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المقدمة 
   شــهدت إســرائيل يــوم 13 يونيــو 2021 تطــورا مهمــا علــى المســتوى الداخلــي، تمثلــت أهــم جوانبــه 

فــي انتهــاء حقبــة نتانياهــو الــذي تولــى رئاســة الحكومــة اإلســرائيلية مــدة 12 عامــا متواصلــة، بــل أصبــح 

أكثــر رؤســاء وزراء اإلســرائيليين فــي تاريــخ إســرائيل الذيــن تولــوا هــذا المنصــب.

وقــد نجــح االئتــاف الجديــد فــي أن يحصــل علــى ثقــة الكنيســت بواقــع 60 عضــو مؤيــد مقابــل 59 

ممــا كان إعانــا ببــدء حقبــة سياســية جديــدة مــن حيــث الشــكل ولكنهــا مختلفــة مــن حيــث المضمــون 

والموضــوع حيــث أن رئيــس الــوزراء الجديــد وهــو نفتالــي بينيــت ال يملــك ســوى 7 مقاعــد فــي 

ــر مقاعــد فــي االئتــاف الحالــي وهــو ييــش عتيــد حصــل  ــا( بينمــا الحــزب األكث الكنيســت )حــزب يمين

ــن. ــوزراء القــادم بعــد عامي ــة ورئيــس ال ــى وزارة الخارجي ــى 17 مقعــدا وحصــل رئيســه عل عل

لــم يقتصــر االمــر علــى هــذا الشــكل الجديــد والفريــد مــن توزيــع المناصــب المرتبــط بعــدد المقاعد ولكن 

ــة التــي لــم يجمعهــا ســوى التخلــص مــن نتانياهــو  ــة الحكومي ــر دهشــة تمثــل فــي التركيب األمــر األكث

خاصــة مــن األحــزاب المتطرفــة والوســط بينمــا هنــاك عضــوا فــي الحكومــة مــن الحركــة اإلســامية.
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تشكيل الحكومة

أوال: تتألــف الحكومــة الـــ 36 اإلســرائيلية مــن ائتــالف 
ــة أحــزاب، وهــي: يضــم ثماني

يائيــر . 	 زعيمــه  عتيــد،  ييــش  »هنــاك مســتقبل«/  حــزب 
البيــد، 17 مقعــدا، التيــار الوســط، اليميني في المســائل 
ــة الفلســطينية،  ــة بالقضي ــة والسياســية المتعلق األمني

ــة. ــة واالجتماعي اليســاري فــي المســائل االقتصادي

حــزب إلــى اليميــن/ يمينــا، زعيمــه نفتالــي بينيــت، . 	
اليمينــي القومــي المتطــرف. التيــار  7 مقاعــد، 

حــزب أزرق أبيــض/ كاحــول الفــان، زعيمــه بينــي جانتــس، . 3
8 مقاعــد، التيــار الوســط اليمينــي.

ــو، زعيمــه أفيجــدور . 	 ــا/ يســرائيل بيتن حــزب إســرائيل بيتن
ــي القومــي. ــار اليمين ليبرمــان، 7 مقاعــد، التي

ــون ســاعار، . 	 ــا حدشــا، زعيمــه جدع ــد/ تكف ــزب أمــل جدي ح
المنشق عن حزب الليكود، 6 مقاعد، التيار الوسط اليميني.

حــزب ميرتــس، زعيمــه نيتســان هوروفيتــس، 6 مقاعــد، . 6
التيــار اليســاري.

ميخائيلــي، . 	 ميــراف  زعيمتــه  عافــودا،  العمــل/  حــزب 
اليمينــي. الوســط  التيــار  7 مقاعــد، 

القائمــة الموحــدة العربيــة، زعيمــه منصــور عبــاس، . 	
4 مقاعــد، تيــار اليميــن اإلســامي المحافــظ.

* علــى الرغــم مــن مجمــوع المقاعــد يصبــح 62 مقعــدا، إال أن 
االئتــاف يضــم 57 نائبــا فقــط.

ثانيا: تشكيل الحكومة اإلسرائيلية فجاء كالتالي: 

رئيس الوزراء ألول عامين: نفتالي بينيت. . 	

رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب: يائير البيد. 	

وزير المالية: أفيجدور ليبرمان. 3

وزيرة الداخلية: إيليت شاكيد. 	

وزير الدفاع: بيني جانتس. 	

وزير العدل: جدعون ساعر. 6

وزير اإلعمار واإلسكان: زئيف ألكين. 	
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وزيرة التربية والتعليم: يفعات شاشا بيتون. 	

وزيرة النقل: ميراف ميخائيلي. 	

وزير األمن الداخلي: عومر بارليف. 		

وزير الصحة: نيتسان هورويتز. 		

وزيرة حماية البيئة: تمار زاندبرج. 		

وزير التعاون اإلقليمي: عيساوي فريج. 3	

وزير األديان: ماتان كاهانا. 		

وزيرة الرفاه االجتماعية: ميراف كوهين. 		

وزير الثقافة: حيلي تروبر. 6	

وزير االتصاالت: يوعاز هندل. 		

وزيرة الطاقة: كارين الحرر. 		

وزير الصناعة والتجارة: مائير كاهان. 		

وزير األديان: متان كاهانا. 		
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الزعماء البارزين 
في الحكومة

ــد قبــل أي  ــر تأســيس حــزب جدي ــا” الحالــي. واعتب حــزب “يمين
ــن  ــم ع ــا باالنفصــال الناع ــراف مــن جانبهم ــة اعت شــيء بمثاب

ــاه نتانياهــو ومعســكره. ــذي يتبن ــن ال اليمي

إســرائيل،  فــي  اليميــن  عــن  بينيــت تصــورا مختلفــا  يتبنــى 
الدينــي،  واليميــن  القومــي  اليميــن  بيــن  إذ يجمــع تصــوره 
ليشــكل بــه صهيونيــة دينيــة جديــدة مختلفــة عــن الصهيونيــة 
بــات  والــذي  إســرائيل  المعروفــة فــي  الكاســيكية  الدينيــة 
يتزعمهــا المتطــرف “بتســلئيل ســموتريتش”. أهــم اختافــات 
أنهــا إصاحيــة منفتحــة  يتبناهــا  التــي  الجديــدة  الصهيونيــة 
ــع اليهــود، فســبق لبينيــت فــي إحــدى المقابــات  علــى جمي
التــي أدلــى بهــا عــام 2017، أن قــال إن مــا يقــف فــي صلــب 
تطلعاتــه هــو تحويــل الحــزب الــذي يقــف علــى رأســه إلــى 
صهيونيــة،  أكثــر  تكــون  للغايــة  واســعة  مظلــة  ذي  حــزب 
وبوســعها أن تكــون ســقفًا للجميــع. ورّدًا علــى ســؤال عمــا 
ــه عــن حــزب الليكــود؟  ــذي يســعى إلي يختلــف هــذا الحــزب ال
قــال بينيــت إن الليكــود ال ينفــك يرفــع لــواء األمــن وفقــط 
األمــن. وفــي حــال االلتــزام بهــذا اللــواء وحســب، ســتصل 
إســرائيل حتمــًا إلــى أماكــن ليســت جيــدة وغيــر ُمحّبــذة مــن 
طرفــه، مثــل االنفصــال عــن قطــاع غــزة، وخطــاب بــار إيــان، 
ومــا شــابه ذلــك. لكــن عندمــا تســتند إلــى األســاس اليهــودي، 
فســتكون فــي مــكان آخــر علــى اإلطــاق. وستمســي قــوة 
صمودهــا أمــام الضغــوط ذات جــذور أعمــق بكثيــر، وهــذا 

      نفتالي بييت	

ينتســب نفتالــي بينيــت إلــى تيــار الصهيونيــة الدينيــة، وهــو 
تيــار يمينــي قومــي متطــرف، يشــجع علــى االســتيطان فــي 

الضفــة الغربيــة. 

كانــت بدايــات بينيــت مــع حــزب الليكــود الــذي انضــم إليــه 
العــام 2006، وشــغل العــام 2007 منصــب رئيــس حملــة 
نتنياهــو النتخابــات الليكــود الداخليــة. وعــارض بينيــت تجميــد 
االســتيطان فــي األراضــي المحتلــة منــذ 1967، وفــي العــام 
2010 شــغل منصــب المديــر العــام لـــ “مجلــس مســتوطنات 
 2012 العــام  وفــي  الغربيــة(.  )الضفــة  والســامرة”  يهــودا 
انتخــب رئيســًا لـــ “البيــت اليهــودي”، حــزب الصهيونيــة الدينيــة. 
المســتمرة  األخيــرة  اإلســرائيلية  السياســية  األزمــة  وخــال 
ــه أييلــت شــاكيد مــن  ــر مــن عاميــن، اســتقال وزميلت ــذ أكث من
حــزب “البيــت اليهــودي”، وأقامــا حــزب “اليميــن الجديــد”، ثــم 
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األمــر سيّشــع علــى كل شــيء. وتعكــس أقــوال بينيــت هــذه 
المجتمــع  إعــادة تصميــم  علــى  الدينيــة  الصهيونيــة  إصــرار 
اإلســرائيلي وفقــًا لصــورة الصهيونيــة الحاليــة كخليــط مــن 

النزعتيــن القوميــة والدينيــة.

ــن، ليجنبهــم  ــت بالحــوار مــع العلمانيي طالمــا كان يؤمــن بيني
الدخــول فــي تيــارات يســارية تؤمــن بمنــح الفلســطينيين دولــة 
مســتقلة، كذلــك ليرســخ فيهــم روحــا قوميــة تجــاه دولــة 
إســرائيل. حينهــا أســس مــع “آييلــت شــاكيد” )الشــخص الثانــي 
فــي تكتــل يمينــا( فــي 2010 حركــة “إســرائيل بــادي” بهــدف 
تعبئة الرأي العام باتجاه األهداف الصهيونية الدينية القومية. 

كان بينيــت صديقــا مقربــا مــن نتانياهو منذ عــام 2005، فكان 
قائــدا لحملــة االنتخابــات التمهيديــة لبنياميــن نتانياهــو داخــل 
حــزب الليكــود فــي أغســطس 2007. حتــى ســاءت بينهمــا 
العاقــات فــي 2008 بســبب ســارة زوجــة بنياميــن نتانياهــو. 

كان أول اتفاق شفهي بين بينيت ويائير البيد في 2012، كان 
مضمونــه أال يوافــق طــرف علــى االنضمــام لحكومــة نتانياهو 
ــدى نتانياهــو إذ عــرض  دون اآلخــر. وهــو مــا شــّكل صدمــة ل
علــى بينيــت أن يدخــل فــي ائتــاف مــع األحــزاب األرثوذكســية 
بينيــت. وفشــلت  لــدى  مــا القــى رفضــا  )الحريديــم( وهــو 
ــت  ــن بيني حينهــا جهــود نتانياهــو لكســر االتفــاق الشــفهي بي
ــر. ــد، وانضــم كاهمــا فــي حكومــة نتانياهــو فــي األخي والبي

ينتهــج بينيــت سياســة شــعبوية تمتثــل التجاهــات الــرأي العــام 
اإلســرائيلي، فبعــد اســتئناف المفاوضــات السياســية مــع 
الفلســطينيين فــي يوليــو 2013، طالــب بينيــت بتمريــر قانــون 
أراضــي  تســليم  أي  قبــل  اســتفتاء  إجــراء  يتطلــب  أساســي 
أحاديــة  أو خطــة سياســية  اتفــاق سياســي  بعــد  إســرائيلية 
الجانــب. وفــي 12 مــارس 2014 صادق الكنيســت على قانون 
أســاس ينــص علــى عمــل اســتفتاء شــعبي علــى أي اتفــاق 
سياســي مــن شــأنه أن يتنــازل عــن دولــة إســرائيل واألراضــي 
الواقعــة تحــت ســيادتها أو كجــزء مــن الموافقــة علــى حكومــة. 

تتضمــن أيديولوجيــة نفتالــي بينيــت مجموعــة مــن النقــاط 
الرئيســية، وهــي:

ــة واضحــة ويدعــم حــق . 1 ــة يميني ــت أيديولوجي ــى بيني يتبن
شــعب إســرائيل فــي أرض إســرائيل الكبــرى.

يدعــم بنــاء المســتوطنات والــردود العســكرية الحازمــة . 2
فــي مواجهــة المقاومــة الفلســطينية. 

ــى . 3 ــة عل ــا كارث ــة فلســطينية ويعتبره ــة دول ــارض إقام يع
إســرائيل. 

قومــي متديــن ويدافــع عــن الدولــة. أي يدعــم مفهــوم . 4
طابــع دولــة إســرائيل عــن طريــق الجمــع بيــن النهــج مــن 
ــة للشــعب اليهــودي.  ــة ودول ــة الدول ــة وديمقراطي يهودي

أيد القانون األساسي: قانون القومية اليهودية. . 5

المدنيــة كامــل لجميــع . 6 الحقــوق  يؤيــد المســاواة فــي 
المواطنيــن اإلســرائيليين، ويعمــل علــى دمــج العــرب 

المجتمــع. فــي 

يرفــض تدخــل الجيــش اإلســرائيلي فــي مســألة تهجيــر . 7
اإلســرائيليين أو الفلســطينيين مــن منازلهــم فــي الضفــة 

الغربيــة.

موقفه تجاه الفلسطينيين:

في 2019، أمر بمصادرة رواتب دفعتها السلطة الفلسطينية 
لثمانيــة مقاوميــن مــن عــرب إســرائيل، كمــا أمــر بمصــادرة 
الســوداء. القائمــة  علــى  وضمهــم  االقتصــادي  نشــاطهم 

أثنــاء عمليــة الجــرف الصامــد، كان بينيــت أول عضــو فــي 
مجلــس الــوزراء السياســي واألمنــي يطالــب بمعالجــة األنفــاق 
إلكمــال  عمليــة  خطــة  واقتــرح  بــل  لحمــاس،  الهجوميــة 
الهــدف، وهــي خطــة تــم تبنيهــا الحًقــا مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء والحكومــة وتــم تنفيذهــا كجــزء مــن التحــرك البــري 

اإلســرائيلي. للجيــش 

إلــى المنطقــة بشــكل متكــرر  خــال العمليــة، نــزل بينيــت 
لمتابعــة الوضــع القتالــي واالســتماع إلــى ســكان قطــاع غــزة. 

فــي 2019 عندمــا كان وزيــرا للدفــاع، دافــع عــن خطــة تهويــد 
الخليــل عبــر إقامــة أحيــاء يهوديــة فــي محيــط البلديــة. 

ــة  ــة دول ــا تشــمل حــق إقام ــرن كونه ــة الق ــا رفــض صفق كم
فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وقــال بينيــت حينهــا: “علــى 
إســرائيل أال ترضــى بســيادة جزئيــة، بــل تأخــذ كل شــيء وعلــى 
الفور”. كان حينها مدافعا قويا لفكرة ضم غور األردن، وإعان 
الســيادة علــى أراضــي المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة.

كمــا كان يصــدر قــرارات للجيــش اإلســرائيلي بعــدم الموافقــة 
للضفــة  اإلســرائيليين  اليســاريين  النشــطاء  دخــول  علــى 

الغربيــة؛ ألنهــم يرفعــون شــعارات تؤمــن بحــل الدولتيــن.

موقفه تجاه إيران:

طيلــة حــرب لبنــان )مــن يوليــو حتــى أغســطس 2006( كان 
بينيــت مدافعــا قويــا للحــرب اإلســرائيلية علــى حــزب اللــه 

اللبنانــي الــذي اعتبــره ذراع إيــران الطولــى فــي المنطقــة. 
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ذهــاب األمــوال إلــى المزيــد مــن الضرائــب، ســيتم اســتثمارها 
ــق فــرص العمــل. ــد مــن خل فــي المزي

ســنخوض حرًبــا مريــرة ضــد االقتصــاد غيــر الرســمي - فــي 
ظــل نظــام الضرائــب المنخفضــة ســوف ندفــع الثمــن ليكــون 

ــا بالقانــون.  ــا ملتزًم مواطًن

ســتولد هــذه اإلجــراءات طلًبــا ســريًعا علــى أربعمائــة ألــف 
رفــع  إلــى  العمــال  علــى  الطلــب  وســيؤدي  جيــدة  وظيفــة 

الدخــل. مســتويات 

      يائير البيد 

يائير البيد هو زعيم المعارضة اإلســرائيلي )ســابقا( ومؤســس 
حزب “ييش عتيد: هناك مســتقبل” في 2012، ترشــح الحزب 
ألول مــرة فــي انتخابــات الكنيســت 19 )2013( وحصــل علــى 
19 مقعــدا بعــد تبنيــه خطابــا يســاريا معتــدال، إلــى أن تراجعــت 
مقعــدا.   11 لـــ  وصلــت  حتــى  تدريجيــا  السياســية  شــعبيته 

ترشــح الحــزب كجــزء مــن تكتــل معارضــة يســمى القائمــة 
ــة إلســرائيل”  ــزاب “أزرق-أبيــض”، “المرون المشــتركة، مــع أح
و “تيليــم”. بقيــادة بنــي جانتــس. ولكــن بســبب انضمــام بينــي 
جانتــس وجابــي أشــكنازي إلــى حكومــة نتانياهــو فــي إبريــل 
2020، تفككــت القائمــة المشــتركة وأصبــح يائيــر البيــد هــو 
زعيم المعارضة تحت مسمى حزبه القديم “هناك مستقبل”.

هنــاك  وحزبــه  البيــد  ليائيــر  االنتخابــي  البرنامــج  يتضمــن 
مســتقبل )المحســوب علــى الوســط اليســار(: )1( االهتمــام 
بأحــوال الطبقــة المتوســطة. )2( االهتمــام بالتعليم العلماني. 
)3( الحــرب علــى الفســاد. )4( إصــاح منظومة التجنيد للجيش 
اإلســرائيلي إمــا إلــزام الحريديــم أو اســتبدال الخدمــة العســكرية 
بالخدمــة المدنيــة. )5( تعظيــم نســبة العامليــن بيــن الحريديــم 
والعــرب. )6( شــملت خطتــه السياســية إخــاء المســتوطنات 
الصغيــرة التــي ضمــت الحقــا إلــى مســتوطنات أرئيــل وجــوش 
إيمونيــم وجــوش عتســيون كجــزء مــن ترتيــب حــل الدولتيــن. 

تقلــد يائيــر البيــد منصــب وزيــر الماليــة فــي حكومــة نتانياهــو 
 2012 فــي  االنتخابــي  شــعاره  رفعــه  بعــد   )2013-2015(
وإعــادة  الفســاد  محاربــة  إلــى  منــه  تلميحــا  المــال؟”  “أيــن 
االجتماعيــة  العدالــة  يضمــن  بشــكل  المخصصــات  توزيــع 
ــه أنشــأ مجلســا  ــاء عمل وخلــق فــرص العمــل والوظائــف. أثن

خــال فتــرة واليتــه كوزيــر للدفــاع واصــل الجيــش اإلســرائيلي 
ســوريا،  فــي  اللــه  وحــزب  إليــران  التحتيــة  البنيــة  مهاجمــة 
ــات الصواريــخ، وتركــت  وشــحنات االســلحة االيرانيــة ومخزون
الهجمــات أضــرارا بالغــة فــي البنيــة التحتيــة العســكرية ومخــازن 
األســلحة المدمــرة وقتلــت العشــرات مــن الجنــود اإليرانييــن 

ــران. ــة إلي وعناصــر الميليشــيات الشــيعية الموالي

يحمــل قلقــا بالغــا تجــاه صياغــة اتفــاق نــووي شــامل يضمــن 
مصالــح إســرائيل، ويحيــد التهديــدات األمنيــة التقليديــة وغيــر 
التقليديــة. ويتبنــى موقفــا يميــل إلــى انتهــاج ســلوك منفــرد 
تجــاه بعــض القضايــا مثــل التعامــل مــع التهديــدات اإليرانيــة.

