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امل�شهد االإ�شرائيلي

امل�سهد االإ�سرائيلي

لعل �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �الأبرز خالل �صنتي 2018-2019 تركز يف �الأزمة �ل�صيا�صية 

�لد�خلية �لناجتة عن �إعادة �نتخابات �لكني�صت مع �لف�صل يف ت�صكيل �حلكومة، مما 

دفع �لو�صع باجتاه �نتخابات ثالثة. �أما �لعالمة �لفارقة �الأخرى فكانت ت�صاعد حدة �لتطرف �لديني 

و�لقومي يف �ملجتمع �ليهودي �ل�صهيوين، و�ل�صعي ل�رشعنته وقوننته يف منظومة �لدولة �لعبية؛ 

حيث ظهرت �أبرز جتلياته يف قانون “�لقومية �ليهودية”.

و�إذ� كان ثمة �صعور باالرتياح لدى �لقيادة �الإ�رش�ئيلية نتيجة �لتقدم �القت�صادي و�لتكنولوجي 

و�لتفوق �لع�صكري، وتر�جع �ملخاطر على م�صتوى �جليو�ص �لر�صمية، وتز�يد فر�ص �لتطبيع مع 

�لقتالية  �ملقاومة  قدر�ت  ت�صاعد  �أبرزها  قائماً  ز�ل  ما  �ملخاطر  من  عدد�ً  فاإن  جديدة؛  عربية  دول 

�لبيئة �ال�صرت�تيجية  �لنوعية و�إمكانات �خرت�قها للقبة �حلديدية؛ مع عدم وجود حالة م�صتقرة يف 

�ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”.

�الأحد�ث  من  جمموعة   2019-2018 �ل�صنتان  �صهدت 

�أبرزها  كان  �لد�خلي،  �ل�صيا�صي  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  يف 

�النتخابات �لبملانية )للكني�صت �الإ�رش�ئيلي( �صنة 2019.

1. ملفات الف�شاد وم�شتقبل نتنياهو ال�شيا�شي:

كثرية هي ملفات �لف�صاد يف �ل�صنو�ت �الخرية يف “�إ�رش�ئيل”، وخ�صو�صاً يف �صفوف �الأحز�ب 

وبني رجال �ل�صيا�صة. ولكن �أبرزها كان ملفات �لف�صاد �الأربعة �لرئي�صية �لتي جرى �لتحقيق فيها 

طويلة،  �صنو�ت  �إىل  �مللفات  هذه  بع�ص  ويعود  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مع 

�حتاجت فيها �ل�رشطة ثم �لنيابة �لعامة �إىل وقت طويل الإجناز مكونات كل ملف على حدة، وتقدمي 

تو�صية �إىل �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة برفع �مللف �إىل م�صتوى �لق�صاء و�ملحاكم �ملنوط بها �لنظر 

يف مثل هذه �لق�صايا.

�صفقات  على  �أعمال  رجال  ح�صول  وت�صهيل  ر�صاوى،  تلقي  يف  مبجملها  �مللفات  وتتمحور 

�رشيبية  �إعفاء�ت  وتوفري  وعائلته،  نتنياهو  ل�صالح  �الإعالم  توجيه  مقابل  حكومية،  و�أ�صغال 

�أو�صت   ،1000 رقم  يحمل  �لذي  �مللف  ففي  �إ�رش�ئيليني.  �أعمال  رجال  بني  من  نتنياهو  الأ�صدقاء 

�ل�رشطةُ �مل�صت�صارَ �لق�صائي للحكومة بتقدمي نتنياهو �إىل �لق�صاء، بعد �أن قامت وحدة مكافحة �لغ�ص 

 
1
و�خلد�ع )و��صمها “الهاف 433 �أو Lahav 433”( با�صتكمال حتقيقاتها.
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 موجة من �لغ�صب يف �ملحافل �حلزبية و�الإعالمية، وهو حول �الت�صاالت 
و�أثار ملف رقم 24000

Shaul Elovitch �صاحب موقع و�ال �الإلكرتوين،  �إيلوفيت�ص  بني نتنياهو ورجل �الأعمال �صاوول 

تظهر  �لتي  زوجته  وحتى  نتنياهو،  و�صيا�صات  وت�رشيحات  ن�صاطات  تنتقد  تقارير  ن�رش  لعدم 

�حلكومة”  رئي�ص  “بيت  موظفي  بتحقري  ودعاوى  تهم  �ل�صابق  يف  �إليها  ووجهت  جانبه.  �إىل  كثري�ً 

“�إ�رش�ئيل”  �أن �لقانون يف  �لذي يحمل �صفة ر�صمية، وهي لي�صت حاملة الأي �صفة ر�صمية؛ حيث 

مل ينح زوجة رئي�ص �حلكومة وال رئي�ص �لدولة �أي �صفة ر�صمية وحتى ظاهرية، كما هو �حلال يف 

دول �أخرى، تكون فيها زوجة رئي�ص �لدولة �أو �حلكومة مبثابة “�ملر�أة �الأوىل”. لهذ� فاإن ظهورها 

3
وتد�عياته له تاأثري غري مبا�رش على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لعام يف “�إ�رش�ئيل”.

و�صهدت �ل�صاحة �الإعالمية متابعًة متو��صلًة مع ملفات �لف�صاد، لدرجة �لتاأثري على �صيا�صيني 

 ،Moshe Kahlon كحلون  مو�صيه  �لوزير  �إن  حيث  نتنياهو.  حلكومة  �ملكون  �الئتالف  يف  �رشكاء 

وزير �ملالية ورئي�ص كتلة كُلنا Kulanu، �رّشح �أّن “�صحابة �صود�ء فوق روؤو�صنا ال يكن جتاهلها”. 

�إىل  بلغت  �لت�رشيحات  هذه  و�أن  �حلكومي،  �الئتالف  د�خل  حا�صالً  غلياناً  هناك  �أن  �إىل  ي�صري  مما 

م�صتوى �لتهديد باالن�صحاب من �الئتالف، و�لدعوة �إىل �نتخابات مبكرة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي. لكن 

�لالفت لالنتباه، �أنه بالرغم من �لتو�صيات بطرح ملفات نتنياهو على طاولة �ملحكمة؛ فاإن �الأحز�ب 

�مللفات خارج بو�بة  �أنه ما د�مت  �آخر،  �ملكونة لالئتالف �حلكومي حافظت على �الئتالف. مبعنى 

4
�ملحكمة، فال د�عي �إىل حل �الئتالف، وحل �لكني�صت، و�لتوجه �إىل �نتخابات مبكرة.

مع�صكر  ُيعزِّز  و�أن  نها،  ُيح�صِّ و�أن  حكومته  عمر  ُيطيل  �أن  ونفوذه  قوته  بكل  نتنياهو  وحاول 

�ليمني، و�أن يفر�ص �صطوته �لقوية د�خل حزبه �لليكود Likud، كي ال ي�صل �إىل مرحلة �ملثول �أمام 

5
�ملحكمة يف ملفاته �لتي �أ�رشنا �إليها �صابقاً.

يوفر  قانون  بت�رشيع  ُمطالبة  �لليكود  �صفوف  من  �نطلقت  عديدة  دعو�ت  فاإنّ  ذلك،  جانب  �إىل 

�حل�صانة لرئي�ص �حلكومة، يف �أالّ ُتـقّدم �صّده �أي ملفات حتى لو �أنهى مهام من�صبه، ومل يعد رئي�صاً 

�لد�صتوري  �لنظام  من  ماأخوذ  ت�رشيع  وهو   
6
�آخر، ر�صمياً  من�صباً  يتبو�أ  مل  لو  حتى  �أو  للحكومة، 

�لفرن�صي. �إال �أن هذ� �ل�صعي �إىل توفري ح�صانة ملدى �حلياة لرئي�ص وزر�ء يف “�إ�رش�ئيل” لي�ص موؤطر�ً 

يف �لقانون �لد�صتوري �ملعمول به يف “�إ�رش�ئيل” )علماً �أنه ال يوجد د�صتور يف “�إ�رش�ئيل”، �إمّنا قو�نني 

�أ�صا�ص ُت�َصكل ما ُي�صبه �لد�صتور(. �إال �أّن َجلَبًة قوية ح�صلت يف �صفوف كثريين من �أع�صاء �لبملان، 

يف  �رتاأو�  حيث  �لبملان؛  قبة  خارج  و�صيا�صيون  �حلكومي،  لالئتالف  �ملكونة  �الأحز�ب  فيهم  مبا 

نهار  ليل  تتغنّى  “�إ�رش�ئيل”  �أّن  حني  يف  دكتاتوري؛  لنظام  �الأوىل  �للبنة  و�صع  مبثابة  كهذه  خطوة 

بنظامها �لديوقر�طي بكل مكوناته.
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من جانب �آخر، وبالرغم من �جللبة يف حماولة ت�رشيع قانون كهذ�، فاإّن تلكوؤ �مل�صت�صار �لق�صائي 

تربط  �لتي  للعالقات  بالن�صبة  كثرية  �صكوكاً  �أثار  نتنياهو  �صدّ  �التهام  لو�ئح  تقدمي  يف  للحكومة 

نتنياهو بامل�صت�صار �أفيحاي مندلبليت Avichai Mandelblit. ومن �جلدير بالذكر، �أن هذ� �مل�صت�صار 

�صغل من�صب �صكرتري حكومة نتنياهو )2013-2016(، وهذ� يعني �أّن هناك نوعاً من �لتعاطف بني 

�الإثنني، بالرغم من �أّنه غري معلن على �ملالأ.

�إىل  نتنياهو  بتقدمي  طالبته  وجماهريية  و�إعالمية  �صيا�صية  �صغوط  �إىل  مندلبليت  وتعرّ�ص 

�ملحكمة، بعد �أْن �أو�صت �ل�رشطة و�لنيابة بهذ�. و�صهدت �ل�صاحة �الأمامية ملنزله �خلا�ص �صل�صلة من 

7
�لتظاهر�ت �لد�عية �إىل �لقيام بهذه �خلطوة.

يف  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  و�ل�صحافة  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �ملعار�صة  كانت  حني  ويف 

وزر�ء  فاإّن  هذه،  �لف�صاد  ملفات  من  �ال�صتفادة  خالل  من  نتنياهو  �إ�صقاط  �إىل  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل” 
�إىل  حكومته حافظو� على �ن�صياع تام التفاق �الئتالف، ومل ي�صعو� على مدى فرتة زمنية طويلة 

لنتنياهو يف �حلفاظ  عالياً  �ل�صيا�صية، وّفر �صقفاً  �لذي �صهدته �حللبة  تفكيك �الئتالف. هذ� �ملوقف 

على حكومته و�الحتفاظ مبن�صبه.

من �لو��صح �أنّ م�صتقبل نتنياهو �ل�صيا�صي مرتبط �إىل حّد كبري بهذه �مللفات، الأّنه وفقاً لتحليالت 

�لعديد من �ل�صيا�صيني فاإّنها �صتطيح به، �إْن مل يكن كلها جمتمعة، فعلى �الأقل بع�ص منها. الأن �لبيّنات 

8
و�لدالئل ت�صري بو�صوح �إىل تورطه بق�صايا ف�صاد مايل وتلقي ر�صاوى، ينعها �لقانون ب�صدة.

�أدىل �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة مندلبليت ببياٍن   ،2019/11/21 ويف موؤمتر �صحفي �نعقد يف 

مبلفات  �ملتورطني  �الأعمال  رجال  من  وعدد�ً  نتنياهو  �صد  �تهام  الئحة  تقدمي  قرر  �أنه  فيه  �رشح 

ف�صاد، وتلقي ر�صاوى، وخيانة �الأمانة، و�الحتيال. و��صتند مندلبليت يف قر�ره هذ� �إىل �الأدلة �لتي 

جمعتها وحدة �لتحقيق وفقاً للقانون. و�أ�صار �إىل �أن نتنياهو متهم بخيانة �الأمانة، وتلقي �لر�صاوى 

    
9
خالل توليه من�صب رئي�ص �حلكومة، ووزير �الت�صاالت.

رئي�ص  مكتب  يف  �صحفي  موؤمتر  �إىل  نتنياهو  دعا  حتى  مندلبليت،  بيان  على  �صاعة  مت�صِ  ومل 

�حلكومة هاجم من خالله �ملحققني و�ل�رشطة، وطلب �إجر�ء حتقيق معهم لكونهم ال يقومون باأد�ء 

مهامهم وفقاً للقانون، و�إمنا وفقاً للم�صالح �لتي ُتوجههم. و�أعلن �أنه باٍق يف من�صبه، و�أنه �صيتابع 

�إد�رة وت�رشيف �أمور حكومته ريثما تت�صكل حكومة جديدة. وقد د�ر جدل �صيا�صي وق�صائي فيما 

�إذ� كان باإمكان نتنياهو �ال�صتمر�ر يف تويل من�صبه هذ�، بالرغم من �أن حكومته يف مربع “ت�رشيف 

�الأعمال”، �إذ �إنه مل يتم ت�صكيل حكومة بعد �النتخابات �الأخرية. وهل يكنه �لرت�صح يف �النتخابات 

�أن �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة، ذكر باأن قيامه بذلك ال  �لقادمة وفوق ر�أ�صه الئحة �التهام؟ غري 

يتعار�ص مع �لقانون، ما مل ي�صدر حكم ق�صائي ب�صاأنه. 
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2. اليمني الإ�رشائيلي يف �شعود:

و�لتيار�ت  �الأحز�ب  على  هجومها  من  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ليمني  وحركات  وتيار�ت  �أحز�ب  كثّفت 

و�ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية �لعربية �صو�ء كانت يف �أر��صي 1948، �أم يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�صنة 1967. فبني �لفينة و�الأخرى، كانت تنطلق �تهامات من �صيا�صيني �إ�رش�ئيليني يف �ليمني باجتاه 

�لنو�ب �لعرب يف �لقائمة �مل�صرتكة يف �لكني�صت باأنهم غري مو�لني لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أنهم �أق�صمو� يني 

�لعرب، يعملون �صد  �لكني�صت  �أع�صاء  �أي  )�لكني�صت( ظاهرياً، و�أنهم،  �الإ�رش�ئيلي  �لوالء للبملان 

�ليمني  من  نو�ب  بهجمات  �الأمر  وبلغ  فيها.  �ال�صتقر�ر  زعزعة  �إىل  وي�صعون   
10

“�إ�رش�ئيل”، دولة 

�صّد �لنو�ب �لعرب �إىل درجة �تهامهم باخليانة �لعظمى، ومنهم من بلغ ذروة �تهامه لهوؤالء �لنو�ب 

 
11

باعتبارهم طابور�ً خام�صاً.

ووقّع �أربعون نائباً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي على عري�صة لطرد �لنائب حنني زعبي عن �لتجمع 

ت�رشيحاتها  ب�صبب   ،National Democratic Assembly )Balad( )بلد(  �لديقر�طي  �لوطني 

�إد�رته  �الأمريكي تر�مب عن �عرت�ف  �لرئي�ص  �إعالن  �أعقاب  بالقد�ص، يف  �لفل�صطينيني  �لد�عمة حلق 

 والأن 
12

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أنه �أمر بنقل �صفارة بالده �إىل عا�صمة “�إ�رش�ئيل” �لقد�ص.

زعبي تطلق ت�رشيحات �صّد جنود �الحتالل بكونهم جمرمي حرب، و�أنهم �أدو�ت قمعية لي�ص �أكرث. 

ولكونها  �لبملانية،  باحل�صانة  زعبي  �لنائب  متتُّع  ب�صبب  بالف�صل  باءت  �ملحاوالت  هذه  كل  �أن  �إال 

�أم  �لكني�صت  يف  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي  �ليمني  بها  ت�صدّق  �لتي  و�لت�رشيحات  �الدعاء�ت  كل  رف�صت 

13
خارجه.

من جهة �أخرى، عملت �أحز�ب �ليمني على ت�رشيع مئات �لقو�نني يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �لتي 

قو�نني  تكون  �أن  من  بدالً  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ليهودي  �ملجتمع  ل�صالح  و�النحياز  بالعن�رشية  تت�صم 

�إىل  تعليمات  َن�رْشَ  نيته  عن  �أرد�ن  جلعاد  �لد�خلي  �الأمن  وزير  و�أعلن  حيادية.  �صمة  وذ�ت  من�صفة 

�إىل  �لدخول  من  �لفل�صطينيني  متنع  �لتي  �لقو�نني  ��صتعمال  يف  بالت�صديد  وز�رته،  وموظفي  رجال 

14
“�إ�رش�ئيل” �إال برتخي�ص ر�صمي.

يف �حلكومي  �الئتالف  ت�صكل  �لتي  تلك  وخ�صو�صاً  �ليمني،  �أحز�ب  جنوح  ذلك  �إىل  �أ�صف    

حكومة نتنياهو �إىل �ل�صغط باجتاه ��صتيالء تدريجي على �ل�صفة �لغربية.

كما �صغط �ليمني يف “�إ�رش�ئيل” بكل قوته ونفوذه لتوجيه �أ�صابع �التهام و�ل�صكوك نحو نو�ب 

خالل  بها  قامو�  مالية  وجتاوز�ت  خمالفات  تهم  بتلفيق  ونا�صطيه،  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع 

�النتخابات للكني�صت �حلادي و�لع�رشين. ولكن تبني يف �أعقاب �العتقاالت و�لتحقيقات �لتي �أجرتها 

�إد�رية  ولي�صت  �صيا�صية  ملفات  عن  عبارة  كلها  �أنها  لل�رشطة،  �لتابعة  �خلا�صة  �لتحقيق  وحد�ت 

15
ومالية.
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 )Apartheid من ناحية �أخرى، فاإّن هناك جنوحاً متز�يد�ً باجتاه �لف�صل �لعن�رشي )�أبارتهايد

مَتّدها  �لتي  �اللتفافية  �ل�صو�رع  عدد  �زدياد  منها  عّدة،  مظاهر  خالل  من  قائماً،  �أمر�ً  منه  جعل 

“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ب�صغط من �مل�صتوطنني وممثليهم يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 
�آخر  بني  من  وكان  مثالً.  جالنت  يو�آف  �الإ�صكان  كوزير  �حلكومي،  �الئتالف  يف  منهم  و�أع�صاء 

علن ر�صمياً �أّنها لليهود فقط، 
ُ
ُّها يف حمافظة قلقيلية، و�أ �ل�صو�رع و�لطرقات �اللتفافية تلك �لتي متّ مَد

وال يجوز للفل�صطينيني ��صتعمالها بتاتاً. وهذه �لطريق ت�صاف �إىل �صل�صلة طرقات تربط �أفقياً بني 

 وحظيت م�صاريع �لطرقات 
16

�رشقي وغربي �ل�صفة �لغربية، وطولياً بني �صمايل �ل�صفة وجنوبها.

�اللتفافية بتاأييد منقطع �لنظري من نتنياهو نف�صه، �لذي �رّشح �أنها، �أي �لطرقات، لتوفري �حلماية 

17
للطرف �الإ�رش�ئيلي.

وال ُبّد من �الإ�صارة هنا �إىل نفوذ و�صطوة �ليمني يف َحيِّزين: �الأول يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، �لذي 

ييل �صنة بعد �أخرى النحر�ف �صديد نحو �ليمني باأفكاره وت�رشيحاته، كما ُتظِهر ��صتبيانات �لر�أي، 

�لكني�صت،  �أي  �لبملان،  يف  و�لثاين  �ليمينية.  و�لتيار�ت  �الأحز�ب  مع  ن�صفه  من  �أكرث  تُ�صنف  �لتي 

�لذي �زد�د فيه عدد �الأع�صاء �ليمينيني، وقدرتهم على ت�صكيل حكومة برئا�صة حزب �لليكود، دون 

�حلاجة �إىل �ئتالف مع �الأحز�ب �ملح�صوبة على �لي�صار �أو ي�صار �لو�صط، يف حمور ترتيب وت�صنيف 

 
18

�الأحز�ب يف “�إ�رش�ئيل”.

�إذ�ً، برزت قوة �ليمني بكونها �صائدة يف �مل�صهد �حلزبي، و�نعك�صت بقوة يف �مل�صهد �ليومي، من 

“�إ�رش�ئيل”  حت�صني  باأهمية  “�إ�رش�ئيل”  يف  �صيا�صيون  عنها  عّب  �لتي  و�ملو�قف  �ملمار�صات  خالل 

 وهناك من ُيعزي �أبرز �الأ�صباب ملثل هذه �لظاهرة، �إىل �صري 
19

يف وجه �لقوى �لعاملة على تدمريها.

