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 مقدمة

نتنياهو كرئيس  ، إلى حد ما، استفتاء على حكم2019أبريل/نيسان  9جريت في االنتخابات اإلسرائيلية التي أ  لت شك  

 اأساسي   اعنصر   ، حيث لم يضع أي من المرشحين الرئيسيين التسوية مع الفلسطينيين2009للوزراء والمستمر منذ العام 

ها رسخ هيمنتسوف ي لقوى اليمين واليمين المتطرف وهو ما اواضح   اظهرت نتائج االنتخابات فوز  في حملته االنتخابية. أ

الوضع  ختلفة علىات المعلى المشهد السياسي اإلسرائيلي خالل السنوات القادمة. تعالج هذه الورقة تطبيقات نتائج االنتخاب

يمي مع ازع اإلقلء التنضواإلسرائيلية في -اإلسرائيلي الداخلي، وفرص التسوية السلمية مع الفلسطينيين، والعالقات العربية

 ،تفاق أوسلواوقيع مضى منذ تها في المنطقة. تجادل الورقة بأن المجتمع اإلسرائيلي يتجه أكثر من أي وقت ئإيران وحلفا

لفاعلة العربية نحو اليمين وهو ما سيعمل على إذابة فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع تجاهل الدول ا ،1993عام 

 لذلك. 

 

 يمينهيمنة ال

الذي  اركر اليسواضح في معسانحسار  لمعسكر اليمين اإلسرائيلي مقابلمتزايدة  أفرزت االنتخابات اإلسرائيلية هيمنة

قاعد م 4و 6 على ،العمل وميرتس ،اليسار احصل حزب. فقد اهيمن على السياسة اإلسرائيلية قبل أكثر من عشرين عام  

ور نتائج ظه بعدالمؤكد بات من . لذلك، 1992في عام  اد  عمق 56على كان الحزبان قد حصال بينما  ،على التوالي

ن إلى حد ية ويتفقاالداخل ، يختلفان في المسائلفي السياسة اإلسرائيلية الحاليةن رئيسي ناالنتخابات النهائية، ظهور اتجاهي

 . القضية الفلسطينية في التعامل معنية يواليمالمتشددة  قفاكبير تجاه المو

 

35 حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو والذي فاز بـ من األولالمعسكر شكل تي قبل  اقوي   اوتلقى دعم   امقعد   

وغيرهم من القادة األكثر يمينية في  ،فالديمير بوتين ،والرئيس الروسي ،ترامب دونالد ،يميركاالنتخابات من الرئيس األ

مع حزب  اانتخابي   ال تحالف  وشك   أقصى اليمينتقرب من  حيث ؛أكثر مما كان عليه من قبل اليمين انحرف نتنياهو نحوالعالم. 

التي اتبعوها في  في حملتهم االنتخابية األخيرة، نفس التكتيكاتنتنياهو وحزبه واتبع . (1) المتطرف المتحد" اليمين"

 يتي(غ) السياسي اإلسرائيلي لسنوات قادمةجاءت نتائج االنتخابات لصالح قوى اليمين التي سترسخ هيمنتها على المشهد 
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شن نشطاء  ، من ذلكوالمتمثلة في شيطنة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتحريض عليهم 2015انتخابات عام 

كاميرا  1200عن طريق تصوير مراكز االقتراع في األماكن العربية بـ  العربالناخبين لترهيب الليكود حملة ممنهجة 

كان ممكن . فارتفاع نسبة التصويت في الوسط العربي (3)مشاركتهم في االنتخابات وذلك من أجل تقليل نسبة ،(2) مخفية

% وهو ما كان سيؤثر على قدرة حزب الليكود من 3.25نية صغيرة من تجاوز نسبة الحسم البالغة يأحزاب يممنع يأن 

من العملية البرلمانية يعانون من خيبة أمل كبيرة وهم -انقسم المواطنون الفلسطينيون، . (4) تشكيل حكومة جديدة

عد امق 10 إلى 2015عام  امقعد   13 وانخفض تمثيلهم في الكنيست من ،ينتإلى قائموممثلوهم في الكنيست  -اإلسرائيلية

٪  50إلى حوالي ، 2015انتخابات عام ٪ في  64من ما يقرب من  معدل تصويت العرب تراجعو، في هذه االنتخابات

 .هذه االنتخاباتفي 

 

لوان أبة إلى نس " وذلكأزرق أبيض"حزب  اكاحول الفان الجديد، والذي يطلق عليه أيض   حزبتشكل االتجاه الثاني من 

استه أ نتنياهو رئض منذ أن بدل أكبر نجاح في االنتخابات لحزب معار  وشك   امقعد   35حيث حصل على  ؛العلم اإلسرائيلي

ركان السابق ني غانتس، رئيس األيبرئاسة براالت السابقين لجنعدد من ا الجديد الحزب. أسس 2009الثانية في عام 

ات مع خوض مفاوضتعداده لفبينما أعلن الحزب الجديد عن اس. اضبابي   اسياسي   اوتبنى برنامج   ،"جيش الدفاع اإلسرائيليـ"ل

لسياسي نامج اب مشروع حل الدولتين عن البرالفلسطينيين ودعا إلى عقد مؤتمر إقليمي للسالم في الشرق األوسط، غا

 ألردن،اللحزب، وتمسك الحزب بمدينة القدس عاصمة موحدة إلسرائيل، واستمرار السيطرة اإلسرائيلية على غور 

 بالتالي، لم يتبن  و .(5) ستيطانية في الضفة الغربية ورفض االنسحاب األحادي من الضفة الغربيةوالحفاظ على الكتل اال

ة ة مستقبليجاه تسوياألحزاب اليمينية تنوع من التوجه األيديولوجي الملموس الذي قد يميزه بوضوح عن الحزب الجديد أي 

 من مؤيدي اليمين، وخاصة الشباب.  (6) ذلك بهدف استقطاب الدعم الشعبيمع الفلسطينيين و

ية يمينواقف متبني  ئيلي، وخاصة فئة الشباب، إلىتشير استطالعات الرأي الحديثة في إسرائيل إلى اتجاه المجتمع اإلسرا