البرنامج االقتصادي:

ــي فــي المجــال االقتصــادي  ــي برنامــج االنتخاب يســمى نفتال
يــراه  الــذي  إلــى حجــم التشــابه  “ســنغافورة”؛ ويرجــع ذلــك 
ــر مــن  ــن إســرائيل وســنغافورة فــي كثي ــا بي ــم حــزب يمين زعي
المجــاالت، مثــل االنفــاق العســكري، ومتوســط دخــل الفــرد، 
وحجــم الديــن العــام، ومــع ذلــك تتفــوق ســنغافورة علــى 
إســرائيل فــي كثيــر مــن السياســات وأهمهــا سياســة الضرائــب 
إدارة  فــي  خاصــة  الجغرافــي  الموقــع  واســتغال  المتبعــة، 

الموانــئ البحريــة.

يذكر بينيت أن برنامجه االقتصادي سيشــكل صدمة كهربائية 
إلســرائيل. تســتند مبــادئ الخطــة علــى التخفيضــات الضريبيــة 
القطــاع  العــام لحســاب  القطــاع  الهائلــة، وتخفيــض حجــم 
التــي  والتنظيميــة  البيروقراطيــة  الحواجــز  وفتــح  الخــاص، 
تعرقــل ســير المشــروعات، خلــق مئــات اآلالف مــن الوظائــف 
ــع يمكــن أن  ــة ومســتوى معيشــة مرتف ــور المرتفع ذات األج
يــؤدي ذلــك إلــى موجــة كبيــرة مــن الهجــرة إلــى إســرائيل.

لــكل  		 نقطــة مئويــة  الدخــل بمقــدار  ســنخفض ضريبــة 
شــريحة ضريبيــة. وهــو مــا سيســمح ألن يكــون هنــاك الكثيــر 
كل  نهايــة  فــي  العاملــة  للعائــالت  المدخــرة  األمــوال  مــن 

شــهر. ســتكون المنظومــة بالشــكل التالــي:

المســتوى األعلــى للضريبــة بنســبة 50٪ . 1 ســينخفض 
إلــى 35٪

سيتم تخفيض شريحة الضريبة البالغة ٪35 إلى 20٪. 2

ــى ٪15. ستشــجع  ــة الشــركات مــن ٪23 إل ســنخفض ضريب
هــذه الخطــوة علــى إنشــاء عشــرات اآلالف مــن الشــركات 
مــن  بــداًل  القائمــة.  التجاريــة  األعمــال  وتوســيع  الجديــدة، 
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مــن  اقتصادييــن  خبــراء  خمســة  مــن  يتكــون  استشــاريا 
األوســاط االكاديميــة وقطــاع األعمــال، وخرجــت توصيــات 
المجلــس برفــع ضرائــب القيمــة المضافــة مــن %17 إلــى 
%18، وتخفيــض أو إلغــاء مخصصــات المــدارس الدينيــة، 

والشــركات.  األربــاح  علــى  الضرائــب  وزيــادة 

ــة 31 ضمــن أفضــل  ــد فــي ديســمبر 2013 المرتب ــل البي احت
100 شــخصية مفكــرة فــي العالــم ومؤثــرة فــي السياســة 
فــي  المتطــرف  الحريــدي  للتيــار  تحديــه  بســبب  الخارجيــة؛ 
ــه فــي التالــي: )1( هــدد بحــل  إســرائيل، وهــو مــا يســتدل علي
الحكومــة فــي حــال لــم يتــم تطبيــق العقوبــات الجنائيــة علــى 
الطــاب الدينييــن. )2( تخفيــض مخصصــات الحريديــم إلــى 
%40 وفــي بعــض األحيــان إلغــاء المخصصــات تمامــا. )3( 

دمــج الحريديــم فــي الجيــش وســوق العمــل.

تتضمن أيديولوجية حزب يائير البيد التالي: 

إقليمــي” . 1 “ترتيــب  فــي  الدولتيــن  حــل  الحــزب  يؤيــد 
تبقــى فيــه الكتــل االســتيطانية الكبيــرة )آرييــل، غــوش 
اإلســرائيلية. الســيادة  تحــت  أدوميــم(  معاليــه  عتصيــون، 

نــزع ســاح حمــاس، والتفــاوض علــى فكــرة دمجــه فــي . 2
علــى  القــوة  فــرض  الفلســطيني،  السياســي  المســار 
حمــاس ورفــض حســابات الــردع بيــن الجيــش اإلســرائيلي 

وحمــاس.

وقــف كامــل لظاهــرة التحريــض ضــد إســرائيل خاصــة . 3
فــي مناهــج التعليــم العربيــة والفلســطينية.

إلــى . 4 الفلســطينيين  لاجئيــن  العــودة  حــق  معارضــة 
للكيــان  علــى فكــرة عودتهــم  التفــاوض  مــع  إســرائيل 

المســتقبلي. الفلســطيني 

فرض السيادة اإلسرائيلية على القدس الكاملة.. 5

مــن الناحيــة االقتصاديــة، يدعــم الحــزب سياســات دولــة . 6
ــا إلــى جنــب مــع االقتصــاد الحــر وتحســين  الرفاهيــة جنًب
ــا  ــة مزاي ــي ستشــمل مقارن ــة الطبقــة الوســطى والت حال
اإلعاقــة بالحــد األدنــى لألجــور. لحــل أزمــة اإلســكان فــي 
إســرائيل، يدعــم الحــزب قانــون صفــر ضريبــة القيمــة 
 5000 المنــازل ألول مــرة، وبنــاء  المضافــة لمشــتري 
شــقة ســكنية للطــاب، وتنفيــذ قانــون اإلســكان العــام 
ــع شــقق اإلســكان العــام للمســتأجرين. ــذي يســمح ببي ال

فــي مجــال الصحــة، يقــول الحــزب أنــه سُيســن قانــون . 7
اســتقرار النظــام الصحــي يخصــص 10 مليــارات شــيكل، 

ويزيــد ميزانيــة النظــام الصحــي بمقــدار 1.5 مليــار شــيكل 
ســنوًيا ويزيــد عــدد طــاب الطــب فــي إســرائيل.

هنــاك مســتقبل هــو حــزب علمانــي يدعــو إلــى فصــل . 8
حقــوق  يدعــم  كمــا  الديــن.  وحريــة  الدولــة  عــن  الديــن 

ليبرالــي. أحــوال شــخصية  قانــون  وتبنــي  المثلييــن، 

      بيني جانتس 

فــي 2009، توّلــى غانتــس منصــب نائــب رئيــس هيئــة األركان 
العامــة فــي جيــش الدفــاع تلبيــة لطلــب وزيــر الدفــاع وأدى 
منصبــه هــذا حتــى تشــرين الثانــي نوفمبــر 2010 ,وخــال 
هــذه الفتــرة، قــام الجنــرال غانتــس بتطبيــق خطــة “تيفيــن” 
المتعــددة الســنوات باإلضافــة إلــى قيــادة خطــط أخــرى فــي 
مجــاالت قــوات االحتيــاط والطاقــة البشــرية وميزانيــة جيــش 

الدفــاع وغيرهــا مــن المجــاالت.

أعلــن فــي ديســمبر 2018 عــن تأســيس حــزب جديــد سيترأســه 
ويخــوض انتخابــات الكنيســت الحاديــة والعشــرين - “الصمــود 

إلسرائيل

تتشكل أيديولوجيته في النقاط التالية:

فــي ينايــر 2019، قــال إنــه ضــد قانــون القوميــة اليهوديــة . 1
وإنــه ســيعمل علــى تغييــر القانــون. ولكــن مــن المرجــح 
أن جانتــس لــن يشــجع تغييــر الفانــون بــل إدخــال بعــض 

التعديــات البســيطة علــى بنــود القانــون. 

ــه يحمــل . 2 ــي، كون ــار الوســط اليمين ينتســب جانتــس للتي
ذات  فلســطينية  دولــة  إقامــة  فكــرة  علــى  تحفظــات 
وتكــون  الغربيــة  الضفــة  كامــل  فــي  ســيادة مســتقلة 
عاصمتهــا القــدس الشــرقية. فــي حيــن أنــه يشــجع فكــرة 
ــور األردن، والقــدس الموحــدة، والمســتوطنات  ضــم غ

الكبــرى للســيادة اإلســرائيلية.

دمــج العــرب والحريديــم فــي المجتمــع اإلســرائيلي، بنــاء . 3
علــى أســس “وثيقــة االســتقال”.

الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية.. 4

تجديــد الخطــاب اليهــودي القائــم علــى النهــج اإلصاحــي . 5
والتنويــري. إذ يتبنــى يهوديــة “بيــت هليــل” اإلصاحيــة، 

ورفــض يهوديــة “بيــت شــماي” الراديكاليــة.

تشجيع الهجرة إلسرائيل، وباألخص يهود الفاشا.. 6
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ــل ســتجلب األمــن والســام واالســتقرار  ــى المــدى الطوي عل
التــي لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. إن قــوة إســرائيل العســكرية 
وردعهــا ومرونتهــا االجتماعيــة هــي شــروط ضروريــة لألمــن 
الحالــي وآفــاق الســام فــي المســتقبل. ستشــمل معالجــة 

ــات األمــان الرئيســية مــا يلــي: مكون

الحفــاظ الصــارم علــى الميــزة النوعية للجيش اإلســرائيلي . 1
علــى أي جيــش آخــر في الشــرق األوســط.

بــه . 2 الموثــوق  الــردع  أســاس  علــى  لألمــن  تصــور 
والمبــادرة واالســتعداد التخــاذ خطــوات  والملمــوس، 
أوليــة )الضربــة الوقائيــة، بمــا فــي ذلــك الحــرب الوقائيــة(.

إنشــاء ســاح خــاص صواريــخ مــن أجــل دعــم مهــارات . 3
ســاح الجــو، الــذي يعتمــد عليــه الجيــش اإلســرائيلي 
ــى الضــرب،  ــدرة عل ــش الق ــذي ســيعطي الجي ــا، وال حالًي
بشــكل حاســم، فــي أي نقطــة فــي المناطــق البعيــدة 

التــي ليــس لدينــا حــدود مشــتركة معهــا.

ــة . 4 ــد بإلحــاق ضــرر جســيم بالجبهــة الداخلي تعريــف التهدي
ــه أمــر ال يطــاق، بعــد  باســتخدام أســلحة دقيقــة علــى أن
الدخــول المكثــف لألســلحة الدقيقــة فــي منطقتنــا. هــذا 
باإلضافــة إلــى التهديــد النــووي والكيميائــي والبيولوجــي 

الــذي طالمــا تــم تعريفــه علــى أنــه تهديــد وجــودي.

ــدور التاريخــي . 5 ــش الشــعب وال ــى نمــوذج جي ــاظ عل الحف
للجيــش اإلســرائيلي باعتبــاره بوتقــة انصهــار للمجتمــع 

اإلســرائيلي.

ســن قانــون التجنيــد اإلجبــاري لــكل شــاب فــوق ســن . 6
المتطرفيــن  لألرثوذكــس  منفصــل  نظــام  وإنشــاء   18
الخدمــة  أو  الداخليــة  الجبهــة  قيــادة  داخــل  واألقليــات 

الوطنيــة. المدنيــة 

تحديــد ميزانيــة الدفــاع بحيــث تشــكل ٪6 مــن الناتــج . 7
المحلــي االجمالــي وال تخضــع للمســاومة السياســية 

بيــن وزراء الدفــاع ووزيــر الماليــة ورئيــس الــوزراء.

اعتمــاد تقريــر شــمجار كأســاس وحيــد لجميــع معامــات . 8
األســرى والمفقوديــن فــي المســتقبل.

تعزيــز البنيــة التحتيــة لصناعــة الدفــاع لتطويــر أنظمــة . 9
متطــورة. قتاليــة 

نقــل مســؤولية تنفيــذ قانــون الخدمــة المدنيــة الوطنيــة . 10
تكــون  أن  للحيلولــة دون  الداخليــة  الجبهــة  قيــادة  إلــى 
الخدمــة الوطنيــة “رشــوة” سياســية فــي إطــار االتفاقــات 

ــا. االئتافيــة كمــا هــو الحــال حالًي

أما برنامجه االنتخابي، فيمكن عرضه في النقاط التالية:

فــي . 1 والسياســية  المجتمعيــة  المرونــة  مبــدأ  تعزيــز 
طبيعــي. بشــكل  والكــوارث  األزمــات  لمكافحــة  إســرائيل 

الســلطة . 2 مــع  مشــتركة  اقتصاديــة  مشــاريع  تدشــين 
. لفلســطينية ا

تعزيــز الســيادة اإلســرائيلية فــي مســتوطنات الضفــة . 3
المســتوطنين ومعيشــتهم. حيــاة  لتســهيل  الغربيــة 

الوصول إلى اتفاق إقليمي. 4

تعزيز مبدأ فصل السلطات.. 5

دعم الامركزية.. 6

ــة “خطــة القــرن” “إســرائيل 2048”، . 7 صياغــة خطــة وطني
مــن أجــل تحويــل النقــب والجليــل إلــى مراكــز صناعيــة 
متطــورة، وإقامــة مشــاريع وطنيــة فــي مجــال الطاقــة.

إعــادة النظــر فــي قانــون التجنيــد، والعمــل علــى صياغــة . 8
نظــام تعبئــة مختلــف. تفعيــل نظــام الخدمــة المدنيــة.

     أفيجدور ليبرمان

زعيــم حــزب يســرائيل بيتينــو، المنتســب للتيار اليميــن القومي 
العلمانــي المؤمــن بفصــل الديــن عــن الدولــة. تأســس حــزب 
“يســرائيل بيتنــا” بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان فــي عــام 1999. 
منــذ البدايــة، دعــا الحــزب إلــى وجهــة نظــر صهيونيــة ليبراليــة 
فــي ضــوء تعاليــم بنياميــن زئيــف هرتــزل وزئيــف جابوتنســكي.

تقلــد ليبرمــان العديــد مــن المناصــب الحكوميــة، كان أبرزهــا 
راديكالــي فــي نظريــة األمــن  الدفــاع، يتبنــى موقــف  وزارة 
مؤداهــا أنــه يجــب أن يكــون األمــن القومــي علــى رأس قائمــة 
األولويــات، علــى أســاس أن وجــود الدولــة ذاتــه، وســامتها، 
دولــة  أعدائهــا.  قبــل  مــن  فعــًا  مهــدد  مواطنيهــا،  وأمــن 
إســرائيل قــوة إقليميــة. مــن أجــل أن يخشــى أعداؤهــا تحديهــا، 
يجــب اعتمــاد عقيــدة جديــدة، تقــوم علــى منــع التهديــدات 
التــي لــم يتــم حلهــا فــي إجــراءات التســوية مــن خــال خطــوة 
أوليــة، أي أن تكــون إلــى جانــب البــادئ، وليــس إلــى جانــب 
المســتجيب. والجانــب الشــامل كمــا هــو الحــال. علــى الرغــم 
مــن أن هــذه السياســة لهــا ثمــن علــى المــدى القصيــر، إال أنهــا 
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برنامجه االقتصادي، أهم البنود:

التحتيــة، . 1 البنيــة  مشــاريع  فــي  الحكومــي  االســتثمار 
حديــد. ســكة  خــط  فــي  االســتثمار 

دمج العرب والحريديم في االقتصاد اإلسرائيلي.. 2

تســهيل الحصــول علــى رخصــة تجاريــة بحيــث يتــم منــح . 3
الترخيــص بموجــب شــهادة خطيــة موقعــة مــن محــاٍم 

وبــدون بيروقراطيــة.

الضرائــب . 4 مدفوعــات  فــي  للشــركات  إعفــاء  توفيــر 
العقاريــة، والتــي ســيتم تعديلهــا وفًقــا لمعــدل دوران 
األعمــال ولــن يتــم ربطهــا باألجــور فــي القطــاع العــام 

كمــا هــو الحــال حالًيــا.

تنفيــذ خطــة الحمايــة الشــمالية مــن التهديــدات األمنيــة . 5
واألخطــار مــن الــزالزل.

موقفه تجاه فصل الدين عن الدولة:

إلغــاء المخصصــات الماليــة لطــاب المعهــد الدينــي. . 1
اليهوديــة  الدينيــة  المــدارس  طــاب  جميــع  ســيقوم 
يفعــل  كمــا  الخاصــة،  بأموالهــم  دراســاتهم  بتمويــل 

الجامعــات. طــاب 

اتخــاذ قــرار بشــأن تشــغيل النقــل العــام أيــام الســبت بيــن . 2
ــح المتاحــف والمســارح  ــرى وفت األطــراف والمــدن الكب

أيــام الســبت.

نقــل قــرار تشــغيل النقــل العــام وفتــح األعمــال يــوم . 3
ــة حســب  ــة فــي كل مدين ــى الحكومــة المحلي الســبت إل

طبيعــة الســكان.

فــي . 4 المختلفــة،  التعليــم  ألنظمــة  المشــروط  الدعــم 
كامــل. بــدوام  األساســية  الدراســة  التــزام 

إقامة زواج مدني لجميع األزواج الراغبين في ذلك.. 5

اليهوديــة . 6 فحــص  بإعــادة  إســرائيل  دولــة  تســمح  لــن 
إســرائيل  إلــى  وهاجــر  كيهــودي  بــه  لشــخص معتــرف 
بموجــب قانــون العــودة، ولــن تســمح بالتدخل في قســم 
الجنســية فــي بطاقــة الهويــة، وال مــن خــال العامــات 
المخفيــة وال بالرمــوز. فــي رأينــا، كل مواطــن هاجــر إلــى 
إســرائيل علــى أســاس قانــون العــودة، حتــى لــو لــم يكــن 
يهودًيــا وفًقــا للشــريعة، يخــدم فــي الجيــش اإلســرائيلي، 
الضرائــب. ويدفــع  ويعمــل  االحتيــاط،  فــي  ويعمــل 

موقفه تجاه السياسة الخارجية:

يجــب أن تكــون التســوية مــع الفلســطينيين جــزًءا مــن . 1
الــدول  مــع  اتفاقيــات ســام  تســوية شــاملة تشــمل 
العربيــة وتبــادل األراضــي والســكان مــن عــرب إســرائيل. 
هــذا هــو المــكان المناســب لتوضيــح أنــه لــن يتــم طــرد 
أي مواطــن عربــي مــن منزلــه. سيســتمر الجميــع فــي 
العيــش فــي نفــس المــكان وفــي نفــس المنــزل وال 
توجــد نيــة لنــزع ملكيــة أي شــخص مــن ممتلكاتــه أو 

أرضــه.

ــة . 2 ــى الســاحة الدولي ــد مــن الفــرص عل البحــث عــن المزي
وبنــاء شــبكة اتصــاالت مــع عــدد مــن البلــدان فــي إفريقيــا 
وأمريــكا الاتينيــة وأوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى. 
ــة  ــات اقتصادي ــدول بإمكاني ــا مــع هــذه ال ــع عاقاتن تتمت
وسياســية كبيــرة، وبالتالــي يجــب اســتثمار جهــد كبيــر 
فــي تنميتهــا، باإلضافــة إلــى العاقــة االســتراتيجية مــع 
الواليــات المتحــدة، والعاقــة التقليديــة مــع دول االتحــاد 
األوروبــي واالرتقــاء بالعاقــات، فــي الســنوات األخيــرة، 

مــع روســيا والصيــن.

      منصور عباس 

يعــد منصــور عبــاس زعيــم القائمــة العربيــة الموحــدة وهــي 
تحالف يضم أحزاب ذات توجه إسامي محافظ، ويسكن في 
الداخــل فــي قريــة المغــار فــي الجليــل، ومتــزوج وله ثاثــة أبناء.

عبــاس ليــس رجــًا سياســيًا فحســب، بــل إن بداياتــه كانــت 
فــي  األســنان  المجــال، فقــد درس طــب  هــذا  عــن  بعيــدة 
الجامعــة العبريــة بالقــدس، وامتهــن منــة طبيــب األســنان، 
كمــا شــغل بيــن الســنوات 1998-1997 منصــب رئيــس لجنــة 

الطــاب العــرب فــي الجامعــة العبريــة.