�ل�صيا�صيني يف “�إ�رش�ئيل” مقابل منو وتطور �مل�صهد �ل�صيا�صي �لعربي. وهذ� يعني، �أنه كلما �صعف 

�الأمور  بزمام  ومم�صكة  وهجومية  دفاعية  كقوة  “�إ�رش�ئيل”  دور  �رتفع  �ملنطقة،  يف  �لعربي  �لدور 

ونفوذ  قوة  تر�جعت  �لعربية  �ل�صيا�صية  �ملكانة  وتعّززت  �لعربي  �لدور  قوي  كلما  و�أّنه  �إقليمياً. 

“�إ�رش�ئيل” د�خل جمتمعها وخارجه. وكل هذ� ينعك�ص على �صري �حلياة �ل�صيا�صية �لعامة. فاليمني 
قوة  على  �حلفاظ  على  يوؤثر  و�أي�صاً  قر�ر�تها،  على  ويوؤثر  �حلكومة  على  م�صيطر  “�إ�رش�ئيل”  يف 

نو�ته وتو�صيعها كقوة م�صتثمرة يف �النتخابات �لبملانية �لتي جتري يف “�إ�رش�ئيل” قبل مو�عيدها 

�لر�صمية �ملتفق عليها بني �الأحز�ب، �أو وفقاً للقانون �النتخابي للبملان يف “�إ�رش�ئيل”. 

خارجه،  �أم  �حلكومي  �الئتالف  يف  ت�صارك  �لتي  تلك  �صو�ء  �ليمينية  باالأحز�ب  دفع  �لنفوذ  هذ� 

�إىل طرح �أور�ق لقو�نني ومقرتحات تزيد من �لت�صييق على �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة 

هويات  يحملون  ممن  �ملبا�رش  “�إ�رش�ئيل”  حكم  حتت  �لو�قعني  �لفل�صطينيني  وكذلك  غزة،  وقطاع 

مرونة  فيه  حيز  �أي  خارجه  �أو  �حلكومي  �الئتالف  يف  �ليمينيون  يرتك  ومل   
20

�إ�رش�ئيلية. مدنية 
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2018-2019، بظهور  لتحرك حكومة نتنياهو. لهذ�، متيزت �ل�صنو�ت �الأخرية، مبا فيها �ل�صنتني 

قوي ونفوذ فعال لليمني يف �صنع �لقر�ر وتطبيقه �صو�ء يف “�إ�رش�ئيل” �أم يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة �صنة 1967.

3. فل�شطينيو 1948:

�رشقي  �حت�صاب  )دون  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ل�صكان  جممل  من   %17 نحو   1948 فل�صطينيو  ُي�صكل 

�لقد�ص(. وينت�رشون يف ثالث مناطق مركزية وهي �جلليل يف �ل�صمال، و�ملثلث يف �لو�صط، و�لنقب 

وغريها.  و�لرملة  و�للد  ويافا  وعكا  كحيفا  �ملختلطة  �ملدن  يف  �نت�صارهم  �إىل  باالإ�صافة  �جلنوب،  يف 

ويتعر�ص فل�صطينيون �إىل �صيا�صات متييزية تكاد مت�ص معظم قطاعات �حلياة �ليومية. كما �أن بينهم 

وبني �ملجتمع �ليهودي فجو�ت و��صعة يف جماالت �لرتبية و�لتعليم، و�لرفاه �الجتماعي، وم�صتوى 

�ملعي�صة و�لرو�تب وغري ذلك. �إىل جانب ذلك، فاإّن حكومات “�إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة، وخ�صو�صاً حكومة 

لالإيقاع  �مل�صتمرة  ومر�قبتهم  �لفل�صطينيني  جتاه  �ملق�صودة  �الإهمال  �صيا�صات  تبنّت  قد  نتنياهو، 

 مبعنى �آخر، �إّن حكومات “�إ�رش�ئيل” عامة، 
21

بهم، باعتبارهم خمالفي قو�نني ويتوجب حماكمتهم.

عر�صت �صورة �صلبية “ملو�طنيها” �لفل�صطينيني باعتبارهم طابور�ً خام�صاً، وباعتبارهم مناوئني 

 
22

للدولة ويرف�صون �لوالء لها.

�لعربية.  �لقرى و�ملدن  �لعنف يف  �أكرث من �صنتني من تف�صي ظاهرة  �لفل�صطينيون منذ  ويعاين 

غري  �ل�صالح  و�نت�صار  تف�صي  �إىل  �لفل�صطينيني  م�صاجع  تق�ص  �لتي  �لظاهرة  هذه  �أ�صباب  وُتعزى 

�ملرخ�ص يف �أيدي �لع�صابات، و�أي�صاً يف �أيدي �أفر�د وعائالت متار�ص �لعنف. و�صهدت �لقرى و�ملدن 

�لفل�صطينية يف �لد�خل عمليات �إطالق نار، وقتل عدد من �الأ�صخا�ص على مر�أى من �أعني �ل�رشطة، 

�لتي مل حترك �صاكناً. �إن عدم قيام �ل�رشطة يف “�إ�رش�ئيل” بتويل م�صوؤوليتها، �أوالً يف جمع �ل�صالح 

�إىل  فقط  لي�ص  ت�صري  �لتي  �لكافية  �الأدلة  من  هو  �جلناة،  على  �لقب�ص  �إلقاء  يف  وثانياً  �ملرخ�ص،  غري 

�إىل �الإهمال �ملق�صود لبث �لرعب و�لفزع و�لتوتر يف �ملجتمع  �صيا�صة �لرت�خي وغ�ص �لنظر، و�إمنا 

�لعربي �لفل�صطيني، و�لعمل على تفكيكه وتفتيته، وبالتايل و�صعه حتت �ملر�قبة وعملية �الإخ�صاع 

من طرف �لدولة. 

من  و��صعة  �رش�ئح  دفع  �إىل  مبا�رشة  غري  بطريقة  ت�صهم  و�خلوف  �لرعب  من  حالة  �إيجاد  �إن 

�أو�صاط �ملجتمع �لفل�صطيني يف �لد�خل، وبوجه خا�ص �رش�ئح �ل�صباب، �إىل �لتفكري بالهجرة وترك 

�ل�صنتني  خالل  تعّر�صت  �لتي  و�لبلد�ت  �لقرى  من  عدد  يف  باالنت�صار  �آخذة  �لظاهرة  وهذه  �لبالد. 

 
23

�ملن�رشمتني �إىل �صل�صلة من عمليات �إطالق �لنار و�لقتل و�لتخريب.

م�صاألة  به  و�الجتار  �ل�صالح  وتوزيع  ن�رش  �صيا�صة  �إّن  بل  �حلّد،  هذ�  عند  �الأمر  يتوقف  وال 

ح�صا�صة بالن�صبة ل�صيا�صيي “�إ�رش�ئيل”. �إذ درجت “�إ�رش�ئيل” على �عتقال وحماكمة كل من ي�صبط 
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�أنها تتغا�صى عن توفر �ل�صالح بيد ع�صابات و�أفر�د  يف حوزته قطعة �صالح بدون ترخي�ص؛ غري 

وعائالت متار�ص �لعنف مل�صالح ذ�تية.

وحاولت �لقيادة �لعربية يف �أر��صي 1948 وما تز�ل يف �ل�صغط على قيادة �ل�رشطة للعمل على 

بكل  �الإحاطة  على  قادرة  لي�صت  ولكنها  مبهامها  تقوم  �أنها  تّدعي  �ل�رشطة  �أن  �إال  �ل�صالح،  جمع 

�ملناطق. وهذ� طبعاً تف�صري مرفو�ص من قبل �لقياد�ت. 

�أو  و�حدة  حكومية  جل�صة  تخ�صي�ص  �إىل  نتنياهو  حكومة  ت�صعَ  مل  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  وخالل 

جزء منها ملعاجلة هذه �لظاهرة، �إىل �أن ��صتفحل �الأمر يف �لربع �الخري من �صنة 2019، بعد م�صل�صل 

�ملظاهر�ت  �لقرى، فنظمت  �لعرب يف عدد من  �ملو�طنني  دموي رهيب ذهب �صحيته عدد كبري من 

و�الحتجاجات و�مل�صري�ت �ملنددة ب�صيا�صة �حلكومة، عندها �صكلت �حلكومة جلنة لدر��صة �لو�صع. 

�أن  يبدو  �إذ  1948؛  �أر��صي  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لعنف  د�بر  لقطع  كافياً  يكن  مل  هذ�  ولكن 

�حلكومة ال تريد لهذ� �ملجتمع �أن يتفرَّغ للقيام باأن�صطة �أخرى كمو�جهة �صيا�صات �لتمييز يف �لتعليم 

24
و�خلدمات �ل�صحية و�الجتماعية.

�لبلد�ت  يف  �ملرخ�صة  غري  �ملنازل  هدم  �صيا�صة  وهو   ،1948 فل�صطينيي  يخ�ص  �آخر  �صاأن  ويف 

و�لبناء عن منح  �لتنظيم  �متناع جلان  �أي�صاً. و�مل�صكلة يف  �ملو�طنني  فاإّنها تق�صُّ م�صاجع  �لعربية، 

تر�خي�ص بناء جديدة �إال نادر�ً. باالإ�صافة �إىل عدم �إجازة وز�رة �لد�خلية و�الإ�صكان يف “�إ�رش�ئيل” 

لتو�صيع م�صطحات �لبناء يف �لبلد�ت �لعربية. ويف مقابل حمدودية �لرت�خي�ص يقف معطى �آخر وهو 

�لزيادة �مل�صتمرة يف �أعد�د �الأزو�ج �ل�صابة �مل�رشفة على �إقامة �أ�رش لهم، وحاجتهم �إىل بناء بيت ياأوي 

ما  �الحتياجات وبني  تلبية  باالت�صاع بني  �آخذة  �لزمن فجوة  �الأ�رشة. وبالتايل، ح�صلت مع مرور 

يتم ترخي�صه من مباين. لهذ� جلاأت �لعائالت يف �لبلد�ت �لعربية ملو�جهة �لق�صور �ملمنهج من قبل 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية لرتخي�ص طلبات وم�صاريع �لبناء، �إىل �لبناء غري �ملرخ�ص ��صتجابة �إىل �حلاجة 

�مللحة لل�صباب يف �لقرى و�لبلد�ت �لعربية. 

�لالحق  �الإجحاف  نتيجة  �إمّنا  �لبناء،  �صاحب  من  وقر�ر�ً  رغبة  ياأتِ  مل  �ملرخ�ص  غري  �لبناء  �إن 

باملجتمع �لفل�صطيني من �صيا�صات �لتمييز �ملق�صودة بعدم تو�صيع م�صاحات �لبناء، وتفعيل قوى 

 من جانب �آخر، فاإن 
25

�صغط غري مبا�رشة على �ل�صباب حلثهم ودفعهم �إىل �لهجرة خارج قر�هم.

على  �لعقود،  عب  كثري�ً  تقل�صت   ،1948 فل�صطينيو  �ملو�طنني  باأيدي  �ملتبقية  �الأر��صي  م�صاحات 

خلفية �صيا�صات �مل�صادر�ت �لتي �نتهجتها حكومات “�إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة.

 .”Kaminitz Law “كمنيت�ص  “�إ�رش�ئيل” قبل �صنو�ت عدة قانون �أ�صمته  وقد �رشَّعت حكومة 

دون  �إقامتها  متت  �إ�صكانية،  من�صاآت  �أو  منازل  بهدم  ق�صائية  قر�ر�ت  �إ�صد�ر  �لقانون  ويفر�ص 

على  �ملحاكم  تفر�صها  مرتفعة  غر�مات  جانب  �إىل  �ملخت�صة،  �ل�صلطات  قبل  من  ر�صمي  ترخي�ص 
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ووحدة  �صقة  �ألف  �صبعني  من  �أكرث  عن  ويدور �حلديث  �ملرخ�صة.  غري  و�مل�صاكن  �ل�صقق  �أ�صحاب 

�إىل  �لعربية  �الأحز�ب  وقياد�ت  �لعربية  �ملحلية  �ل�صلطات  روؤ�صاء  دفع  مما  مرخ�صة.  غري  �صكنية 

�ل�صعي من �أجل �إلغاء هذ� �لقانون، �أو �حلد من توجهه �جلارف نحو تطبيق وتنفيذ �صيا�صات �لهدم 

يف �لبلد�ت �لعربية. 

وب�صورة  �لعربية  �لبلد�ت  يف  �لتوتر  من  حالة  �أوجدت  �ل�صيا�صات  هذه  فاإن  �الأمر،  و�قع  ويف 

يومية، �إىل جانب �أنها مل توفر �الأمان مل�صتقبل �لعائالت. حيث �أن �أجهزة منح �لرت�خي�ص مل تتطور 

لتغطي �حلاجة وبال�رشعة �ملطلوبة. كما �أنها وب�صكل غري مبا�رش و�صعت حالة �لتوتر بني “�لدولة” 

 �إذ �أن مثل هذه �حلالة غري قائمة 
26

و�ملو�طنني �لفل�صطينيني فيها. وكرَّ�صت �ل�صعور �لفعلي بالتمييز،

يف �ملجتمع �ليهودي. ما يوؤكد �أنها �صيا�صات مق�صودة للقمع و�ل�صغط على �أبناء �ملجتمع �لفل�صطيني 

يف �أر��صي 1948. 

وقد �تَّ�صع �الأمر �إىل �رشيحة �لدروز �لعرب. فهذه �ل�رشيحة، يخدم �صبابها يف �صفوف �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي بفعل قانون �خلدمة �الإلز�مي يف �جلي�ص منذ �صنة 1956. وم�صكلة �ل�صكن و�لرت�خي�ص 

قائمة بقوة و�ت�صاع يف �لقرى و�لبلد�ت �لدرزية يف �جلليل و�لكرمل. ومل ت�صفع �خلدمة �لع�صكرية 

يف جي�ص �الحتالل، وال “رو�بط �لدم” �لتي يتغنّى بها �صيا�صيو “�إ�رش�ئيل” بني �ملجتمعني �لدرزي 

و�الإ�رش�ئيلي يف حّل �الأزمة. لهذ� فاإّن �أعد�د �ل�صقق و�ملنازل �ل�صكنية غري �ملرخ�صة يف زيادة كبرية. 

�لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �ملحتجني  من  وعدد  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  قوى  بني  مو�جهات  وح�صلت 

27
ومب�صاركة �لدروز، يف �أر��صي 1948 حول مو�صوع عدم �لرتخي�ص.

نو�ب  طرف  من  �لتحري�ص  من  �صل�صلة  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �لعرب  �لنو�ب  وتعرّ�ص 

�آخرين من �الأحز�ب �ل�صهيونية �ليمينية على وجه �خل�صو�ص، يف كل ما يتعلق مبو�قف �لعرب من 

�الحتالل و�صيا�صات �لقمع و�العتد�ء�ت �لتي تقوم بها “�إ�رش�ئيل” و�أذرعها �لع�صكرية �صد �ل�صعب 

28
�لفل�صطيني، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بوجه خا�ص.

4. قوانني عن�رشية وخف�س �شقف املحكمة العليا:

يف  �لفل�صطينيني  �لعرب  على  و�الإعالمي  �لر�صمي  �لتحري�ص  من�صوب  زيادة  مع  بالتو�زي 

 حيث 
29

�الأخريتني. �ل�صنتني  �زد�د يف  ذ�ت �صمات عن�رشية  فاإّن زخم ت�رشيع قو�نني  “�إ�رش�ئيل”، 
من  �إقر�ره  مت  عن�رشياً  قانوناً   37 �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  موقع  من  �ملاأخوذة  �ملعطيات  �أ�صارت 

�أ�صل 220 مقرتحاً خالل �لفرتة �لزمنية �ملمتدة من �أو�خر 2017 وحتى كتابة هذ� �لف�صل يف �لتقرير 

�ل�صيا�صية �حلكومية  �لقر�ر�ت  �إىل قوننة  �ليمينية  �الأحز�ب  2019(. وت�صعى  )�أو�خر  �ال�صرت�تيجي 

�لغربية، وت�صديد  �ل�صفة  �ل�صيادة على  �الإ�رش�ئيلية، وفر�ص  �لهيمنة  �ملزيد من  �إىل فر�ص  �ل�صاعية 

�إقر�ر  تكثيف  فاإن  �آخر،  مبعنى  قانونياً.  ومالحقتهم   1948 فل�صطينيي  �صّد  �لقمعية  �الإجر�ء�ت 
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قو�نني ذ�ت �صبغة عن�رشية ال يهدف �إىل تنظيم �لعالقة بني “�لدولة” و�الأقلية �لعربية �لفل�صطينية 

فيها، و�إمنا �إىل �إخ�صاع هذه �الأقلية للقو�نني. و�لقو�نني هي مبثابة غطاء لتنفيذ �صيا�صات �حلكومة 

�إىل تقدمي �لوالء �الأعمى و�لكامل  “�إ�رش�ئيل” لتحقيق غاياتها يف �لت�صييق على �لعرب، ودفعهم  يف 

30
“للدولة”، وحتديد �نتمائهم �إىل “�لدولة” ولي�ص لفل�صطني ول�صعب فل�صطني ولالأمة �لعربية.

�لقومية  “قانون  يف  متمثلة  قانونية  مقرتحات  على  و�مل�صادقة  �لقانوين  �لت�رشيع  قّمة  وكانت 

من  بالرغم   ،2018 يوليو  متوز/  يف  �لنهاية  ب�صيغته  �لكني�صت  عليه  �صادق  �لذي   
�ليهودية”31

�الحتجاجات �لو��صعة �لتي تعرَّ�ص لها هذ� �لقانون من �ملو�طنني �لعرب، مبن فيهم �لدروز، ومن 

وال  و�نحيازياً،  عن�رشياً  �لقانون  معتبين  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  من  و�أفر�د  وجمموعات  �رش�ئح 

�لعام، وال  �ل�صعيد  “�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني و�لعرب على  لت�صوية بني  �أي جمال م�صتقبالً  يرتك 

يف  كولونيالياً  قانوناً  ر�آه  من  وهناك  �لفل�صطينيني.  �ملو�طنني  مع  وعد�لة  م�صاو�ة  عالقة  �أي  يبني 

توجهاته و�أ�صا�صياته وخ�صائ�صه، ومبا يكن تعريفه باأنه �أقرب �إىل �أن يكون حتت مظلة �الأبارتهايد 

32
بكامل جتلياته.

و�صهدت �حللبة �ل�صيا�صية و�حلزبية و�لبملانية يف “�إ�رش�ئيل” ع�صية �مل�صادقة على هذ� �لقانون 

�لعن�رشي وما تاله من �أحد�ث و�حتجاجات، حر�كاً مكثفاً بني �الأحز�ب و�حلركات �ل�صيا�صية �صو�ء 

يف �ملجتمع �لعربي �أم يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. حيث دعى �لي�صار يف “�إ�رش�ئيل” �إىل مو�جهة �لقانون 

بقوة. وكذلك خطا �لدروز خطو�ت ملو�جهته باعتبار �أّن �لقانون ينح حقوق �ملو�طنة �لكاملة وحق 

تقرير �مل�صري لليهود فيما �أ�صماه �لقانون “�أر�ص ��رش�ئيل”. ومل تثمر �الحتجاجات وال �ملظاهر�ت 

 
33

�لتي متّ تنظيمها يف �صو�رع وميادين تل �أبيب باأي خطوة توؤدي �إىل تعديل يف �لقانون، �أو �إىل �إلغائه.