اليمينية ية . وتتمحور هذه األيديولوج2005في عام  ،وذلك منذ االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة بصورة متصاعدة

فة الض لي مني انسحاب إسرائيأو أدولة فلسطينية كاملة السيادة ومعارضة إقامة  رفض السالم مع الفلسطينيين حول

ئيلي، يمقراطية اإلسرا، الذي يجريه معهد الدبناء على مؤشر الديمقراطية اإلسرائيليو .(7) أو تفكيك المستوطنات الغربية

نة مع الفئة ( بالمقار64%) 34-18ما بين الفئة العمرية  بصورة كبيرة تنتشرهذه فكار اليمين أأصبحت ، 2018لعام 

قبل أسبوع فغانتس.  علىواليمين  حيث يفضل غالبية هؤالء الشباب دعم نتنياهو ؛(47%ا وما فوق )عام   35العمرية 

لذين تتراوح % من اليهود اإلسرائيليين ا65أن ع معهد الديمقراطية اإلسرائيلي واحد من االنتخابات، وجد استطال

 34-25ن رهم بيتتراوح أعماالذين  % من اليهود اإلسرائيليين53و، لون فوز نتنياهويفض   ا، عام   24-18أعمارهم بين 

من الفئة  % 33وا(، عام   24 -18من الفئة العمرية األولى )فقط % 17في حين أن  ا فوز نتنياهو.ا، يفضلون أيض  عام  

  .(8)بيني غانتس ،يفضلون منافسه، ا عام   34-25العمرية الثانية 

 .(9) (2019 نيسان/أبريل 3االنتخابات )قبل  غانتسواتجاهات التصويت بين نتنياهو (: 1جدول رقم )

 غانتس نتنياهو الفئة العمرية

18-24 65% 17% 

25-34 54% 33% 

35-44 64% 24% 

45-54 48% 46% 

55-64 47% 47% 

65+ 53% 53% 
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يلية أوساط إسرائ عدم الرضا بينإلى  ، فيعودمن المقاعد كبيربعدد الجديد حزب كاحول الفان  الرئيسي لفوزالسبب  أما

لى عالحزب  صلحإذ  ؛ساموأسلوبه الشخصي المثير لالنقوقضايا الفساد العديدة المتهم بها  ،عهد نتنياهو الطويلتجاه عديدة 

لحزب  دةوتون عان )وخاصة أولئك الذين يصون التقليديواليسارين ومن بينهم الناخب ،الناخبينقطاعات متنوعة من دعم 

  .اط نتنياهوإلسق اد  وحيا صويت ا استراتيجي  ت الجديد التصويت لصالح الحزبالذين رأوا في ما ميرتس(،  العمل وإلى حد   

ال أن الرئيس إلكل منهما،  امقعد   35وبالرغم من حصول حزب الليكود وحزب كاحول الفان على عدد متساو من المقاعد، 

ون الكنيست( ليشك    اعضو   120)من أصل  65أوصت غالبية  تشكيل الحكومة بعدمامهمة  نتنياهوأوكل إلى اإلسرائيلي 

ديدة مع إمكانية جلتشكيل حكومة  ايوم   28في هذه الحالة، سيكون أمام نتنياهو حكومة جديدة.  بترشيح نتنياهو لتشكيل

 ؛المتطرف ناليمييتشكل جميع أعضاء الكنيست الداعمين لنتنياهو من أحزاب اليمين وتمديدها لمدة أسبوعين إضافيين. و

 ،وت هتوراهيهدو شاس ،حزاب الحريديم المتدينةأ، وا(مقعد   35) حيث حصل نتنياهو على توصية أعضاء حزبه الليكود

يمين مقاعد وهو  4) كوالنووحزب  مقاعد( 5) وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، (ثمانية لكل منهما ؛امقعد   16)

 .ستة األولى فيه(األحزاب ال يوه ،(2نظر الجدول رقم ). )ي  اتطرف   األكثر مقاعد( 5) واتحاد األحزاب اليمينيةوسط(، 

ناء االئتالفات بارع في يثبت أنه بسوف يعمل نتنياهو ل، 2009حال في كل انتخابات منذ عام ال يما ه، كوهنا مرة أخرى

  .(10) امقعد   50تجاوز ، على الرغم من أن المقاعد التي فازت بها جميع األحزاب اليمينية بما فيها الليكود ال تالحكومية

سية لبناء االئتالف. مقعد ا، مفاتيح أسا 21ل أحزاب الحريديم األرثوذكسية وإسرائيل بيتنا، مجموع مقاعدهم وتشك    ،هذا

معدالت بفضل  يتنامى داخل المجتمع اإلسرائيلي (امقعد   16) الحريديم األرثوذكسية أحزاب ا أن تأثيرويبدو واضح  

 ع األحزابموالعنيف  والصراع المستمر االنتخابات المشاركة في علىعلى نسبة إقبال كبيرة والمحافظة المواليد المرتفعة 

ر في ح أن يستمي من المرجا لنتنياهو، الذطبيعي   حليف اأحزاب الحريديم األرثوذكسية هذه العوامل تجعل العلمانية. والقوى 

احتكار لواسعة، وادينية من حيث اإلعفاء من التجنيد العسكري، والدعم المالي لمؤسساتهم التعليمية وال منحهم وضع ا مفضال  

أفيغدور و هع تشكيله المتوق لغز ائتالف نتنياهومجموعة أخرى مهمة لفهم . يلسرائإفي  شؤون الدينيةالعلى تنظيم لسيطرة ا

األحزاب  أعلنت جميعفبينما . مقاعد 5 والذي حصل على "المتطرف"سرائيل بيتنا" اليميني إ، زعيم حزب "ليبرمان

لى الستجابة إبشرط ان ولكم للحكومة ليبرمان أنه سوف ينض اأعلن أيض   بالفعل أنها ستنضم إلى نتنياهو،والدينية اليمينية 