داخــل  اإلســامية  الحركــة  إلــى  عبــاس  منصــور  ينتمــي 
إســرائيل، وهــي حركــة دينيــة تأسســت فــي عــام 1971، لكــن 
ســرعان مــا دب الخــاف بيــن أعضائهــا وحدثــت انشــقاقات 
علــى خلفيــة إعــان قائدهــا عبــد اللــه نمــر درويــش المشــاركة 
فــي االنتخابــات البرلمانيــة بالكنيســت، فانقســمت الجبهــة 
رائــد  الجنــاح الشــمالي بقيــادة الشــيخ  إلــى قســمين همــا 
صــاح، والجنــاح الجنوبــي بقيــادة الشــيخ حمــاد أبــو دعابــس 

ونائبــه منصــور عبــاس.
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ولكــن يســيطر علــى المجــال العــام العربــي فــي الداخــل فكــرة 

األحــزاب  مشــاركة  خــال  مــن  إســرائيل  فــي  العــرب  دمــج 

رأي  اســتطاع  فــي  اإلســرائيلية،  الحكومــة  فــي  العربيــة 

حديــث، قــال %46 مــن العــرب اإلســرائيليين إنهــم يعتقــدون 

أن وجــود األحــزاب العربيــة فــي أي ائتــاف حاكــم – وليــس 

مجــرد تحالــف يســار الوســط – أمــر مرغــوب فيــه. ولكــن جديــر 

بالدراســة النظــر إلــى %54 الرافضيــن، يمكــن تفســير هــذه 

ــي: الظاهــرة مــن خــال التال

تراجعــت نســبة تصويــت العــرب فــي االنتخابــات اإلســرائيلية 

علــى نحــٍو غيــر مســبوق مــن %65 )انتخابــات مــارس 2020( 

إلــى 45 % بعــد االنقســام فــي القائمــة المشــتركة. 

وحســب التقديــرات فــإن نتائــج انتخابــات الكنيســت كشــفت 

خطــاب  فــي  الفلســطينيين  لــدى  كبيــرة  أمــل  خيبــة  عــن 

القوائــم العربيــة علــى المســتوى السياســي وفــي أدائهــا علــى 

المســتوى البرلمانــي. وتمثــل ذلــك بازديــاد نســبة المقاطعيــن 

والممتنعيــن عــن التصويــت. عــاوة علــى أن الجمهــور العربــي 

يبحــث عــن خطــاب وأداء سياســَيين برلمانَييــن يقومــان علــى 

مقاربــة القضايــا المدنيــة بخطــاب وطنــي، يتعامــل مــن خالــه 

مــع الفلســطينيين العــرب فــي إســرائيل بوصفهــم مجموعــة 

مــا  وهــو  مهاجريــن.  مجموعــة  بوصفهــم  وليــس  وطــن، 

ــدة اســتهدافه بصــورة  ستســعى الحكومــة اإلســرائيلية الجدي

واضحــة وهــو تكثيــف السياســات الداعمــة لدمــج العــرب فــي 

والمجتمــع  العمــل،  تشــمل  محــددة  بمســتويات  إســرائيل 

المدنــي، والعمــل فــي بعــض المؤسســات األمنية الشــرطية.

ولكــن إجمــاال، تتصاعــد ظاهــرة افتقــاد عــرب الداخــل لخطــاب 

سياســي “وطنــي”، وهــو مــا انعكــس جليــا فــي أحــداث حــرب 

غــزة وانــدالع العنــف المباشــر بيــن اليهــود والعــرب والجهــر 

بدعــم حركــة حمــاس.

باالنتخابــات  المشــاركة  حــول  بينهمــا  الخــاف  ويتمحــور 

البرلمانيــة للكنيســت اإلســرائيلي، حيــث يؤيــد الجنــاح الجنوبي 

المشــاركة بهــا، بينمــا الجنــاح الشــمالي يدعــو لمقاطعتهــا.

فــي  مــرة  ألول  اإلســرائيلي  الكنيســت  فــي  نائبــا  انتخــب 

الحركــة  جمعــت  قائمــة  ضمــن   ،2019 ابريــل  انتخابــات 

والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وانتخــب للمــرة الثانيــة خــال 

العــام فــي ســبتمبر 2019، بعــد  االنتخابــات المبكــرة ذات 

المشــتركة. القائمــة  تشــكل  عــودة 

فــي العــام 2020 قــاد انفصــال القائمــة العربيــة الموحــدة 

ــات  ــث خاضــت القائمــة االنتخاب ــن القائمــة المشــتركة، حي ع

البرلمانيــة اإلســرائيلية فــي مــارس 2021 بشــكل مســتقل 

وحــازت علــى أربــع مقاعــد.

األســرى  عبــاس  منصــور  وصــف   ،2021 فبرايــر  فــي 

الفلســطينيين فــي ســجون ومعتقــات االحتــال اإلســرائيلي 

بالُمخربيــن. إال أنــه وضــح فــي بيــان الحــق أنــه: فــي مقابلتــي 

مــع القنــاة الثانيــة العبريــة لــم أصــف األســرى بالمخربيــن، 

وأعــود ألقــول مــا قلتــه فــي بيانــي الســابق: أجبــت عــن ســؤال 

ــة كا  ــن”، بإجاب ــت قــد زرت “مخربي ــة إذا كن الصحافــي بالعبري

لــم أقــم بزيــارة “مخربيــن”، قــد أكــون أخطــأت بالــرد عليــه 

بنفــس تعريفــه، ولكنــي لــم أقصــد الوصــف وأعتــذر إذا كنــت 

ــر”. ــد أســأت التعبي ق

وجــد اســتطاع للــرأي أجرتــه شــركة “ســتيت نــت” فــي أوائــل 

أبريــل مــن هــذا العــام، أن التأييــد العربــي لحــزب عبــاس ارتفــع 

بشــكل ملحــوظ للغايــة منــذ االنتخابــات األخيــرة. وحســب 

االســتطاع، فقــد قــال %38 مــن العــرب اإلســرائيليين إن 

حــزب “القائمــة العربيــة الموحــدة” هــو “األقــرب إلــى مبادئهــم 

وآرائهــم”. ولكــن مــا لبــث إال أن انخفــض بوضــوح بعد موقف 

ــك فــي اســتطاع  ــزة، انعكــس ذل الحــزب مــن الحــرب فــي غ

الــرأي الــذي أجرتــه قنــاة 12 اإلســرائيلية بّيــن أن الحــزب لــم 

يتجــاوز نســبة الحســم بعــد أن حصــل علــى 4 مقاعــد.
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االتفاقات االئتالفية

فــي ضــوء مــا توفــر مــن نصــوص االتفاقــات االئتالفيــة التــي 
تــم توقيعهــا بيــن األحــزاب المشــاركة فــي الحكومــة، يمكــن 

عــرض التالــي:

الــدور المركــزي للحكومــة “بــرأب الصــدع بيــن المركبــات . 1
المختلفــة للمجتمــع االســرائيلي، تقويــة أســس إســرائيل 
كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة، وبــروح وثيقــة االســتقال”.

ــة رئيــس الحكومــة بـــ 8 . 2 ــون يحــدد مــدة والي تشــريع قان
ســنوات أو فترتيــن، ولكنهــا لــم تتطــرق إلــى إمكانيــة 
ســن قانــون يمنــع متهمــا بمخالفــات جنائيــة مــن تولــي 
منصــب رئيــس الحكومــة أو الترشــح للمنصــب، علمــا 
مســودة  فــي  وردت  قــد  كانــت  المســألة  هــذه  بــأن 
الخطــوط العريضــة، ولكنهــا غابــت عــن النســخة النهائيــة.

العمــل علــى تعزيــز األمــن القومــي اإلســرائيلي والحفــاظ . 3
الدائــم  الســعي  جانــب  إلــى  المواطنيــن،  أمــن  علــى 

الســام لتحقيــق 

الحكومــة “ســتعمل مــن أجــل نمــو وازدهــار القــدس، . 4
عاصمــة إســرائيل، مــع االســتمرار فــي تعزيــز وتوســيع 

البنــاء فيهــا، وتحويلهــا إلــى عاصمــة ديناميكيــة وعصريــة، 
للحكــم، فــي غضــون  المدينــة كمركــز  ترســيخ مكانــة 
فتــرة وجيــزة بعــد تنصيــب الحكومــة، ســيتم نقــل جميــع 
الحكوميــة  المؤسســات  ومقــرات  الرســمية  المكاتــب 

ــى القــدس. إل

تعييــن 28 وزيــرا فــي الحكومــة الجديــدة و6 نــواب وزارء، . 5
للشــؤون  المصغــر  الــوزاري  المجلــس  يتألــف  فيمــا 
وزيــرا   12 مــن  “الكابينيــت”  واألمنيــة  السياســية 
يقســمون بالتســاوي بيــن معســكري اليميــن والوســط - 
يســار، علــى أن يتــم اعتبــار ليبرمــان علــى معســكر اليســار، 

ليتألــف الكابينيــت عمليــا مــن أكثريــة يمينيــة.

منــع بينيــت مــن شــغل أي منصــب حكومــي إذا مــا تــم . 6
إسقاط الحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها في 
الكنيســت، وذلــك عبــر تشــريع يعمل االئتــاف الحكومي 
علــى ســنه مــع بدايــة عمــل الحكومــة ُبعيــد تنصيبهــا.

حــق كل مــن رئيــس حــزب “إســرائيل بيتنــا”، أفيغــدور . 7
ميخائيلــي،  ميــراف  العمــل،  حــزب  ورئيســة  ليبرمــان، 
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ورئيــس حــزب “ميرتــس”، نيتســان هوروفيتــس، حــق االعتــراض علــى انضمــام أي حــزب أو كتلــة برلمانيــة إلــى االتفــاق 

ــاف الحكومــي ســيقرره رئيــس  ــى االئت ــدة إل ــن إن ضــم أحــزاب جدي ــا” مســاء االثني ــن قــال حــزب “يمين الحكومــي، فــي حي

الحكومــة ورئيــس الحكومــة البديــل.

تمديــد تجميــد تنفيــذ مــا يعــرف بـــ “قانــون كامينيتــس” حتــى العــام 2024، وتجميــد الهــدم فــي النقــب لمــدة 9 أشــهر، وتعيين . 8

ــار شــيكل  ــة تقــدر بنحــو نصــف ملي ــر فــي مكتــب رئيــس الحكومــة، ورصــد ميزاني أحــد أعضــاء الموحــدة بمنصــب نائــب وزي

لمشــاريع فــي المجتمــع العربــي “بنــاء علــى تقديــرات منصــور عبــاس”.

تلــزم االتفاقيــات جميــع أطــراف االئتــاف علــى التصويــت ضــد أي قوانيــن مــن شــأنها تغييــر الوضــع الراهــن فيمــا يتعلــق . 9

بعاقــة الديــن والدولــة.

وينــص االتفــاق االئتافــي مــع “األمــل الجديد” على تشــريع قانون ينص على تقســيم منصب المستشــار القضائي للحكومة . 10

اإلسرائيلية والمصادقة على مخطط يمنع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق “ج”، وتعيين رئيس الحزب، جدعون ساعر، 

نائبــا لرئيــس الحكومــة فــي ظــل واليــة بينيــت، فــي حين سيشــغل بيني غانتس هذا المنصب بعد انتقال رئاســة الــوزراء لابيد.

واالتفــاق مــع “إســرائيل بيتنــا” ينــص علــى إقامــة وزارة جديــدة تعنــى بالزراعــة وتــوكل إليهــا حصــرا القضايــا المتعلقــة بمنطقتي . 11

النقــب والجليــل، وتنفيــذ مخطــط توســيع ســاحة حائــط البــراق أمــام المصليــن اليهود.

تشــريع قانــون يســهل عمليــة تقســيم الكتــل البرلمانيــة، ويهــدف هــذا التشــريع إلــى تســهيل انشــقاقات محتملــة ألعضــاء . 12

كنيســت عــن “الليكــود”، بمــا يســمح انشــقاق 4 أعضــاء كنيســت. وأشــارت القنــاة 12 إلــى أن هــذا البنــد جــاء لتوفيــر بديــل 

للقائمــة الموحــدة إذا قــررت االنســحاب مــن الحكومــة.
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حدود استقرار الحكومة 
اإلسرائيلية الجديدة

علــى  الجديــدة  اإلســرائيلية  الحكومــة  اســتقرار  يتوقــف 
المســتويات  ذات  المركبــة  االعتبــارات  مــن  مجموعــة 
المتعــددة، يمكــن توضيــح أهمهــا وتفســير دالالتهــا كالتالــي: 

كانــت  إذا  مــا  للحكومــة،  السياســية  األجنــدة  أوال: طبيعــة 
ســتكون ذات طبيعــة أمنيــة، أم اقتصاديــة – اجتماعيــة، أم 
سياســية تركــز علــى ملفــات الصــراع الفلسطيني-اإلســرائيلي. 

البحثيــة  المراكــز  حســب  اإلســرائيلي  العــام  الــرأي  يميــل 
اإلســرائيلية، بنســبة %67 إلــى القــول بــأن علــى الحكومــة 
الجديــدة التركيــز علــى الملفــات االقتصاديــة واالجتماعية أوال، 
ثــم تأتــي الملفــات األمنية بشــأن التهديدات األمنيــة اإليرانية، 
ــر حركــة حمــاس.  والتحديــات الملحقــة بــه فــي قطــاع غــزة عب

ويعــد الــرأي العــام اإلســرائيلي أحــد العوامــل التــي قــادت إلــى 
نجــاح البيــد فــي تشــكيل حكومــة بــدون نتانياهــو، بســبب أن 
أحــزاب الوســط واليســار ركــزت فــي برامجهــا االنتخابيــة علــى 
الصعيديــن  علــى  كورونــا  فيــروس  أزمــة  تحديــات  معالجــة 
أزمــة  معالجــة  علــى  تركــز  كمــا  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
وأزمــة  اإلســرائيلي،  المجتمــع  داخــل  الطبقــي  التفــاوت 

اإلســكان، وخلــق فــرص للعمــل لتقليــل نســب البطالــة.

علــى  التركيــز  فينصــب  االجتماعــي  المســتوى  علــى  أمــا 
اســتعادة الثقــة فــي نظريــة التعايــش بيــن اليهــود والعــرب 
مــرة أخــرى بعــد أن لفظتهــا تداعيــات األزمــة األخيــرة فــي 
غــزة وبــرزت المواجهــات العنيفــة بيــن الجانبيــن فــي المــدن 
آليــات  المعنيــة  األحــزاب  أجنــدات  تتضمــن  اإلســرائيلية. 
فــرص  مثــل  اقتصاديــة  وســائل  خلــق  عبــر  ذلــك  لتحقيــق 
عمــل مشــتركة علــى ســبيل المثــال، باألخــص بيــن العــرب 
والحريديــم )التيــار الدينــي المتطــرف(، وضــخ االســتثمارات 
الحكوميــة فــي المــدن العربيــة وتمويــل المؤسســات التــي 
ــش، كمــا فــرض الســيادة الشــرطية فــي  ــى التعاي تشــجع عل
المناطــق التــي تــرزح تحــت العصابــات المســلحة التــي تشــجع 

علــى العنــف بيــن العــرب واليهــود.

ولكــن ال يمنــع ذلــك أن تفــرض الملفــات األمنيــة نفســها 
مــن  لمجموعــة  الجديــدة؛  الحكومــة  أجنــدة  أولويــات  علــى 

أهمهــا:  العوامــل 

تطلــع الحكومــة اإلســرائيلية لفــرض الســيادة األمنيــة . 1
مــع  اإلدارة  مشــتركة  المناطــق  وفــي  القــدس  فــي 
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وهــو مــا 



الحكومة اإلسرائيلية الـ 36.. اتجاهات استراتيجية لحكومة  غير مستقرة16

تميــل إلــى تبنــي وجهــات النظــر السياســية المتطرفــة في كثير 
مــن الملفــات، مثــل توجيــه ضربــة عســكرية إليــران، االنحســار 

النســبي للمؤيديــن إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة. 

القيــم  بانفــراط  نتانياهــو  عهــد  فــي  إســرائيل  تميــزت  كمــا 
ــم  ــي اإلســرائيلي، أي ل ــارج حــدود المجتمــع الحزب ــة خ اليميني
يعــد الممثلــون السياســيون الوحيــدون للقيــم اليمينيــة فــي 
إســرائيل هــم األحــزاب السياســية فقــط، بــل زاد عليهــم ظهــور 
حــركات اجتماعيــة سياســية بــرزت بقــوة وأصبــح لهــا القــوة 
والتأثير انعكس غب النزول المتكرر للشــارع اإلســرائيلي، مثل 
حركــة لهافــا، وال فاميليــا المنتســبين للتيــار اليمينــي القومــي 
المتطــرف الــذي ينبــذ العــرب ويدعــو لقتلهــم أو طردهــم. 

يمكــن لهــذا االنجــراف األيديولوجــي الشــعبي الفريــد أن يحفــز 
الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة التخــاذ سياســات متطرفــة ضد 
الفلســطينيين فــي القــدس والضفــة الغربيــة، قــد تتمثــل فــي 
غلق باحات الصاة، أو طرد العائات الفلسطينية. أو السماح 
للمســتوطنين المنتســبين للتيــارات المتطرفــة النزول للشــارع 
المقدســة.  األماكــن  فــي  خاصــة  الفلســطينيين  واســتفزاز 

ظهــر ذلــك جليــا فــي القــدس الشــرقية 13 إبريــل حتــى 23 
إبريــل 2021 قبــل أن تندلــع أحــداث بــاب العامــود والشــيخ 
11 يومــا  الـــ  إلــى حــرب  النهايــة  جــراح والتــي أفضــت فــي 
مجموعــات  دعــا  إذ  غــزة.  فــي  الفلســطينية  الفصائــل  مــع 
الشــرقية  القــدس  فــي  للتجمهــر  متطرفيــن  مســتوطنين 
تكــرر  القــدس.  توحيــد  مثــل  “قوميــة”  مناســبات  إلحيــاء 
المشــهد فــي 9 يونيــو، فرغــم دعــوة وزيــر الدفــاع بينــي جانتس 
إللغــاء حــدث “مســيرة األعــام” فــي القــدس الشــرقية، إال أن 
المســتوطنين تمــردوا علــى القــرار ونزلــوا بالفعــل إلى الشــوارع 
ممــا أفضــى إلــى حــدوث مواجهــات مــع الشــرطة اإلســرائيلية 

ومــع الفلســطينيين.

وســيمثل قانــون القوميــة اليهوديــة ومــدى دعــم الحكومــات 
بيــن  االســتقرار  عــدم  عوامــل  أهــم  أحــد  لــه:  اإلســرائيلية 
ــدو  ــر مــن المناطــق المشــتركة، ويب العــرب واليهــود فــي كثي
أنــه ســيكون محــددا مهمــا لشــرعية الحكومــة اإلســرائيلية 
والوقــوف علــى مســألة اســتمرارها مــن عدمــه، وهــو مــا 
يتطلــب قيــاس نفــوذ الحــركات واألحــزاب المنتســبة للتيــار 

المتطــرف. القومــي 

حــزب  هــي:  إســرائيل  فــي  المتطرفــة  القوميــة  األحــزاب 
الليكــود تحــت زعامــة نتانياهــو )وهــو مــا يمكــن أن يشــهد 

الحكومــة  بيــن  ســلبية  احتــكاك  بمســاحات  يســمح 

اإلســرائيلية والفلســطينيين الذيــن يرغبــون فــي الحفــاظ 

علــى االنتصــار الصــوري فــي منطقتــي بــاب العامــود 

والشــيخ جــراح. وهــو مــا يســمح بالقــول إن المنطقتيــن 

ــة مســتمرة فــي مســيرة  ــن سيشــكان أيقون المذكورتي

النضــال الفلســطيني فــي الفتــرة المســتقبلية. مع العلم 

أن ذلــك ســيلقى موقفــا إيجابيــا مــن الواليــات المتحــدة 

ألنــه يفــرض االســتقرار األمنــي فــي القــدس حســب 

رؤيتهــا المذكــورة فــي برنامــج الحــزب الديموقراطــي. 