فاإّن  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ل�صهيوين  �ليهودي  �ملجتمع  لتحركات  م�صتمر  ر�صد  خالل  من  ولكن 

�لقانون وبالرغم من �النتقاد�ت �ل�صديدة �لتي تعرّ�ص لها، وكذلك حكومة نتنياهو، �إال �أنه �ملالحظ 

�أّن هذ� �ملجتمع مل ُيحّرك �صاكناً مما يدل على تبنيه لهذه �لعقلية و�ملنهجية �لعن�رشية. وقد جتاوز 

يتّم  �أخرى،  �أحد�ث  على  ينطبق  هذ�  “طبيعتها”.  �إىل  �ليومية  �حلياة  م�صرية  لتعود  �أيام  بعد  �الأمر 

�لتاأثري. ويعزو حمللون نف�صيون  تد�ولها يف �لوقت ذ�ته، ويبقى �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي خارج دو�ئر 

�لتوتري و�لفزع و�لرتهيب  و�إىل جرعات  �ل�صهيوين،  �ملجتمع  �إىل طبيعة  �لظاهرة  و�صيا�صيون هذه 

�لتي يتم بثها ون�رشها عب و�صائل �الإعالم على ل�صان �صيا�صيني ويف مقدمتهم نتنياهو، �لذي و�صف 

 Benny حالة “�إ�رش�ئيل” �الأمنية، يف خطاب �ألقاه ع�صية ت�رشب �أنباء عن �إمكانية ت�صكيل بني جانت�ص

Gantz حلكومة �صيقة، م�صري�ً، �أي نتنياهو، �إىل �خلطر �لوجودي �لذي تعي�صه “�إ�رش�ئيل”، و�إن �أحد 

 و�لهدف من ور�ء هذه 
34

�لفل�صطينيني. �أي  “�إ�رش�ئيل”،  �لعرب يف  مكونات وركائز هذ� �خلطر هم 

�لت�رشيحات �لعن�رشية، جعل �ل�صغط ُموّجهاً وجُمند�ً خلدمة �الأجندة �ل�صيا�صية وفقاً لت�صور�ته 

يعي�ص يف خوف م�صتمر وقلق  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  وتخيالته وحتليالته. وهذ� يعك�ص حالة 
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 �أ�صف �إىل �أن هذ� �لقانون وغريه من �لقو�نني �لعن�رشية ال يهدف �إىل بناء 
35

من حا�رشه وم�صتقبله.

منظومة عالقات موؤ�ص�صة على �مل�صاو�ة و�حلقوق �لندية بني �لفل�صطينيني و�ليهود يف “�إ�رش�ئيل”، 

باالإ�صافة �إىل تكري�ص �لف�صل �لعن�رشي بقوة من خالل عدم �العرت�ف باأن �لفل�صطينيني هم �صعب. 

�ل�صهيونية و�الإمبيالية  �لروؤية  �لقانون يعرتف بكونهم طو�ئف، وهذ� يتما�صى مع  فاإّن  وبالتايل 

�لقانون  هذ�  ت�رشيع  �أن  �ملحللني  بع�ص  يرى  ولذلك،   
36

.1917 �صنة  بلفور  ت�رشيح  عنها  عب  �لتي 

و�العرت�ف �الأمريكي بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” مل ياأِت بال�صدفة يف �لذكرى �ملئوية لهذ� �لت�رشيح. 

من جهة �أخرى، فاإنّ قانون �لقومية �لذي يثل ذروة �لقو�نني �لعن�رشية �صي�صمح للحكومات 

ل�صالح  �ملحتلة(  فل�صطني  )�صمال  �جلليل  يف  لالأر��صي  �مل�صادر�ت  من  �ملزيد  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلية 

م�صاريع تهويد هذه �ملنطقة، �لتي ما تز�ل فيها �أغلبية فل�صطينية. 

�لد�صتورية،  �لقو�نني  تو�زي  �لتي  �أي  �الأ�صا�ص،  قو�نني  �صمن  م�صنف  �لقانون  هذ�  والأن 

�إىل  قانوين  بالتما�ص  �لتوجه  فاإّن  �لكني�صت،  �أع�صاء  ثلثي  �أغلبية  �إىل  تغيريها  عملية  حتتاج  و�لتي 

خالل  ومن   1948 فل�صطينيو  �صعى  لذ�،  �صهالً.  لي�ص  و�الأدق  متي�رش�ً،  لي�ص  الإلغائه  �لعليا   �ملحكمة 

�اللتما�ص  �إىل  حيفا  يف   Adalah �إ�رش�ئيل  يف  �لعربية  �الأقلية  حلقوق  �لقانوين  �ملركز   - عد�لة  مركز 

لتعديل يف عدد من بنود �لقانون.  

�إلغاء  “�إ�رش�ئيل”، ويف مقدمتها قدرة هذه �ملحكمة على  وللحد من �صالحيات �ملحكمة �لعليا يف 

�لتو�زن  مع  تتما�صى  ال  �أنها  �ملحكمة  هذه  ق�صاة  يرى  قو�نني  ردها  �أو  �لكني�صت،  يُ�رشعها  قو�نني 

�أ�صا�ص  �لتي يتغنى بها �الإ�رش�ئيليون، بكون  �أو كونها بعيدة عن وثيقة �ال�صتقالل  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

توليها  فرتة  طيلة  عملت   Ayelet Shaked �صاكيد  �أييلت  �لق�صاء  وزيرة  فاإنّ  فيها،  �لديوقر�طية 

هذه  الذعة  ب�صورة  �نتقدت  فاإّنها  ذلك،  من  و�أكرث  �الإمكانية.  هذه  تقلي�ص  على  من�صبها  مهام 

مع  �لتعامل  قو�عد  يف  ماألوفاً  لي�ص  �النتقاد  هذ�  ومثل  �لعامة.  �ملنابر  على  �إياها  ُمهاجمًة  �ملحكمة، 

�لنظام �لق�صائي يف “�إ�رش�ئيل”. ونادت هذه �لوزيرة باإقر�ر قانون ُيقيّد �صالحيات �ملحكمة �لعليا، 

وعدم �إتاحة �لفر�صة �أمام ق�صاتها �إىل �لتاأثري على عمليات ت�رشيع �لقو�نني، مدعية �أن �لبملان هو 

�أن �صاكيد   غري 
37

�لذي ي�رشع، و�أن �صالحيات �ملحكمة �لعليا �لنطق باالأحكام وفقاً لهذه �لقو�نني.

من  جمموعة  من  وكذلك  بار�ك،  �لقا�صي  �ل�صابق  �لعليا  �ملحكمة  رئي�ص  ِقبَل  من  للهجوم  تعرَّ�صت 

�لق�صاة �ل�صابقني و�حلاليني. ويف �ملقابل، �نبى �صيا�صيون يد�فعون عن توجهات �صاكيد �الإ�صالحية 

وفق �عتبار�تها. لكن يف �ملح�صلة �الأخرية، يكن فهم توجه �صاكيد و�لد�ئرة �ملحيطة بها، �إىل �صعي 

�ليمني �ملتطرف يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �النفر�د يف �حلكم، وحتديد م�صاحة و�صقف �لديوقر�طية، وحرية 

 وهذ� يتَّ�صق �أي�صاً مع توجهات نتنياهو باالنفر�د يف �حلكم، وتقييد حرية �لعمل 
38

�لعمل �لق�صائي.

�لدولة  موؤ�ص�صات  على  �ال�صتيالء  يف  �أفكاره  تطبيق  وحلكومته  له  ليت�صنى  و�لق�صائي،  �ل�صيا�صي 

بطريقة قانونية وحتت ذريعة �الإ�صالح �لق�صائي.
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5. النتخابات الربملانية يف “اإ�رشائيل”:

متيز �لن�صف �لثاين من �صنة 2018 برت��صق �التهامات بني معار�صي نتنياهو �صو�ء يف �ئتالفه 

�إىل  نتنياهو  ميل  وهي:  مركزية،  �أمور  ثالثة  يف  �التهامات  ومتحورت  خارجه.  من  �أم  �حلكومي 

هروباً  حما�ص  الأيدي  باال�صت�صالم  و�تهامه  غزة،  قطاع  يف  �الأخرى  و�لف�صائل  حما�ص  مع  �لتهدئة 

من ت�صوية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، ِعـلماً �أّن هناك تو�صيات غري معلنة باالإبقاء على حالة �النق�صام 

�لفل�صطيني، لِـما فيه �إتاحة �لفر�صة لـ“�إ�رش�ئيل” لتحقق �ملزيد من �الإجناز�ت على �الأر�ص باإ�صعاف 

39
�ملقاومة �لفل�صطينية عموماً.

يف  �ملتدينني  لتجنيد  قانون  ت�رشيع  يعرقل  �أنه  فهي  نتنياهو  �صدّ  �ملوجهة  �لثانية  �لتهمة  �أما 

�صفوف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وهذ� ما دعا �إليه ليبمان، وهو وحزبه م�صارك يف �الئتالف �حلكومي، 

�إىل  �أن يوؤدي هذ� �جلو  يف مو�جهة �الأحز�ب �ملتدينة �ل�رشيكة يف �الئتالف �حلكومي ذ�ته. وطبيعي 

توتر بني حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” �لذي يتزعمه ليبمان، وهو حزب علماين �رشف، وبني �الأحز�ب 

 
40

�ملتدينة �ملتزمتة )�حلريدية(.

طه يف ملفات �لف�صاد وتلقي ر�صاوى،  �أما �لتهمة �لثالثة، فهي �أن �صيا�صة نتنياهو �لد�خلية وَتورُّ

يف  حكومة  رئي�ص  �أخطر  �أنه  �الأ�صخا�ص  بع�ص  ور�أى  �لهاوية.  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صقوط  �إىل  �صتوؤدي 

41
تاريخ “�إ�رش�ئيل”.

��صتقالة  �إىل  مدعاة  �جلي�ص،  يف  �ملتدينني  جتنيد  م�صاألة  وباالأخ�ص  عامة  �لرت��صقات  هذه  كانت 

 وبالتايل �إىل فقد�ن حكومة نتنياهو �الأغلبية 
42

ليبمان من �حلكومة، و�نتقاله �إىل �صفوف �ملعار�صة،

�إجر�ء �نتخابات مبكرة يف  �إىل  2018، و�لدعوة  �لبملانية، وحل �لكني�صت يف كانون �الأول/ دي�صمب 

.2019/4/9

�النتخابية.  �لقو�ئم  وتفكيك  تركيب  عمليات  لالنتخابات  �ل�صابقة  �لثالثة  �ل�صهور  و�صهدت 

وهذ� �أمر معتاد يف �ملعارك �النتخابية للكني�صت يف “�إ�رش�ئيل”. وكانت �لقائمة �مل�صرتكة �لتي متثل 

�جلماهري �لعربية بغالبيتها �لعظمى قد تفككت �إىل قائمتني جر�ء �رش�عات د�خلية حول ترتيب الئحة 

�النتخابات، وهما: “�جلبهة و�لتغيري” بقيادة �أين عودة، و“�ملوحدة و�لتجمع �لديقر�طي” بقيادة 

م�صتقلة  �صيا�صية  و�صخ�صيات   1948 فل�صطينيي  جماهري  دعو�ت  من  وبالرغم  عبا�ص.  من�صور 

وثقافية م�صهود لها بعودة توحيد �صفوف �لقائمة �مل�صرتكة من جديد، �إال �أّن هذه �الأ�صو�ت مل تكن 

م�صموعة. وهكذ� �جته جمتمع فل�صطينيي 1948 �إىل �النتخابات بقائمتني. وكانت �لنتيجة ح�صولهما 

2015. وبرز هنا موؤ�رش  13 مقعد�ً برتكيبتها �ل�صابقة �صنة  �أنها حققت  10 مقاعد يف حني  معاً على 

1948 �إىل �المتناع عن �مل�صاركة يف �القرت�ع، ومنهم  مهم وهو جلوء ع�رش�ت �آالف من فل�صطينيي 

43
من �أعلن مقاطعة مبدئية للم�صاركة يف برملان �صهيوين يعمل �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صاياه.
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الإعادة  فر�صة  كانت  ت�صكيله،  من  �صهرين  من  �أقل  بعد  و�لع�رشين  �حلادي  �لكني�صت  حلّ  لكن 

حيث  بها،  �جلماهريية  �لثقة  جّدد  مما  �الأربعة.  �مل�صرتكة  �لقائمة  مكونات  بني  و�للحمة  �لوحدة 

ح�صلت على 13 مقعد�ً يف �نتخابات �لكني�صت �لثاين و�لع�رشين.

خا�صت �النتخابات �لبملانية للكني�صت �حلادي و�لع�رشين 47 الئحة �نتخابية. فازت 11 فقط 

من بينها مبقاعد يف �لكني�صت �لذي يتاألف من 120 مقعد�ً فقط. و�أ�صفرت �لنتائج عن ح�صول حزب 

 Blue and �أبي�ص  )�أزرق   Kaḥol Lavan 35 مقعد�ً، وكاحول الفان  �لليكود بزعامة نتنياهو على 

White( بزعامة جانت�ص على 35 مقعد�ً. بينما ح�صل حزب �صا�ص Shas )�ملتدينني �ل�رشقيني( على 
8 مقاعد، ويهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة( United Torah Judaism—Yahadut HaTorah على 
8 مقاعد، و�جلبهة �لعربية للتغيري و�جلبهة �لديقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة )حد��ص( على 6 مقاعد، 
)بلد(  �لديقر�طي  �لوطني  و�لتجمع   United Arab List )Ra’am( �ملوحدة  �لعربية  و�لقائمة 

)National Democratic Assembly )Balad على 4 مقاعد، و�لعمل Labor Party على 6 مقاعد، 

و“�إ�رش�ئيل بيتنا” على 5 مقاعد، وحزب �حتاد �ليمني Right Wing Union على 5 مقاعد، ومريت�ص 

44
Meretz على 4 مقاعد، وكُلنا على 4 مقاعد.

45
ومتيزت �النتخابات للكني�صت �حلادي و�لع�رشين مبا يلي:

بروز حمالت �صدّ �صخ�صية نتنياهو، و�لدعوة من عدد من �الأحز�ب و�لقو�ئم �إىل �إ�صقاطه نهائياً.  	·

و�عتمد �لد�عون �إىل �إ�صقاطه على وفرة ملفات �لف�صاد �ملن�صوبة �إليه، و�أنه ال يكن �أن يرتك �ملجال 

لرئي�ص حكومة متهم بالف�صاد باال�صتمر�ر يف �إد�رة “�لدولة”، وطرح ��صمه يف �نتخابات برملانية.

��صتد�د �ملناف�صة بني مع�صكر �ليمني �ملتزمت و�لعلمانيني بزعامة نتنياهو من جهة، وبني �ليمني  	·

�لعلماين بقيادة جانت�ص وقيادة حزبه من جهة �أخرى.

ظهور مكثف الأحز�ب ولو�ئح يينية، �صاركت يف �النتخابات �لبملانية، مما �أ�صبغ روؤية يينية  	·

على �حلياة �الجتماعية و�ل�صيا�صية يف “�إ�رش�ئيل”، وهيمنة �ليمني �ملتطرف بقيادة نتنياهو.

�لعمل، وتدهوره  �أعقاب ف�صل حزب  �ل�صهيوين �الإ�رش�ئيلي، وفقد�ن مكانته يف  �لي�صار  تر�جع  	·

�ل�رشيع.

قائمتني  وت�صكيل  �الختالف  ق  تعمُّ �إىل  �أّدى  مما  �مل�صرتكة،  �لقائمة  �أروقة  د�خل  �رش�عات  	·

متناف�صتني فيما بينهما.

ومل تُ�صفر �النتخابات عن ح�صم �لنتائج ل�صالح �حلزبني �لكبريين وهما �لليكود وكاحول الفان. 

�إذ ح�صل كل منهما على عدد مت�صاٍو من �ملقاعد. وبالتايل بات من �ل�صعوبة مبكان ت�صكيل حكومة 

ظّل  يف  �ال�صتمر�ر  باإمكانها  يكون  لن  نتنياهو  حكومة  �أنّ  يعني  وهذ�  برملانية.  �أغلبية  على  ت�صتند 

�لت�صاوي يف �ملقاعد، و�أنّ ليبمان قد و�صع �لعِ�صي يف “عَجَالت” نتنياهو؛ خ�صو�صاً بعد حماولة 

نتنياهو �لفا�صلة )بو��صطة �أعو�نه( مترير قانون �حل�صانة �لبملانية لرئي�ص �حلكومة ملدى �حلياة، 
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جديدة  حكومة  �أمام  �لعرثة  حجر  هو  ليبمان  �أنّ  بالتحديد  �لنقطة  هذه  يف  �لو��صح  من  فاأ�صبح 

�أنه لن يوفق يف ت�صكيل حكومة جديدة، و�أّن كتاب �لتكليف �صينتقل  ي�صكلها نتنياهو. والأنه عرف 

على  نتنياهو  مع  �لتو�فق  عن  ليبمان  �متنع  لذ�  �أبي�ص؛  �أزرق  حزب  زعيم  جانت�ص  مناف�صه  �إىل 

�لكني�صت �حلادي و�لع�رشين  ي�صهد  �نتخابات مبكرة. وهكذ� مل  �إىل  �لدفع  �ئتاليف، وف�صل  حتالف 

والدة حكومة جديدة. وهي �ملرة �الأوىل يف تاريخ “�إ�رش�ئيل” �لتي مل تولد فيها حكومة جديدة بعد 

�نتخابات برملانية. لهذ� تبنّت �الأحز�ب �ملنتخبة يف �لكني�صت م�رشوع قانون حل نف�صه، و�لدعوة �إىل 

�نتخابات ثانية يف �ل�صنة ذ�تها يف 2019/9/17.  

وتناف�صت يف �النتخابات يف �جلولة �لثانية �الأحز�ب �لتقليدية، غري �أنها كانت فر�صة الإعادة ت�صكيل 

 Ehud لقائمة �مل�صرتكة من �الأحز�ب و�لقو�ئم �لعربية ذ�تها. كما ت�صكلت قائمة مببادرة �إيهود بار�ك�

Barak رئي�ص �حلكومة �ل�صابق، وّحدت �صفوف بع�ص �أحز�ب �لي�صار و�لو�صط )�ملركز(. ورفعت 

�لقو�ئم �ملُعاِر�صة لنتنياهو �صعار �إ�صقاطه وت�صكيل حكومة يني و�صط، بدالً من �ليمني �ملتطرف. 

�إال �أّن نتائج هذه �النتخابات �أفرزت �لو�صع ذ�ته �لذي كان قائماً يف �أعقاب �النتخابات �ل�صابقة. فلم 

يتمكن نتنياهو من ت�صكيل حكومة جديدة ب�صبب �إخفاقه يف �حل�صول على ثقة 61 نائباً، بالرغم من 

�أنّ كتلة �ليمني �لتي بايعته تكونت من 55 ع�صو�ً. وكذلك مل يتمكن جانت�ص زعيم حزب كاحول الفان 

من ت�صكيل حكومة، حتى لو كانت حكومة �صيقة مدعومة من خارج �الئتالف من �لقائمة �لعربية 

�مل�صرتكة، و�ل�صبب يف ذلك �أنّ حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” بزعامة ليبمان رف�ص �لتحالف مع نتنياهو 

�لقائمة  على  �العتماد  يف  نيّته  ب�صبب  جانت�ص  مع  �ل�رش�كة  ورف�ص  �ملتدينني،  مع  �رش�كته  ب�صبب 

�لتي ُي�صك بخيوطها ليبمان  �مل�صالح  لعبة  �الأزمة تكمن يف  �أّن  �ىل  �مل�صرتكة. وُت�صري هذه �حلالة 

ليُحقق �أكب قدر من �البتز�ز �ل�صيا�صي لنف�صه وحلزبه. و�أي�صاً �إىل حماولة نتنياهو �لظهور باأنه ال 

حل �إال باأن يكون هو رئي�ص حكومة، و�إال فالتوجه �إىل �نتخابات ثالثة يف ربيع 2020؛ وهو ما حدث 

46
فعالً. فعملياً مل يرتك ليبمان �أي خيار �صوى �خليار �ملكروه من �حلزبني �لكبريين.