  .(11) مطالبه

متطرفة لليمينية انية واومثلما حدث في االئتالفات الحكومية السابقة، فمن المرجح أن يستجيب نتنياهو لمطالب األحزاب الدي

لذي التجاه امتطرفة، فإن اودينية يمينية  امع وجود ائتالف حكومي ضيق يضم أحزاب  من أجل ضمان تشكيل حكومته، و

تنهي  وية سلميةتس ةأي أي رفض، اأكثر تطرف  من المقرر أن يستمر ويصبح  ،وضعه نتنياهو إلسرائيل في واليته السابقة

 اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة.  االحتالل

وية قفه من التسالدينية ومو هتوجهاتو فائز كل حزبعدد مقاعد  :النتخابات اإلسرائيلية(، يتضمن نتيجة ا2رقم ) جدول

 .(12)الفلسطينيين مع 

 التوجه األيديولوجي عدد المقاعد اسم الحزب

 التوجه الديني التوجه السياسي  

 حل الدولتينيقبل ب يمين إلى يمين متطرف: ال 35 الليكود

مع الفلسطينيين  استمرار الوضع الراهنويؤيد 

 . الضفة الغربية أو ضم

 معتدل

استمرار الوضع الراهن مع  يؤيد يمين: 8 شاس

 الفلسطينيين

 متشددةأصولية دينية 

استمرار الوضع الراهن مع  يؤيد يمين: 8 يهدوت هتوراه

 الفلسطينيين

 أصولية دينية متشددة

اتحاد أحزاب 

 اليمين

ويتبنى  الدولتينال يقبل بحل أقصى اليمين:  5

يؤيد تعزيز اإلجراءات اإلسرائيلية  اموقف  

 متدين
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 ضم الضفة الغربيةالعملية ل

استمرار الوضع الراهن مع يؤيد يمين:  5 يسرائيل بيتنو

 حل الدولتين مبدأ الفلسطينيين ولكن يقبل

 علماني متشدد

استمرار الوضع الراهن مع يؤيد يمين الوسط:  4 كوالنو

 حل الدولتين مبدأ الفلسطينيين ولكن يقبل

 معتدل

مبدأ  الراهن أواستمرار الوضع يؤيد وسط:  35 كاحول الفان

 حل الدولتين

 علماني

 علماني حل الدولتينيؤيد مبدأ يسار الوسط:  6 العمل

العربية  الجبهة

 للتغيير

 علماني متشدد حل الدولتينيؤيد مبدأ يسار:  6

 علماني متشدد حل الدولتينيؤيد مبدأ يسار:  4 ميريتس

القائمة العربية 

 الموحدة

  وإسالميين علمانيين تحالف حل الدولتينيؤيد مبدأ يسار:  4

 

 

  !الدولتينال لحل 

دف ته -لسالمامقابل  األرض-األساسية التي قامت عليها عملية السالم  بالمبادئمن السالم مع الفلسطينيين والتمسك  بدال  

 ،يخيةنية التاري الفلسطيتعزيز أيديولوجية السيادة اإلسرائيلية على كل األراضإلى المتصاعدة اليمينية  القوى اإلسرائيلية

 ةا أيي  عمل نهييبما  المهمة الملفاتمجموعة من  في تحقق فيها المصالح اإلسرائيلية االستراتيجيةفرض حلول أحادية و

 أهم هذه الملفات:و ،1967إمكانية لحل الدولتين بناء على حدود عام 

ك برفض طينية وذلولة فلسدتجاه العمل على منع إقامة  اموحد   اتتقاسم قوى اليمين الصاعدة موقف  ال لدولة فلسطينية:  :أواًل 

ر منذ ني المستملفلسطياألسس الدولية المتفق عليها للحل القائم على أساس دولتين لشعبين. وتستثمر هذه القوى االنقسام ا

ابات النتخن اح نتنياهو قبل أيام محيث صر   ؛وتعمل على ترسيخه من أجل االدعاء بغياب شريك فلسطيني 2007العام 

 تداخلتين تقومملى استراتيجيتين ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل إسرائيل ع .(13) بأن من مصلحة إسرائيل إدامة االنقسام

 الضفة فتح وحماس. فمن جهة، تعمل إسرائيل على زيادة تهميش السلطة الفلسطينية في حركتي على إضعاف كل من

، رة مشابهة. وبصوبما يخدم مصالحها ر عليه من التنسيق األمنيسيط  م   الغربية ومواصلة إضعافها مع المحافظة على نوع

ود القي تخفيف العمل على على إحكام الحصار على قطاع غزة بهدف منع حماس من بناء قوة عسكرية رادعة مع تعمل

مم واأل احات الصيد وذلك بالتنسيق مع مصروتوسيع مس على قطاع غزة مثل حركة البضائع واألشخاص المفروضة

 دة.ونشوب حرب جديوذلك بهدف منع انفجار األوضاع األمنية  ،المتحدة وقطر

 

س بشقيها دينة القدعلى م ، وخاصة اليمين، بتثبيت السيادة اإلسرائيليةةليتتمسك القوى اإلسرائي :مصير مدينة القدس :اثانيً 

لواليات اعتراف االشرقي والغربي وترفض تقديم أي تنازالت في هذا الملف للجانب الفلسطيني. تناغمت هذه المواقف مع 

ن طينيين بأح الفلسطموبذلك  نهيةية بمدينة القدس، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة موحدة إلسرائيل م  ميركالمتحدة األ

ستقلة.  نة إلى مدي "بتل أبي" منواشنطن لسفارتها  وتعزز هذا الواقع الجديد، بنقلتكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الم 

 ية التقليدية. ميركبصورة مخالفة للقوانين الدولية والسياسات األ ،القدس
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لف مجاه تسوية مرونة ت ةأيإبداء المؤثرة ترفض كافة األطياف السياسية اإلسرائيلية  ستقبل الالجئين الفلسطينيين:م :اثالثً 

 اية لدولةالنه جئين بمثابةحيث تعتبر عودة الال ؛الالجئين بصورة تضمن حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية

فة إلى ة الهاديميركللخطوات األ مواز بشكل. تنسق قوى اليمين واليمين المتطرف خطواتها لتصفية هذا الملف إسرائيل

لواليات اق، قامت امع الفلسطينيين. وضمن هذا السيمستقبلية  تسوية ةإنجاز أيمفترضة أمام إزالة ملف الالجئين كعقبة 

قد  ميركالمتحدة األ ساعدات المالية األميركية، الم  - فلسطينيينئين الغيل الالجثة وتشمة لوكالة األمم المتحدة إلغاية بتجميد الم 

 خدماتي اتيكإطار مؤسس ،1949في عام  ،تأسيسهامليون دوالر. عملت األونروا منذ  300والبالغة أكثر من  -أونروا

أهمها:  ،ن المناطقن الجئ موزعين على مجموعة مييمال 5.15بحوالي  احالي   يهتم بالالجئين الفلسطينيين المقدر عددهم

بمساعدة  وواشنطنتتهم من قبل إسرائيل  ، إال أنها(14) لبنان، وسورياواألردن، وقطاع غزة، والضفة الغربية، 

 فكيكتعلى ركة ة المشتاإلسرائيلي-األميركيةتقوم الخطة الفلسطينيين في إدامة روايتهم المتعلقة بالصراع وأسبابه. لذلك، 

 طينيينجئين الفلسمن تعويض الال وبدال  . صالحياتها لهيئات أممية أخرىعن طريق نقل وإنهاء وجودها  األونروامؤسسات 

تعويضات عن كالر مليار دو 250إلى مطالبة الدول العربية بـ تسعى إسرائيلروا منها، ج   وإعادتهم إلى قراهم التي ه  

 ن  ، س  2010عام  لة. ففيها قبل نقلهم إلى األراضي الفلسطينية المحتنليهود التي تزعم إسرائيل أنهم كانوا يملكواممتلكات 

 مع الدول جريهاات سالم تيلزم الحكومة بتضمين ملف "تعويض أمالك اليهود" في كل مفاوض االكنيست اإلسرائيلي قانون  

ي ليهودية فامتلكات ، بدأت إسرائيل بالعمل على حصر وتقدير المية للسالمميركالخطة األومع زيادة الحديث عن  العربية،

 .(15) الدول العربية واإلسالمية

 

 الضفة الغربيةضم 

تجاه العمل على ضم  اموحد   امن أجل تحقيق هدفها في منع إقامة دولة فلسطينية، تبنت األحزاب اإلسرائيلية اليمينية موقف  

 اعنصر   االسيطرة على األراضي الفلسطينية تاريخي   تمنها إلى السيادة اإلسرائيلية. شكل حيوية الضفة الغربية أو أجزاء

على االستهداف المنهجي للفضاء الفلسطيني  المشروع اإلسرائيليقوم يحيث  ؛ضمن العقيدة األيديولوجية اإلسرائيلية اأساسي  

مبدأ من جهة أخرى لتحقيق "و ،من جهة هذا .السيادة اإلسرائيلية الجغرافي بإجراءات عسكرية أو قضائية لتعزيز

وتتمحور هذه  .تجمعات فلسطينية أقلومن األراضي ت أوسع ، بمعنى السيطرة على مساحا" عن الفلسطينييناالنفصال

الفلسطيني وتطبيق نظام فصل عنصري تدريجي الجغرافي  الفضاءوتدمير األراضي الفلسطينية مصادرة  األخيرة حول

 ،ابعض  التجمعات الفلسطينية عن بعضها  لصف بغية عن طريق تثبيت الحواجز والنقاط العسكرية وجدار الفصل العنصري

في زاد عدد المستوطنين ، 1993عام  ،أوسلو في حديقة البيت األبيض منذ توقيع اتفاقكانتونات معزولة. ف وحصرها في

ضم  ، وهو ما يرجح2017عام  األف   413 إلى أكثر من األف   116من  ،الغربية وحدها بأكثر من ثالثة أضعافالضفة 

 .(16) جدار الفاصل الذي أنشأته إسرائيلمنها يقع شرق ال امهم   اجزء   هذه المستوطنات إلى إسرائيل خاصة أن

 بعد االنتخابات، فإن النمو االستيطاني يجعل خيار الضم أكثرفي مرحلة ما وحتى لو لم يتم ضم المستوطنات مباشرة 

تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية. إن أكثر ما يقلق الفلسطينيين هو قوة األحزاب في الكنيست التي تدعو ب توقعالمع  احتماال  

من السالم، تعمل أحزاب اليمين واليمين المتطرف  أجنداتها الصريحة إلى ضم بعض أجزاء )أو كل( الضفة الغربية. فبدال  

باالتجاه المعاكس والضغط من أجل ضم الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية المطلقة لى دفع السياسات اإلسرائيلية ع

ة قادة وممارسة مزيد من التهميش ضد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. فمن المتوقع أن تضم الحكومة اإلسرائيلية الجديد

عات لحماية حصانة نتنياهو في مواجهة الئحة تشريسيتبنون  أنهموالذين أعلنوا  ين بضم الضفةاليمين اإلسرائيلي المناد

بعيد زراء حتى لو واجه محاكمة. ليس وذلك حتى يتمكن من االستمرار في العمل كرئيس للو ،االتهام المتعلقة بالفساد ضده

ء في وه بالفعل على البقاالمنال افتراض أن نتنياهو سيتعين عليه تقديم شيء مهم للغاية لشركائه في االئتالف إذا ساعد

خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية. فقبل أيام من االنتخابات، أعلن نتنياهو أنه يدعم منصبه، 

وأكد أنه لن يقوم بإخراج أي مستوطن إسرائيلي من الضفة  ،إلى إسرائيل االستراتيجيةضم التكتالت االستيطانية والمناطق 

. ومع أن نتنياهو (17) في التكتالت اليهودية في الضفة الغربية "السيادة اإلسرائيلية" أنه سيطبق االغربية بالقوة معلن  

عن نيته االحتفاظ بسيطرة أمنية أفصح مستوطنة و ةأكد أنه لن يزيل أيفإنه أوضح أنه ال ينوي ضم كامل الضفة الغربية 