نــووي . 2 اتفــاق  إلــى  بالوصــول  إســرائيل  تفــاؤل  عــدم 

شــامل مــع إيــران يقيــد مــن أنشــطتها فــي المنطقــة 

ــن. وهــو مــا ســيدفع  ــا اإلقليميي ــد مــع وكائه وبالتحدي

الجيــش اإلســرائيلي للحفــاظ علــى خطوطــه الحمــراء إزاء 

ــان والعــراق، وبحــرا فــي  ــه القومــي فــي ســوريا ولبن أمن

ــي. كمــا  ــج العرب شــرق المتوســط والبحــر األحمــر والخلي

يدخــل فيــه طبيعــة العاقــات التــي ســتكون بيــن إســرائيل 

ناحيــة  مــن  وروســيا  ناحيــة،  مــن  المتحــدة  والواليــات 

أخــرى، وطبيعــة العاقــات التــي ســتكون بيــن روســيا 

الممتــدة فــي مناطــق  المتحــدة وتأثيراتهــا  والواليــات 

مختلفــة مثــل ســوريا وليبيــا. 

فائــض القــوة الــذي تشــعر بــه حركــة حمــاس بعــد الحــرب . 3

التلويــح  إلــى  ســيدفعها  مــا  وهــو  غــزة،  فــي  األخيــرة 

المســتمر بالقــوة ممــا يزيــد مــن اهتــزاز منظومــة الــردع 

للجيــش اإلســرائيلي التــي ترغــب إســرائيل فــي ترميمهــا. 

ــد فــي  ــزة كمحــدد جدي ــادة إعمــار غ ــف إع كمــا يدخــل مل

طبيعــة الموقــف اإلســرائيلي فــي القطــاع، إذ أدرجــت 

إســرائيل ملــف اإلعمــار فــي طابــع أمنــي شــديد األهميــة 

انعكــس فــي إعــان قلقها من وصول المال ومواد البناء 

إلــى حمــاس ممــا يســهم فــي تعزيــز قدراتهــا العســكرية.

ثانيــا: االنجــراف األيديولوجــي الشــعبي، تتســم فتــرة نتانياهــو 

األيديولوجــي  باالنجــراف  متواصلــة  عامــا   12 لـــ  الممتــدة 

المائــل للتيــار اليمينــي القومــي، ومســاعدة األحــزاب الدينيــة 

المتطرفــة بالتمــدد العمرانــي والثقافــي فــي الضفــة الغربيــة، 

والمــدن اإلســرائيلية داخــل الخــط األخضــر. وهــو مــا ســاهم 

فــي ظهــور قيــم يمينيــة متطرفــة داخــل المجتمــع اإلســرائيلي 
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تعــد قضيــة تجنيــد الحريديــم فــي الجيــش هــي قضيــة مركزيــة 
لــدى األحــزاب الدينيــة. يــرى البيــد أنــه بإمكانــه حــل المســألة 
عبــر تعويــض التجنيــد العســكري بقانــون الخدمــة المدنيــة، 
اســتعداده  تقويــض  إمكانيــة  مــن  الجيــش  يخشــى  حيــث 
بســبب الحصــة المتزايــدة مــن الشــباب الحريديــم الذيــن اختاروا 
الهــرب مــن الخدمــة. ولكــن مــن المقــدر أن يتــم تمريــره مقابــل 
صفقــة سياســية محــددة مــع الحريديــم، وهــي االتفــاق علــى 
مبــادئ تحــد مــن انحــراف إســرائيل إلــى اليميــن المتطــرف 
فــي  األقــل  علــى  والقيمــي،  الشــعبي،  المســتويين  علــى 

المــدن اإلســرائيلية داخــل الخــط األخضــر.

ــي القومــي فــي إســرائيل بخروجــه  ــار اليمين مثلمــا اتســم التي
عــن حــدود الحيــاة الحزبيــة ليتحــول إلــى تيــار حركــي، كان للتيــار 
الدينــي المتطــرف فــي إســرائيل )الحريديــم( نهــج آخــر وهــو 
االنتشــار الديموغرافــي فــي أحيــاء عربيــة وإســرائيلية محــددة، 
ــا، وهــو التغلغــل  ــدي تدريجي ــع الحري مــن أجــل إكســابها الطاب
فــي  )المتصــوف(  الحســيدي  التيــار  يقــوده  الــذي  الناعــم 

إســرائيل، ويلقــى ترحيبــا لــدى الحريديــم.

حــدث ذلــك فــي مدينــة ديمونــا اإلســرائيلية )داخــل الخــط 
ــة  ــة جــور حســيدية )وهــي الطائف األخضــر(، إذ تركــت 20 عائل
ــار الحســيدي المتصــوف بشــكل  األكثــر تأثيــرا وقــوة فــي التي
واتجهــت  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الســكنية  مناطقهــا  عــام( 
ــا. وهــو مؤشــر بالــغ األهميــة ألن العائــات الحريديــة  لديمون
تتــرك مجتمعاتهــا دون ســبب وجيــه، وهــم  المتشــددة ال 
بالتأكيــد ال ينتقلــون إلــى منطقــة ال توجــد فيهــا مؤسســات 
تعليميــة متشــددة. جديــر بالذكــر أن اإلســرائيليين العلمانييــن 
فــي المــدن اإلســرائيلية داخــل الخــط األخضر يشــكون الحضور 
العنيــف  غيــر  االحتــكاك  بســبب  عليهــم؛  الجديــد  الحريــدي 
ــن مجتمعهــم والمجتمــع المتطــرف  ــذي يحــدث بي ــا ال مبدئي

القــادم عليهــم. 

إلــى أن هنــاك ســببا تكتيــكا  تشــير التقديــرات اإلســرائيلية 
مناطــق  الحريديــة  العائــات  تــرك  ســبب  يفســر  إضافيــا 
ســكنها القديمــة والهجــرة إلــى إســرائيل الداخــل، وهــو األزمــة 
ــاء  ــررت لنتانياهــو بن ــي ب ــة الت ــة الغربي اإلســكانية داخــل الضف
الغربيــة  الضفــة  فــي  االســتيطانية  الوحــدات  مــن  المزيــد 
الحريديــة  الطوائــف  بيــن  احتــكاكات  وقــوع  دون  للحيلولــة 
واإلســرائيليين العلمانييــن. لــذا يمكــن القــول إن الحكومــة 
ــى وضــع خطــة اســتيطانية فــي الضفــة  ــدة ســتحتاج إل الجدي

مراجعــات فكريــة فــي الفتــرة المقبلــة للوقــوف علــى تحديــد 
)بزعامــة  الدينيــة  الصهيونيــة  وحــزب  الحــزب(،  أيديولوجيــة 
بتســلئيل ســموتريتش(، حــزب عوتســماه يهوديــت )بزعامــة 
إيتامــار بــن جفيــر، مؤســس حركــة لهافــا المتطرفــة(، حــزب 
ناعــام )حــزب صغيــر ناشــئ انضــم لتكتــل الصهيونيــة الدينيــة 
مــع الحزبــي األخيريــن(، حــزب يمينــا )بزعامــة نفتالــي بينيــت(، 

حــزب يســرائيل بيتينــو )بزعامــة أفيجــدور ليبرمــان(.

يــدرك رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة “نفتالــي بينيــت” 
أن رابــط الوصــل الوحيــد تقريبــا الــذي كتــب لحكومتــه التشــكل 
لنتانياهــو  معاداتهــم  هــو  الكنيســت  مــن  الثقــة  وكســب 
ــاة السياســية، ولكــن تضــم  ــه مــن الحي ورغبتهــم فــي إقصائ
الحكومــة تباينــات أيديولوجيــة حــادة ال يمكــن النجــاح فــي 
أن  المقــدر  احتوائهــا لفتــرات طويلــة. لذلــك مــن  أو  عزلهــا 
تســعى األطــراف الرئيســية المشــكلة للحكومــة البحــث عــن 
تعزيــز رصيدهــا السياســي فــي الشــارع اإلســرائيلي عبــر اتخــاذ 

سياســات ذات طابــع أيديولوجــي. 

مثل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، أو تقديم مشاريع 
ــى الســيادة اإلســرائيلية،  ــة تمهــد لضــم غــور األردن إل قانوني
الفلســطينيين  تســلب حقــوق  قوانيــن  تقديــم مشــاريع  أو 
ــن ســيادية  ــة مســتقلة لهــم. أو فــرض قواني فــي إقامــة دول
لفصــل  قوانيــن  تقديــم مشــاريع  او  القــدس،  فــي  جديــدة 
الديــن عــن الدولــة إرضــاء للطوائــف العلمانيــة فــي اســرائيل. 

وتعــد جميعهــا مظاهــر سياســية قــد تنجــر إليهــا الحكومــة 
ــذي يســمح  ــى األرض، بالشــكل ال ــدة عل ــع جدي لفــرض وقائ
بفــرض الروايــة اإلســرائيلية تجــاه عمليــة الســام المحتملــة.

يمثــل  والحريديــم،  الحكومــة  بيــن  العالقــة  طبيعــة  ثالثــا: 
الحريديــم الشــارع اليمينــي الدينــي المتطــرف فــي إســرائيل 
الــذي يواجــه تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة خطيــرة بســبب 
أزمــة كورونــا، ويميــل إلــى تشــكيل جبهــة معارضــة قويــة أمــام 

الحكومــة الجديــدة تحــت زعامــة نتانياهــو. 

تعــد طبيعــة العاقــة بيــن الحكومــة واألحــزاب الحريديــة محــددا 
اجتماعيــا، ســوف تلجــأ إليــه الحكومــة للحفــاظ علــى تماســكها 
واســتقرارها الشــرعي، بــل ســوف توظفــه الحكومــة مــن أجــل 
تفكيــك التحالــف بيــن نتانياهــو )الليكــود( واألحــزاب الحريديــة، 
وهو أمر غير مستبعد رغم ضعف مؤشراته الحاكمة حتى اآلن.
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البحثيــة المعنيــة بقيــاس مؤشــر الديموقراطيــة فــي إســرائيل، 

يشــير أحدثهــا إلــى انتقــال إســرائيل )مؤشــر فريــدوم هــاوس( 

مــن دولــة ديموقراطيــة إلــى نصــف ديموقراطيــة. نتــج ذلــك 

عــن ممارســات الحكومــة اإلســرائيلية تحــت رئاســة نتانياهــو 

طــوال الـــ 12 عامــا التــي وّجهــت إســرائيل إلــى التيــار اليمينــي 

ــى المســتويين السياســي والشــعبي. المتطــرف عل

فــي  الديموقراطيــة  مســار  عــن  الخــروج  مامــح  أبــرز  تعــد 

إســرائيل مــن وجهــة نظــر الواليــات المتحــدة هــو هندســة 

نتانياهــو لائتافــات الحكوميــة علــى األحزاب الدينيــة اليمينية 

ائتــاف حكومــي  تشــكيل  المتطرفــة فقــط، دون محاولــة 

وطنــي موحــد يضــم التيــارات الحزبيــة المتنوعــة مــن الوســط 

أو اليســار. وفــي ظــل أشــد اإلدارات األمريكيــة تحيــزا إلســرائيل 

الرئيــس األمريكــي ومستشــاره  )عهــد دونالــد ترامــب( ذكــر 

لألمــن القومــي “جاريــد كوشــنر” أن الواليــات المتحــدة تفضــل 

تطبيــق صفقــة القــرن )خطــة الســام األمريكيــة المعلــن عنهــا 

فــي ينايــر 2020( فــي ظــل وجــود حكومــة وحــدة وطنيــة فــي 

إســرائيل حتــى تلقــى قبــوال لــدى جميــع الشــارع اإلســرائيلي.

لــذا مــن الممكــن القــول إن اســتمرار الحكومــة اإلســرائيلية 

الجديــد فــي الترويــج لنفســها كونهــا حكومة وحــدة وطنية على 

مســامع اإلدارة األمريكيــة الحاليــة، مــن غيــر المســتبعد أن يجد 

دعمــا ملحوظــا مــن الجانــب األمريكــي علــى عدد متشــابك من 

واالقتصاديــة؛  والسياســية،  العســكرية-األمنية،  المجــاالت 

وذلــك بهــدف ضمــان اســتقرار الحكومــة الحاليــة وتفويــت 

إلــى الحكــم. الفرصــة علــى نتانياهــو للوصــول مــرة أخــرى 

قانــون  فــي  تــرى  المتحــدة  الواليــات  أن  ذلــك  يعنــي  ال 

ــان عهــد رئاســة  ــذي أقــر فــي 2018 إب ــة” ال ــة اليهودي “القومي

ترامــب للواليــات المتحــدة، أنــه قانــون يوصــم إســرائيل بعــدم 

الديموقراطيــة وبالتالــي ســتطلب منهــا إلغائــه. فيعــد القانــون 

مؤشــرا علــى الديموقراطيــة العرقيــة وليــس الســلطوية، وال 

ــة تشــكل  ــات العرقي ــات المتحــدة أن الديموقراطي ــرى الوالي ت

أزمــة يقتضــي معهــا إعــادة النظــر فــي التحالــف معهــا.

الغربيــة الحتــواء الظاهــرة الحريديــة الجديــدة وهــو مــا 

ســيقحمها فــي مربــع سياســي اســتراتيجي قــد ينــذر 

داخلهــا.  بخافــات 

بيــن  العاقــة  طبيعــة  تحــدد  التــي  الثالثــة  القضيــة 

الســكانية  الزيــادة  قيــاس  فــي  تتمثــل  الطرفيــن، 

الحريديــة فــي إســرائيل، تبلــغ نســبة الخصوبــة لــدى 

اإلســرائيليين  لليهــود   1.2٪ مقابــل   4.2٪ الحريديــم 

غيــر الحريديــم، يضــاف عليهــا هويــة المهاجريــن إلــى 

إســرائيل التــي يســيطر عليهــا الهويــة القوميــة والدينيــة 

المتحــدة.  والواليــات  أوروبــا،  شــرق  مــن  القادمــة 

تســببت هــذه الظاهــرة فــي ســيطرة المواقــف اليمينية 

اإلســرائيلي،  الشــبابي  العــام  الــرأي  علــى  المتطرفــة 

حيــث يرفــض معظــم هــؤالء الســكان إقامــة دولــة 

علــى  العســكري  الــردع  ويفضلــون  فلســطينية 

الدبلوماســية مــع الفلســطينيين. كمــا ال يؤيــدون مبــدأ 

الســام اإلقليمــي مقابــل األرض، إذ يــرون أن علــى 

إســرائيل أن تراكــم القــوة العســكرية إلظهــار قدرتهــا 

علــى عــدم الحاجــة للتنــازل أمــام الفلســطينيين. لــذا 

مــن المقــدر أن تبحــث الوكالــة اليهوديــة المســؤولة 

إســرائيل  إلــى  العالــم  يهــود  هجــرة  تنظيــم  عــن 

إليهــا. القادميــن  اليهــود  هويــات  تحديــد  مســألة 

أمــا القضيــة األخيــرة، فهــي مــدى رضــا الحريديــم عــن 

بالتحديــد  اإلســرائيلية  للحكومــة  العامــة  السياســات 

فــي ملــف الميزانيــة المقــدر تمريرهــا مــن الحكومــة 

تعتــري  غضــب  حالــة  هنــاك  بــأن  علمــا  الجديــدة، 

الحريديــم مــن ســيطرة ليبرمــان علــى ملــف الماليــة. 

رابعــا: حجــم الدعــم األمريكــي: شــّدد برنامــج الحــزب 

الديموقراطــي أثنــاء فتــرة ترشــح جــو بايــدن للرئاســة 

األمريكيــة علــى أن الواليــات المتحــدة تســعى لضمــان 

أن تبقــى إســرائيل دولــة يهوديــة وديموقراطيــة. وفــي 

ــر  واقــع األمــر ال تغــض واشــنطن انتباههــا عــن التقاري
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سيـاسات الحـكـومـة
اإلسرائيلية الجديدة

تحــاول  حــذرة  سياســية  أجنــدة  صياغــة  الجديــدة  االســرائيلة  الحكومــة  ستســعى 
للحكومــة  المنضمــة  األحــزاب  بيــن  الخافيــة  القضايــا  بعــض  مــن  االقتــراب 
ــة تحفــظ تماســك الحكومــة. مــع االهتمــام باالتجاهــات  ــة هادئ بسياســات تكتيكي
االســتراتيجية المتفــق عليهــا مــن أجــل رفــع تداعيــات أزمــة كورونــا علــى جميــع 

ودوليــا. إقليميــا  اســرائيل  دور  وتعزيــز  المســتويات، 
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للحكومــة  السياســية  االجنــدة  أو  الداخليــة  الملفــات  تعــد 
الجديدة هي المحدد األول على اســتقرار الحكومة من عدمه.

يناقــش هــذا الفصــل السياســات العامــة التــي مــن المحتمــل 
الجديــدة،  للحكومــة  السياســية  األجنــدة  تتضمنهــا  أن 
وتنقســم إلــى التالــي: أوال: العاقــة مــع الفلســطينيين. ثانيــا: 
فصــل الديــن عــن الدولــة. ثالثــا: العاقــة بيــن اليهــود والعــرب 
القضايــا  خامســا:  الوطنيــة.  الميزانيــة  رابعــا:  )التعايــش(. 

الكبــرى. العســكرية 

	 - العالقة مع الفلسطينيين

أ. محــددات العالقــة بيــن إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية )أمــن واقتصــاد وسياســة(

زادت ضــرورة اإلبقــاء علــى الســلطة الفلســطينية وتقويتهــا 
مــن وجهــة النظــر اإلســرائيلية بعــد الحرب األخيرة فــي غزة؛ )1( 
لضمان االستقرار األمني في الشارع الفلسطيني في الضفة. 
ــي. ــد حركــة حمــاس عــن الشــارع الفلســطيني الوطن )2( تحيي

مــن المقــدر أن تتجــه الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة لتقويــة 

الســلطة الفلســطينية مــن خــال توقيــع اتفاقــات تنميــة فــي 

الضفــة الغربيــة متعلقــة بالعمــال العــرب، ومجــاالت التعــاون 

الزراعي والصناعي، توسيع التنسيق األمني في مناطق )أ( و)ب(. 

من جهة أخرى تتقيد الحكومة الجديدة بسياســات اســتيطانية 

فــي القــدس الشــرقية وغــور األردن، ممــا يزيــد مــن احتمــاالت 

التنســيق  المســتمر بقطــع  الجانبيــن والتلويــح  بيــن  التوتــر 

ــة شــعبية سياســاتها بيــن  ــة مــن الســلطة لتقوي األمنــي؛ رغب

الفلســطينيين فــي الضفــة وعــرب 48 الطامحيــن لســماح 

خطــاب سياســي “وطنــي”.

ــدة لعقــد تنســيق مــع الســلطة  ــذا قــد تلجــأ الحكومــة الجدي ل

وإرجــاء  غــزة،  قطــاع  فــي  حضورهــا  لتقويــة  الفلســطينية 

التعــاون داخــل حــدود الضفــة الغربيــة مؤقتــا. ولكــن يهدد ذلك 

توجــه حمــاس لتقويــة نفوذهــا السياســي علــى القطــاع كورقــة 

مساومة أمام السلطة أثناء تفاهمات المصالحة في القاهرة.