وبعد ف�صل جانت�ص يف ت�صكيل حكومة، �أعاد كتاب �لتكليف �إىل رئي�ص �لدولة، �لذي ��صتدعى بدوره 

ي�صتطيع  �أي ع�صو كني�صت  �إىل  �أن يتوجه  منه  �لد�صتوري”، طالباً  “للنظام  �لكني�صت، وفقاً  رئي�ص 

�بتد�ء من  21 يوماً  61 ��صماً الأع�صاء كني�صت ليقوم بت�صكيل �حلكومة �لقادمة، وذلك خالل  جمع 

  .2019/11/20

ود�ر جدل قانوين و�صيا�صي و�إعالمي حول منع نتنياهو من �لرت�صح لالنتخابات �لثالثة خالل 

عام، فيما لو مت �تخاذ قر�ر باإجر�ئها، و�أي�صاً �ل�صغط عليه للتنحي ب�صبب الئحة �التهام �صده. �إال �أن 

�مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أ�صدر وجهة نظره �لتي جتيز لنتنياهو مبتابعة مهامه كرئي�ص حكومة 

�أن يرت�صح لالنتخابات �لقادمة، ما د�مت ق�صيته يف �ملحكمة، ومل ي�صدر  �نتقالية، وجتيز له �أي�صاً 

فيها قر�ر ق�صائي جازم. 
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و�أجرت قياد�ت �الأحز�ب �لكبرية يف “�إ�رش�ئيل” حماوالت لت�صكيل حكومة وحدة وطنية �أ�صا�صها 

حزبيهما،  بني  �لوز�رية  �حلقائب  وتوزيع  نتنياهو وجانت�ص  بني  �حلكومة  رئا�صة  من�صب  �قت�صام 

و�أحز�ب �أخرى تتحالف معهما. �إال �أن هذه �ملحاوالت باءت بالف�صل جر�ء عدم �لثقة بني �لطرفني، 

و�أي�صاً ب�صبب تدين م�صد�قية نتنياهو، و�صعور حزب كاحول الفان �أن �صعبيته قد تت�صع يف حال 

�الأقوى  باأنه  للظهور  نتنياهو  حماوالت  ب�صبب  �أخرى،  جهة  ومن  حكومة...  هكذ�  ملثل  رف�صه 

و�ملم�صك بتالبيب �ل�صلطة لوحده يف “�إ�رش�ئيل”، و�إ�رش�ره على �أن يكون �الأول يف رئا�صة �لوز�رة، 

لتقوية و�صعه يف مو�جهة �حتماالت حماكمته و�إد�نته.

م�صرتكة  حكومة  ت�صكيل  يف  �حلزبني  ف�صل  دفع  �حلكومة،  ت�صكيل  ��صتع�صاء  فاإن  وهكذ�، 

�أقل من عامٍ و�حد. وهي �جلولة �لتي ُعقدت يف  �إىل خو�ص جولة �نتخابات ثالثة خالل  “�إ�رش�ئيل” 
.2020/3/2

�إىل نتائج حا�صمة؛ و�أبقت �إىل حّد كبري على  وكما هو ُمتوقع، ملا ُتف�ِص جولة �النتخابات �لثالثة 

�أنها عززت ب�صكل حمدود قوة حزب  حالة �لتجاذب و�ال�صتع�صاء �ل�صيا�صي �لد�خلي؛ بالرغم من 

�لليكود، �لذي ز�د عدد مقاعده عن 32 �إىل 36 مقعد�ً؛ ولكنها مل توفر ملا يعرف بـ“مع�صكر �ليمني” 

�أغلبية �لـ 61 مقعد�ً �لتي يحتاجها، بعد �أن جمع 58 مقعد�ً؛ وطاملا �أن حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” بقيادة 

7 مقاعد، ما ز�ل ُم�رش�ً على عدم �الن�صمام لهذ� �ملع�صكر، بالرغم من  ليبمان، �لذي ح�صل على 

يينيته.

وبالرغم من �حتفاظ حزب �أزرق �أبي�ص بعدد �ملقاعد نف�صه، �أي 33 مقعد�ً، فاإن فر�صه مل تتح�صن 

يف ت�صكيل �حلكومة. فهو يحتاج �إىل دعم ليبمان وهو �أمر لي�ص �صهالً، كما يحتاج �إىل دعم �لقائمة 

�أمر مل جتمع عليه  �لكني�صت )دون م�صاركتها يف �حلكومة(، وهو  �لعربية �مل�صرتكة )15 مقعد�ً( يف 

�ل�صهيوين،  �ملجتمع  �أغلبية  �إىل  باالإ�صافة  �أبي�ص،  �أزرق  �أقطاب  من  عدد�ً  �أن  كما  �لعربية؛  �لقائمة 

�لعربية. وحتى  للقائمة  �ل�صلبي”  “�لدعم  �أن تت�صكل حكومة ت�صتند يف بقائها، ولو على  يرف�صون 

كتابة هذه �ل�صطور، ومع متاثل هذ� �لتقرير للطباعة، فاإن �ل�صيناريو �لذي جنح هو ت�صكيل حكومة 

ت�صتند �أ�صا�صاً �إىل �ل�رش�كة بني �حلزبني �لكبريين.

وبالرغم من �أن �الأقلية �لفل�صطينية �لعربية �مل�صاركة يف �النتخابات ح�صلت الأول مرة يف تاريخها 

ي�صعب  ذلك  �أن  �إال  كبري�ً،  منجز�ً  يعد  ما  وهو  �صوت،  �ألف   582 نحو  وجمعت  مقعد�ً،   15 على 

لة” على �الأر�ص  ترجمته كمنجز �صيا�صي �أو يف �إطار عملي على �الأر�ص يف �لبيئة �ل�صهيونية “�ملُتغوِّ

و�الإن�صان؛ لكنها تعطي ر�صالة برغبة �ملجتمع �لفل�صطيني يف �لتوحد و�لتعاون يف مو�جهة �الأخطار 

�ملت�صاعدة �أمامه.



239

امل�شهد االإ�شرائيلي

جدول 5/1: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 23 مقارنة بالكني�شت الـ 22 والـ 4721

اسم القائمة*

الكنيست الـ 23 
)2020/3/2(

الكنيست الـ 22 
)2019/9/17(

الكنيست الـ 21 
)2019/4/9(

عدد األصوات 
الصالحة

عدد 
المقاعد

عدد األصوات 
الصالحة

عدد 
المقاعد

عدد األصوات 
الصالحة

عدد 
المقاعد

1,352,449361,113,617321,140,37035الليكود

1,220,381331,151,214331,125,88135أزرق أبيض**

القائمة المشتركة
)الموحدة، وحداش، والتجمع، 

والتغيير(
581,50715470,21113––

الجبهة العربية للتغيير والجبهة 
الديمقراطية للسالم والمساواة 

)حداش( 

––––193,4426

القائمة العربية الموحدة والتجمع 
143,6664––––الوطني الديمقراطي )بلد(

352,8539330,1999258,2758شاس

263,3657310,1548173,0045“إسرائيل بيتنا“

274,4377268,7757249,0498يهود التوراة )يهدوت هتوراة(

––––267,4807العمل – جيشر – ميرتس

العمل – جيشر )أيلول 2019(
212,7826190,8706––)العمل: نيسان 2019(

المعسكر الديموقراطي )أيلول 
2019( )ميرتس: نيسان 2019(

––192,4955156,4734

يمينا )اتحاد اليمين: نيسان 
)2019

240,6896260,6557159,4685

152,7564––––كُلنا***

6,453,2556,394,0306,339,729عدد الذين يحق لهم االقتراع

4,553,1614,436,8064,309,270مجموع األصوات الصالحة

    * هناك بع�ص �الخت�صار يف �أ�صماء �لقو�ئم و�الأحز�ب وحتالفاتها، ملحاولة جتنّب تعقيد �جلدول.

قام حزب ي�ص عتيد Yesh Atid بحّل نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �أزرق 
 **   

     �أبي�ص.

 قام حزب كُلنا بحلّ نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �لليكود.
***
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نتائج انتخابات الكني�شت الـ 23 يف 2020/3/2

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 22 يف 2019/9/17

وتنعك�ص �أزمة �حلكم يف “�إ�رش�ئيل” �صلباً على �حلالة �الإد�رية ملوؤ�ص�صات �لدولة، بغياب متخذي 

�لقر�ر�ت بكون �حلكومة �حلالية تعمل ب�صفة ت�رشيف �أعمال. وبالتايل، فاإن تد�عيات �الأزمة تظهر 

عملية  وباتت   
48

�لقطاعات. من  عدد  يف  للعيان  تظهر  مالحمه  بد�أت  �لذي  �القت�صادي  �لركود  على 

تغيري �حلكم يف “�إ�رش�ئيل” مرتبطة مبا �صتوؤول �إليه ملفات �لف�صاد �ملتهم فيها نتنياهو.  

�إىل  �لدعوة  م�صتوى  �رتفاع  �النتخابات  هذه  يف  �النتخابية  �لدعاية  خالل  �ل�صطح  على  طفا  لكن 

فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق يف �ل�صفة �لغربية وخ�صو�صاً �الأغو�ر ويف حميط �لقد�ص. 

و�رتفعت �أي�صاً �أ�صو�ت من �ليمني �ملتدين �ملتطرف تطالب باإقامة دولة ح�صب �ل�رشيعة �ليهودية. 

وكذلك �أ�صو�ت تنادي باحتالل جديد لقطاع غزة وتهجري و��صع ل�صكانه باالتفاق مع دول �أخرى 

49
ال�صتيعابهم.
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�ل�صيا�صي  �لنظام  طبعت  �لتي  �ل�صمات  ��صتمر�ر  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  نتائج  وت�صري 

�الأغلبية  على  �حل�صول  على  حزب  �أي  قدرة  عدم  ذلك  يف  مبا  �النتخابية؛  و�لعملية  �الإ�رش�ئيلي 

وبناء  لالأحز�ب،  ل  �لت�صكُّ و�إعادة  و�النق�صام  �لتَّفتُّت  وظاهرة  �حلزبية،  �لقو�ئم  وكرثة  �لبملانية، 

)كاديا،  جديدة  كبى  �أحز�ب  بروز  ظاهرة  �صهدت  �الأخرية  �صنة  �لع�رشين  �أن  كما  �لتحالفات. 

و�نحالل  تر�جع  و��صتمر�ر  �ملتطرف،  �ليمني  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �لناخب  و�جتاه  �أبي�ص(،  و�أزرق 

�أحز�ب �لي�صار. وهو ما ي�صري �إليه �جلدول �لتايل:

 جدول 5/2: تطور نتائج انتخابات الكني�شت الإ�رشائيلي من حيث عدد املقاعد 

خالل الفرتة 2020-1999

151617181920212223الكني�شت

2020أيلول 2019نيسان 1999200320062009201320152019ال�شنة

193812273130353236الليكود

353333      اأزرق اأبي�س

261919131524667العمل

    29282  كادميا

6587 15  4“اإ�رشائيل بيتنا“

556576877يهدوت هتوراة

17111211117899�شا�س

 106536545مريت�س

10810111113101315الأحزاب العربية

تطور نتائج النتخابات الإ�رشائيلية خالل الفرتة 2020-1999
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عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قدّرت 

 9.138 2019 بنحو  “�إ�رش�ئيل” يف نهاية �صنة  �صكان 

مقارنة  وذلك  �ل�صكان.  من   %74.1 ن�صبته  ما  �أي  يهودي،  ماليني   6.773 بينهم  ن�صمة،  ماليني 

يف  �ل�صكان  من   %74.3 ن�صبته  ما  �أي  يهودي،  ماليني   6.664 بينهم  ن�صمة،  ماليني   8.968 بنحو 

نهاية �صنة 2018. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، فقدرته 

 1.878 بنحو  مقارنة  �ل�صكان،  من   %21 ن�صبته  ما  �أي  مليون،   1.918 بنحو   2019 �صنة  �لد�ئرة 

 مليون �صنة 2018، �أي ما ن�صبته 20.9% من �ل�صكان )�نظر جدول 5/3(. و�إذ� ما حذفنا عدد �صكان

( و�جلوالن )25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 
50ً

�رشقي �لقد�ص )358 �ألفاً تقريبا

)�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح نحو 1.535 مليون �صنة 2019، �أي نحو %16.8 

من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2019 نحو 447 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

“�الآخرون” هم على �الأغلب من  2018. وهوؤالء  �ألفاً �صنة   425 4.9%، مقارنة بنحو  �أي ما ن�صبته 

مهاجري رو�صيا وبلد�ن �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً و�أوروبا �ل�رشقية، ممن مل ُيعرتف بيهوديتهم، 

�أو ممن يتعاملون مع �ليهود كقومية، وال يتعاملون مع �ليهودية كانتماء ديني، �أو من غري �ليهود، 

�أو من �مل�صيحيني غري �لعرب.

وي�صعب حتديد �أرقام دقيقة الأعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية، �إذ تتعمد �الإح�صائيات 

�الإ�رش�ئيلية عدم ذكر �أعد�د �مل�صتوطنني يف �رشقي �لقد�ص، كما يتم �حلديث ببع�ص �لتحفظ عن باقي 

�الأعد�د يف �ل�صفة، رمبا للتخفيف من ردود �الأفعال �لفل�صطينية و�لدولية �صّد بر�جمها �ال�صتيطانية. 

�لوطني”  لـ“حزب �الحتاد  �ل�صابق  �لرئي�ص   ،Ya‘akov Katz �أ�صدره يعقوب كات�ص  وذكر تقرير 

�الإ�رش�ئيلي )حزب �مل�صتوطنني( National Union، �أن �أعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية 

عدد  �أن  �لتقرير  وذكر   .%20.6 بلغت  بن�صبة  �الأخرية،  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  �زد�دت  �ملحتلة 

�مل�صتوطنني بال�صفة �لغربية )با�صتثناء �رشقي �لقد�ص( بلغ نحو 450 �ألف ن�صمة �صنة 2018؛ بن�صبة 

 غري 
51

�ألف م�صتوطناً.  320 3.3%، بينما قّدر عدد �مل�صتوطنني �ليهود �رشقي �لقد�ص بنحو  زيادة 

�ل�صفة  �مل�صتوطنني يف  �إىل تقدير عدد  فاإننا منيل  �أيدينا،  �ملتاحة بني  �ملعطيات  �أننا، ووفق جمموعة 

�لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص مبا ال يقل عن 800 �ألف م�صتوطن.

يف �ملقابل، �أ�صدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية بياناً �إح�صائياً مبنا�صبة ذكرى �حتالل 

�جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص �صنة 1967، جاء فيه �أن �لقد�ص هي �ملدينة �الأكب يف فل�صطني و�أن �صكانها 

يثلون 10% من جممل �ل�صكان يف دولة �الحتالل. حيث و�صل عدد �صكان �لقد�ص �إىل 883 �ألفاً، من 

�أنه خالل �صنة  38%. وذكر �لبيان  550 �ألف م�صتوطن و333 �ألف فل�صطيني، �أي ما يقارب  بينهم 

52
2017، ز�د عدد �مل�صتوطنني يف �لقد�ص 8,100، فيما ز�د عدد �لفل�صطينيني 8,800.

ثانيًا: املوؤ�شرات ال�شكانية 
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جدول 5/3: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2011–532019

اليهوداإجمايلال�شنة
العرب )مبن فيهم �شكان �رشقي 

القد�س واجلولن)
اآخرون

20117,836,6005,898,4001,609,800328,400

20127,984,5005,999,6001,647,200337,700

20138,134,5006,104,5001,683,200346,800

20148,296,9006,219,2001,720,300357,400

20158,463,4006,334,5001,757,800371,100

20168,628,6006,446,1001,797,300386,200

20178,797,9006,554,5001,838,200405,200

20188,967,6006,664,3001,878,400424,900

20199,138,4006,773,3001,917,800447,300

اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2017–2019

ويف �صنتي 2017 و2018 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” 2%، وهو تقريباً �ملعدل نف�صه 

منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 183,648 ن�صمة و184,370 ن�صمة خالل �صنتي 

 وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
54

2017 و2018 على �لتو�يل،
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مهاجر�ً،   33,085 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قدِمَ   2019 �صنة  وخالل 

)�نظر جدول  �لتو�يل  2018 و2017 على  �صنتي  يف  28,099 مهاجر�ً و26,357 مهاجر�ً  بـ  مقارنًة 

بلغ  1948 �صنة  �إقامته  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ملهاجرين  عدد  �أن  �الإح�صائيات  وذكرت   .)5/4 

 وتظهر هذه 
55

3.3 مليون، منهم 43.7% و�صلو� يف �أعقاب �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي �صنة 1990.
�لتي  �لع�رش  بال�صنو�ت  مقارنة  و2019   2018 �صنتي  يف  �لهجرة  معدل  يف  حمدود�ً  تز�يد�ً  �الأرقام 

��صتنفاد  بعد  �لع�رشين؛  �لقرن  من  �الأخري  بالعقد  مقارنة  �صئيلة  معدالت  تظل  �أنها  غري  �صبقتها، 

�خلز�نات �لب�رشية �ليهودية �مل�صتعدة للهجرة �لو��صعة، و�قت�صار معظم يهود �خلارج على بلد�ن 

متقدمة يف �أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، و�لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع.

جدول 5/4: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–562019

2010–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,85991,129العدد

املجموع الكلي20152016201720182019ال�شنة

27,90827,02926,35728,09933,0851,458,993العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1990–2019.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2019
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يف  �إ�صكالية  هناك  �أن  �إال  كيهود،  �ملهاجرين  هوؤالء  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  تعامل  من  وبالرغم 

�لتيار  عليها  ي�صيطر  �لتي  �لد�خلية  وز�رة  معايري  وفق  �أو  �لديني،  �لتعريف  وفق  كيهود  قبولهم 

على  وبناء  ولذلك،  يهودية.  �أمه  تكون  �أن  يجب  �ليهودي  �أن  على  ُي�رش  �لذي  “�الأرثوذك�صي”، 
“�إ�رش�ئيل” مبوجب قانون  Hiddush حول �ملهاجرين �إىل  معطيات ح�صلت عليها منظمة هيدو�ص 

�لعودة �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة 2012-2019، فقد الحظت �ملنظمة �أن 14% فقط من هوؤالء هم يهود 

“حقيقيون”، و�أن 86% م�صجلون كمن ال ديانة لهم، �أو �أنهم يعتنقون ديانات �أخرى، �أو يعتبون 
�أنف�صهم يهود�ً لكونهم من ن�صل الأزو�ج �أحد �لو�لدين فيهم يهودي. غري �أن وز�رة �لد�خلية رف�صت 

�الأرقام �لتي ن�رشتها منظمة هيدو�ص، وقالت �إن فيها مغالطات، و�أن �صبب �رتفاع ن�صبة غري �ليهود 

 
57

تعود �إىل ��صتخد�م تعريفات خاطئة من قبل �ملوظفني �لذين �أعدو� �الإح�صائيات.

منها.  �مل�صادة  �لهجرة  ��صتمر�ر  مع  تر�فقت  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لهجرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

يحملون   14,300 نحو   2017 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

بلغ  �مل�صادة  �لهجرة  معدل  �أن  �أي   .8,400 نف�صها  �ل�صنة  يف  رجع  بينما  �إ�رش�ئيلية،  جو�ز�ت 

بني ما  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  لتقدير�ت  ووفقاً   
58

�صخ�ص.  5,900  نحو 

560-596 �ألف �إ�رش�ئيلي يعي�صون يف �خلارج حتى نهاية �صنة 2016، ومبا ال ي�صمل عدد �الأطفال 

�لطالب  �أ�صدره �حتاد  �صنوي  تقرير  �أفاد   وقد 
59

�لبالد. �أثناء وجودهم خارج  لهم يف  �لذين ولدو� 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �جلامعيني  من   %59 �أن   National Union of Israeli Students “�إ�رش�ئيل”  يف 

 %35.5 للتقرير فاإن  يدر�صون �لهجرة الأ�صباب خمتلفة، �صخ�صية و�قت�صادية يف معظمها. ووفقاً 

من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم عزو� نيتهم بالهجرة �إىل غياب �إمكانية �لتطور مهنياً، م�صتقبالً، يف حني عز� 

فحلت  �الأمنية  �الأ�صباب  �أما  �الإ�رش�ئيلية،  �لعقلية  �إىل   %12.4 بينما  �ملعي�صة،  غالء  �إىل  ذلك   %31.5
 
60

�أخري�ً بن�صبة %7.3.

�أما فيما يتعلق بامليول �لدينية و�الجتماعية للمجتمع �ليهودي �ل�صهيوين يف “�إ�رش�ئيل”، في�صري 

يوؤمنون �إنهم  قالو�  �الإ�رش�ئيليني  �ليهود  من   %54 �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  �أجرته  للر�أي   ��صتطالع 

 %60 �أن  �إال  �إنهم ال يوؤمنون بتاتاً،   %23 بوجود �هلل، و21% يومنون بوجود قوة عليا، بينما قال 

�ليوم.  هذ�  قد�صية  على  يحافظون  فقط  و%25  �ل�صبت،  يوم  قد�صية  على  يحافظون  ال  �أنهم  �أكدو� 

كذلك قال 37% �إنهم ال يحافظون على تناول �لطعام و�ل�رش�ب �حلالل مبوجب �ل�رشيعة �ليهودية، 

بينما قال 45% �إنهم يحافظون على ذلك.