. وهذا يتماشى مع سياسات حزب (18) % من مناطق الضفة الغربية60والتي تشكل  )ج( وإدارية كاملة على المنطقة

مشروع قرار ينص على فرض السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات  2018الليكود الحاكم والذي تبنى في العام 

وبالتالي، فمن  .(19) وامتداداتها في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس، وضمها إلى نطاق السيطرة اإلسرائيلية

لضم المتوقع أن يعمل االئتالف الحكومي الجديد تحت حكم الليكود على االستمرار في سياساته القديمة القائمة على ا

http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
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سرائيل" في الضفة عن طريق إصدار مزيد من التشريعات التي تعزز ما يسمونه "سيادة إالتدريجي للضفة الغربية، 

في الكنيست المنتهية  تمرير ما ال يقل عن ستين مشروع قانون يمهد لضم الضفة الغربية مالغربية. والجدير بالذكر أنه ت

ه يمكن فهم قانون الدولة القومية الذي أقر   ،، وبهذا(20) على ثمانية قوانين دخلت بالفعل حيز التنفيذ واليته، وصودق

  .الغربية، أنه يأتي ضمن هذا المسار لضم الضفة 2018تموز /في يوليو ،الكنيست

ى العكس عل بل يةلضم الضفة الغرب معارضة للخطوات اإلسرائيلية ةن أيحتى اآل ظهرت  ية ميركال يبدو أن اإلدارة األو

ارجية زير الخور عنه بصراحة وهو ما عب   ،ذلك تتفهمية والدعم الشخصي لنتنياهو أنها ميركيظهر من التصريحات األ

 ،األميركي رة الرئيسلن إدالم تعكما على تصريحات نتنياهو الداعية لضم الضفة الغربية.  ارد   ،بومبيومايك  ،يةميركاأل

ي وجه فعقبة  شكل عامبستيطاني في الضفة الغربية وهي ال تعتبر هذا التوسع ن معارضتها للتوسع االحتى اآل ،ترامب

 فلسطينية.راضي المن أبرز داعمي االستيطان في األ ،ديفيد فريدمان ،سرائيلإسفير ترامب لدى  ، ال بل إنعملية السالم

 ى ثالثيم المستوطنات إلتقسقوم على لتسوية الصراع، ت يةأميركتسريبات حول رؤية مع وتتناسب هذه المواقف 

ع خطط م وافق، وهو ما يتتشمل المجموعة األولى الكتل االستيطانية الكبرى والتي ستضمها إسرائيل إليها مجموعات:

لمستوطنات هي ا :لثةوالثا .نائية التي لن ي سمح لها بالتوسعهي المستوطنات ال :الثانيةيمين واليمين المتطرف اإلسرائيلي. ال

 بين يديهو لنتنيا قدمتهوالذي - واشنطن. باإلضافة إلى ذلك، يشير اعتراف (21) العشوائية التي سيتوجب إخالؤها

 هضم بخصوص نواشنطإلى أن نتنياهو قد ال يواجه أي ضغط تقريب ا من  ،الجوالنضم إسرائيل لمرتفعات ب -االنتخابات

 . إلى السيادة اإلسرائيلية االستيطانية والمناطق المحيطة بهابعض التجمعات 

 

 رفض مبادرة السالم العربية 

في قمة بيروت  ،2002عام  ،السعوديةتها المملكة العربية المبادرة العربية للسالم، والتي أطلقتسعى إسرائيل إلى تجاوز 

ة الالجئين لقضي" عادل" لى حلتدعو إو ،1967حدود  وفق ،فقة إسرائيل على حل الدولتينتشترط مواوالتي العربية، 

تريد لك ذ من بدال  و .يلياإلسرائ-عالن عن انتهاء النزاع العربيالفلسطينيين مقابل تطبيع الدول العربية للعالقات معها واإل

أن خطواته لضم  هويعتقد نتنيا. (22) بدون التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيينمن الدول العربية التطبيع إسرائيل 

ل باألراض رائيإس لقادة العرب الذين التقاهم وهم يتفهمون "تمسك"ا من قبل بعض امتزايد   اتفهم   الضفة الغربية تلقى

صورة غير بولو محوري  لعب دور، إلى كيأميروبدعم وإشراف  ،إسرائيل سعى، تاأيض   وضمن هذا السياق .الفلسطينية

 يستطيعو، المنطقة للنفوذ اإليراني في "التصدي"هدف السعودية، بالمملكة العربية تحالف عربي جديد بزعامة رسمية، في 

 إسرائيل إلى االحتفاظ بالضفة الغربية.  هذا التحالف تفهم "حاجة"

فيها العديد  دولة بما 60شاركت فيه أكثر من و ،2019قد في فبراير/شباط ع   الذي ،وارسوظهر ذلك بوضوح في مؤتمر 

طينية. وقد ضية الفلسالق يةلتهميش وتصف ان باعتباره مؤتمر  وانتقده الفلسطينيو من الدول العربية وقاطعته السلطة الفلسطينية

ى حل ولوية علبين الدول العربية وإسرائيل من جهة، وإعطاء التصدي إليران ألتقريب ما بالفعل على االمؤتمر  عمل

يركز  ،مر دوليشاركت الدول العربية ألول مرة إلى جانب إسرائيل في مؤت إذ ؛(23) ىمن جهة أخر القضية الفلسطينية

وسلو أحجر األساس النطالق مؤتمر  وهذا األخير كان، 1991منذ مؤتمر مدريد للسالم عام على الشرق األوسط 

 اإلسرائيلية. -م الفلسطينيةومفاوضات السال

لقضية ل اإلى ح أن هذا المؤتمر ال يهدف جمع الفلسطينيون هذه المرة علىولكن، على عكس ما كان في مؤتمر مدريد، ي  

ولويات لى قلب األعركز ين ين واإلسرائيليمن تشجيع السالم ما بين الفلسطيني بدال  الفلسطينية بل إلى تهميشها، ألن المؤتمر 