الملفات الداخلية
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األمــن القومــي الخاصــة بهــا، ســواء فــي المســاعدات 
الماليــة التــي تخشــى الحكومــة الجديــدة وقوعهــا فــي 
يــد حمــاس، أو وصــول مــواد خــام تســاعد علــى تعزيــز 
قدرتهــا العســكرية. ولكــن مــن المقــدر أن تتــم مناقشــة 
األبعــاد األمنيــة مــع مصــر والواليــات المتحــدة األطــراف 
الرئيســية التــي ترغــب إســرائيل فــي اســتئثارهما بالملــف.

اإلســرائيلي( . 6 )الجيــش  اإلســرائيلية  الحكومــة  تتقيــد 
وأن  خاصــة  حمــاس،  أمــام  الــردع  منظومــة  بترميــم 
ــم  ــر فــي القــدس ومــن ث مؤشــرات احتمــال تجــدد التوت
تجــدد التصعيــد فــي غــزة ممكنــة. تتداخــل رغبــة إســرائيل 
فــي ترميــم منظومــة الــردع بمســائل سياســية تتعلــق 
باشــتراطها إعــادة اإلعمــار فــي غــزة باســتعادة األســرى 
المختطفيــن فــي يــد حمــاس. مــن الجهــة األخــرى تســعى 
حمــاس لوضــع ســقف عــال فــي مســألة تبــادل األســرى.

حدود التصعيد في غزة
صــّرح نفتالــي بينيــت أنــه لــن يســتبعد قــرار الحــرب فــي غــزة، 
ويعكــس هــذا التصريــح اتجاهــات راي عــام إســرائيلية تؤيــد 
قــرار اســتئناف الحــرب فــي غــزة؛ مــن أجــل اســتعادة األســرى 
المختطفين هناك )تصل نسبتهم إلى %67 من اإلسرائيليين(.

ولكــن هنــاك مجموعــة مــن االعتبــارات تدخــل فــي حســابات 
الحكومــة الجديــدة، وهــي:

أن قــرار الحــرب فــي غــزة لــن يكــن محــل توافــق جماعــي . 1

وهــو  اإلســرائيلي.  األمنــي  الــوزاري  المجلــس  داخــل 

األمريكي-اإلســرائيلي  التنســيق  خــال  مــن  تأتــى  مــا 

المشــترك الــذي حــدث أثنــاء زيــارة وزير الدفاع اإلســرائيلي 

إلــى واشــنطن. وهــو مــا يعنــي رفــض الواليــات المتحــدة 

ــد أمنــي فــي غــزة.  لتصعي

لــن توافــق مصــر علــى التصعيــد العســكري فــي غــزة . 2

ســواء مــن الطــرف اإلســرائيلي أو حركــة حمــاس، وهــو 

ــا فــي القطــاع. ــا يعــد خطــا أحمــرا مصري م

يحتــاج التصعيد إلى حســابات عســكرية دقيقــة، ومعالجة . 3

ترميمهــا  الجــاري  الــردع  منظومــة  لشــكل  موضوعيــة 

فــي إســرائيل، وهــو مــا قــد يتطلــب كثيــرا مــن الوقــت.

ب. حماس 

يتعلــق  فيمــا  اإلســرائيلي  القــرار  صانــع  بــإدراكات  يحيــط 
بحركــة حمــاس، كونهــا وكيــل إيــران فــي قطــاع غــزة، ممثلــة 
بذلــك جبهــة جنوبيــة لتطويــق إســرائيل. يضــاف علــى ذلــك 

مجموعــة أخــرى مــن االعتبــارات، وهــي:

تبنــي حمــاس اســتراتيجية جديــدة تهــدف إلــى أن تصبــح . 1
المتحكمــة فــي المشــروع الفلســطيني الوطنــي، فــي 
الضفــة الغربيــة، والقــدس، وعــرب 48، وفلســطينيي 
الشــتات. وهــو مــا يشــكل تهديــدا إلســرائيل كــون حماس 
ال تعتــرف بالمســار السياســي الســلمي، وتتبــع أجنــدات 
إقليميــة موجهــة مــن الخــارج )إيــران( غيــر وطنيــة، وهــو ما 
يســهم فــي تزايــد فــرص االحتكاك الســلبي مع إســرائيل.

لمعادلــة . 2 إســرائيل  احتــكار  كســر  فــي  حمــاس  نجحــت 
الــردع فــي مواجهتهــا، وهــو مــا تبيــن فــي حديــث الســنوار 
األخيــر )26 مايــو( أن التهديــدات التــي تخــرج مــن حمــاس 
يتــم تنفيذهــا مهمــا بلغــت درجــة خطورتهــا. انعكــس جليــا 
فــي الحــرب األخيــرة فــي غــزة، إذ وصلــت التهديــدات 
الصاروخيــة لحمــاس مناطــق حيويــة فــي إســرائيل، أبرزهــا 

خــط النفــط فــي عســقان. 

تكريــس . 3 فــي  مهمــا  عامــا  حمــاس  مثلــت  طالمــا 
ترتيــب  يعرقــل  ممــا  الفلســطينيين،  بيــن  االنقســام 
الصــف الفلســطيني وبالتالــي إمكانيــة الجلــوس أمــام 
المفاوضــات.  علــى طاولــة  طــرف فلســطيني موحــد 
ويبــدو أن تداعيــات الســلبية للحــرب األخيــرة فــي غــزة 
ــذي ال  كان أحدهــا هــو شــعور حمــاس بفائــض القــوة ال
ــة  ــازل عــن مكاســب سياســية محتمل ــا أن تتن يســمح له

فــي المباحثــات األخيــرة فــي القاهــرة.

تــدرك إســرائيل عــدم رغبــة حمــاس فــي احتــكار مصــر . 4
لدورهــا األخيــر فــي غــزة؛ ويرجــع قلــق حمــاس إلــى إدراكها 
بقصــر الشــرعية علــى المســتوى السياســي الممثــل فــي 
الســلطة الفلســطينية أي حركــة فتــح برئاســة محمــود 
عبــاس. لــذا تشــكل األمــوال القطريــة قضيــة مركزيــة 
لشــكل العاقــة بيــن إســرائيل وحمــاس مــن جهــة، وبيــن 

مصــر وقطــر مــن جهــة أخــرى. 

تشــدد إســرائيل على تداخل تطورات قطاع غزة بمفاهيم . 5
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إســرائيلي يقــر باســتفتاء اإلســرائيليين علــى االتفاقــات 
التــي تنــص علــى التنــازل عــن أراضــي للفلســطينيين.

د. مستوطنات وضم غور األردن
ــى  ــل حصولهــا عل ــدة قب شــهدت الحكومــة اإلســرائيلية الجدي
ــا فــي الخطــاب السياســي الصــادر عــن  ثقــة الكنيســت تضارب
ــاء  ــن يتوقــف عــن بن ــه ل ــت أن ــي بيني ممثليهــا. إذ صــّرح نفتال
المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، كمــا قــدم حزبــه مشــروع 
قانــون ينــص علــى ضــم غــور األردن للســيادة اإلســرائيلية. 
ولكــن مــن جهــة أخــرى، صــّرح وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي 
أنــه  يونيــو(   3( زيــارة واشــنطن  مــن  جانتــس عقــب عودتــه 
المســؤول الوحيــد عــن الموافقــة للبنــاء االســتيطاني فــي 
ــد االســتيطان. ــد رســالة بتجمي ــا يع ــة، وهــو م ــة الغربي الضف

مــن الصعــب أن تتنــازل إســرائيل عــن فكــرة تــرك منطقــة غــور 
األردن تحــت التصــرف الفلســطيني، ال ســيما وأن هنــاك 
ــد إســرائيل لضمهــا أو الســيطرة عليهــا  ــت تمهي مظاهــر تثب
بنحــو أو بآخــر. تشــهد منطقــة غــور األردن عــدة مشــاهد يمكــن 

وصفهــا علــى النحــو التالــي:

انتشــار الجماعــات الدينيــة المتطرفــة التــي تنتهــج العنــف . 1
ضــد الفلســطينيين المقيميــن فــي مدينــة أريحــا وســط 

غــور األردن بهــدف طردهــم.

إقامة شبكة طرق تربط القدس بمنطقة غور األردن.. 2

اعتــزام الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة تمويــل إقامــة بنيــة . 3
تحتية مائية تمهيدا إلقامة مشاريع زراعية في غور األردن.

ستســعى الحكومــة لإلعــان عــن مشــاريع صناعيــة وزراعيــة 
واســتيطانية فــي غــور األردن، بهــدف دمــج الشــارع اليهــودي 

ــدة. الدينــي المتطــرف فــي سياســات الحكومــة الجدي

	 - فصل الدين عن الدولة
الحكومــة  داخــل  والخافيــة  االســتراتيجية  القضايــا  أحــد 
لليميــن  إســرائيل  ميــل  فــي  التحــدي  يكمــن  الجديــدة، 
األيديولوجــي والحركــي باإلضافــة إلــى السياســي، ممــا خلــق 
ــا انعكــس فــي تكســير  ــر تطرف ــا فــي إســرائيل أكث مجــاال عام
وأحيانــا حــرق المحــال التــي تكســر قدســية يــوم الســبت مــن 
األمــر  انصــرف  المتطرفــة، كمــا  الدينيــة  الجماعــات  جانــت 

ج. تسوية سالم محتملة مع الفلسطينيين

اتفقــت القــراءات االســتراتيجية اإلســرائيلية علــى أهميــة أن 
تقدم إسرائيل تصور مبدئي لتسوية سالم “محدودة األبعاد” 
مــع الســلطة الفلســطينية؛ لمجموعــة مــن األســباب وهــي:

حركــة . 1 حســاب  علــى  الفلســطينية  الســلطة  تقويــة 
حمــاس، خاصــة بعــد تأثيــرات حــرب غــزة التــي عملــت 

الفلســطينيين. بيــن  حمــاس  أســهم  رفــع  علــى 

تســوية األوضــاع القانونيــة والسياســية فــي منطقــة غــور . 2
األردن، وتبييــض المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، 

لصالــح إســرائيل.

ترميــم صــورة إســرائيل فــي المجتمــع الدولــي، إذ ترغــب . 3
الواليــات المتحــدة فــي ضمــان بقــاء إســرائيل ضمــن 
اتحــاد الــدول الديموقراطيــة فــي العالــم، وال يســيطر 
الــدول  مصــاف  فــي  يجعلهــا  الــذي  اليميــن  عليهــا 

الديموقراطيــة. مؤشــر  فــي  المتراجعــة 

التفرغ لمواجهة التهديدات اإليرانية في المنطقة.. 4

ولكن هناك مجموعة من التحديات وهي:

عــدم وضــوح الرؤيــة األمريكيــة بشــأن عمليــة الســام . 1
علــى  األمريكــي  الموقــف  ويقتصــر  المنطقــة،  فــي 
القــرن،  صفقــة  رفضــت  التــي  الرســمية  التصريحــات 
ــن كأســاس لتســوية الســام. وهــو  وتدعــم حــل الدولتي
الحــوار  الــذي شــّكل فرصــة إلســرائيل لتعميــق  األمــر 
لصياغــة  المشــترك  التنســيق  ليشــمل  االســتراتيجي 
ــا السياســية  ــا إســرائيل اعتباراته ــة واحــدة تضمــن به رؤي

الفلســطيني. الكيــان  مــن مســتقبل  واألمنيــة 

افتقاد الحكومة اإلســرائيلية الجديدة لعوامل اســتدامتها . 2
مــن الداخــل، وهــو مــا يدفعهــا لتحييــد ملفــات الخــاف 

االســتراتيجي عــن األجنــدة. 

العــام . 3 للــرأي  الجديــدة  اإلســرائيلية  الحكومــة  افتقــاد 
اإلســرائيلي الداعــم لتســوية الســام، نتيجة بــروز التيارات 
الشــارع  تثويــر  تســتهدف  قــد  التــي  الحركيــة  اليمينيــة 
اإلســرائيلي فــي حالــة تســريب بنــود اتفــاق غيــر مرغــوب 
أســاس  قانــون  هنــاك  أن  ذلــك  علــى  يضــاف  فيهــا. 
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عــدة أشــهر. وغالًبــا مــا تتــم الموافقــة عليهــا بعــد نصــف ســنة 
الميزانيــة فقــط. أي أن إســرائيل ســتظل لمــدة ســتة أشــهر 
بــدون خطــة اســتراتيجية للموازنــة، وهــو عامــل ضعــف وعــدم 

ــدة. اســتقرار بالنســبة للحكومــة الجدي

تنقسم ميزانيات الدولة إلى ثالثة مكونات رئيسية:

اإلنفــاق الحكومــي - الميزانيــات المخصصــة لتشــغيل . 1
ــذ الائحــة،  ــة نفســها، وتنفي ــة الحكومــة: وجــود اآللي آلي
ــي، ونفقــات الدفــاع والشــرطة،  ووجــود النظــام القضائ
الفوائــد، ومــا  الحكوميــة ومدفوعــات  الديــون  وســداد 

ــك. شــابه ذل

المحولــة . 2 األمــوال  )اإلعانــات(-  التحويليــة  المدفوعــات 
إنتــاج  عــن  النظــر  بغــض  الحكومــة لألفــراد  مــن قبــل 
الســلع والخدمــات مــن قبــل هــؤالء األفــراد )مثــل دعــم 
البطالــة وإعانــات األطفــال(. إعانــات  المدفوعــات،  الدخــل 

اســتثمارات - االســتثمارات فــي تطويــر البنيــة التحتيــة . 3
لاقتصــاد:  االقتصــادي  النشــاط  زيــادة  إلــى  تهــدف 
خدميــة. مرافــق  الموانــئ،  الطــرق،  فــي  االســتثمارات 

ستشــمل الميزانيــة مبــادئ أساســية، يتفــق عليهــا أحــزاب 
مســتقبل،  وهنــاك  أبيــض،  وأزرق  بيتينــو،  )يســرائيل 
والعمــل، وميرتــس( الذيــن يشــكلون األغلبيــة فــي الحكومــة 
المنتســبين للتيــارات الوســط يســار التــي تعتقــد بتقديــم 
ــات الســكانية الضعيفــة. فــي  ــى الفئ ــل إل ــات التحوي مدفوع
حيــن قــد تجــد تحفظــا نســبيا مــن جانــب حــزب يمينــا )الحاصــل 

علــى 	 مقاعــد(، وهــي:

تحقيــق إصاحــات هيكليــة لتافــي الفجــوات االجتماعيــة . 1
االقتصــاد  قــوة  مــن  تضعــف  التــي  واالقتصاديــة 

اإلســرائيلي.

والمتوســطة . 2 الصغيــرة،  بالمشــروعات  االهتمــام 
الصناعــة. قطــاع  إلــى  وتوجيههــا 

المتطــورة، . 3 والصناعــات  الهايتــك  بمجــال  االهتمــام 
المجــال. فــي  والحريديــم  العــرب  وتوظيــف 

واســتقطاب . 4 العقــول”  “هجــرة  ظاهــرة  مكافحــة 
الخــارج. فــي  اإلســرائيليين 

إلــى مطالبــة الحريديــم عــدم تشــغيل المرافــق الخدميــة يــوم 
الســبت.

تهــم القضيــة أغلــب األحــزاب فــي الحكومــة عــدا حــزب يمينــا 
بزعامــة نفتالــي بينيــت رئيــس الحكومــة، وهــو مــا ســيجعل 
القضيــة ليســت مــن أولويــات أجنــدة الحكومــة فــي الشــهور 

ــة. ــاك محــاوالت تكتيكي ــى. ولكــن ســيكون هن األول

كخطــوة أولــى إلبعــاد الحريديــم المتشــددين، أدخــل ليبرمــان 
عــدة بنــود فــي اتفــاق االئتــاف، مــدرًكا أن األحــزاب الحريديــة 
مطالبــة  ذلــك  وشــمل  إشــكالية.  ســتعتبرها  المتشــددة 
ــة بتدريــس  ــي تدعمهــا الدول ــة المتشــددة الت المــدارس الديني
مناهــج أساســية )اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات والعلــوم(؛ 
تشــغيل وســائل النقــل العــام وافتتــاح محــات الســوبر ماركت 
يــوم الســبت. دعــم اتفاقيــة حائــط المبكــى، والتــي مــن شــأنها 
أن تخلــق مســاحة رســمية لليهــود اإلصاحييــن والمحافظيــن 
تســهيل  اليهــودي؛  للشــعب  مــكان  أقــدس  فــي  للصــاة 
المتطرفيــن  األرثوذكــس  احتــكار  وإلغــاء  التحويــل؛  عمليــة 

لمراقبــة طعــام الكوشــير.

3 - الملف االقتصادي واالجتماعي
ــد  ــي يتقل ــة الت ــى الملــف االقتصــادي وزارة المالي يســيطر عل
منصبهــا زعيــم حــزب يســرائيل بييتنــو “أفيجــدور ليبرمــان” 
المنتســب للتيــار اليمينــي القومــي المتطــرف، الــذي يدعــو 

ــة.  ــن عــن الدول ــى فصــل الدي إل

ســتهتم الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة بتمريــر ميزانيــة وطنيــة 
لتدشــين سياســات عامــة جديــدة ترفــع اآلثــار الســلبية ألزمــة 
ــي أن  ــا. ال يعن ــى مــدار العــام ونصــف العــام تقريب ــا عل كورون
الحكومــة ســتنجح فــي صياغــة ميزانيــة شــاملة تلقــى قبــول 

جميــع األطــراف بســهولة.

ــل الكنيســت اإلســرائيلي  ــة مــن قب ــة الدول ــد ميزاني يتــم تحدي
وتنســق الميزانيــات اإلجماليــة المخصصــة لجميــع أنشــطة 
إســرائيل ولــكل وزارة فــي الحكومــة. تمثــل الميزانيــة عــادة 
ــر  ــة المعب ــب األولوي ــة حســب ترتي سياســة الحكومــة المنتخب
عنــه مــن خالهــا، أي أنهــا تعكــس أجنــدة إســرائيل بشــكل كبير. 
ــرادات  ــة هــي اإلي ــة العامــة للدول ــل الموازن أمــا مصــادر تموي
التمويــل  وعمليــات  والســندات  الضرائــب  مــن  المختلفــة 
المختلفــة، وعمليــًا فــإن الموافقــة علــى الموازنــة تســتغرق 
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بهــدف  نتانياهــو  عنهــا  يبحــث  التــي  المســارات  أحــد  وهــو 
ــى الســلطة، ربمــا ذلــك يفســر  إســقاط الحكومــة والعــودة إل
أحــد أســباب عــدم إقــراره ميزانيــة وطنيــة فــي 2020 إبــان 
ائتافــه مــع حــزب أزرق أبيــض “بينــي جانتــس”، وهــو عــدم 
تيســير المهمــة علــى الحكومــة الجديــدة فــي حــال انتقالــه إلــى 

المعارضــة. صفــوف 

ــة  ــراح الميزاني ــى اقت ــا، ســتحاول الحكومــة الموافقــة عل عملي
بدراســة  للكنيســت  الســماح  أجــل  مــن  بقليــل  ذلــك  قبــل 
ســبتمبر  شــهري  خــال  )عــادة  التصويــت  قبــل  الميزانيــة 
بشــرط  ديســمبر،  شــهر  حتــى  التمديــد  ويمكــن  وأكتوبــر(، 

الكنيســت. فــي  األغلبيــة  موافقــة 

أمــا علــى المســتوى االجتماعــي فتهتــم الحكومــة اإلســرائيلية 
بتمكيــن مجموعــة مــن الفئــات المجتمعيــة ذات األولويــة، 

وهــي:

فــي . 	 حكوميــة  اســتثمارات  ضــخ  خــال  مــن  العــرب: 
المجتمعــات العربيــة داخــل الخــط األخضــر، مــن أجــل 
ــة التعايــش بيــن اليهــود والعــرب. كذلــك  اســتعادة نظري
ــي  مــن أجــل اســتعادة األمــن فــي تلــك المجتمعــات الت
نتيجــة  المســلح  العنــف  مامــح  فيهــا  تظهــر  بــدأت 
تهــدد  وبــدأت  اإلســرائيلي  الشــرطي  الوجــود  غيــاب 
ــن اليهــود والعــرب  ــف بي ــأن شــرارة العن اليهــود، علمــا ب
ــات  ــرة فــي غــزة انطلقــت مــن العصاب فــي الحــرب األخي
المســلحة العربيــة فــي المــدن اإلســرائيلية، التــي مــن 
غيــر المســتبعد فــي االدراك اإلســرائيلي أن يكــون لهــا 

تنســيق مــع حركــة حمــاس. 