هذه  وترت�جع  �هلل،  بوجود  يوؤمنون  �ليمني  �أحز�ب  ناخبي  من   %78 �أن  �ال�صتطالع  ويظهر 

�لن�صبة �إىل 34% بني ناخبي �أحز�ب �لو�صط، و�إىل 15% بني ناخبي �لي�صار؛ ويو�صح �أن 64% من 

�صن عن  �أعمارهم  تزيد  منهم   %22 بينما  عاماً،  و24   18 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �ملوؤمنني   هوؤالء 

65 عاماً.
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�لبالد  يف  حّق  لديهم  و�أن  خمتار”  “�صعب  هم  �ليهود  �أن   %56 قال  �ال�صتطالع،  وبح�صب 

“�صعب  �ليهود  �إن  �لي�صار  ناخبي  من  و%13  �ليمني  ناخبي  من   %79 ور�أى  �إلهي”؛  “وعد  نتيجة 

�هلل �ملختار”، بينما ر�أى 74% من �ليمني و8% من �لي�صار �أن لليهود حّق يف فل�صطني ب�صبب “وعد 

�إلهي”. �أما بالن�صبة للزو�ج فقال 45% �إنهم يرف�صون �لزو�ج �ملختلط، بينما �أيده 38%، يف �ملقابل 

�أيد 61% زو�ج �ملثليني، وعار�صه 28%. كما �ت�صح �أن 44% يوؤمنون بنظرية �لن�صوء و�الرتقاء و�أن 

�أ�صل �الإن�صان من �لقرد، بينما رف�صها 37%. ويوؤمن 44% بوجود حياة بعد �ملوت، مقابل 35% ال 

 
61

يوؤمنون بذلك.

وفيما يتعلق بفل�صطينيي �لـ 1948، فبح�صب تقرير �لفقر �لر�صمي �ل�صادر عن موؤ�ص�صة �ل�صمان 

هي  تز�ل  ما  �لعرب  �أبناء  بني  �لفقر  ن�صبة  فاإن  �لوطني(،  �لتاأمني  )موؤ�ص�صة  �حلكومية  �الجتماعي 

�الأعلى بن�صبة 60.7% �صنة 2017، مقابل 61.7% �صنة 2016. كما �أ�صار �لتقرير �إىل �لهبوط �حلاد 

يف معدالت �لوالدة بني �لعرب من نحو 4.8 والدة لالأم �لو�حدة �صنة 1990 �إىل نحو 3.4 والدة �صنة 

2017. و�أ�صاف �لتقرير �أن ن�صبة �لفقر بني عائالت �حلريدمي Haredim بلغت 43.1% بينما بلغت 

بني �لعائالت �لعربية 47.1%، لكن هناك تفاوت كبري يف ن�صب من �صاعدتهم �ملخ�ص�صات للقفز �إىل 

�أعلى من خط �لفقر، فبينما ت�صاعد �ملخ�ص�صات 24.5% من عائالت �حلريدمي، ت�صاعد 9.7% فقط 

 
62

من عائالت �لعرب.

و�صوريي  �لقد�ص  �رشقي  فل�صطينيي  تدمج  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات  �أن  بالذكر،  �جلدير  ومن 

عن  �لتحدث  عند  �حل�صبان  يف  �ملالحظة  هذه  و�صع  ينبغي  ولذلك  1948؛  فل�صطينيي  مع  �جلوالن 

�صنة  نهاية  معطيات  فوفق  عليه،  وبناء  �ملو�طنني.  لهوؤالء  �الجتماعية  و�الأو�صاع  �لديني  �لتوزيع 

نَّة( بن�صبة 85%، و143 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية  2018، يوجد نحو 1.598 مليون من �مل�صلمني )�ل�صُّ

بن�صبة 7.6%، و135 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة 7.2%. �أما من ناحية معدالت �لنمو �ل�صكاين يف �صنة 

63
2018، فقد بلغ هذ� �لنمو 2.2% عند �لعرب مقارنة بـ 1.7% عند �ليهود.

�لديوجر�فية و�لنا�صط يف  �أ�صار �ملتخ�ص�ص بال�صوؤون  �لعامل، فقد  �ليهود يف  �أما بالن�صبة لعدد 

�لوكالة �ليهودية Jewish Agency for Israel، �رشجيو ديال بريجوال، �إىل �أن عددهم يقدر يف نهاية 

�صنة 2018 بـ 14.606 مليون ن�صمة، بزيادة بلغت نحو 98 �ألفاً عن نهاية �صنة 2017 �أي بن�صبة زيادة 

 ويف �ل�صياق ذ�ته، ما 
64

مقد�رها 0.7%، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.

ز�لت تنطلق حتذير�ت من ت�صارع ما يطلق عليه “ذوبان” �أتباع �لديانة �ليهودية خارج “�إ�رش�ئيل”، 

�ليهود على م�صتوى  �أعد�د  يلقي بظالله على زيادة  �ملختلط، وهو ما  �لزو�ج  ن�صبة  �رتفاع  ب�صبب 

�لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية.
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جدول 5/5: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 652018

املجموعباقي الدولاأ�شرتاليااأملانيارو�شياالأرجنتنيبريطانياكندافرن�شاالوليات املتحدة“اإ�رشائيل”البلد

 العدد

)بالألف ن�شمة(
6,558.15,700453390.5290180.3172116113.4632.714,606

44.9393.12.721.21.20.80.84.3100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2018 )%(

 Gross �الإ�رش�ئيلي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 

ما   2018 ل�صنة   Domestic Product (GDP)
 353( 1,271.6 مليار �صيكل  بـ  370 مليار دوالر( مقارنة  1,330.6 مليار �صيكل )نحو  جمموعه 

�ملحلي  �لناجت  فيقّدر   ،2019 ل�صنة  بالن�صبة  �أما   .%4.6 مقد�ره  وبنمو   ،2017 �صنة  دوالر(  مليار 

1,392.6 مليار �صيكل  2019 بـ  �الإجمايل، ح�صب �الأرقام �ملتوفرة لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 

)391 مليار دوالر(، ومبعدل منو مقد�ره 4.7%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، وب�صبب 

تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره 5.6% �صنة 2019، 

5/6(. ومن �جلدير بالذكر  2018 مقارنة بال�صنة �لتي �صبقتها )�نظر جدول  4.7% �صنة  وبن�صبة 

�صنة   %3.7 بلغت  �لتي  �ملركزي،  “�إ�رش�ئيل”  بنك  لدى  �لنمو  توقعات  تخالف  �لنتائج  هذه  �أن 

 مع مالحظة �أن �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر 
67

 و3.1% �صنة 2019.
66

،2018

�لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث �لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

ثالثًا: املوؤ�شرات االقت�شادية
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68
جدول 5/6: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2013–2019 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون دولر(

 �شعر �رشف ال�شيكل 

)ح�شب بنك “اإ�رشائيل“ املركزي(

20131,056,638292,7463.6094

20141,107,577309,6043.5774

20151,165,324300,0403.8839

20161,224,951318,9483.8406

20171,271,555353,2393.5997

20181,330,618369,9243.597

*20191,392,619390,7133.5643

 �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2013–2019 )باملليون دولر(

مقارنة  2018 �صنة  دوالر(   41,654( �صيكل   149,828 �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل   بلغ 

 ،2019 2.6%. �أما بالن�صبة ل�صنة  2017، وبنمو مقد�ره  145,993 �صيكل )40,557 دوالر( �صنة  بـ 

فيقّدر معدل دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي، ح�صب �الإح�صائيات �ملتوفرة لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 

2019، بـ 154,257 �صيكل )43,278 دوالر(، ومنو مقد�ره نحو 3%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو 

بالدوالر، وب�صبب تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند �أن ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره 

ولذلك  �صبقتها.  �لتي  بال�صنة  مقارنة   2018 �صنة   %2.7 بن�صبة  �رتفعت  بينما   ،2019 �صنة   %3.9
يجب عدم �مل�صارعة ال�صتنتاجات غري دقيقة �إذ� مل يتم �النتباه �إىل �ختالف �حل�صاب بالعملة �ملحلية 

مقابل �لدوالر )�نظر جدول 5/7(. 
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69
جدول 5/7: معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2013–2019 بالأ�شعار اجلارية

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

2013131,16236,339

2014134,87137,701

2015139,10835,817

2016143,38037,333

2017145,99340,557

2018149,82841,654

*2019154,25743,278

 �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2019.
*

معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2013–2019 )بالدولر(

�أما فيما يتعلق مبو�زنة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

ت�صري �إىل �أن جمموع �مل�رشوفات �لكلي يف �مليز�نية �ملعتمدة ل�صنة 2019 بلغ 503.129 مليار �صيكل 

)نحو 141 مليار دوالر( مقارنة بـ 553.565 مليار �صيكل )نحو 153.9 مليار دوالر( كميز�نية معدلة 

 Budget Performance للم�رشوفات  �حلقيقي  �الأد�ء  �أن  غري  2018؛  �صنة   Adjusted Budget

�صيكل مليار   511.818 مقابل   2018 �صنة  يف  دوالر(  مليار   140.9( �صيكل  مليار   506.87  بلغ 

70
)نحو 142.2 مليار دوالر( �صنة 2017.
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وت�صمل   Ordinary Budget �العتيادية  �مليز�نية  �أولها  حماور،  ثالثة  على  �مليز�نية  وتتوزع 

م�صاريف �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء و�لوز�ر�ت...، و�لثانية ت�صمل ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون، 

�العتيادية  �مليز�نية  �أن   2018 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

72.547 مليار �صيكل  102.5 مليار دوالر(، من �صمنها  368.549 مليار �صيكل )نحو  حازت على 

دوالر(  مليار�ت   5 )نحو  �صيكل  مليار  و17.898  �جلي�ص،  على  �رشفت  دوالر(  مليار   20 )نحو 

�لتعليم،  على  �رُشفت  دوالر(  مليار   20 )نحو  �صيكل  مليار  و71.422  �لعام،  �الأمن  على  �رُشفت 

�أن  �ل�صوؤون �الجتماعية. كما يالحظ  15 مليار دوالر( �رُشفت على  و53.922 مليار �صيكل )نحو 

�صد�د �لديون قد �قتطع جزء�ً ال باأ�ص به من �ملجموع �لكلي للم�رشوفات حيث بلغت 78.993 مليار 

 �صيكل )نحو 22 مليار دوالر( �صنة 2018 مقارنة بـ 100.19 مليار �صيكل )نحو 27.8 مليار دوالر(

71
�صنة 2017.

)قر�بة  �صيكل  مليار   468.519 كان   2018 ل�صنة  �لفعلي  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملقابل،  يف 

 .2017 �صنة  دوالر(  مليار   130.3 )قر�بة  �صيكل  مليار   469.085 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   130.3
�أي  �صيكل  مليار   134.987( �لدخل  �رشيبة  من  ياأتي  �الإير�د�ت  من  كبري�ً  جانباً  �أن  �لو��صح   ومن 

نحو 37.5 مليار دوالر( ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )نحو 99.9 مليار �صيكل �أي نحو 27.8 مليار 

72
دوالر( كما يف ميز�نية �صنة 2018.

بلغ  2019 �صنة  مو�زنة  يف  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام   وح�صب 

�صيكل  مليار   483.668 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   141 )قر�بة  �صيكل  مليار   503.129 
73

)نحو 134.5 مليار دوالر( كميز�نية معدلة �صنة 2018.

تركز  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  ويظهر 

 Updated على �مليز�نية �العتيادية �ملتعلقة �أ�صا�صاً باحلكومة ووز�ر�تها، فتظهر ميز�نيتها �ملحّدثة

Budget ل�صنة 2019 �إنفاقاً مقد�ره 414.35 مليار �صيكل )نحو 116.3 مليار دوالر( دون �أن ت�صري 

�ملحدَّثة ل�صنة  �مليز�نية  فاإن  �لطريقة نف�صها،  �لديون و�مل�صاريع. وعلى  �ملتعلقة ب�صد�د  �إىل �جلو�نب 

74
2018 تظهر �إنفاقاً مقد�ره 401.412 مليار �صيكل )نحو 111.6 مليار دوالر(.

ولذلك، فقد يحدث بع�ص �لتعار�ص و�الإرباك لدى �لباحثني بح�صب �الإح�صائيات و�الأرقام �لتي 

�لكلية  �مليز�نية  �ملق�صود  �إن كان  �إ�رش�ئيلية، دون حتديد دقيق للم�صطلح،  ت�صدرها جهات ر�صمية 

�لعامة Grand Total �أم �مليز�نية �العتيادية؛ و�إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لتي �أقرتها �حلكومة �أم �لتي 

�أقرها �لكني�صت، �أم �مليز�نية �لفعلية �ملحدَّثة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات بعد �النتهاء من �ل�صنة �ملالية.

�لفرتة خالل  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول   ويو�صح 

:2019–2017 
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جدول 5/8: الإيرادات وامل�رشوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رشائيلية 2017–752019

البيان
201720182019

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

313,62487,125314,75387,504332,74093,354�إير�د�ت جارية

127,89335,529128,69435,778146,86541,204�إير�د�ت ر�أ�صمالية

27,5687,65825,0726,97023,5256,600م�صاريع

469,085130,312468,519130,253503,129141,158جمموع الإيرادات الكلي

امل�رشوفات

351,57297,667368,549102,460353,93999,301�مليز�نية �العتيادية

ميز�نية �لتطوير 

و�صد�د �لديون

132,72736,872113,33831,509125,66635,257

27,5197,64524,9836,94623,5256,600م�صاريع

511,818142,184506,870140,915503,129141,158جمموع امل�رشوفات الكلي

0–8.2–9.1ن�شبة العجز )%(

مالحظة: �أرقام �صنتي 2017 و2018 هي لالأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات و�الإير�د�ت، �أما �أرقام �صنة 2019 فهي للميز�نية �ملعتمدة.

وفيما يتعلق بال�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2019، فقد بلغت ما جمموعه 58.514 مليار دوالر 

مقارنة مبا جمموعه 61.951 مليار دوالر �صنة 2018، و61.152 مليار دوالر �صنة 2017؛ وبذلك 

 %1.3 �رتفعت بن�صبة  �أن كانت قد  2019، بعد  5.5% �صنة  �ل�صادر�ت قد �نخف�صت بن�صبة  تكون 

�صنة 2018. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2019، فبلغت ما جمموعه 76.582 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

قد  �لو�رد�ت  تكون  وبذلك  2017؛  �صنة  دوالر  مليار  و69.145   ،2018 �صنة  دوالر  مليار   76.611

حافظت على م�صتو�ها خالل �صنتي 2018-2019 )�نظر جدول 5/9(. مع �لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت 

ال ت�صمل �لتجارة �خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. 

76
جدول 5/9: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2016–2019 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة العجز )%(الوارداتال�شادرات

2016
232,757.6252,668.3مليون �شيكل

8.6–
60,573.265,804.5مليون دولر

2017
220,221.8248,638.6مليون �شيكل

12.9–
61,151.569,144.7مليون دولر

2018
222,432.6275,436.5مليون �شيكل

23.8–
61,951.476,610.7مليون دولر

2019
208,765.6273,019.3مليون �شيكل

30.8–
58,514.276,581.8مليون دولر
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اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2016–2019 )باملليون دولر(

ففي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  وما 

ما  �أي  دوالر،  مليار   15.856 نحو  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  بلغت   2019 �صنة 

 2018 16.696 مليار دوالر يف �صنة  �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو  �ل�صادر�ت  27.1% من جممل   يثل 

فقد  �ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من   %27(

من   %16 يثل  ما  �أي  دوالر،  مليار   12.273 نحو  بلغت  �إذ   ،2019 �صنة  ملحوظاً  �زدياد�ً  �صهدت 

 جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 9.755 مليار�ت دوالر يف �صنة 2018 )12.7% من جممل

�رشكائها  معظم  مع  �لتجاري  عجزها  من  بع�صاً  “�إ�رش�ئيل”  وُتعوِّ�ص  �الإ�رش�ئيلية(.  �لو�رد�ت 

2019 و7 مليار�ت  3.6 مليار�ت دوالر �صنة  �لتجاريني، من خالل �لفائ�ص �لتجاري، �لذي يقارب 

دوالر �صنة 2018، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً مهماً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي؛ مع مالحظة 

�أن �لفائ�ص �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع �لواليات �ملتحدة تر�جع �إىل �لن�صف تقريباً يف �صنة 2019 مقارنة 

ب�صنة 2018 )�نظر جدول 5/10(.

و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

و�لو�رد�ت   ،2018 �صنة  دوالر  مليار�ت  و4.779   2019 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.714 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 6.721 مليار�ت دوالر �صنة 2019 و6.836 مليار�ت دوالر �صنة 2018. و�حتلت 

 ،2019 8.015 مليار�ت دوالر �صنة  بريطانيا �ملركز �لثالث، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 

بعد �أن كان 10.493 مليار�ت دوالر �صنة 2018. 
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�لتبادل  حجم  بلغ  حيث   ،2019 �صنة  يف  �لر�بع  �ملركز  �إىل  �خلام�ص  �ملركز  من  �أملانيا  وتقدمت 

�لتجاري نحو 7.194 مليار�ت دوالر، وكان 7.197 مليار�ت دوالر �صنة 2018. وتر�جعت �صوي�رش� 

من �ملركز �لر�بع �إىل �ملركز �خلام�ص ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 6.623 مليار�ت دوالر يف �صنة 

 2017 6.984 مليار�ت �صنة  بلغ  2018، وكان قد  9.109 مليار�ت دوالر �صنة  �أن كان  2019، بعد 

)�نظر جدول 5/10(. 

بتبادل   2018 �صنة  �ل�صاد�ص  �ملركز  �إىل   2017 �صنة  �ل�صابع  �ملركز  من  كوجن  هوجن  وتر�جعت 

بلغ نحو  بتبادل جتاري   2019 �لتا�صع �صنة  �ملركز  �إىل  ثم  6.43 مليار�ت دوالر،  بلغ نحو  جتاري 

4.86 مليار�ت دوالر )�نظر جدول 5/10(.

هي   2019 �صنة  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن  �ل�صابقة،  �لدول  جانب  و�إىل 

هولند� )2.185 مليار دوالر(، و�لهند )1.989 مليار دوالر(، وتركيا )1.762 مليار دوالر(، وبلجيكا 

��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  و�إيطاليا.  و�إ�صبانيا،  و�لب�زيل،  وفرن�صا،  دوالر(،  مليار   1.631(

“�إ�رش�ئيل” منها �صنة 2019 فهي بلجيكا )3.570 مليار�ت دوالر(، وتركيا )3.174 مليار�ت دوالر(، 
دوالر(،  مليار   2.043( وفرن�صا  دوالر(،  مليار   2.772( و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   2.857( وهولند� 

و�لهند )1.847 مليار دوالر( )�نظر جدول 5/10(.