بل ب من ق  يو مسر  ففي فيدالحتالل اإلسرائيلي. شكلة األساسية في الشرق األوسط دون التعرض لمووضع إيران على أنها ال

ضية حل القدم عوليس فحسب نتنياهو لجلسات المؤتمر السرية، أوضح العديد من وزراء الخارجية العرب أن إيران مكتب 

خالد بن  ،لبحرينيالخارجية اقال وزير االستقرار في الشرق األوسط. من ذلك الفلسطينية، هي المشكلة األساسية في عدم 

 ". ومماذييران المؤفضل بدون سلوك إأتكون في حال "سن عملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين إ :ل خليفةآحمد أ

ات يعتقد لكنه، بو. "سرائيل وفلسطين كأهم مسألة يجب حلها بصورة أو بأخرىإكبرنا ونحن نتحدث عن مسألة " ا:قاله أيض  

حديات ل مع التجل التعاممن أ"إيران والتي يجب مواجهتها التحدي األكبر واألخطر في التاريخ العربي يتمثل في بأن 

  .(24)"األخرى
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 ها في سوريائاحتواء إيران وحلفا

ف وسط وإضعاصورة علنية على احتواء نفوذ إيران في الشرق األب يةالعربالدول مع بعض  اإلسرائيلييعمل التحالف 

 زيز قواتهامن تع على منع إيران اركز إسرائيل حالي  ي. تميركدورها في سوريا، وخاصة في مرحلة ما بعد االنسحاب األ

ة في يميركوات األلعب تمركز الق، كما عبر العراق وسوريا إلى لبنانمن إيران، الممتد الخط البري عن طريق في سوريا 

عسكرية  نولوجياوتك" ةأسلحة متطور"من نقل  في منع طهران امهم   العراقية دور  شمال شرق سوريا وعلى طويل الحدود ا

ها من تمام انسحابإ. ولكن من المحتمل أن يتغير هذا الواقع إذا عملت الواليات المتحدة على (25) عبر الحدود "حديثة"

ا، إلى إلشارة هنمن ا دولكن الب .كي تقوم بهذه المهمة بنفسها وهو ما قد يعني زيادة االشتباك اإلسرائيلي في سورياسوريا 

 ةفحتى في حال لجديدة.انتس الحكومة ل نتنياهو أو غاشك  النظر إذا  أن هذه التطورات ستقوم إسرائيل بالتعامل معها بغض   

ع سوريا الية محكومة إسرائيلية مستقبلية ستواصل السعي للحصول على تأمين حدودها الشم ةاستبدال نتنياهو، فإن أي

نية ود اللبناى الحدأو علولبنان عن طريق توجيه ضربات منتقاة لألهداف اإليرانية وحليفها حزب هللا سواء في قلب سوريا 

 إلى حزب هللا.  "المتطورة"إسرائيل من أن تتحول إلى ممر لنقل األسلحة  "تخشى"السورية التي 

 

 متوقعة السيناريوهات ال

رف تجاه ن التطمع اتجاه نتنياهو لتشكيل ائتالف حكومي يميني ضيق، يبدو أن السياسة اإلسرائيلية تتجه إلى مزيد م

اعل تفقع أن تن المتومحيث  ؛للنفوذ اإليراني في الشرق األوسط "التصدي"بهدف النفتاح تجاه الدول العربية الفلسطينيين وا

  بل القريب، وهي:المستقفي الثالث السيناريوهات 

 

زب وحلليكود ا، ئيليينإسراكبر حزبين من الناحية النظرية يمكن أل: السياسة اإلسرائيلية تتجه نحو مزيد من التطرف: أواًل 

خطة انت كذها إذا وتنفي نها من متابعة "صفقة سالم"في وضع يمك   ، وستكون حكومة وحدة وطنيةال يشك   أن  كاحول الفان،

ل مقام األوقق بالاإلسرائيلي ويح-ينهي الصراع العربي بمثابة مخطط حقيقي ،طال انتظارها التيو ترامب "غير المعلنة"

 . المصالح اإلسرائيلية االستراتيجية

ة مع حكومبلوا قب لو مأنهبحزب كاحول الفان وعد قادة  حيث ؛سيناريو غير مرجح للغايةتجعل هذا ال هناك عواملولكن 

 بمثابة ونمل أن يك، من المحتمع نتنياهوتشكيل تحالف عن هذا الوعد لوأي تراجع دون نتنياهو، ب إال تكون لن ليكود"ال"

جة إلى تنياهو حاليس لدى ن ،بالمقابل مثل هذه الخطوة.سيرفضون بشكل قاطع ، ألن الناخبين حزب كاحول الفانل نهايةال

ومع  ،وأيده يلهإلى االئتالف الحكومي الذي ينوي نتنياهو تشك ليبرمان أفيغدور وخاصة إذا انضم  ، كاحول الفانحزب 

تطرف ليمين المحالف اتن إفل بإجراء انتخابات إسرائيلية جديدة، قد تعج    مفاجأة مثل محاكمة نتنياهو ةاستبعاد أن تقع أي

 تشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة.سيقوم ب

ياسي لمشهد السافة على من المتوقع أن تسيطر األحزاب اإلسرائيلية اليمينية والدينية المتطر، األخير وضمن هذا السيناريو

 لتالية:من المحتمل أن يتم تبني سياسات متطرفة في المجاالت او، القادمةاألربع  السنوات اإلسرائيلي خالل

ة رار خطغفرص للتسوية مع الفلسطينيين حتى لو تطلبت تنازالت كبيرة ومؤلمة من الفلسطينيين على  ةرفض أي .1

لة امة دوخطط يمكن أن تؤدي إلى إق ةحيث أعلنت بعض هذه األحزاب عن معارضتها الثابتة ألي ؛ترامب للسالم

 لسطينية. ف

ر ى البؤقوانين إلضفاء الشرعية عل إلى جانب التوسع االستيطاني، سيعمل أعضاء الحكومة على مواصلة سن    .2

 من خالل اريجي  االستيطانية غير القانونية، وتسهيل مصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية، وضم المستوطنات تد

  .مناطق الفلسطينيةتوسيع نطاق اختصاص القانون اإلسرائيلي إلى ال

نون يق قامن خالل تطب ،ستواصل الحكومة إضفاء الشرعية على التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل .3

 الدولة القومية الذي يستلزم معاملة تفضيلية لليهود. 