يمنــح  )الــذي  كامينتــس  بقانــون  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الحكومــة اإلســرائيلية حــق هــدم الملكيــات العربيــة فــي 
إســرائيل(، فمــن المحتمــل أن يتــم تأجيــل )وليــس إلغــاء( 
القانــون؛ تحــت مبــرر أن إلغــاء القانــون يســتلزم اســتفتاء 

شــعبيا إســرائيليا. 

قويــة . 	 ركيــزة  الحريــدي  المجتمــع  يشــكل  الحريديــم: 
لنتانياهــو، وســتقدم  المؤيــد  اليمينــي  فــي المعســكر 
مناســبة  سياســات  تقديــم  علــى  الجديــدة  الحكومــة 
للحريديــم فــي عــدد كبيــر مــن المجــاالت بــداع سياســي 
الحريديــم  بيــن  التحالــف  تفكيــك  فــي  الرغبــة  مــؤداه 

محاربــة تضخــم اللوائــح القانونيــة فــي إســرائيل، بهــدف . 5
الوصــول إلــى سياســة فتــح المشــاريع فــي أقــل مــن 48 

ســاعة.

توســيع مشــروع “شــقة لإليجــار” آلجــال طويلة للشــباب، . 6
وزيــادة المعــروض مــن الشــقق عبــر بنــاء 150 ألــف وحدة 
ســكنية، علــى أن تتركــز النســبة األكبــر مــن الوحــدات فــي 

القطــاع العربــي، مــع منــح امتيــازات للســاكنين.

االهتمــام بالشــريحة العمريــة أعلــى مــن 45 عامــا عــن . 7
طريــق مشــروع “كفالــة حكوميــة”.

االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة. االســتثمار فــي المشــاريع . 8
الوطنيــة بهــدف ضــخ األمــوال فــي االقتصــاد وخلــق 
مــع  بالشــراكة  بهــا  القيــام  ودراســة  العمــل،  فــرص 

الخــاص. القطــاع 

استعادة ثقة الجمهور في الشرطة.. 9

خفض الدين العام.. 10

أما مواضع االختالف، هي:

للمــدارس . 1 المقدمــة  الماليــة  المخصصــات  تخفيــض 

للشــباب  الميزانيــات  هــذه  تســمح  الحريديــة،  الدينيــة 

وإعالــة  العاملــة  القــوى  عــن  بعيــًدا  بالبقــاء  المتدينيــن 

الحكوميــة.  المنــح  خــال  مــن  وعائاتهــم  أنفســهم 

ذلــك ســيزيد مــن هامــش . 2 الضرائــب، ألن  رفــع  عــدم 

يزعــج  قــد  مــا  وهــو  الميزانيــة،  فــي  المحتمــل  العجــز 

ــه  ــذي يبحــث عــن رفــع مخصصات الجيــش اإلســرائيلي ال

لتمويــل خطــة تنوفــا، ال تقــل عــن 70 مليــار شــيكل.

هنــاك قانــون أســاس ينــص علــى أن الميزانيــة تحــدد بموجــب 

القانون، وسُتعرض في الكنيست في موعد ال يتجاوز ستين 

يوًمــا قبــل بدايــة الســنة الماليــة )يونيــو 2021(. وبالتالــي، فــإن 

الموعــد النهائــي للحكومــة للمصادقــة علــى اقتــراح الميزانيــة 

وتقديمــه إلــى الكنيســت هــو نهايــة شــهر أكتوبــر. وفــي حــال 

أكتوبــر،  فــي شــهر  الميزانيــة  تمريــر  فــي  الحكومــة  تعثــرت 

ســيتعين عليهــا تســمية حكومــة انتقالية فــي 5 نوفمبر القادم 

للتمهيــد لحــل الكنيســت وإعــان االنتخابــات العامــة مجــددا.
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	.    ميزانيــة الجيــش اإلســرائيلي: فشــل نتانياهــو فــي 

إنشــاء ميزانيــة منظمــة إلســرائيل، يمكــن مــن خالهــا 

تمويــل أنشــطة الجيــش اإلســرائيلي فــي إطــار خطتــه 

االســتراتيجية “خطــة تنوفــا”. يطلــب الجيــش اإلســرائيلي 

مبلــغ 3 مليــار شــيكل إضافيــة علــى الـــ 70 مليــار شــيكل 

ــة. ــه الداخلي ــر احتياجات لتوفي

ينايــر  فــي  اإلســرائيلي  الجيــش  أركان  رئيــس  صــّرح 

بالفرصــة  الجيــش يســمح  احتياجــات  توفيــر  أن   2021

لانقضــاض علــى البرنامــج النــووي اإليرانــي، وعليــه تــم 

إقــرار مجموعــة مــن الخطــط العملياتيــة لتحييــد البرنامــج 

النــووي اإليرانــي وتتوقــف علــى اإلرادة السياســية.

ســتوافق الحكومــة الحاليــة علــى ميزانيــة خطــة تنوفــا 

بينــي  عليــه  وقــف  الــذي  القديــم  بشــكلها  العســكرية 

جانتــس، وأفيــف كوخافــي )رئيــس األركان(، خاصــة وأنهــا 

تشــمل جميــع الجوانــب المتشــابكة مــع التحــدي األمنــي 

مثــل المعــوق االقتصــادي، والمدنــي.

ممــا يعنــي أنــه قــد تتجــه إســرائيل إلــى تنفيــذ فكــرة إقامــة 

اإلســرائيلية  المــدن  داخــل  دفاعيــة  مدنيــة  مجتمعــات 

ــز الصمــود المجتمعــي. بهــدف تعزي

	.   ترميم منظومة الردع: أي نجاح إسرائيل في تدشين 

مشــروع دفاعــي صاروخــي مــع إســرائيل يرتكــز علــى القبــة 

الحديديــة بهــدف التطويــر. وهــو مــا ظهــرت مؤشــراته 

فــي زيــارة وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي إلــى واشــنطن فــي 

3 يونيــو، إذ أكــد بايــدن علــى دعــم الواليــات المتحــدة 

لتطويــر منظومــة القبــة الحديديــة اإلســرائيلية؛ وهــو مــا 

يتســق مــع اســتراتيجية بتدشــين منظومــة ردع صاروخيــة 

إقليميــة فــي مواجهــة إيــران لحفــظ التــوازن العســكري.

3.  التصنيع الدفاعي العســكري: تنخفض قدرة إســرائيل 

علــى تحويــل المســاعدات األمريكيــة المقــدرة بالــدوالر 

إلــى العملــة اإلســرائيلية، وهــو مــا يقيــد شــركات التصنيع 

الدفاعي اإلســرائيلية عن تصنيع بعض القطع العســكرية 

المهمة أهمها الزوارق العســكرية. يضاف على ذلك، أنها 

بحاجــة إلــى تطويــر القبــة الحديديــة مــع الواليــات المتحدة. 

ونتانياهــو. ويبــدو أن الحلقــة األضعــف فــي المجتمــع 
الحريــدي هــي األرثوذكــس االشــكناز المنتســبين لحــزب 
ــر مــن  ــة الكثي ــوراة”، فتحمــل هــذه الطائف “يهــودات هات
التحفظــات علــى سياســات نتانياهــو أثنــاء أزمــة كورونــا، 
ــذي راح  ــرون ال ــة مي ــرا بعــد حادث ــا كبي ــط بهــم غضب ويحي
ضحيتهــا 40 شــخصا ولــم يتــم البــدء فــي تحقيقــات حــول 
الحادثــة. مــن غيــر المســتبعد أن تبــدأ الحكومــة الجديــدة 
فــي بــدء التحقيقــات إرضــاء للحريديــم، وســتكون نتائــج 
هــذه التحقيقــات غيــر مرضيــة لزعمــاء األحــزاب الحريديــة 
باألخــص “شــاس”. فــي األخيــر يمكن القــول إن الحريديم 
ســيتعرضون الختبــارا جــادا علــى صابــة تحالفهــم مــع 

نتانياهــو.

يهــود الخــارج: كان قــد اقتــرح بينــي جانتــس إقامــة وزارة . 3
ليهــود الخــارج ودمجهــم فــي صناعــة القــرار اإلســرائيلي 
وقــد القــت رفضــا مــن نتانياهــو. مــن غيــر المســتبعد 
أن يتــم تنفيــذ الفكــرة وتقديــم حقيبتهــا ألحــد أحــزاب 
المعارضــة بهــدف كســر تحالــف نتانياهــو. تكمــن قيمــة 
ــة وبيــن  الفكــرة فــي ترميــم العاقــة بيــن إســرائيل كدول
العلمانيــة  إلــى  بــدأت تميــل  التــي  اليهوديــة  الجاليــات 
والنفــور مــن إســرائيل اليمينيــة، وكذلــك االســتفادة مــن 
تنفذهــم فــي دوائــر وأروقــة صناعــة القــرار الغربيــة، وأخيــرا 
االســتفادة بهــم فــي الوصــول إلــى قيــادة طبيعيــة جديدة 
بعيــدا عــن نتانياهــو يمكــن بهــا أن يأثــرون علــى نتائــج 
االنتخابــات بعيــدا عــن االتجــاه العــام الــذي بــدأ يميــل 
إلــى اليميــن فــي إســرائيل. أمــا االســتفادة الممكنــة مــن 
الفكــرة هــو حصــول إســرائيل علــى تحويــات ماليــة ذات 

ــة. ــل مشــاريع محتمل قيمــة فــي تموي

	 - التطور العسكري
أحــد التأثيــرات األمنيــة والعســكرية علــى إســرائيل جــراء الحــرب 
فــي غــزة، والســعي إلتمــام اتفــاق نــووي مــع إيــران هــو تزايــد 
اإليرانــي  الجانــب  مــن  إســرائيل  علــى  األمنيــة  التهديــدات 
ووكائهــا اإلقليمييــن. تدخــل إســرائيل مرحلــة جديــدة تزخــر 
ــة  ــا وهــي: ميزاني ــدد مــن القضاي ــة فــي ع بالمراجعــات األمني
التصنيــع  الــردع،  منظومــة  ترميــم  اإلســرائيلي،  الجيــش 
الدفاعــي العســكري، ضمــان التفــوق النوعــي، إيجــاد شــبكة 
ــل مــن  ــى األق ــا عل ــة موســعة لدمــج إســرائيل إقليمي إقليمي

الجانــب العســكري.



27

ز. تعزيــز القــدرات الدفاعيــة إلســرائيل، والحصــول 

القبــة  منظومــة  لتجديــد  األمريكــي  الدعــم  علــى 

الحديديــة – وهــو مــا تعهــد بــه بــادن فــي لقائــه 

ببنياميــن نتنياهــو خــال الحــرب علــى غــزة.

ح. إعــادة النظــر فــي أولويــات المؤسســات األمنيــة، 

الخطــر  تضخيــم  فــي  الكامــن  الخطــأ  وتافــي 

اإليرانــي، مــا ســمح لحمــاس بتطويــر قدراتهــا وزاد 

مــن تهديدهــا علــى أمــن إســرائيل.

ط. اســتمرار عمليــات التطبيــع مــع الــدول العربيــة، 

الــدول فــي صــف  ومحاولــة كســب المزيــد مــن 

حالــة  فــي  اإلقليمــي  التأثيــر  مــن  للحــد  إســرائيل 

انــدالع أي مواجهــة مــع حمــاس.

ي. تقديــم الدعــم للســلطة الفلســطينية وتقويتهــا 

وهــو مــا يســهم فــي تقويــض مــن حركــة حمــاس.

ك. تجديد بنك األهداف بشــكل مســتمر اســتعدادًا 

ألي معركــة محتملــة مع الفصائل الفلســطينية.

ل. دعــم مصــر للعــب دور أكبــر فــي قطــاع غــزة، 

وهــو مــا ســيكون لــه مــردود إيجابــي علــى األوضــاع 

األمنيــة، ودعــم عمليــة إعــادة اإلعمــار بمــا ينعكــس 

ــرة وإضعــاف حمــاس. علــى اســتقرار األوضــاع لفت

م. تأهيــل قــوات خاصــة بالجيــش لمختلــف المهام، 

بحيــث تكــون معنيــة بحمايــة الجبهــات المختلفــة 

حــال انــدالع صــراع متعــدد الجبهــات.

االســتخبارات  تقنيــات  فــي  االســتثمار  زيــادة  ن. 

والمنظومــة اإللكترونيــة والدفــاع الجــوي والتســليح 

ــو. ــق لســاح الج الدقي

الجيــش اإلســرائيلي فــي ضــوء  زيــادة حجــم  س. 

إلــى  االتجــاه  كان  فســابقًا  المتزايــدة،  التحديــات 

جيــش صغيــر وذكــي، لكــن األمــر مختلــف اآلن مــع 

تعاظــم المخاطــر علــى جبهتيــن أو ثــاث.

	. مالمــح االســتراتيجية العســكرية المتوقعــة: وفيمــا 
تتناولهــا  أن  المتوقــع  مــن  التــي  النقــاط  أبــرز  يلــي 
األمنيــة  التحديــات  فــي ظــل  العســكرية  االســتراتيجية 

إســرائيل: فــي  الجديــدة  الحكومــة  تواجههــا  التــي 

المــدى  طويلــة  مفصلــة  اســتراتيجية  بلــورة  أ. 
ــذ  ــزة، تأخ ــى تعامــل إســرائيل مــع قطــاع غ ــز عل ترك
لحركــة  الصاروخيــة  القــدرات  تطــور  االعتبــار  فــي 
مواجهــة  فــي  الســتراتيجيتها  وتطويرهــا  حمــاس 
إســرائيل، وتعمــل علــى إضعــاف مكانــة الحركــة فــي 
الســاحة الفلســطينية، كمــا تشــمل إعــادة الجنــود 

القطــاع. فــي  المفقوديــن 

االســتخبارية  المعلومــات  جمــع  نظــام  تعزيــز  ب. 
التنبــؤ  قــدرات  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  بالموســاد، 

االســتخباراتية. األجهــزة  داخــل 

ج. شــن ضربــات اســتباقية تســتهدف الحــد مــن 
وفــي  إســرائيل،  تهــدد  التــي  التنظيمــات  قــدرات 

اللــه. مقدمتهــا حمــاس وحــزب 

إلــى  أخــرى  قتــال  ســاحات  انضمــام  مواجهــة  د. 
غــزة، حــال انــدالع القتــال، مثــل مــا حــدث بالضفــة 
الغربيــة، ومــا حــدث مــن إطــاق صواريــخ مــن لبنــان 
وســوريا. باإلضافــة إلــى منــع تحويــل القــدس إلــى 
بــؤرة رمزيــة للصــراع قــادرة علــى إثــارة البلبلــة داخــل 

األوســاط الفلســطينية.

هـــ. تحديــد ســبل مواجهــة تــروج حمــاس للروايــة 
الفلســطينية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وتخصيــص ميزانيــة للســيطرة علــى المحتــوى الــذي 

يشــوه صــورة إســرائيل.

و. ضمــان دعــم إدارة بايــدن والتأكيــد علــى تعهدهــا 
واألمنــي  العســكري  التفــوق  علــى  بالحفــاظ 
عــدم  ضمــان  مــع  المنطقــة،  فــي  اإلســرائيلي 
إيــران  مــع  اتفــاق  إلــى  األمريكيــة  اإلدارة  توصــل 
ــران  ــى إســرائيل أو يســمح إلي ــر عل مــن شــأنه التأثي

النوويــة. قدراتهــا  بتطويــر 
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العالقات اإلقليمية

	 - العالقات مع مصر

ــدة ضــرورة دعــم العاقــات  ــرى الحكومــة اإلســرائيلية الجدي ت

ــر مــن مجــال. مــع مصــر ومحاولــة توســيعها فــي أكث

هنــاك مجموعــة جديــدة مــن المتغيــرات التــي دخلــت علــى 

معادلــة العاقــة اإلســرائيلية-المصرية، وهــي ملــف إعــادة 

عســكريا،  حمــاس  تقــدم  عــدم  وضمــان  غــزة  فــي  إعمــار 

المتوســط. فــي شــرق  الطاقــة  مشــروع 

مــن المحتمــل أن تقــدم الحكومــة اإلســرائيلية علــى دمــج 

أبعــاد جديــدة فــي معاهــدة الســام مــع مصــر، مثــل ترســيم 

الحــدود البحريــة فــي شــرق المتوســط، وخليــج العقبــة. كمــا 

يحيــط القلــق بإســرائيل مــن احتمــال تســلل المــواد الخــام مــن 

ســيناء لقطــاع غــزة ووقوعهــا فــي ســلطة حمــاس ممــا يســهم 

فــي تعزيــز قدرتهــا العســكرية. إضافــة إلــى أن إســرائيل تتابــع 

بدقــة مشــروعات تحديــث القــوات المســلحة المصريــة. 

	 - التطبيع مع الدول العربية، 
واإلسالمية، واألفريقية

إن التكنولوجيا والتفوق العســكري اإلســرائيلي والمؤسســات 
تجعــل  المتحــدة  الواليــات  مــع  الهائــل  والنفــوذ  التعليميــة 
إســرائيل شــريًكا جذاًبــا للعديــد مــن الــدول العربيــة. ونظــًرا 
ــح أقــل اســتعداًدا  ــرأي العــام اإلســامي العالمــي يصب ألن ال
للتخلــي عــن هــذه المزايــا للقضيــة الفلســطينية، فــإن التطبيــع 
ســيصبح أكثــر قابليــة للحيــاة بغــض النظــر عــن االنجــراف 
اليمينــي اإلســرائيلي. كمــا سيشــكل مــدى عمــق العاقــة بيــن 
إســرائيل والواليــات المتحــدة فــي مجــال التصنيــع العســكري 
محــددا مهمــا فــي إقامــة عاقــات وثيقــة بيــن إســرائيل والدول 

االفريقيــة فــي المجــال األمنــي وتصديــر الســاح.

ســيتحدد شــكل عاقــة إســرائيل باإلقليــم بتطــورات االتفــاق 
اإلســرائيلية  الحكومــة  ســتحرص  إذ  إيــران،  مــع  النــووي 
الجديــدة توظيــف مخاوفهــا مــن االتفــاق عبــر تعميــق الحــوار 
االســتراتيجي مــع الواليــات المتحــدة ودفــع مجموعــة مــن 
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أمــا فــي مجــال الطاقــة، فتســعى االمــارات لدخــول ســوق 
الطاقــة فــي شــرق المتوســط مــن خــال إقامــة عاقــات قويــة 
مــع إســرائيل، مــع محاولــة االنضمــام إلــى مؤسســة “منتــدى 

غــاز شــرق المتوســط”.

 ج. العالقات مع الخليج 

فــي مجــال الطاقــة بهــدف تصديــره للســوق االوروبيــة، وذلــك 
مــن خــال تحفيــز العاقــات االســرائيلية الخليجيــة واســتكمال 
مســيرة التطبيــع مــع دول المنطقــة، بدعــم مــن الواليــات 

المتحــدة.  

يتحدد ذلك بمجموعة من االعتبارات، من بينها: تأثير تطورات 
القضيــة الفلســطينية علــى شــكل العاقــات بيــن اســرائيل 
والخليــج، تأثيــرات مــا بعــد االتفــاق النــووي إذ ترغــب اســرائيل 
فــي الحفــاظ علــى اصطفــاف سياســي بيــن اســرائيل والخليــج.