مليار   2.28( هولند�  هي  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  رت  �صدَّ �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن   ،2018 �صنة  يف  �أما 

دوالر(،  مليار   1.9( وتركيا  دوالر(،  مليار   2.15( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.19( وبلجيكا  دوالر(، 

وفرن�صا، و�لب�زيل، و�ليابان. �أما �أبرز �لبلد�ن �لتي ��صتوردت “�إ�رش�ئيل” منها يف �صنة 2018 فهي 

بلجيكا )3.8 مليار�ت دوالر(، وهولند� )3.3 مليار�ت دوالر(، وتركيا )2.89 مليار دوالر(، و�إيطاليا 

)2.84 مليار دوالر(، وفرن�صا )2.198 مليار دوالر( )�نظر جدول 5/10(. 
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 جدول 5/10: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع دول خمتارة

77
2018–2019 )باملليون دولر( بالأ�شعار اجلارية

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201920182019201820192018

28,129.826,451.115,856.416,69612,273.49,755.1الوليات املتحدة1

11,435.211,614.94,714.44,778.66,720.86,836.3ال�شني2

8,015.110,492.65,021.24,341.22,993.96,151.4بريطانيا3

7,194.47,197.21,666.91,777.25,527.55,420اأملانيا4

6,6239,109.11,055.71,351.95,567.37,757.2�شوي�رشا5

5,201.76,016.71,631.42,193.53,570.33,823.2بلجيكا6

5,041.15,558.12,184.62,275.62,856.53,282.5هولندا7

4,936.24,797.91,761.81,912.43,174.42,885.5تركيا8

4,861.96,429.82,964.44,227.11,897.52,202.7هوجن كوجن9

3,8363,9331,989.22,149.51,846.81,783.5الهند10

3,711.13,823.4939.3981.72,771.82,841.7اإيطاليا11

3,5883,803.51,544.91,605.92,043.12,197.6فرن�شا12

2,573.12,467990.1882.61,5831,584.4اإ�شبانيا13

2,322.72,485.6713.6970.11,609.11,515.5كوريا اجلنوبية14

2,1833,087.48751,031.61,308.32,055.8اليابان15

1,612.91,490680.8546.4932.1943.6تايوان16

1,584.42,160.2489.2504.11,095.21,656.1�شنغافورة17

1,398.11,356.51,165.61,169.1232.5187.4الربازيل18

1,274.91,440.6707664.2567.9776.4رو�شيا19

1,125.91,283.586.3104.41,039.61,179.1اإيرلندا20

28,447.523,56411,476.411,788.316,970.811,775.7بلدان اأخرى21

135,096138,562.158,514.261,951.476,581.876,610.7املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2019 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2019 )باملليون دولر(
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بلغت  حيث  و2019؛   2018 ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

�ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �صايف  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل.  على  و%89.1   %85.6 ن�صبتها 

12.6% �صنة 2018 و9.3% �صنة 2019. �أما �ل�صادر�ت �لزر�عية فبلغت ن�صبتها نحو 2.1% �صنتي 
2018 و2019 )�نظر جدول 5/11(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً �إىل درجة توظيفها 

للتكنولوجيا technological intensity فاإن �صناعات �لتكنولوجيا �لعالية �صكلت يف �صنة 2018 ما 

ن�صبته 43.1% من جممل هذه �ل�صادر�ت، بينما �صكلت �صناعات �لتكنولوجيا �ملتو�صطة %49.9، 

 
78

و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية %6.9.

79
جدول 5/11: ال�شادرات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2017–2019 )باملليون دولر(

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة

املا�س

املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى
اخلامامل�شقول

20171,21745,231.14,4932,232.69.1118.5–53,064.3
20181,14546,347.34,559.42,263.33.1180–54,138.2
20191,12746,076.83,3581,440.18.4142–51,686.4

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2018 

 %13 �لوقود  و�رد�ت  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على  و%42.2   %40.8 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2019، 

و12.3%، و�ل�صلع �ال�صتهالكية 19.5% و20.3%، ومو�د �ال�صتثمار 16.7% و15.7%، �أما و�رد�ت 

�ملا�ص فبلغت ن�صبتها 7.5% و5.1% يف �صنتي 2018 و2019 على �لتو�يل )�نظر جدول 5/12(. 

80
جدول 5/12: الواردات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2017–2019 )باملليون دولر(

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201713,667.228,335.812,084.27,602.45,754.7563.868,008.1
201814,716.130,872.412,621.69,838.45,684.41,912.175,645
201915,365.731,930.111,846.59,285.63,877.23,303.575,608.6

دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أمريكياً �صنوياً، بل �إنه �صهد تز�يد�ً يف �ملرحلة �الأخرية بن�صبة 22.4%. ففي �أو�خر �صنة 2019 بلغ ما 

جمموعه 3.8 مليار�ت دوالر، من بينها 3.3 مليار�ت دوالر على �صكل منحة ع�صكرية، بينما تلقت 

ثبات  مليار�ت دوالر. ويالحظ   3.8058 2018 مبا جمموعه  �صنة  تقريباً  نف�صه  �لدعم  “�إ�رش�ئيل” 
�ملنحة �لع�صكرية �الأمريكية منذ �صنة 2012 وحتى �صنة 2017 على مبلغ 3.1 مليار�ت دوالر. وبذلك 

يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2019 ما جمموعه نحو 138.29 مليار 

 Congressional �لكوجنر�ص  �أبحاث  خدمة  من  �ملقدم  للتقرير  �لنهائية  �حل�صيلة  ح�صب  دوالر، 

81
.Research Services (CRS)
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82
جدول 5/13: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2019 )باملليون دولر(

1999–19892008–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�شاعدات

200920102011201220132014الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,115جمموع امل�شاعدات

املجموع20152016201720182019الفرتة

3,1103,1103,107.53,805.83,800138,292.6جمموع امل�شاعدات

�ملنطقة  �صهدتها  �لتي  و�لتطور�ت  �الأحد�ث  و�صعت 

و2019،   2018 �صنتي  خالل  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملحيطة 

�صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �أمام حتديات وم�صار�ت بع�صها ذ�ت طبيعة خمتلفة عن �ل�صابق. وما ز�د 

من من�صوب �لقلق لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي، حالة �ل�صيولة �حلا�صلة يف �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي �لد�خلي؛ 

�إ�رش�ئيلية، على  �لو�صط على ت�صكيل حكومة  بالي�صار  �ليمني وما ي�صمى  ب�صبب عدم قدرة كتلتي 

�لرغم من �إجر�ء عمليتني �نتخابيتني للكني�صت، خالل �صنة 2019. و�أ�صافت م�صري�ت �لعودة �لتي 

2018/3/30، وما تخللها من توتر�ت ع�صكرية بع�ص  �نطلقت على حدود قطاع غزة مع �لكيان يف 

كما  مرة.  من  �أكرث  يف  �جلبهة  هذه  ُي�صعل  كاد  غزة،  مع  �حلدود  على  جديد  تفجري  عامل  �الأحيان، 

ت�صبب �الغتيال �الأمريكي للقائد �لع�صكري �الإير�ين قا�صم �صليماين Qasem Soleimani، بتو�صيع 

د�ئرة �لت�صعيد �الإير�ين جتاه “�إ�رش�ئيل”.

1. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�لتعيينات  من  جملة   ،2019-2018 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  �صهدت 

�أفيف  �للو�ء  تعيني  �أبرزها  كان  �لقيادية،  و�ملر�كز  �الأ�صلحة  من  �لعديد  �صملت  �جلديدة  و�لرتقيات 

كوخايف Aviv Kochavi، يف 2018/11/25، رئي�صاً لهيئة �أركان �جلي�ص، وذلك خلفاً لغادي �آيزنكوت، 

83
�لذي �نتهت واليته يف 2018/12/31، وقد با�رش مهام من�صبه �جلديد يف 2019/1/1.

 ،2018/10/24 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �جلنوبية  �جلبهة  قيادة  عيّنت  �لتعيينات،  جملة  ويف 

 Yehuda فوك�ص  يهود�  بدل  غزة”  “فرقة  لـ  جديد�ً  قائد�ً  توليد�نو  �إليعازر  �لعميد  ر�صمي  ب�صكل 

�لبية،  للقو�ت  قائد�ً   Yoel Strick �صرتيك  يو�آل  �ل�صمالية،  �جلبهة  قائد  تعيني  مت  كما   
84

.Fuchs

ِّن غ�صان عليان   وعُي
85

وقد حل �أمري بار�م Amir Baram مكان �صرتيك يف قيادة �جلبهة �ل�صمالية.

�ملدنية لالإد�رة  رئي�صاً  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  جوالين  للو�ء  �ل�صابق  �لقائد   Ghassan Alian 

رابعًا: املوؤ�شرات الع�شكرية
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ً قائد�  Barak Hiram حري�م  بار�ك  تعيني  مت   2019/12/16 ويف   
86

�لفل�صطينية.  باالأر��صي 

87
.Golani Infantry Brigade للو�ء جوالين

2. القوى الب�رشية:

نحو فتبلغ  �الحتياط  قو�ت  �أما  جندي،  �ألف   170 نحو  �لعامل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عدد   يبلغ 

بالكامل ودخولها بفاعلية يف �خلدمة  �إذ يكن تعبئتها   وهي قو�ت ذ�ت جاهزية عالية 
88

�ألفاً.  445

�لفعلية خالل �أربعة �أيام.

يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف   Manpower Directorate �لب�رشية  �لقوى  ق�صم  �أ�صدر  وقد 

2019/1/10، معطياته �ل�صنوية �خلا�صة بعدد جنوده �لقتلى يف ظروف خمتلفة عن �صنة 2018. فقد 

�صهدت �صنة 2018 مقتل 43 جندياً �إ�رش�ئيلياً مقابل 55 جندياً قتلو� �صنة 2017، وبينما ُقتل 8 منهم 

�لذين  عدد  يرت�جع  �صنو�ت  منذ  �الأوىل  �ملرة  وهذه   
89

�نتحرو�. �آخرين   8 فاإن  ع�صكرية،  عمليات  يف 

90
�نتحرو�، حيث �صجلت �صنة 2017 �نتحار 16 جندياً، و�صنة 2016 �نتحار 15 جندياً.

3. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

�لتعاظم  مع  �ليقني، خ�صو�صاً  بـ“�إ�رش�ئيل” حالة من عدم  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  ت�صهد 

�ال�صرت�تيجي  �لتمركز  �إىل  باالإ�صافة  للكيان،  �ملعادية  لالأطر�ف  �لع�صكرية  �لقدر�ت  يف  �حلا�صل 

�لن�صط لبع�ص هذه �لقوى خ�صو�صاً يف �جلبهة �ل�صمالية. وما ز�د من حالة �ل�صغط على هذه �لبيئة 

�ال�صرت�تيجية حالة عدم �ال�صتقر�ر و�لال ح�صم �لتي ت�صهدها منطقة �خلليج �لعربي ب�صكل عام. 

عدة  �أمام  تعي�صها  �لتي  �ال�صتنز�ف  حالة  يف  وجي�صها  “�إ�رش�ئيل”  �أمام  �جلديد  �لتحدي  ويكمن 

بـ“�إ�رش�ئيل”،  حميطة  معادية  ع�صكرية  منظومة  بناء  الأن  و�حد،  وقت  يف  قتالية  ع�صكرية  جبهات 

غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  ولبنان،  �صورية  يف  �هلل  وحزب  الإير�ن  �لتابعة  �لقو�ت  ت�صمل 

و�ل�صفة �لغربية، ت�صكل ��صتنز�فاً ع�صكرياً وقتالياً متالحقاً لـ“�إ�رش�ئيل”، يجعلها مطالبة باحتو�ئها، 

وعدم �لت�صبب باإجناحها. وبات على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ال�صتعد�د ل�صن حروب ومو�جهات ت�صمل 

عدة جبهات يف �آن و�حد.

19، �لذي �نعقد يف �أيار/  18 و�لـ  عك�ص موؤمتر هرت�صليا  Herzliya Conference بن�صختيه �لـ 

مايو 2018 وحزير�ن/ يونيو 2019 على �لتو�يل، �صورة �لتحديات �الأمنية و�لع�صكرية �لتي تو�جهها 

�الإقليمية،  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  و�لتحوالت  �لتغري�ت  ظل  يف  “�إ�رش�ئيل” 
و�لع�صكريني  �الأمنيني  �لقادة  تاأكيد  من  �لرغم  وعلى  �ل�صمالية.  حلدودها  �ملتاخمة  خ�صو�صاً 

منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لتفوق  ��صتمر�ر  على  �ملوؤمتَرْين،  يف  حتدثو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني، 

�ل�رشق �الأو�صط، غري �أنهم �أ�صارو� �إىل �أن “�لعدو” بات يتمتع بو�صع ��صرت�تيجي ع�صكري �أف�صل؛ 
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تر�صانته  ير�كم  �هلل  وحزب  �إقليمي،  كجارٍ  �صورية  يف  �لع�صكري  وجودها  تر�صخ  باتت  فاإير�ن 

باالإ�صافة  �ملدى،  طويل  �إير�ين  م�رشوع  �صمن  دقيقة  وقذ�ئف  �صو�ريخ  يلك  وبات  �ل�صاروخية 

قدر�تها  وتطوير  �الأنفاق  حفر  تو��صل  وحما�ص   
91

�صورية، يف  �كت�صبها  �لتي  �لقتالية  �خلب�ت  �إىل 

�لد�خلية  �جلبهة  �صتكلف  �ملقبلة  �حلرب  باأن  �ملوؤمتَرْين  يف  �ملتحدثون  و�أقر  و�لقتالية.  �ل�صاروخية 

�الإ�رش�ئيلية ثمناً باهظاً، و�صتكون عر�صة الأخطار و�أ�رش�ر مل ي�صبق لها مثيل. و�أ�صار رئي�ص جمل�ص 

 Giora �أيالند  �ل�صابق غيور�   National Security Council (NSC) �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن 

Eiland، يف هذ� �ل�صياق، خالل كلمته يف موؤمتر هرت�صليا �لـ 19، �إىل �لتحوالت �جلديدة يف بناء �لقوة 

�الإير�نية وحزب �هلل، ال �صيّما تطوير �أ�صلحة دقيقة �الإ�صابة، ما يعني ��صتهد�فاً �صبه موؤكد للمن�صاآت 

92
�ال�صرت�تيجية �لقيمة لـ“�إ�رش�ئيل”.

وتركز �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، بح�صب ما �نبثق من هرت�صليا، على �الإبقاء على حالة �لردع 

�ل�صامل  بالتدمري  �لتلويح  عب  “�لعدو”،  لدى  �لوعي”  “كي  مبد�أ  على  تقوم  كما  �جلبهات،  كافة  يف 

للبنى �لتحتية �صو�ء يف لبنان �أم يف قطاع غزة، يف حال ن�صوء حرب جديدة، مع �إظهار �حلر�ص على 

�ل�صابق �جلرن�ل يائري  �أركان �جلي�ص  �أبدى نائب رئي�ص  �لهدوء على كافة �جلبهات. فيما  ��صتمر�ر 

جوالن Yair Golan ر�أيه باأن �حلرب �ملقبلة ال يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �أن تنت�رش فيها من دون مناور�ت 

 يف مقابل 
93

له. �لتحتية  “حزب �هلل” وقو�عده و�لبنى  للبنان، مع �رشب قو�ت  برية و�جتياح بري 

 ،19 �لـ  Amir Eshel، يف موؤمتر هرت�صليا  �إي�صل  �أمري  ذلك، ر�أى قائد �صالح �جلو �ل�صابق �جلرن�ل 

�أن كل حديث عن مناور�ت برية باعتبارها �حلل �ل�صحري، هو يف �لو�قع رومان�صية، الأنه ال يكن 

94
�العتماد على ذ�لك، ال �صيّما يف ظل حالة عدم جاهزية �لقو�ت �لبية.

ويف مقال للكاتب يو�صي ميلمان Yossi Melman، يف �صحيفة معاريف �لعبية، ر�أى �أن “�أهم ما 

ميز �لعام �ليهودي �ملن�رشم ]نهاية �لعام �ليهودي 5779 كان يف 2019/9/29[ هو حالة عدم �ليقني 

�ملحيطة باإ�رش�ئيل، الأن كل حادث مهما بد� �صغري�ً كان كفيالً بدهورة �الأمور �إىل حالة من �ملو�جهة 

95
�ل�صاملة”.

�إن �صعوبة �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بالكيان، وفق ما جاء يف موؤمتَري 

�لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  رئي�ص  ن�رشه  �لذي  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  عليها  �أكد  هرت�صليا، 

�ل�صابق و�لرئي�ص   The Institute for National Security Studies (INSS)  �الإ�رش�ئيلي 

يناير  �لثاين/  كانون  يف   ،Amos Yedlin يدلني  عامو�ص  �حتياط  جرن�ل  �ال�صتخبار�ت،  ل�صعبة 

�إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لتقدير  2020. و�أ�صار  �ملتوقعة خالل �صنة  �الأحد�ث  2020، و�لذي ي�صت�رشف فيه 

�أن “�إ�رش�ئيل” هي دولة قوية، لكنها جتد �صعوبة يف ترجمة قوتها �إىل نفوذ ��صرت�تيجي، و�إجناز�ت 

�أن  �إىل  �لنظر  يدلني  ولفت  �ملركزية.  �لقومي  �الأمن  �أهد�ف  حتقيق  ويف  �صيا�صية،  �أهد�ف  �إىل  �حلرب 
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جديد�ً،  �صياقاً  تفر�ص  و�لتي  �صليماين،  قا�صم  �غتيال  مع  تز�منت  �ال�صرت�تيجي  �لتقدير  خال�صة 

و�أمام  و�أبعادها.  حجمها  تقدير  الأو�نه  �ل�صابق  من  ��صرت�تيجية،  �نعطافة  �حتمالية  على  وتنطوي 

هذه �لتطور�ت، طرح �لباحث �الإ�رش�ئيلي عدة نقاط تتعلق باأحد�ث متوقعة خالل �صنة 2020، منها 

و�ملنظومة  غزة،  يف  و�لف�صائل  �الأوىل”،  �ل�صمال  و“حرب  �الإير�ين،  �لنووي  �لبنامج  بـ:  يرتبط  ما 

96
�الإقليمية، وتعزيز جاهزية �جلي�ص وزيادة ميز�نية �لدفاع، وحفظ �لتفوق.

ومعهد  �أبيب  تل  جامعة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  در��صات  معهد  ن�رش   ،2019/10/4 ويف 

و��صنطن ل�صيا�صة �ل�رشق �الأدنى The Washington Institute For Near East، كتيباً بعنو�ن 

�أركان  رئي�ص  �أعدها  در��صة  عن  عبارة  وهو  �الإ�رش�ئيلي”،  �الأمن  ملفهوم  توجيهية  “خطوط 
حرب خالل  �لتدمريية  �ل�صاحية”  “عقيدة  و��صع  �أيزنكوت،  غادي  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي   �جلي�ص 

�صيبوين غابي  �لبوفي�صور  �لقومي،  �الأمن  در��صات  معهد  يف  و�لباحث   ،2006 يوليو   متوز/ 

 غري �أن هذه �لوثيقة ال 
97

Gabi Siboni، �لذي يحمل رتبة عميد يف �الحتياط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

تاأتي بجديد بالن�صبة للمفهوم �الأمني �الإ�رش�ئيلي �ملعمول به منذ خم�صينيات �لقرن �ملا�صي.

وعلى �لرغم من مرور �أكرث من خم�صة �صنو�ت على �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة منت�صف 

�صنة 2014، فاإن �لوقوف على �لنتائج و��صتخال�ص �لعب من تلك �حلرب ما ز�ل ي�صغل حيّز�ً كبري�ً يف 

تفكري قادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. فقد ك�صفت وثيقة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية �إخفاقات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

خالل �حلرب. وت�صري �لوثيقة �إىل �نتقاد�ت حادة وجهت لقيادة �جلي�ص، حيث يك�صف يائري جوالن 

نائب بني جانت�ص حينها يف رئا�صة �الأركان، عن �أن �صالح �جلو �أطلق 1,200 �صاروخ وقنبلة دقيقة 

على �أهد�ف فارغة دون نتائج ب�صبب �الإحباط لدى قيادة �جلي�ص حول عدم �نتهاء �حلرب. ووفقاً 

للوثيقة، فاإن �جلي�ص كان يخ�صى وقوع �خل�صائر يف �صفوف قو�ته �لبية، ويف �لوقت ذ�ته مل يجد 

ومو�جهة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  لوقف  خطورتها  من  �لرغم  على  حمدودة  برية  عملية  �صوى  طريقاً 

98
�الأنفاق.

�لتي   ،)2020-2016( �ل�صنو�ت  متعددة   Gideon Plan جدعون  خطة  دخول  �قرت�ب  ومع 

و�صعها رئي�ص �الأركان �ل�صابق غادي �أيزنكوت، عامها �الأخري، بد�أ رئي�ص هيئة �الأركان �جلديد �أفيف 

كوخايف ببلورة خطة عمل ع�صكرية جديدة متعددة �ل�صنو�ت، �أطلق عليها ��صم )زخم �أو قوة د�فع( 

“تْنوفاه Tnufa (momentum)”، وهي �خلطة �ال�صرت�تيجية لتفعيل قو�ت �جلي�ص، و�صتحل مكان 
خطة جدعون، وباالإمكان �لقول بد�ية، من تفا�صيل خطة “تنوفاه”، �لتي ن�رشها �ملحلل �لع�صكري 

تطبيقها،  حال  يف  تبدو،  �أنها   ،Alex Fishman في�صمان  �أليك�ص  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  يف 

�لع�صكري، و�إمنا عن  �لعدو”  “�إبادة  خطة الرتكاب جر�ئم حرب؛ فهذه �خلطة ال تتحدث فقط عن 

99
��صتهد�ف �ملدنيني يف قطاع غزة ولبنان.
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لكن نقطة �صعف خطة كوخايف �صتظهر، ح�صب في�صمان، لدى طرحها �أمام �حلكومة، “�لتي لن 

ت�صطر فقط �إىل زيادة �مليز�نيات، و�إمنا ال�صتيعاب مفهوم ع�صكري – �صيا�صي خمتلف عما �عتاد عليه 

100
�أي�صاً”. وتطالب خطة كوخايف �حلكومة بعدم �لتدخل يف جمرى �حلرب بعد �تخاذ قر�ر ب�صنِّها.