 .يلستواصل الحكومة قمع أساليب المعارضة غير العنيفة مثل الدعوة إلى مقاطعة المستوطنات أو إسرائ .4
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 .امةارس العفي المدالمنهجية ستواصل وزارة التعليم دمج المزيد من المناهج القومية والدينية والبرامج غير  .5

طابع الترسيخ و، التي ستواصل تعزيز "المتطرفة"ة الدينيلألحزاب  ،سيتم منح وزارتي الداخلية والشؤون الدينية .6

 . الديني للدولة

ا، سيتم   إلسرائيليالقضائي ا النظامعلى  بالهيمنةما يسمح له  ؛نتنياهوألحد الموالين المخلصين لمنح وزارة العدل أخير 

لذين اقضاة ن المزيد مين باإلضافة إلى االستمرار في تعيا، المتوقع اتهامه بالفساد قريب   من السيما وأنه، وتجييره لصالحه

 يؤيدون اليمين واالستيطان. 

  

 ،اشةن أكثر هشلدولتياحل  ليمينية في االنتخابات في جعلسهم فوز األحزاب اأ: تالشي األمل بإقامة دولة فلسطينية :اثانيً 

ال يبدو أن رائيلي. ون اإلسلتوجهات اليمي اي  أساس اداعم   ية التي باتتميركليس فقط في إسرائيل بل في الواليات المتحدة األ

 ميل الخطةت، حيث لنحو إقامة الدولة واالستقال استوفر فرصة حقيقية للفلسطينيين للمضي قدم  ية للسالم ميركالخطط األ

ية يركمخطط األالال تقدم أمن المرجح ئيلية األمنية والسياسية. لذلك، بشكل كامل إلى االستجابة للمتطلبات اإلسرا

ي خالل ل فلسطينح أكثر من مسؤوكما صر   هاعلى األغلب سوف يرفضون، والفلسطينيون ة كبيرةسياسي فوائدللفلسطينيين 

رسخ مركز وسيت ،الممبرمجة للسدعم وتنفيذ خطة من نه حتاج نتنياهو إلى تشكيل ائتالف يمك   ي ال ،لهذا الفترة الماضية.

 أقصى اليمين.  في السياسة اإلسرائيلية

ا بعد رحلة ممالعربي في -من المتوقع أن يزداد التقارب اإلسرائيلي: العربي-: مزيد من التقارب اإلسرائيلياثالثً 

بية ات العرارواإلم االنتخابات، حيث هناك حاجة متبادلة ما بين نتنياهو وبعض الدول العربية، وخاصة المملكة السعودية

 يم.ة في اإلقلحالف سياسي وعسكري في المنطقة تجاه تصاعد الهيمنة اإليرانيتشكيل تالمتحدة والبحرين، ل

لمعلومات افي مجال األمن وتبادل  -تعاونالأو على األقل -تحالف الهذا مثل تتطلع إسرائيل إلى االستفادة من 

يات الن الوال، وإعالدولةاألوسط والمتمثلة في هزيمة تنظيم فالتحوالت المتسارعة في منطقة الشرق واالستخبارات. 

 عج بالقوىنطقة تمالمتحدة سحب قواتها من سوريا، والتوتر المتصاعد مع إيران، سيحتم على إسرائيل االشتباك أكثر في 

 "الحربعد ة ما باإلقليمية والدولية المتنافسة من أجل المحافظة على مصالحها. ستواجه إسرائيل على األغلب في مرحل

 . لبنان والتوتر المتصاعد مع حزب هللا في ،ن التحديات المرتبطة بتمركز إيران في سورياالعديد م "السورية

 خاتمة 

 د السياسيالمشه يتسم الوضع الراهن في مرحلة ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية بهيمنة واضحة لليمين اإلسرائيلي على

 ا.تدريجي   اء منهاوالعمل على ضم أجز ،الضفة الغربيةكل فرص حل الدولتين مع التوسع في االستيطان في وتآ ياإلسرائيل

الل ئيل، من خي إسراوضمن هذا السياق، يمكن فهم الهجوم الشرس على الحقوق المدنية المتساوية للمواطنين الفلسطينيين ف

ن طريق ب علعرا، وكذلك من خالل محاوالت إضعاف المحكمة العليا، وحملة قمع الناخبين قانون الدولة القومية أوال  

المتطرف  اليمين ويحاولخطوات تمهيدية من قبل اليمين اإلسرائيلي لضم أجزاء أو كل الضفة الغربية. كنشطاء الليكود، 

لم  ئيلي جديدظام إسران، إرساء أسس والتمييز ضدها لألقلية العربية في إسرائيللحقوق المدنية التقليص المستمر لمن خالل 

تى حالغربية  ن الضفةاإلجرائية والرسمية هي القاعدة األساسية. سيسمح هذا إلسرائيل بضم أجزاء متعد فيه حتى المساواة 

ون فقط لك، سيكمنحهم الجنسية اإلسرائيلية، وفي حال تم ذ، وليس من المتوقع لو كانت تضم بعض السكان الفلسطينيين

 ة. مواطنين من الدرجة الثاني اعملي   إبقاءهممع شكلية بصورة رسمية 

 

 ، باحث في معهد ماكس بالنك لألنثروبولوجيا االجتماعية. محمود جرابعة *

 أستاذة مساعدة في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة جورجيا في أثينا. ،ليهي بن شطريت**

 