ــات المتحــدة علــى دفــع دول الخليــج إلقامــة  ســتعمل الوالي
عاقــات طبيعيــة مــع إســرائيل فــي مجموعــة مــن المجــاالت 
التنمــوي  االقتصــادي  والمجــال  األمنــي،  المجــال  أهمهــا 
)الطاقــة(. وإن كان الموقــف الســعودي حتــى اآلن يرفــض 

ــع مــع إســرائيل. ــاق تطبي ــع اتف توقي

3 - العالقات مع األردن 
واجهــت األردن وإســرائيل توتــرا حــادا فــي العاقــات أثنــاء فتــرة 
حكــم نتانياهــو، نتيجــة الممارســات االســتيطانية االســتفزازية 
التــي تقــوم بهــا حكومتــه فــي األماكــن المقدســة فــي الضفــة 
الغربيــة. ومحاولــة إســرائيل لتحييــد دور األردن فــي حمايــة 

المقدســات لصالــح دول عربيــة أخــرى.

ترغــب إســرائيل فــي إتمــام مشــروع شــق القنــاة بيــن البحــر 
األحمــر والبحــر الميــت؛ مــن أجــل توليــد الطاقــة، وتحليــة ميــاه 
ــي، واســتصاح  ــى مســتواه المائ ــاظ عل ــت والحف ــر المي البح
أراضــي زراعيــة شــرقي صحــراء النقــب رغبــة منهــا فــي التوســع 

الزراعــي بعــد أزمــة كورونــا.

تســوية  بعــد  إال  المشــروع  علــى  الموافقــة  األردن  يرفــض 
ــة  ــة الفلســطينية، وهــو مــا دفــع المؤسســات النقدي القضي
الدوليــة مثــل البنــك الدولــي للتقريــر بــأن المشــروع يفتقــد 

والشــأن  التنميــة،  مجــاالت  فــي  اإلقليميــة  االتفاقــات 
العســكري األمنــي، مــن أجــل تحقيــق مشــروعها االســتراتيجي 

بالدمــج مــع اإلقليــم.

 أ. استمرار مسيرة التطبيع من عدمه

ترغــب مجموعــة الــدول العربيــة علــى رأســها مصــر فــي دفــع 
مســيرة الســام عبــر اســتغال الزخــم األخيــر مــن الحــرب فــي 
غــزة، عبــر ترتيــب الصــف الفلســطيني وتقديــم طــرح لتســوية 

ســام محتملــة تهــدف إلقامــة دولــة فلســطينية. 

تــرى األحــزاب التــي تشــكل االئتــاف الحكومــي الحالــي أن 
ــن  ــة الفلســطينية ل ــث عــن تســوية ســام لحــل القضي الحدي
يتأتــى إال مــن خــال عقــد اتفاقــات تطبيــع تســتكمل اتفاقــات 
أمــا  الســام.  مقابــل  الســام  مبــدأ  وفــق  تســير  إبراهــام، 
تحديــد مســتقبل الدولــة الفلســطينية فــا يخــرج كثيــرا عــن 

صفقــة القــرن.

المتحــدة  الواليــات  دعــم  اإلســرائيلية  الحكومــة  ســتبحث 
الســتمرار مســيرة التطبيــع مــع دول الخليــج )بالتحديــد مــع 

الســعودية(.

يحد هذا المسار مجموعة من االعتبارات، وهي:

تســوية القضيــة الفلســطينية، وإن كان اعتبــارا ال يحمــل . 1
مؤشــرا قويــا.

المعنيــة . 2 البلــدان  فــي  الداخلــي  العــام  الــرأي  اتجاهــات 
إســرائيل. مــع  بالتطبيــع 

وجــود منافســين إقليمييــن آخريــن غيــر إســرائيل تســعى . 3
إلقامــة مشــاريع إقليميــة قائمــة علــى البنيــة التحتيــة فــي 

مجــاالت متنوعــة.

ذات . 4 الخارجيــة  الجهــات  مــن  المقــدم  التمويــل  حجــم 
األوروبــي. واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  مثــل  الصلــة 

 ب. العالقة مع االمارات 

ــق التعــاون االســتراتيجي بهــدف إقامــة  ــدان تعمي يبحــث البل

مشــاريع إقليميــة فــي مجــاالت مختلفــة، فــي مجــال التعــاون 

المالــي، والســيبراني، والطيــران والفضــاء، ومجــاالت ثقافيــة، 

وفــي مجــاالت الطاقــة.
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شــامل يضــم جميــع األطــراف المتضــررة مــن التهديــدات 
اإليرانيــة وعلــى رأســها دول الخليــج، التــي ســعت إســرائيل 
)اإلمــارات والبحريــن(،  اتفاقــات تطبيــع مــع بعضهــا  لعقــد 
مســيرة  الســتكمال  أمريكــي  وتشــجيع  دعــم  فــي  وترغــب 

التطبيــع مــع بقيــة دول الخليــج )منهــا الســعودية(. 

ال تقتصــر مســيرة التطبيــع علــى المســتوى السياســي فقــط، 
بــل تتضمــن المســتوى العســكري واألمنــي كذلــك. فنجحــت 
إســرائيل فــي تشــكيل لجنــة مشــتركة مــع الواليــات المتحــدة 
لبحــث تهديــدات الطائــرات بــدون طيــار، ومن غير المســتبعد أن 
تطلب إســرائيل توســيع عمل اللجنة ليشــمل دول الخليج لتركز 
جهــدًا جماعيــًا مماثًا لمواجهة الصواريخ الباليســتية والقذائف 
طيــار. بــدون  والطائــرات  المــدى  والمتوســطة  القصيــرة 

منــذ  لوحظــت  التــي  المتحــدة  الواليــات  رغبــة  ذلــك  يعــزز 
عهــد ترامــب برفــع العــبء المالــي عنهــا فــي مجــاالت تطويــر 
الســاح مــع إســرائيل، وبالتالــي يمكــن لــدول الخليــج تعويــض 

تكاليــف التطويــر العســكري.

رابعا: ضمان التفوق النوعي العسكري للجيش اإلسرائيلي في 
منطقة الشرق األوسط، قد يتطور إلى رغبة إسرائيلية بمراقبة 
خطــط تطويــر الســاح فــي الجيــوش اإلقليميــة فــي المنطقــة.

بيــن  العاقــات  تنميــة  فــرص  الجديــدة  الحكومــة  ســتبحث 
اإليرانيــة  التهديــدات  لمواجهــة  الخليــج  ودول  إســرائيل 
ــوازي ستســتمر إســرائيل  ــووي. بالت ــة بعــد اتفــاق الن المحتمل
فــي بحــث فــرص إتمــام انضمــام إســرائيل للقيــادة المركزيــة 

“ســنتكوم”. األمريكــي  للجيــش 

لمواجهــة  ســوريا  فــي  اإلســرائيلية  الضربــات  ستســتمر 
ممــا  ســوريا.  جنوبــي  إيــران،  علــى  المحســوبة  األنشــطة 
ســيرفع درجــة االحتــكاك بيــن إســرائيل وحــزب اللــه اللبنانــي. 
مــع اســتمرار حــروب الظــل والوكالــة بيــن إســرائيل وإيــران.

 ب. تركيا 

تصــل تركيــا والواليــات المتحــدة إلــى درجــة تفاهــم كبيــرة بعــد 
تســوية ملــف اإلس400-، ووضــع حــدود للعاقــة بيــن تركيــا 
ــرا  ــات المتحــدة متغي وروســيا، وهــو مــا ســيضع أمــام الوالي
يدفعهــا لضــرورة تحســين العاقــة بيــن تركيــا وإســرائيل. ذلــك 

لــإلرادة السياســية مــن األردن.

مــن المرجــح أن تتدخــل الواليــات المتحــدة للضغــط علــى 
الســلطة  أمــن  ضمــان  مقابــل  المشــروع  بإتمــام  األردن 
العســكرية  القاعــدة  الهاشــمية مــن خــال تفعيــل  األردنيــة 

العــراق.  مــع  الحــدود  علــى  الجديــدة  االمريكيــة 

يواجــه األردن ضغوطــا اقتصاديــة وسياســية حــادة تدفعــه 
لتفعيــل سياســة خارجيــة نشــطة تتوجــه إلــى دول مثــل الصيــن 
المنــح  لــه  تقــدم  التــي  األوروبيــة  الــدول  وبعــض  وروســيا 

والقــروض إلدارة األزمــة االقتصاديــة.

	 - الدول اإلقليمية
يتمــاس المشــروع االســتراتيجي اإلســرائيلي فــي المنطقــة 
مــع مشــاريع اســتراتيجية إليــران وتركيــا. وبالتالــي مــن األهمية 
سياســة  الجديــدة  اإلســرائيلية  الحكومــة  تتبنــى  أن  بمــكان 

ــة األخــرى. ــة تســعى للحــد مــن المشــاريع اإلقليمي خارجي

 أ. إيران

اإلدارة  أمــام  أســاس  خطــوط  لوضــع  إســرائيل  تســعى 
األمريكيــة بشــأن طبيعــة إدارة أزمــة االتفــاق النــووي، وهــي:

أوال: الوصــول إلــى اتفــاق نــووي شــامل يضــم كافــة االبعــاد 
الرئيســية للتهديــد اإليرانــي علــى إســرائيل، وهــي: مراقبــة 
المــواد االنشــطارية )عمليــات التفتيــش(، وأنظمــة التوصيــل، 
الســاح  )صناعــة  أســلحة  إلــى  البرنامــج  تحويــل  وأنشــطة 
الصاروخــي(، والتهديــد اإلقليمــي مــن خــال تمويــل وكائهــا 
فــي المنطقــة. كمــا يؤطــره جــدول زمنــي مطــول يتافــى 

العيــوب الزمنيــة فــي االتفــاق القديــم.

ثانيــا: ال توافــق إســرائيل علــى طبيعــة إدارة الواليــات المتحــدة 
حســاب  علــى  التوافقــي  الجانــب  إلــى  تميــل  التــي  لألزمــة 
الطبيعــة الهجوميــة. إذ تــرى الحكومــة اإلســرائيلية )األجهــزة 
األمنيــة والعســكرية فيهــا، والجنــاح السياســي( ضــرورة وجــود 
عقبــات قويــة فــي مواجهــة إيــران مــن أجــل ردعهــا؛ يمكــن أن 
تتشــكل فــي خيــارات عســكرية قابلة للتطبيــق إذا دعت الحاجة.

ــا: التأكيــد علــى إدمــاج إســرائيل إقليميــا واســتغال أزمــة  ثالث
النــووي اإليرانــي مــن خــال الوصــول إلــى اتفــاق إقليمــي 



31

شــواطئ البحــر األحمــر، ال ينفصــل ذلــك عــن رغبــة اثيوبيــا 

توثيــق  بهــدف  بحريــة  عســكرية  قواعــد  بإقامــة  األخيــرة 

إســرائيل.  مــع  العاقــات 

6 - الدمج اإلقليمي إلسرائيل في 
المنطقة 

تســتهدف إســرائيل مواصلــة اســتراتيجية الدمــج اإلقليمــي 
فــي المنطقــة مــن خــال اســتحداث البنيــة التحتيــة اإلقليميــة 
مــع عــدد مترابــط مــن دول المنطقــة. ومــن المرجــح أن تعمــل 
الحكومــة الجديــدة علــى إنشــاء لجنــة وزاريــة فــي ملــف البنيــة 
التحتيــة، وستشــمل اللجنــة جميــع الهيئــات األساســية ابتــداًء 
مــن مرحلــة التخطيــط، أي اللجنــة الوطنيــة للبنــى التحتيــة 
الوطنيــة وأجهــزة اإلنفــاذ الحكوميــة المختلفــة المتفرعــة حاليــًا 
اللجنــة علــى  الــوزارات المختلفــة. وســتتركز  فــي عــدد مــن 
تطويــر بنيــة تحتيــة فــي مجــاالت الميــاه، والزراعــة، والنقــل 

ــري والبحــري، والطاقــة، والتجــارة. الب

يميــل التقديــر إلــى أن ملف الطاقة )الغــاز الطبيعي، والكهرباء( 
هــو أكثــر الملفــات المتداخلــة مــع مشــروع الدمــج اإلقليمــي، 
وسعي إسرائيل إقامة بنية تحتية وطنية لخدمة ملف الطاقة. 
باإلضافــة إلــى أن إســرائيل شــرعت فــي انتهــاج اســتراتيجية 
دمــج البيئــة باألمــن القومــي، وبالتالــي ســتهتم إســرائيل فــي 
دخــول االقتصــاد األخضــر كونــه مــن أهــم قضايــا المتشــابكة 
خــاص. بشــكل  األوروبــي  واالتحــاد  الغربــي،  العالــم  مــع 

 أ. كهرباء

مــن المقــدر أن تلجــأ الحكومــة الجديــدة لتوثيــق التعــاون مــع 
الصين من أجل إقامة بنية تحتية كهربائية قوية تسمح بتحويل 
فائــض الطاقــة الكهربيــة اإلســرائيلية إلــى الســوق األوروبيــة.

كانــت وّقعــت قبــرص وإســرائيل واليونــان، مــارس 2021، 
اتفاقيــة مبدئيــة حــول مشــروع الربــط الكهربائــي، لمــّد أطــول 
خــط كهربــاء تحــت الميــاه فــي العالــم، يربــط شــبكات الكهربــاء 
الخاصــة بالبلــدان الثاثــة تحــت مســمى مشــروع يــورو آســيا 
ــز  انتركونكتــور. يســمح المشــروع اإلســرائيلي األوروبــي بتعزي

قــدرة إســرائيل علــى توليــد الطاقــة الشمســية.

 ب. غاز

الجديــدة  اإلســرائيلية  الحكومــة  تحــرص  أن  المرجــح  مــن 
علــى “مأسســة” عاقاتهــا اإلقليميــة الجديــدة خاصــة فــي 

المشــهد ال ينفــي اســتمرار التعــاون األمنــي بيــن إســرائيل 
وتركيــا فــي عــدد مــن المناطــق.

تســتهدف الواليــات المتحــدة تحقيــق أمــن الطاقــة للــدول 

األوروبيــة مــن خــال إتمــام مشــاريع الطاقــة اإلقليميــة فــي 

شــرق المتوســط ســواء كان الغــاز الطبيعــي أو الكهربــاء.

	 - الدول االفريقية

ــدور األهــم فــي دعــم العاقــات  يلعــب المســتوى األمنــي ال

بيــن إســرائيل والــدول االفريقيــة، ويتمثــل تصديــر الســاح 

إســرائيل  لتعــزز  انطــاق  منصــة  أفريقيــا  إلــى  اإلســرائيلي 

ــة  ــارة الســمراء، ومواجه ــا فــي الق نفوذهــا، وترســيخ موقعه

التهديــدات اإليرانيــة والتركيــة فــي القــارة.

تتبنى إسرائيل منظورا واسعا للنواحي األمنية يشمل صفقات 

االســتخبارية،  المعلومــات  وتبــادل  والمعرفــة  األســلحة، 

والمســاعدة فــي مكافحــة اإلرهــاب، وتدريــب قــوات األمــن.

تعتبر إريتريا فرصة اقتصادية إلســرائيل، كذلك فإن المصالح 

معهــا فــي الحالــة اإلســرائيلية هــي باألســاس أمنيــة وتنبــع 

مــن موقعهــا شــرق الســودان، وســاحل البحــر األحمــر، وقربهــا 

مــن مصــر بــاب المنــدب، وطــرق الشــحن إلــى إيــات، اليمــن 

والســعودية.  قامــت إســرائيل بتشــغيل ســفن إرســاء ومحطــة 

اســتخبارات فــي إريتريــا ألغــراض االســتماع، وذلــك فــي إطــار 

محاولــة إحبــاط تهريــب األســلحة مــن إيــران إلــى حمــاس وحزب 

اللــه. وهــو مــا يدفــع بالتقديــر إلــى أن إســرائيل تســتهدف مــن 

ــا فــي البحــر األحمــر. ــا بشــكل أساســي ترســيخ موقعه أريتري

دولــة   41 مــع  دبلوماســية  عاقــات  حالًيــا  إســرائيل  تقيــم 

وإريتريــا  )إثيوبيــا  منهــا ســفارات   11 فــي  ويوجــد  أفريقيــة، 

وكينيــا وجنــوب إفريقيــا وأنغــوال وروانــدا والســنغال وســاحل 

ــع  ــة تطبي ــرون(، ومؤخــرا إمكاني ــا والكامي ــا ونيجيري العــاج وغان

وتوســيع العاقــات مــع تشــاد والمغــرب والســودان.

تســتهدف إســرائيل الوصــول إلــى قواعــد مؤيــدة لهــا علــى 
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المجــاالت التنمويــة مثــل الطاقــة عبــر مؤسســة منتــدى غــاز 
شــرق المتوســط، باســتكمال سياســتها فــي طلــب انضمــام 
دول جديــدة فــي المنتــدى، خاصــة تلــك التــي ال تربطهــا معهــا 

العالقات الدوليةاتفاقــات تطبيــع مثــل الســعودية.

فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة، سيســتمر تخفيــف حــدة 

مــن  المخــاوف  بســبب  إلســرائيل  الموجهــة  االنتقــادات 

طريــق  عــن  أمدهــا  طــال  التــي  الســامية  معــاداة  تغذيــة 

الخطــأ، وهــو أمــر مــن شــأنه أن يبطــئ التحــوالت السياســية 

الغربيــة المحتملــة ســيكون ذلــك زلزالًيــا بدرجــة كافيــة إلقنــاع 

السياســية. مواقفهــم  بتغييــر  اإلســرائيليين 

	 - العالقة مع الواليات المتحدة

تتحدد العاقة بين إســرائيل والواليات المتحدة من 

خــال مجموعــة معقــدة مــن المحــددات، تحــت إطار 

ــدي  ــف االســتراتيجي والتقلي أن إســرائيل هــو الحلي

للواليــات المتحــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط. 

ترغــب الواليــات المتحــدة فــي ظــل إدارتهــا الحاليــة 

)وفــق مــا جــاء فــي أجنــدة الحــزب الديموقراطــي( 

يهوديــة  دولــة  علــى هويتهــا  إســرائيل  تحافــظ  أن 

وديموقراطيــة، وهــو مــا تتحفــظ عليــه واشــنطن 

فــي الوضــع الحالــي وهــو أنهــا تــرى إســرائيل تميــل 

إلــى اليميــن الراديكالــي فــي ظــل إدارة نتانياهــو، 

الفلســطيني- الصــراع  حــل  أن  علــى  مشــددة 

اإلســرائيلي ســيكون علــى أســاس “حــل الدولتيــن”. 

وســارع بايــدن باالتصــال مــع بينيــت فــور مصادقــة 

الكنيســت علــى الحكومــة الجديــدة.

مــن غيــر المســتبعد أن تركز الواليــات المتحدة )إدارة 

بايــدن( دعمهــا للحكومــة الجديــدة وتضمــن بقائهــا؛ 

كونهــا تشــكل فصــا نهائيــا للحكومــات اليمينيــة 

تجمــع  وطنيــة  لوحــدة  بديــل  وإيجــاد  المتطرفــة 

ذلــك  ينعكــس  ربمــا  واليســار.  والوســط  اليميــن 

فــي زيــارة وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي إلــى الواليــات 

المتحــدة لوضــع خطــوط أســاس واضحــة المعالــم.
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وشــكل  الفلســطينية  القضيــة  ملــف  ضمنهــا 

الســام المنشــود فــي الشــرق األوســط عبــر روايــة 

إســرائيلية خالصــة، بــدأت فــي ذلــك عبــر مجموعــة 

غيــر  ومــن  أوروبــا(،  شــرق  )أي  الفيشــجراد  دول 

المســتبعد أن يتــم قبــول فكــرة ضــم غــور األردن 

ــرة اســتراتيجية فــي  ــاذ مــن ثغ ــر النف ــا عب فــي أوروب

أن  وهــي  عــام  بشــكل  األوروبــي  القــرار  صناعــة 

بروكســل ال تنجــح كثيــرا فــي صياغــة موقــف موحــد 

ملــف  ضمنهــا  مــن  الملفــات،  مــن  كثيــر  حــول 

الســام فــي الشــرق األوســط. 