�لقيادة  حر�صت  �لدولية،  و�ل�رشعية  �لعاملي  �لعام  بالر�أي  �الإ�رش�ئيلي  �الهتمام  تز�يد  ومع 

ذلك  ولتحقيق  �لعام،  �لدويل  �لقانون  قو�عد  مع  �لع�صكرية  �لعمليات  تكييف  على  �الإ�رش�ئيلية 

��صم  عليها  �أطلق  �لعام،  �لر�أي  يف  للتاأثري  د�ئرة   ،2018 �صنة  بد�ية  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ��صتحدث 

“د�ئرة �لوعي”. وتقوم �لفكرة على تركيز �لتخطيط جلميع �الأن�صطة “�ملرنة” مع �جليو�ص �الأجنبية، 
101

و�لديبلوما�صيني وو�صائل �الإعالم �الأجنبية و�لر�أي �لعام، حتت �صقف ع�صكري و�حد.

4. املناورات الع�شكرية: 

مع ��صتمر�ر �لتهديد�ت �الأمنية و�لع�صكرية على �حلدود مع “�إ�رش�ئيل” وتعاظمها، ويف ظل حالة 

�ل�صيولة �حلا�صلة يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”، و��صل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تطبيق 

ع�صكرية  مناور�ت  عدة  تنفيذ  خالل  من   ،”2019 و�لعام   2018 للعام  �ل�صنوية  �لتدريبات  “خطة 
حت�صباً  و�ال�صتنفار  �ال�صتعد�د  حالة  ملو��صلة  و�الأمنية  �لع�صكرية  روؤيته  �إطار  يف  �لنطاق،  و��صعة 

لتغري�ت �أمنية وع�صكرية على طول �حلدود، خ�صو�صاً جبهتي �ل�صمال و�جلنوب. 

وقد د�صن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عدة مناور�ت ع�صكرية، خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني، على �حلدود 

�جلنوبية  �لقيادة  وحد�ت  و��صتعد�د  جاهزية  “لفح�ص  جاءت  �جلنوب،  يف  غزة  وقطاع  م�رش  مع 

تو�صعت  كما   
102

�لطو�رئ”. حلاالت  �جلنوب  يف  �للوج�صتية  و�ل�صبكة  �لبية  و�لذر�ع  �لع�صكرية 

جبهتي  على  ع�صكرية  ملو�جهة  ��صتعد�د�ً  وذلك  �ملحتلة،  فل�صطني  �أنحاء  جميع  يف  �ملناور�ت  هذه 

 وهدفت �إىل فح�ص 
103

قطاع غزة و�صورية، و�صملت �لتدريبات عملية حماكاة الحتالل قطاع غزة.

�ملدفعية ووحدة �الت�صاالت  �لقو�ت �لبية و�صالح �ملدرعات و�لقو�ت �جلوية و�صالح  ��صتعد�د�ت 

104
و�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية.

�ملحتل،  �ل�صوري  �لع�صكرية، يف �جلوالن  �ملناور�ت  �الإ�رش�ئيلي جمموعة من  �أطلق �جلي�ص  كما 

حرباً  معظمها  يف  حتاكي  �الحتياط،  جنود  من  �آالف  مب�صاركة  ونهاريا،  �الأعلى  �جلليل  ومنطقة 

و�صمل   
105

�جلوية. �لقتال  ووحد�ت  �أ�رش�ب  من  مئات  مب�صاركة  و�جلنوبية،  �ل�صمالية  �ملناطق  يف 

106
�لتدريب مناطق جبلية وعرة، وخو�ص حرب �صو�رع يف ظروف جوية �صعبة.

�لقو�ت  هذه  كفاءة  رفع  بهدف  جاءت  و�لتي  �الإ�رش�ئيلي؛  �لبحرية  �صالح  �ملناور�ت  و�صملت 

“�إ�رش�ئيل”  �كت�صفتها  �لتي  �حلقول  يف  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخر�ج  ملن�صات  �حلماية  توفري  �إطار   يف 
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�ملتو�صط، و�لتي  �لبحر  2019/2/1، يف  �لتي جرت يف  �ملناور�ت  �أبرز هذه  �ملتو�صط، وكان  �لبحر  يف 

107
طلق عليها ��صم “بحر �لغ�صب” وحاكى خاللها هجوماً �صاروخياً �صّد �صفن وزو�رق معادية.

ُ
�أ

�أما فيما يتعلق ب�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، فقد رفع �لتزود بطائر�ت �ل�صبح �الأمريكية من طر�ز 

د�خل  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �ل�رشبات  يف  ذلك  ظهر  وقد  �ل�صالح؛  هذ�  كفاءة  من   F-35 �أو  �أف-35 

�ملناور�ت  �ل�صالح الأول مرة يف  2019. و�أدخل هذ�  �لثاين من �صنة  �لن�صف  �ل�صورية يف  �الأر��صي 

16-2019/6/19، و�لتي حاكت حرباً مع عدة جبهات،  �أجر�ها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف �لفرتة  �لتي 

�لدفاع  نظامي  مثل  متطورة،  بتكنولوجيا  م�صلح  عدو  تت�صمن  �صيناريوهات  �ملناورة  و�صملت 

108
.S–400 و�أ�ص–400 أو S-300 جلوي �لرو�صي �أ�ص-300 �أو�

 ،2018/3/4 يف  �نطلقت  حلفائها،  مع  �مل�صرتكة  �الإ�رش�ئيلية  �ملناور�ت  ل�صيا�صات  و��صتمر�ر�ً 

 ،”Juniper Cobra مناور�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية �أمريكية م�صرتكة �أطلق عليها ��صم “كوبر� �لعرعر

�أكرث من جبهة، من بينها  “�إ�رش�ئيل” من  2018/3/15، حتاكي هجوماً �صامالً على  ��صتمرت حتى 

�حلدود �ل�صمالية مع لبنان، و�حلدود �جلنوبية مع قطاع غزة. وجتري هذه �ملناور�ت يف “�إ�رش�ئيل” 

109
للمرة �لتا�صعة منذ �صنة 2001.

من  عدد  �صارك  �لعربية،  �لدول  بع�ص  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتطبيع  م�صتوى  تز�يد  مع  وتو�زياً 

يف  �الأخرى  �جلوية  �لقو�ت  طائر�ت  من  �لع�رش�ت  جانب  �إىل   ،2018/3/20 يف  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت 

�صاركت م�رش و�الإمار�ت يف  �صنوياً. وقد  تقام  �لتي   ”Iniohos “�إينيوهو�ص  ��صم  مناور�ت حتمل 

 كما �صارك طيارون 
110

�ملناور�ت، �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�إيطاليا وبريطانيا وقب�ص و�ليونان.

�لتي  �لع�صكرية،   2019 �إينيوهو�ص  مناور�ت  يف  �إ�رش�ئيليني  طيارين  مع  جنب  �إىل  جنباً  �إمار�تيون 

111
�نتهت يف 2019/4/12، يف �ليونان.

5. الت�شلح وجتارة الأ�شلحة: 

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية يف 2018/8/27، �إنهاء �صفقة �أ�صلحة كبى مع �رشكة �ل�صناعات 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية Israel Military Industries—Taʻas، ت�صمل تزويد �جلي�ص مبنظومات 

 ،2020 �صنة  يف  تنتهي  �أخرى  وتطوير  كم،   150 �إىل   30 من  مد�ها  يبلغ  متقدمة  و�صو�ريخ  قذ�ئف 

ليبمان:  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال  �الأو�صط.  �ل�رشق  منطقة  تغطي  �أن  باإمكانها 

هذه  من  جزء  و�صاق.  قدم  على  مت�صي  دقيقة  وقذ�ئف  �صو�ريخ  منظومة  الإقامة  هي  “�خلطة 
�ل�صو�ريخ دخل طور �الإنتاج و�آخر ما ز�ل قيد �لبحث و�لتطوير. �إننا ن�صعى القتناء منظومات نارية 

دقيقة، ت�صاهم يف م�صاعفة �لقوة �لهجومية للجي�ص، وجتعلها قوة دقيقة للغاية، بهدف تغطية كل 

112
نقطة يف �ملنطقة خالل �ل�صنو�ت �لقريبة، �أكانت قريبة �أو بعيدة”.
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ويف �إطار تطوير تكنولوجيا �لقتل، بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف مطلع 2018، باإدخال مهد�ف جديد 

�أن ترفع ب�صكل ملمو�ص �لقدرة على �الإ�صابة �لدقيقة  للبنادق �لتي ي�صتخدمها �جلنود، من �صاأنها 

113
للهدف، وبالتايل منع تبذير �ملزيد من �لذخرية.

جديدة  قتالية  حربية  �صفن  �أربعة  �رش�ء  عن   ،2018/4/22 يف  �الحتالل،  بحرية  �صالح  وك�صف 

Sa‘ar 6. و�صيقوم �صالح �لبحرية بتزويد هذه �ل�صفن مبنظومة  �أو  �أملانيا من طر�ز �صاعر  6  من 

�صو�ريخ ومنظومة   ،Naval Iron Dome �لبحرية  �حلديدية  �لقبة  طر�ز  من  جوية   دفاعات 

 Cyber ومنظومة دفاعات �إلكرتونية حلمايتها من �خرت�قات �ل�صايب ،Barak 8 system بار�ك 8 �أو

Attacks. و�صت�صل �ل�صفينة �الأوىل �إىل “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2019، �أما �لثالثة �لباقية �صت�صل يف بد�ية 
114

.2021

 ،Iron Beam �لدفاع �الإ�رش�ئيلية دفع تطوير منظومة ليزر م�صادة لل�صو�ريخ  تعتزم وز�رة 

وذلك بعد 20 عاماً تقريباً من تنازلها عن هذه �لفكرة، ل�صالح تطوير منظومات �صاروخية م�صادة 

مقالع  ت�صمى  �لتي   ،Magic Wand �صحرية  وع�صا   ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  لل�صو�ريخ؛ 

 وذكر حملل �ل�صوؤون �الأمنية يف �صحيفة معاريف �لعبية، يو�صي 
115

د�ود David’s Sling �أي�صاً.

ميلمان، يف 2019/5/16، �أن �لتفكري جمدد�ً يف �لعودة �إىل تطوير �لليزر بد�أ منذ عدة �أ�صهر، لكن هذ� 

 ،2019 �أيار/ مايو  �لت�صعيد يف قطاع غزة، يف بد�ية �صهر  �أعقاب جولة  �أكرث يف  �أ�صبح قوياً  �لتوجه 

خ�صو�صاً  غزة،  قطاع  يف  �لف�صائل  تطوير  جانب  �إىل  �حلديدية  �لقبة  �أد�ء  يف  �إخفاقات  برزت  حيث 

116
حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، قدر�تهما.

�لتي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية  �لع�صكرية  للم�صاعد�ت  �لتفاهم  مذكرة  دخلت   2018/10/1 ويف 

�أبيب  2016/9/14، حيز �لتنفيذ؛ و�لتي مبوجبها تدفع و��صنطن لتل  وقّعت بني �لطرفني ر�صمياً يف 

38 مليار دوالر على مد�ر ع�رشة �أعو�م، بو�قع 33 مليار دوالر من �صندوق �مل�صاعد�ت �لع�صكرية 
117

�الأجنبية، باالإ�صافة �إىل 5 مليار�ت دوالر لتمويل �لدفاعات �ل�صاروخية �الإ�رش�ئيلية.

�ل�صابقة،  �لتفاهم  مذكرة  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  لدى  �صادت  �لتي  �لتفاوؤل  حالة  وبعك�ص 

�الأ�صلحة يف  �أن �صناعة  بالكني�صت، من  �ملالية  �الإ�رش�ئيلية يف �جتماع للجنة  �لدفاع  حذرت وز�رة 

�لبالد من �ملتوقع �أن تخ�رش �أكرث من مليار دوالر، وقد يفقد ما يقرب من 22 �ألف عامل وظائفهم 

130 م�صنعاً. حيث ترى �أن مذكرة �لتفاهم قد  عندما يتم تطبيق �ملذكرة، كما قد ُيوؤدي �إىل �إغالق 

غريت �ل�رشوط �ل�صابقة للم�صاعد�ت �لع�صكرية. فبعد �أن كان باالإمكان �إنفاق ما ي�صل �إىل %26.3 

من �مل�صاعد�ت �أو ما يقارب 815 مليون دوالر يف د�خل “�إ�رش�ئيل” �صنوياً، فقد �أ�صبح لز�ماً وفق 

خ�صائر  �إىل  يوؤدي  مما  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �الأمريكية  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  كل  �إنفاق  �ملذكرة، 

118
�ملحلية. لل�صناعة 
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�ل�صنع، تطبيقاً  �أمريكية  �أف-35  ��صتالم طائر�ت �صبح، مقاتلة من طر�ز  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت 

لالتفاق �لذي �أُبرم مع �الإد�رة �الأمريكية يف �آب/ �أغ�صط�ص 2017؛ حيث ��صتلمت تل �أبيب 16 طائرة 

 وقد مت 
119

.2024 34 طائرة من هذ� �لنوع بحلول �صنة  2019/7/14، ومن �ملتوقع �أن ت�صتلم  حتى 

��صتخد�م بع�ص هذه �لطائر�ت يف �ل�رشبات �جلوية �لتي نفذها �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي 

�ل�صورية خالل �صنة 2019.

�أما بخ�صو�ص �صادر�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية، فقد �أظهرت معطيات �أ�صدرها ق�صم �ل�صادر�ت 

�الأ�صلحة  من  “�إ�رش�ئيل”  مبيعات  �أن   ،2019/4/17 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة  يف  �لع�صكرية 

و�رشحت  �لهادئ.  و�ملحيط  �آ�صيا  منطقة  �إىل  معظمها  وكان   ،2018 يف  دوالر  مليار   7.5 جتاوزت 

وز�رة �لدفاع �أن ذلك �لرقم يقل عن مبلغ 9.2 مليار دوالر �لذي مت حتقيقه يف 2017 وكان عاماً قوياً 

��صتثنائي. وال تك�صف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عادة عن تفا�صيل �صفقات مبيعات �الأ�صلحة،  ب�صكل 

من   %24 �صكلت  �جلوي  �لدفاع  و�أنظمة  �ل�صو�ريخ  مبيعات  �أن  ذكر  �الأربعاء  �لوزر�ء  بيان  �أن  �إال 

مبيعات 2018 )�نخف�صت من 31% �صنة 2017(، و�أنظمة �لر�د�ر 14% )�نخف�صت من 17% �صنة 

2017(، و�إلكرتونيات �لطري�ن )14%(، و�الأنظمة �لبحرية 2% مقارنة بـ 1% �صنة 2017، و�أنظمة 

�لعقود تتوزع ب�صكل  �أن  �إىل  �ملعطيات  2017(. و�أ�صارت  9% �صنة  6% )�نخف�صت عن  �الت�صاالت 

بالتكنولوجيا  ومتز�يد�ً  خا�صاً  �هتماماً  ُتبدي  �لتي  �لهند  وخ�صو�صاً  �الآ�صيوية،  �ل�صوق  يف  �أكب 

مقارنة  %46 �أ�صيوية  دول  �إىل  �ل�صادر�ت  ن�صبة  بلغت   2018 �صنة  ففي  �الإ�رش�ئيلية؛   �لع�صكرية 

و�صمال   ،2017 �صنة   %21 بـ  مقارنة   %15 بن�صبة  �الأوروبية  �ل�صوق  تليها   ،2017 �صنة   %58 بـ 

2017، و�أمريكا  5% �صنة  بـ  2% مقارنة  2017، و�إفريقيا بن�صبة  14% �صنة  بـ  6% مقارنة  �أمريكا 

120
�لالتينية بن�صبة 6% مقارنة بـ 2% �صنة 2017.

 Stockholm International Peace �ل�صالم  الأبحاث  �لدويل  �صتوكهومل  معهد  تقرير  و�أكد 

لالأ�صلحة  م�صدر  �أكب  ك�صابع  مكانتها  عززت  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،Research Institute (SIPRI)
بني دول �ل�صناعات �لع�صكرية يف �لعامل، و�أن وترية هذه �ل�صناعة �رتفعت بن�صبة 55% على مد�ر 

�أن  و�ت�صح  �لفئة.  هذه  يف  �الأو�ئل  �لع�رشة  �لبلد�ن  بني  زيادة  �أكب  وهي  �ملا�صية،  �صنو�ت  �خلم�ص 

49% من �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية �لتي بيعت بني �ل�صنتني 2013 و2017 و�صلت �إىل �لهند، و13% �إىل 

�أذربيجان، و6.3% �إىل فيتنام. باملقابل، حتتل “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة 17 بني دول �لعامل �لتي ت�صتورد 

مقارنة  �الأخرية،  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  يف   %125 بن�صبة  �الأ�صلحة  من  و�رد�تها  ز�دت  وقد  �الأ�صلحة. 

121
بال�صنو�ت �خلم�ص �ل�صابقة لها.
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�ال�صتخبار�ت  �أجهزة  ميز�نيات  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  موقع  ن�رشه  تقرير  �أكد 

�الإ�رش�ئيلية �ملختلفة، ويف مقدّمتها �ملو�صاد و�ل�صاباك، �رتفعت كثري�ً يف �لعقدين �الأخريين، وحتديد�ً 

منذ �صنة 2012. و�أ�صاف �لتقرير �أن ميز�نيات كل من �ل�صاباك و�ملو�صاد تقدر �ليوم بنحو 4 مليار�ت 

 لكل جهاز منهما، مع تعاظم و��صح يف تاأثري ودور وحد�ت �لـ“�صايب” 
122

�صيكل )1.1 مليار دوالر(

123
و�لـ“هايتك High–Tech”، �لتي حتولت موؤخر�ً �إىل ر�أ�ص �حلربة.

6. املوازنة الع�شكرية:

توفري  �أهمية  عن  �حلديث  عن  �لع�صكريون  وقادته  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  يكُف  ال 

�مليز�نيات �ل�صخمة للجي�ص حتت ذريعة حجم �خلطر �لذي يحيط بهم، وي�صتمر �الإفر�ط يف �الإنفاق 

على  �صلبي  ب�صكل  ذلك  �نعكا�ص  من  �لد�خلية  �لتحذير�ت  من  بالرغم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  على 

�القت�صاد، وعلى �لقدرة على �حلفاظ على �الإنفاق �لدفاعي. ففي �آب/ �أغ�صط�ص 2018، طالب نتنياهو 

 %0.2 بن�صبة  زيادة  �أي   
124

دوالر(، مليار   8.2( �صيكل  مليار   30 بنحو  �لع�صكرية  �ملو�زنة   بزيادة 

للجي�ص  �لع�صكرية  �مليز�نية  ت�صاوي  �إذ  �الإ�رش�ئيلي؛  �الإجمايل  �لقومي  �لناجت  من   %0.3 وحتى 

125
و�الأذرع �الأمنية �الإ�رش�ئيلية 8% من �لناجت �لقومي للدولة.

و�صفت  بجل�صة   2018-2017 ل�صنتي  �لدولة  ميز�نية   2016/12/21 يف  �لكني�صت  و�أقر 

 
126

باملار�ثونية، حيث ح�صلت وز�رة �لدفاع على 70 مليار �صيكل )نحو 18.2 مليار دوالر( �صنوياً.

كما �أقر يف 2018/3/13 ميز�نية �لدولة ل�صنة 2019 بارتفاع قدره 4.3% عن مو�زنة 2018-2017، 

 وجتدر �الإ�صارة 
127

حيث ح�صلت وز�رة �لدفاع على 72.8 مليار �صيكل )نحو 21.2 مليار دوالر(.