 لمراجعا

  https://bit.ly/2DexbKx(: 2019نيسان /أبريل 15)تاريخ الدخول ، 2019شباط /فبراير 12المتطرف، ا لالنتخابات: نتنياهو يلجأ لليمين قناة الجزيرة اإلخبارية، استعداد   -1

https://bit.ly/2DexbKx
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(: 2019نيسان /أبريل 15الدخول ، )تاريخ 2019نيسان /أبريل 11تايمز أوف إسرائيل، وكالة عالقات عامة تعلن مسؤوليتها عن الكاميرات الخفية في محطات االقتراع العربية،  -2

https://bit.ly/2XjXvuF  

 ا بعد االنتخابات.هناك في األصل شكوك عربية حول المشاركة في االنتخابات اإلسرائيلية، والتصوير سيزيد خشيتهم من التعرض للتضييق الحق   -3

(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019نيسان /أبريل 14شتكون كاميرات سرية ثبتها "الليكود" بمراكز االقتراع، وكالة األناضول، عبد الرؤوف أرناؤوط، المرشحون العرب ي -4

https://bit.ly/2IqeAzt  

(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019ذار آ/مارس 6أوف إسرائيل،  نسحاب آخر"، تايمزابيض يصدر طرحه السياسي "ال أراؤول ووتليف، حزب أزرق  -5

https://bit.ly/2UKCxbw 

  https://bit.ly/2IkfcGL(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019ذار آ/مارس 8قناة الجزيرة اإلخبارية، تحالف الجنراالت.. سفاحون في المشهد السياسي بإسرائيل،  -6

  ly/2PcWrWvhttps://bit.(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019نيسان /أبريل 14نتشار اآلراء اليمينية والمتحفظة في أوساط اإلسرائيليين الشباب، اتايمز أوف إسرائيل، أسباب  -7

 المصدر السابق. نفس -8

عهد إسرائيل للديمقراطية. ينظر ( في م2019أبريل/نيسان  3ل االنتخابات )يوضح الجدول اتجاهات التصويت بين الناخبين اإلسرائيليين تجاه نتنياهو وغانتس والذي أجراه مركز غوتمان قب -9

 المصدر السابق.

 مقاعد. 5مقاعد، وإسرائيل بيتنا  5مقاعد، كوالنا  5، اليمين المتحد امقعد   36تشمل هذه األحزاب: حزب الليكود  -10

 ،بي بي سي، استقالة وزير الدفاع اإلسرائيليا على وقف إطالق النار في غزة. للدفاع في حكومة نتنياهو احتجاج  ، استقال ليبرمان من منصبه كوزير 2018في نوفمبر/تشرين الثاني من عام  -11

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-(: 2019نيسان /أبريل 15)تاريخ الدخول  ،2018نوفمبر/ تشرين الثاني  14ا على وقف إطالق النار في غزة، احتجاج   ،فيغدور ليبرمانأ

46206695  

 الجدول من إعداد الباحث. -12

  https://bit.ly/2Xk0Qdb(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019نيسان /أبريل 6مر السيء، المدن، نتنياهو: االنقسام الفلسطيني ليس باأل -13

 15نترنت والذي يشمل معلومات مفصلة وإحصاءات عن نشاطاتهم المختلفة، )تاريخ الدخول نظر إلى موقع األونروا الرسمي على اإلاللمزيد حول الخدمات التي تقدمها وكالة األونروا،  -14

 do-we-https://www.unrwa.org/ar/what(: 2019نيسان /أبريل

 /qLq8SM2https://bit.ly(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019يناير/كانون الثاني  6مليار دوالر تعويضات،  250قناة الجزيرة اإلخبارية، إسرائيل تسعى لمطالبة دول عربية بـ -15

  https://brook.gs/2V1x1Ay(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019نيسان /أبريل 10الدولت ين؟ بروكنجز،  ت اإلسرائيليون إلنهاء حل   هل صو  هادي عمر،  -16

  https://bit.ly/2UX0qfg(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019نيسان /أبريل 8ربع الماضية، سرائيلي واحد خالل السنوات األإقتل موقع رام هللا اإلخباري، نتنياهو عن غزة: لم ي   -17

 المصدر السابق.فس ن -18

(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019يناير/كانون الثاني  19اإلخبارية، كتلة استيطانية جديدة وسط الضفة،  اوكالة مع   -19

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=973369 

(: 2019نيسان /أبريل 15خول ، )تاريخ الد2019نيسان /أبريل 9قناة الجزيرة اإلخبارية،  ،محمد محسن وتد، لماذا غيبت إسرائيل الصراع مع الفلسطينيين عن أجندة االنتخابات؟ -20

https://bit.ly/2UCOYG8  

 /cc4RVE2https://bit.ly(: 2019نيسان /أبريل 15، )تاريخ الدخول 2019يناير/كانون الثاني  17قناة الجزيرة اإلخبارية، تفاصيل جديدة لـ"صفقة القرن" والسلطة تتمسك بالقدس الشرقية،  -21

 15ديسمبر/ كانون األول، )تاريخ الدخول  26نظر محمود جرابعة، مرحلة جديدة من التطبيع العربي اإلسرائيلي وآفاقه، مركز الجزيرة للدراسات، ااإلسرائيلي، -للمزيد حول التطبيع العربي -22

 /html2018/12/181226063800813http://studies.aljazeera.net/ar/reports.  :(2019نيسان /أبريل

(: 2019نيسان /أبريل 15)تاريخ الدخول ، 2019شباط /رفبراي 15ا من الفلسطينيين، تايمز أوف إسرائيل، رفائيل أهرين، نتنياهو في وارسو: بالنسبة للقادة العرب، التهديد اإليراني أكثر إلحاح   -23

https://bit.ly/2KDzOvJ  

نيسان /أبريل 15الدخول )تاريخ ، 2019شباط /فبراير 15رفائيل أهرين، فيديو سربه مكتب نتنياهو يظهر وزراء دول عربية يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران، تايمز أوف إسرائيل،  -24

2019 :)https://bit.ly/2DJ3OQ1  

  :(2019نيسان /أبريل 15)تاريخ الدخول  ،2018ديسمبر/كانون األول  20جوداه آري غروس، نتنياهو: سنكثف جهودنا ضد إيران في سوريا بعد االنسحاب األميركي، تايمز أوف إسرائيل،  -25
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