أمــا الواليــات المتحــدة، فيميــل التقديــر لتصريــح 

نتانياهــو الســابق “أنــه لــن يحــدث ضــم لغــور األردن 

مــن دون موافقــة الواليــات المتحدة”. لذا ســتحاول 

إســرائيل توفيــق أوضاعهــا فــي غــور األردن )كمــا ورد 

الذكــر ســابقا( أي مــن خــال إقامــة مشــاريع بنيــة 

تحتيــة خدميــة، وتصنيعيــة تتبــع ســيادتها، مــع عــدم 

اســتبعاد فكــرة إقامــة بعــض المســتوطنات.

تــرى  “القــدس”،  الثانيــة،  الرئيســية  القضيــة 

الواليــات المتحــدة أن احتفــاظ إســرائيل بســيادتها 

علــى كامــل القــدس يوطــد االســتقرار األمنــي فــي 

ــات المتحــدة  ــن تتحفــظ الوالي ــذا ل ــة ككل، ل المدين

مســتقبلية  إســرائيلية  ســيادية  سياســات  عــن 

لتعزيــز األمــن فــي القــدس الشــرقية، مثــل زيــادة 

األماكــن  فــي  والعســكري  الشــرطي  الحضــور 

المقدســة، وســيكون ذلــك بالتنســيق مــع األردن. 

أمــا مســتقبل القــدس فــي عمليــة الســام، فينبنــي 

علــى  المســألة  هــذه  بشــأن  األمريكــي  الموقــف 

محــدد واحــد تقريبــا وهــو عــودة افتتاحهــا لقنصليتها 

مــن المقــدر، أن يشــمل الدعــم مجــاالت عديــدة، 

أهمهــا المجــال العســكري واألمنــي أي بيــن وزارة 

الدفــاع اإلســرائيلية ونظيرتهــا األمريكية )البنتاجون(.

تباعــد  أو  توتــرات  حــدوث  يمنــع  ال  ذلــك  لكــن 

فــي وجهــات النظــر بيــن الطرفيــن فــي عــدد مــن 

التالــي: فــي  عرضهــا  يمكــن  الملفــات، 

 أ. عملية السالم

ال تحمــل الواليــات المتحــدة رؤيــة واضحــة أو خطــة 

الشــرق األوســط،  الســام فــي  محــددة لعمليــة 

وهــو مــا قــد تســتغله الحكومــة اإلســرائيلية الجديدة 

فــي طــرح وجهــة نظرهــا وتوضيــح خطوط األســاس 

للحكومــة  يمكــن  كمــا  بالملــف،  يتعلــق  فيمــا 

ــف الســام  ــى تداخــل مل اإلســرائيلية أن تعمــل عل

الجديــر  مــن  إذ  اإليرانــي  النــووي  االتفــاق  بملــف 

باإلشــارة إن الحكومــة الحاليــة ال تــرى مابســات 

االتفــاق النــووي بشــكل الحالــي وتــرى أنــه يمثــل 

تهديــدا ألمنهــا خاصــة فــي مجــال النشــاط اإليرانــي 

ــر وكائهــا. ــم عب فــي اإلقلي

لــذا مــن المحتمــل أن تتمســك إســرائيل لمــف ضــم 

غور األردن كورقة ال يمكن التنازل عنها، بل والتمهيد 

بتمكيــن حضورهــا فــي هــذه المنطقــة. خاصــة أنــه 

يلقــى قبــول أغلــب األحــزاب فــي الحكومــة ويلقــى 

قبــوال ودعمــا شــعبيا إســرائيليا. ويتبقــى أمــام هــذا 

الملــف التحــدي المتمثــل فــي قبــول فكــرة الضــم 

األمريكــي.  األوروبــي،  اإلقليمــي،  الصعيــد  علــى 

تنتهــج إســرائيل سياســة خارجيــة نشــطة فــي أوروبــا 

يدخــل  اســتراتيجية  تحالفــات  تشــكيل  أجــل  مــن 
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الحــوار  تعميــق  فــي  الطرفــان  يرغــب  كمــا 

االســتراتيجي لتنســيق وجهــات النظــر حــول عــدد من 

الملفــات والقضايــا، مثــل عاقــة إســرائيل بالصيــن، 

والتعامــل اإلســرائيلي مــع أزمــة االتفــاق النــووي 

التهديــدات  مــع  اإلســرائيلي  والتعامــل  اإليرانــي، 

األمنيــة فــي المنطقــة، والتطويــر العســكري، ودعــم 

تنميــة العاقــات اإلســرائيلية فــي المحيــط العربــي 

واالفريقــي.  واإلســامي 

 ج. العالقات العسكرية

منطقــة  إلــى  إســرائيل  لنقــل  التحــرك  يخضــع 

مســؤولية القيــادة المركزيــة األمريكيــة “ســنتكوم” 

كــوم(  يــو  )إي  األمريكيــة  األوروبيــة  القيــادة  مــن 

للموقــف  البنتاجــون  مراجعــة  مــن  لجــزء  مؤخــًرا 

العالمــي إلدارة بايــدن. لكــن تخــرج تصريحــات قــادة 

“الســنتكوم” بتفــاؤل حــول إتمــام نقــل إســرائيل 

المركزيــة. القيــادة  دول  لقائمــة 

تتخــوف الواليــات المتحــدة مــن سياســة إســرائيل 

وأن  ســيما  ال  اإليرانــي،  النــووي  أزمــة  تجــاه 

التصريحــات الرســمية الصــادرة عن النخبة العســكرية 

فــي إســرائيل تلــوح بعمــل عســكري منفــرد، ورغــم 

عــدم توفــر مؤشــرات كافيــة لترجيــح هــذا المســار إال 

أن إســرائيل قــد تدفــع إلــى توريــط الواليــات المتحــدة 

ــران. فــي عمــل عســكري مــع إي

باإلضافــة إلــى أن توقــف مســيرة التطبيــع )اتفاقات 

إبراهام( بين إسرائيل والدول الخليجية أضعفت من 

فرص انضمام إسرائيل إلى “السنتكوم” حتى اآلن. 

فــي القــدس الشــرقية وهــو مؤشــر ضعيــف علــى 

القــدس  تصبــح  أن  علــى  األمريكيــة  الموافقــة 

لفلســطين. عاصمــة  الشــرقية 

المســتوطنات،  فهــي  الثالــث،  القضيــة  أمــا 

صــرح بايــدن أن الواليــات المتحــدة ال تدعــم بنــاء 

المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، ألنهــا تقــوض 

حــل الدولتيــن. ولكــن ذلــك ال يعنــي أن الواليــات 

ــا تجــاه إســرائيل  ــى موقفــا معادي المتحــدة قــد تتبن

فــي حــال إقــرار األخيــرة بنــاء مزيــد مــن الوحــدات 

األردن،  غــور  منطقتيــن:  فــي  االســتيطانية، 

الشــرقية. القــدس  وضواحــي 

 ب. العالقات السياسية

فيمــا يتعلــق بالعاقــات السياســية بيــن إســرائيل 

ال  بأنــه  التقديــر  فينبغــي  المتحــدة،  والواليــات 

يمكــن صــرف العاقــة علــى مســتوى واحــد داخــل 

جميــع المؤسســات األمريكيــة )أي البيــت األبيــض، 

ــة  ــون، والكونجــرس، والمؤسســات األمني والبنتاج

يحــدث  قــد  الــذي  الوقــت  ففــي  االســتخباراتية(. 

توتــرا فــي العاقــة بيــن إســرائيل والبيــت األبيــض أو 

الكونجــرس لــن ينصــرف هــذا التوتــر علــى العاقــة 

بيــن إســرائيل والبنتاجــون علــى ســبيل المثــال، التــي 

ال تــزال تحافــظ علــى البعــد األهــم فــي العاقــة 

ــن. ــن الطرفي الخاصــة بي

ولكــن لــن يمنــع ذلــك محاولــة الحكومــة اإلســرائيلية 

الحزبييــن  الجناحيــن  مــع  لترميــم عاقتهــا  الحثيثــة 

األمريكيين )الديموقراطي والجمهوري( من أجل ضمان 

موقــف أمريكــي شــعبي مناصــر لسياســات إســرائيل.
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مــع  العاقــات  بتحجيــم  تفاهــم  إلــى  الطرفــان 

ــى  ــى مســتوى وتقتصــر فقــط عل ــى أدن ــة إل الصيني

توريــد العربــات الكهربيــة. ممــا قــد يدفــع الصيــن 

إلســرائيل  إقليمييــن  منافســين  عــن  للبحــث 

وعقــد عاقــات وثيقــه معــه )مثــل تركيــا أو مصــر(

3 - العالقة مع روسيا
تتحــدد العاقــة بيــن إســرائيل وروســيا فــي عــدد مــن 

الملفــات أهمهــا االزمــة الســورية، ومراقبــة روســيا 

للتمــدد اإليرانــي فــي ســوريا ومــدى تهديــده لألمــن 

القومــي اإلســرائيلي. 

تقلق المؤسســات األمنية والعســكرية اإلســرائيلية 

مــن احتمــال التوتــر بيــن إســرائيل وروســيا وانعــكاس 

ذلــك علــى مــدى تأثيــر النشــاط اإليرانــي فــي ســوريا 

كان  اإلســرائيلي.  القومــي  االمــن  علــى  بالســلب 

قــد صــّرح ســفير روســيا فــي إســرائيل أن موســكو 

ال تســتطيع إجبــار إيــران علــى المغــادرة. لــذا بــات 

هنــاك إدراكا إســرائيليا راســخا أن التنســيق الروســي 

اإلســرائيلي هــو مرتكــز مهــم لضمــان أمــن إســرائيل 

مــن الجهــة الســورية.

طبيعــة  مــن  اإلســرائيلي  التخــوف  يرتبــط  ال 

العاقــات مــع روســيا وتأثيراتهــا علــى ســوريا فقــط، 

بــل يمتــد ليشــمل طبيعــة العاقــات بيــن روســيا 

وإيــران ذاتهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق باحتمــاالت نقــل 

تكنولوجيــا عســكرية روســية إلــى إيــران قــد تهــدد 

إســرائيل، ممــا يلــزم األخيــرة بعقــد عاقــات هادئــة 

مــع موســكو؛ لضمــان إدراج مخاوفهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الروســي.

ــأن هنــاك مســتقبل  ــر ب لــن يمنــع ذلــك مــن التقدي

واعــد للعاقــات العســكرية بيــن الطرفيــن، يتقــدم 

فيهــا ملــف تطويــر األســلحة اإلســرائيلية باألخــص 

إلــى  باإلضافــة  الصاروخــي.  الدفــاع  المجــال  فــي 

تطــور لجــان العمــل المشــتركة بيــن البلديــن فــي 

مجــال مكافحــة المســيرات والصواريخ إلى مشــاريع 

ــر عســكري مشــتركة. تطوي

	 - العالقة مع الصين
تتراكــم المؤشــرات الداعمــة علــى ضــرورة توثيــق 

العاقــات بيــن إســرائيل والصيــن، والوصــول إلــى 

تفاهــم محــدد مــع الواليــات المتحــدة بشــأن تنظيــم 

تلــك العاقــات المشــتركة مــع بكيــن. ال ســيما وأن 

الصين تظل ورقة مساومة إسرائيلية امام الواليات 

المشــروط. غيــر  دعمهــا  علــى  للحفــاظ  المتحــدة 

تحتيــة  بنيــة  مشــاريع  إقامــة  إســرائيل  تســتهدف 

عماقــة تعتمــد علــى إقامــة خطــوط ســكك حديــد، 

موانــئ بريــة وبحريــة، وشــبكة طــرق نقــل. وهــو مــا 

يســتلزم عقــد عاقــة جيــدة مــع الشــركات الصينيــة.

ــرات  ــود تأثي ــى وج ــل إل ــر يمي ــى أن التقدي عــاوة عل

ســلبية نتيجــة التوتــر فــي العاقــات بيــن الصيــن 

مــن  ممكنــة  درجــة  إلــى  المتحــدة  والواليــات 

ــى ســوريا  ــرات إل ــد هــذه التأثي االصطــدام، قــد تمت

المتوســط. وشــرق 

الحــوار  يشــمل  أن  المســتبعد  غيــر  مــن 

المتحــدة  والواليــات  إســرائيل  بيــن  االســتراتيجي 

ليصــل  الصينيــة،  اإلســرائيلية  العاقــات  ملــف 
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بيــن  العاقــة  محــددات  علــى  يضــاف 

الجانبيــن هــو ملــف القضية الفلســطينية 

ترغــب  إذ  غــزة،  فــي  األمنــي  والوضــع 

موســكو في تعزيز نشــاطها الدبلوماســي 

القضيــة  ملــف  فــي  بالتدخــل  العالمــي 

الفلســطينية ممــا تســبب فــي حــدوث 

أزمــات دبلوماســية بيــن موســكو وتــل 

التوتــر،  مســتوى  إلــى  وصلــت  ابيــب 

خاصــة فيمــا يتعلــق بالوضــع األمنــي فــي 

قطــاع غــزة. ربمــا يزيــد ذلــك فــي حالــة أن 

ــة  ــادرة المصري ــى المب انضمــت روســيا إل

بتدويــل ملــف إعمــار غــزة.

	 - العالقة مع االتحاد 
األوروبي.

يتطلــع  أنــه  األوروبــي  االتحــاد  صــّرح 

اإلســرائيلية  الحكومــة  مــع  للعمــل 

ولكــن  الســام.  قضايــا  فــي  الجديــدة 

علــى  القــدرة  األوروبــي  االتحــاد  يفتقــد 

ــر مــن  صياغــة موقــف موحــد تجــاه الكثي

منهــا  والسياســية  األخاقيــة  القضايــا 

الفلســطينية. القضيــة 

نتــج ذلــك عــن سياســة خارجيــة نشــطة 

إلــى  الوصــول  تســتهدف  إلســرائيل 

تكتــات سياســية بهــدف إقامــة عاقــات 

اســتراتيجية معهــا تســمح بالتأثيــر علــى 

مــن  القضايــا  بعــض  بشــأن  قراراتهــا 

بينهــا القضيــة الفلســطينية. مثــل هــذه 

الفيشــجراد. دول  هــو  التكتــات 

الخالصة

أوال: فــي ضــوء مــا ســبق يتضــح أن أهــم متغير شــهدته 
األخيــرة  الفتــرة  خــال  اإلســرائيلية  الداخليــة  الســاحة 

تتمثــل فــي اإلطاحــة بنتانياهــو مــن رائســة الحكومــة 

أكثــر مــن مســألة تشــكيل حكومــة جديــدة تحــاول أن 

تضــع مســألة التغييــر عنوانــا وإطــارا لسياســتها.

ثانيــا: مــن المؤكــد أن تركيبــة الحكومــة الجديــدة تحمــل 
فــي طياتهــا كافــة عوامــل تفجيرهــا أو عــدم بقائهــا فــي 

أعضائهــا  توجهــات  وأن  لفتــرة طويلــة خاصــة  الحكــم 

السياســي  المجــال  فــي  خاصــة  االختــاف  شــديدة 

وتحديــدا فــي القضيــة الفلســطينية التــي البــد أن تحظى 

ــة.  ــرة القادم ــة خــال الفت باألهمي

ثالثــا: يزيــد مــن العقبــات المثــارة أمام الحكومــة الجديدة 
أن رئيــس وزرائهــا ينتمــي إلــى أقــل األحــزاب عــددا فــي 

الكنيســت ومــن ثــم سيشــكل هــذا األمــر عامــا مؤثــرا 

علــى قــوة شــخصية وتأثيــر بينيــت علــى فــرض مواقفــه 

واتجاهاتــه وعاقاتــه مــع األحــزاب األخــرى المشــاركة 

فــي االئتــاف الحكومــي والتــي تــدرك أنــه جــاء فــي 

هــذا المنصــب كنــوع مــن التســوية الضروريــة إلقصــاء 

نتانياهــو.

المعارضــة  ســتكون  الوقــت،  نفــس  فــي  رابعــا: 
اإلســرائيلية برئاســة نتانياهــو أكثــر شراســة نظــرا لتمتعها 

مشــاريع  مــن  العديــد  طــرح  علــى  والقــدرة  بالقــوة 
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القوانيــن التــي مــن شــأنها احــراج الحكومــة وقــد يصــل 

اســقاطها. إلــى  األمــر 

أن  إلــى  الجديــدة  الحكومــة  تســعى  ســوف  خامســا: 

ــاة  ــب الحي ــر فــي كل جوان تؤكــد أنهــا ترفــع شــعار التغيي

فــي إســرائيل خاصــة الجانــب االقتصــادي واالجتماعــي 

وهــو فــي تقديرنــا العنصــر الرئيســي الــذي يمكــن أن 

ــة ابتعادهــا بقــدر  يطيــل أمــد هــذه الحكومــة مــع محاول

المســتطاع عــن الموضوعــات الخافيــة حتــى ال تتعرض 

للســقوط فــي أول مواجهــة ممكنــة. 

سادســا: ســتحرص الحكومــة الجديــدة علــى أن تبــدي 

قــدرا مــن المرونــة فــي التعامــل مــع الواليــات المتحــدة 

فــي ملــف عمليــة الســام وال تمانــع فــي اســتئناف 

المفاوضات بما يحقق مصالح إسرائيل إال أنها ستظل 

أكثــر تشــددا فيمــا يتعلــق بالملــف النــووي اإليرانــي.

ســابعا: ســتحرص الحكومــة الجديــدة علــى أن تزيــد مــن 

توجهاتها في مجال التطبيع مع الدول العربية ولعل تولي 

يائيــر البيــد وزارة الخارجيــة وهــو شــخصية مقبولــة إلى حد 

كبيــر ســيكون عامــا مســاعدا إلســرائيل فــي هذا الشــأن.

ثامنــا: لعــل أهــم مــا يمكــن أن يؤثــر بالســلب علــى 

تماســك الحكومــة وبقائهــا انفجــار األوضــاع مــرة أخــرى 

ــزة  ــة وفــي أراضــي 48 وغ فــي القــدس والضفــة الغربي

حيــث أن التوتــرات فــي هــذه المناطــق ســوف 

يفــرض علــى الحكومــة الجديــدة اتخــاذ إجــراءات 

ليســت أقــل مــن تلــك التــي اتخذهــا نتانياهــو 

وبالتالــي الدخــول فــي أزمــة جديــدة قــد تؤثــر 

بالســلب علــى قــوة وتماســك الحكومــة.

الحكومــة  أمــام  فــإن  النهايــة  وفــي  تاســعا: 
مقاييســها  بكافــة  الجديــدة  اإلســرائيلية 

ومعاييرهــا وأن مســألة بقائهــا لفتــرة طويلــة 

ســتحاول  أنهــا  رغــم  تمامــا  مضمونــة  غيــر 

ــرة  ــات الكبي ــة االختاف ــاء ومواجه ــاح والبق النج

داخلهــا والمعارضــة القويــة خارجهــا ولكــن مــن 

الواضــح أنهــا أمــام ائتــاف هــش اجتمــع علــى 

هــدف واحــد تــم تحقيقــه ثــم ســتبدأ الخافــات 

الحقيقيــة فــي الظهــور ومــن ثــم فإنــه رغــم كل 

ذلــك فــإن االنتخابــات الخامســة غيــر مســتبعدة.

اإلســرائيلية  الحكومــة  أن  ويتاحــظ  عاشــًرا: 
إلــى حــد كبيــر فــي أول  الجديــدة قــد نجحــت 

ــه حيــث أصــرت علــى تنظيــم  ــار تعرضــت ل اختب

يونيــو،   15 يــوم  بالقــدس  األعــام  مســيرة 

ثــم قــام الجيــش اإلســرائيلي بقصــف بعــض 

مواقــع حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة؛ ردا علــى 

إطــاق الفلســطينيين فــي غــزة بالونــات حارقــة 

تجــاه مســتوطنات غــاف غــزة.
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