هنا �إىل �أن جزء�ً كبري�ً من مردود �ملبيعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �ل�صنوية بات يدخل، منذ �صنو�ت، 

�إىل ميز�نية �لدفاع من غري �أن ُيعلن عنها.

 Yaakov Amidror �أميدرور  �الإ�رش�ئيلي ياكوف  �لقومي  �الأمن  �ل�صابق ملجل�ص  �لرئي�ص  �أعلن 

�أن “�ملو�زنة �ملالية �حلالية لوز�رة �حلرب و�جلي�ص و�الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية ال تكفي ملو�جهة 

معاريف،  �صحيفة  مع  حو�ر  يف  �أميدرور،  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل”.  تو�جه  �لتي  و�لتهديد�ت  �لتَّحديات 

على هام�ص �لذكرى �ل�صنوية 46 حلرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973، �أن “�إ�رش�ئيل �صهدت نقا�صاً 

حاد�ً د�خل قيادتها �لع�صكرية و�ل�صيا�صية حول �لنو�يا �مل�رشية للحرب، و�ليوم يف ظل �لتهديد�ت 

درو�صاً  ��صتخل�صنا  نكون  �أن  ينبغي  قبلهم،  من  مفاجاأتنا  من  �الإ�رش�ئيلية  و�خل�صية  �الإير�نية 

128
هامة”.

�الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �لفعلية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�ملركزية يف �لفرتة 2014–2018: 
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129
جدول 5/14: النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2014–2018 بالأ�شعار اجلارية

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

201472,70520,321

201573,35618,887

201676,91220,026

201769,41419,283

201872,54720,169

النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2014–2018 )باملليون دولر(

�صـــنـتـي يف  “�إ�صـــر�ئيــل”   �أبــقــت 

�صيا�صاتها  على   2019-2018

يف  ��صرت�تيجيتها  باالأحرى  �أو 

�تبعتها  �لتي  ذ�تها  لال�صرت�تيجية  �متد�د�ً  ت�صكل  و�لتي  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �لو�صع  مع  �لتعامل 

وتعرث  �لفل�صطيني،  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ��صتمر�ر  �صوء  يف  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  خالل 

�ل�صاأن  يف  وموؤثر  فاعل  و�إ�صالمي  عربي  دور  �أي  وغياب   ،2007 �صنة  منذ  �مل�صاحلة   جهود 

�لفل�صطيني. 

تابع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لتعبري عن رغبته يف ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني، ورف�ص �أن يتوىل 

خو�ص حربٍ دموية يف قطاع غزة بالنيابة عن حممود عبا�ص و�ل�صلطة يف ر�م �هلل، الإعطائهم �ل�صلطة. 

وقد �أ�صار نتنياهو، يف مقابلة مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم Israel Hayom” يف 2019/4/5، �إىل �أن 

“�إ�رش�ئيل” م�صتفيدة من �النق�صام �لفل�صطيني و�أنه لن يعطي غزة الأبي مازن. وقال:

 خام�شًا: املوقف االإ�شرائيلي من الو�شع 

              الفــل�شـــطيـني الــداخـــلـــي
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كيانان  هذ�ن  �لغربية(.  )�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود�  وبني  غزة  بني  �لعالقة  ُقطعت  لقد 

منف�صالن، و�أعتقد �أنه على �ملدى �لبعيد، هذ� لي�ص �أمر�ً �صيئاً بالن�صبة لدولة �إ�رش�ئيل. وهذ� 

�أنه بذلك  �أبو مازن  �أبو مازن على نف�صه بيديه. لقد قل�ص حتويل �ملال. و�عتقد  �الأمر جلبه 

�صيُ�صعل غزة، و�أننا �صنحتل غزة بثمن دموي، و�أنه بالدم �الإ�رش�ئيلي �صيح�صل على غزة 

130
على طبق من ف�صة. وهذ� مل يحدث.

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تلويح  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  ر�أى 

بعد  للقطاع،  �الأ�صا�صية  باخلدمات  ترتبط  و�لتي  غزة،  لقطاع  �مليز�نيات  دفع  عن  بالتوقف  عبا�ص، 

تعر�ص موكب رئي�ص �حلكومة ر�مي �حلمد �هلل لتفجري عبوة نا�صفة يف �أثناء مروره، قادماً من معب 

بيت حانون �صمال �لقطاع، يف 2018/3/13، �أنه يدفع نحو مو�جهة بني “�إ�رش�ئيل” وحما�ص يف قطاع 

 كما ر�أت �ل�صحفية �الإ�رش�ئيلية عمرية 
131

غزة، م�صتغالً �لتفجري �لذي تعر�ص له موكب �حلمد �هلل.

ها�ص Amira Hass، يف مقال حتليلي ن�رشته يف هاآرت�ص، �أنه ال يوجد م�صلحة حلما�ص يف ما جرى، 

�مل�صاحلة  �أن  �آخر،  مقال  يف   Amos Harel هرئيل  عامو�ص  �لع�صكري  �ل�صحيفة  حملل  ر�أى  بينما 

132
�لفل�صطينية هي �ملت�رشرة من �لتفجري، وال �أحد غريها.

يف مو�ز�ة ذلك ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف فر�ص ح�صارها على قطاع غزة، حماولًة فر�ص �رشوطها 

على ف�صائل �ملقاومة هناك، ملوحة تارًة باحلرب �ل�صاملة، وتارة �أخرى بالت�صهيالت و�لفك �جلزئي 

�لوزر�ء �ال�رش�ئيلي  �مل�صاعد�ت �خلارجية. وقد برز ت�رشيح رئي�ص  باإدخال  �ل�صماح  للح�صار مع 

بنيامني نتنياهو، يف 2019/4/4، �لذي قال فيه �إنه عر�ص على قادة عرب تويل م�صوؤولية �إد�رة قطاع 

�أحد  �أن تعيد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �حتاللها وت�صقط حكم حركة حما�ص، ولكن مل يتطوع  غزة، بعد 

133
الإد�رة �لقطاع.

و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  باإجر�ء  لها  �ل�صماح  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بطلب  يتعلق  وفيما 

�ملوقع  �أفاد  ما  بح�صب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  طلب  جتاهل  “�إ�رش�ئيل”  قررت  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف 

�الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف 2019/12/28. وجرى �تخاذ �لقر�ر بعدم �لرد ب�صكل 

�إ�رش�ئيلي  �لطلب من قبل طاقم  �لفل�صطينية، بعد مناق�صة  �ل�صلطة  �أو �صلبي على توجهات  �إيجابي 

 وقد حال هذ� �ملوقف �الإ�رش�ئيلي، وفقاً ملوقف �ل�صلطة، دون �إجر�ء �النتخابات 
134

رفيع �مل�صتوى،

�لفل�صطينية حتى كتابة هذه �ل�صطور.

على �لرغم من �الهتمام �الإ�رش�ئيلي با�صت�رش�ف مرحلة ما بعد عبا�ص، و�لتي تنعك�ص من خالل 

ما يظهر من تقارير ومقاالت وت�رشيبات �أمنية على و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلي من حني �إىل �آخر، 

ومع ذلك فال تتوفر لدى تل �أبيب م�صار�ت و��صحة باجتاه تدحرج �الأمور بهذ� �مللف بالذ�ت، غري 

�أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي ي�صعى جاهد�ً وبقدر عاٍل من �حلذر، لتوفري بيئة منا�صبة ليكون خليفة عبا�ص 
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مو�فقاً لل�رشوط �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية؛ ومتعاوناً بدرجة “معقولة” يف �إد�رة �ل�صلطة “�لوظيفية” 

يف �ل�صفة؛ وحتى �إن �أمكن يف �لتعاون يف تطبيق “�صفقة تر�مب” ولو ب�صكل غري مبا�رش.

 Dror Shalom Yossi Beilin، عن �جلرن�ل درور �صالوم  ونقل �لوزير �ل�صابق يو�صي بيلني 

رئي�ص �صعبة �الأبحاث يف جهاز �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان(، قوله �إن “�أبو مازن هو 

�أرى  2006، ولذلك فاإين  �إ�رش�ئيل منذ عام  حجر �لز�وية �جلوهري يف �لهدوء �الأمني �لذي تعي�صه 

�صعوبة يف روؤية خليفة له يقدم مو�قف معتدلة وبر�غماتية �أكرث من �أبو مازن، �الأمر �لذي يتطلب من 

 
135

�إ�رش�ئيل �أن تاأخذه بعني �العتبار”.

وي�صع �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف �عتباره جملة من �ل�صيناريوهات يف �أعقاب وفاة عبا�ص، مبا ي�صمل 

�صيناريو حرب فل�صطينية يقاتل �جلميع فيها �صدّ �جلميع، �أو �صيناريو �صيطرة حما�ص على �ل�صفة 

136
�أو �صيناريو فو�صى.

وت�صري �لقناة �لثانية �لعبية، يف تقرير لها، �إىل �أّن �أبا مازن ال يحظى ب�صعبية، لكنه يحكم �ل�صفة 

�لغربية بقوة �الأجهزة �الأمنية وبغطاء �أمني �إ�رش�ئيلي، وعلى هذه �خللفية، ت�صري �لقناة ب�صورة غري 

137
مبا�رشة، �ىل �أن �لوريث �صينجح فقط �إذ� حظي بهذين �لعاملني �لرئي�صيني.

وت�صع �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، وفق ما مت ت�رشيبه يف �ل�صحافة و�الإعالم �الإ�رش�ئيلي، يف 

ح�صاباتها وتقدير�تها، ثالثة �صيناريوهات على طاولة �لبحث: ت�صلّم �حلر�ص �لقدمي �ل�صلطة، مثل 

�صائب عريقات، وماجد فرج، وجبيل �لرجوب، وحممود �لعالول، وهم من �ل�صخ�صيات �لتي يكن 

“�إ�رش�ئيل”، فيما يثل حممد دحالن �ل�صيناريو  �أنهم �صيو��صلون �لتن�صيق �الأمني مع  �الفرت��ص 

ور�ثة  وحروب  �أهلية  حلرب  �لفل�صطينيني  ومالم�صة  �لفو�صى  فهو  �لثالث،  �ل�صيناريو  �أما  �لثاين، 

�ل�صلطة د�خل حركة فتح، مبا ي�صمل حركة حما�ص وجهات �أخرى و�لذي من �ملمكن �أن ي�صاحبه، 

 Eli Ben–Meir رمبا ب�صكل �صعيف، �نتفا�صة ثالثة. وقد ذهب �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي �إيلي بن مائري

�لرئي�ص �ل�صابق ل�صعبة �الأبحاث يف جهاز �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان(، �إىل �صيناريو ر�بع، “عب 

مرحلة �نتقالية تقف فيها على ر�أ�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية �صخ�صية �صعيفة، لكنها حتظى مبو�فقة كل 

138
�الأطر�ف حتى �إجر�ء �النتخابات �لعامة”.

�ل�صري يف م�صار  بد�أت منذ فرتة، يف  “�إ�رش�ئيل” قد  �أن  �ل�صيناريوهات، يبدو  وخروجاً عن هذه 

�آخر، يرتكز على طي �صفحة عبا�ص مبكر�ً، وينتهج �صيا�صة فتح عالقات مع �صخ�صيات و�زنة يف 

�الإ�رش�ئيلية،  �خلطو�ت  �أوىل  متثلت  وقد  �الأمنية.  �الأجهزة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أجهزة 

يو�آف  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لفل�صطينية  �ملناطق  �صوؤون  مبن�صق  يعرف  ما  مكتب  عب 

تخ�ص  �إن�صانية  ق�صايا  يف  �لفل�صطينيني  مع  �لتعامل  يف  مردخاي  مكتب  مهمة  وتتلخ�ص  مردخاي. 

لل�صلطة  �لتابعة  �ملدنية  �ل�صوؤون  وز�رة  هو  ثالث  طرف  خالل  من  و�لزيار�ت،  و�لعالج  �ل�صفر 
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�لفل�صطينية. وقد د�أب �جلانبان على ذلك �صنو�ت عديدة، حتى تغري �لو�صع بعد �صنة 2014، حني 

بد�أ مكتب مردخاي يجري �ت�صاالته مبا�رشة مع �لفل�صطينيني، دون �ملرور بالوز�رة �لفل�صطينية، 

139
وهو ما �أثار غ�صبها و�حتجاجها.

باالإ�صافة �إىل ذلك، خرجت بع�ص �الإ�صار�ت �الإ�رش�ئيلية بطرح خيار قدمي جديد يف �ل�صفة �لغربية 

يكون �أكرث مالءمة لـ“�إ�رش�ئيل” يف حال غياب عبا�ص، ومن ذلك ��صتعادة �صيناريو “رو�بط �لقرى” 

�لذي طبقته “�إ�رش�ئيل” يف بع�ص �أنحاء �ل�صفة �لغربية يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي، وجتاوبت معها 

وتتمثل  �لفل�صطينية.  �لف�صائل  �أيدي  على  منها  عدد  �غتيال  ومت  �لفل�صطينية،  �ل�صخ�صيات  بع�ص 

مهمة “رو�بط �لقرى” يف �إد�رة �ل�صوؤون �حلياتية من خالل �لتو��صل مع �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية، 

�أو ت�صهيل بع�ص �صوؤونهم �ملعي�صية، وكل ذلك مبعزل عن �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صها، بتجاوزه 

 �أما يف �ملدن �لفل�صطينية �لكبى فقد يكون خيار �لطرف �الإ�رش�ئيلي يف �ملجال�ص 
140

�إد�رياً و�صيا�صياً.

�ملحلية �ملنتخبة، �لتي ُتدير حياة �لفل�صطينيني �ملعي�صية و�حلياتية، مبعزل عن �أي مدلول �صيا�صي 

و�صيادي، �رشط �أال تفوز فيها حما�ص، حيث تخ�صى “�إ�رش�ئيل” من ذلك.

باأن يدير كل و�حد  �لفل�صطينيني،  باإف�صاح �ملجال ل�صباط �الأمن  �ملتمثلة  �لثالثة  �ل�صيغة  وهناك 

141
منهم �ملحافظة �لتي ي�صيطر عليها، و�لتو��صل معهم عب �صابط �الت�صال �الإ�رش�ئيلي.

�صنتي  خالل  و�لقومي  �لديني  �لتطرف  حدة  بت�صاعد  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  �ت�صف 

2018-2019؛ وتكرَّ�صت هيمنة “�ليمني” على �مل�صهد �ل�صيا�صي؛ مع ت�رشذم و�نهيار 

يف  ت�صاوقت  �أبي�ص،  �أزرق  حزب  مثل  �ليمني  مو�جهة  يف  �ل�صاعدة  �لقوى  وحتى  “�لي�صار”.  قوى 

جوهر طروحاتها مع طروحات �ليمني فيما يتعلق مب�صار�ت �لت�صوية و�صم �لقد�ص و�مل�صتوطنات 

�الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �إقر�ر  يف  �ل�صهيوين  �لتطرف  وجتلى  تر�مب”.  و“�صفقة  �الأردن،   وغور 

�لعن�رشية  �لقو�نني  هذه  قمة  وكان   .2019 نهاية  وحتى   2017 �أو�خر  منذ  عن�رشياً  قانوناً   37 لـ 

�لطبيعة  يكر�ص  �لذي  �ليهودية”  �لقومية  “قانون  على   2018 يوليو  متوز/  يف  �لكني�صت  م�صادقة 

�ليهودية �ل�صهيونية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

�مل�صت�صار  بتوجيه  تعززت  و�لتي  نتنياهو،  الحقت  �لتي  بالف�صاد  �التهام  ملفات  من  وبالرغم 

يف  �ال�صتمر�ر  من  متكن  نتنياهو  فاإن  �إليه؛  ر�صمياً  �التهامات   2019/11/21 يف  للحكومة  �لق�صائي 

�صد�رة �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي، ومن �ال�صتمر�ر يف قيادة “مع�صكر �ليمني”، ومن �الحتفاظ بفر�ص تويل 

رئا�صة �لوزر�ء مبا يجعله يفلت ولو موؤقتاً من �ملحاكمة و�ل�صجن.

من  حالة  بروز  �إىل  و�حد،  عام  من  �أقل  يف  مر�ت  لثالث  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  �نعقاد  �أدى 

�إىل  �ملطاف  نهاية  يف  توؤدي  قد  حالة  وهي  �حلكومي.  �الأد�ء  يف  و�لتعرث  �ل�صيا�صي  �ال�صتع�صاء 

خال�شة
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ت�صكيل  �إىل  �أو  �أبي�ص،  و�أزرق  �لليكود  �أي  �لكبريين،  �حلزبني  بني  وطنية”  “وحدة  حكومة  ت�صكيل 

ر�بعة؛  �نتخابات  �إىل  �أو  �إليها،  �الن�صمام  على  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  و�فق  ما  �إذ�  يينية  حكومة 

�إدخال  و�حتماالت  �الإ�رش�ئيلي،  �النتخابي  �لنظام  م�صتقبل  حول  ت�صاوؤالت  يطرح  قد  ما   وهو 

تعديالت عليه.

�إىل تنظيم نف�صها وترتيب  �لعربية  �لفل�صطينية  �الأقلية  �لتطرف �ل�صهيوين، �صعت  ويف مو�جهة 

�صفوفها؛ ومتكنت من حتقيق �إجناز تاريخي بح�صولها على 15 مقعد�ً يف �لكني�صت. وقد �أظهر ذلك 

�أنها متكنت من حت�صيد �أعد�د كبرية من فل�صطينيي 1948 يف �صفوفها، مع تعاظم �صعورهم بحالة 

�ال�صتهد�ف �ل�صهيوين و�ملخاطر �لتي يو�جهونها. غري �أن هذ� �لنجاح �لن�صبي، ي�صعب ترجمته �إىل 

�إجناز�ت �صيا�صية على �الأر�ص؛ ولكنه مهم كاأحد �الأدو�ت يف مو�جهة �لعن�رشية �ل�صهيونية.

��صتمر�ر  مع  �صنوياً،   %2 بن�صبة  متو��صعاً  منو�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  �الإح�صاء�ت  وتظهر 

تز�يد �لفل�صطينيني �لعرب مقابل �ليهود. كما تظهر بيانات �لهجرة تز�يد�ً حمدود�ً يف معدل �لهجرة 

�ليهودية �إىل فل�صطني �ملحتلة 1948 “�إ�رش�ئيل” مقارنة بال�صنو�ت �لع�رش �ملا�صية؛ لكنها تبقى زيادة 

�صئيلة مقارنة بالهجرة يف �لعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين. كما �أن �خلط �لبياين �لعام ي�صري باجتاه 

حتقيق �لفل�صطينيني �أغلبية �صكانية على �أر�ص فل�صطني �لتاريخية يف �مل�صتقبل �لقريب.

متكنت “�إ�رش�ئيل” من حتقيق نتائج �قت�صادية متقدمة يف �صنتي 2018-2019 �صو�ء يف �رتفاع 

�لناجت �الإجمايل �ملحلي �أم يف �رتفاع دخل �لفرد، كما حافظت على عالقات جتارية و��صعة وكبرية، 

وعلى حجم �صادر�ت كبري، بالرغم من ��صتمر�ر حالة �لعجز �لتجاري. وظلت “�إ�رش�ئيل” ت�صتفيد 

�لدخل  م�صتويات  من  بالرغم  �صنوياً  دوالر  مليار   3.8 �إىل  و�صل  �لذي  �لكبري  �الأمريكي  �لدعم  من 

�الإ�رش�ئيلية �لعالية حتى باملقارنة مع دول �أوروبا �لغربية.

و��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �الهتمام مبنظومتها �لع�صكرية وتطويرها، وتوفري ميز�نية ع�صكرية 

�الأمريكي  �لدعم  من  وباال�صتفادة  �ملنطقة،  دول  على  �لع�صكري  تفوقها  ل�صمان  �صعياً  �صخمة، 

�لغربي. كما �هتمت بال�صناعات �لع�صكرية وب�صادر�ت �الأ�صلحة و�ملنظومات �الأمنية لتحافظ على 

موقعها �ملتقدم يف قائمة �لدول �مل�صدرة لل�صالح.

ويف �ملقابل، فاإن �ملجتمع �ل�صهيوين ظّل يعاين من �أزماته �لد�خلية، ومن عجزه من فر�ص �إر�دته 
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�ل�صهيوين.
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