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إسرائيل""الفوضى السياسية يف   
 والتحذيرات من احلرب األهلية

 د. عدانن أبو عامر
 :مقدمة

 

ملفردات غري معهودة  ا  شهدت الساحة السياسية واحلزبية اإلسرائيلية يف األسابيع األخرية انتشار 
وذلك ابلتزامن يف النقاشات والسجاالت السياسية، مثل: احلرب األهلية، الفوضى، اهنيار الدولة، 

هلا،  األزمة السياسية املستفحلة يف دولة الكيان، وعدم وجود بصيص أمل إلجياد حل  مع استمرار 
 س.املبكرة الرابعة املقررة يف آذار/ مار  حىت من خالل االنتخاابت

، زادت حدة 23/3/2021ومع بدء العد التنازيل لذهاب اإلسرائيليني إىل صناديق االقرتاع يوم 
السياسية واحلزبية، وسط انتشار الفت ملفردات واهتامات بني اإلسرائيليني، مل تكن  االستقطاابت

سائدة يف سنوات وعقود سابقة، ومشل ذلك 
ى الزعماء السياسيني، والكت اب، واملعلقني عل

حد ٍّ سواء، وليس هناك يف األفق ما قد يشري 
إىل تراجعٍّ يف تدهور هذا اخلطاب املتداول، يف 
مرحلة ما بعد عقد جولة االنتخاابت املبكرة 
الرابعة، بل إن املعطيات السائدة حتف ز على مزيد 

  من احندار النقاشات السياسية.
، وملاذا ومجهورا   نقاشاهتم: ساسة وكتااب  ناقش أهم ما يتداوله اإلسرائيليون يف هذه الورقة ت

ل حقيقة الوضع القائم بينهم، أم أن األمر متث   دخلت هذه املفردات على سجاالهتم، وهل فعال  
، وكيف يؤثر ذلك على نظرهتم بني األحزاب املتنافسة للمزاودات السياسية حيتمل مبالغة وتضخيما  
  وحتديد السيناريو املرجح. ،تملةاحملهات سيناريو ، وأهم اللكياهنم، ورؤية العامل هلم
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 أواًل: حرب "الكل يف الكل":
 

 فرباير يف تقدميشباط/  4كان من مشاهد السجال السياسي واحلزيب اإلسرائيلي متثل يوم 
لنظام لف استنز ، وما مثلته من حالة ا 120املتنافسة على مقاعد الكنيست الـالقوائم االنتخابية 

 1ية".مرضقائمة، وعربت عن حالة " 39بلغ عددها  ثاإلسرائيلي، حي السياسي
أن من  على الرغم، عدد القوائم احلزبية املسجلة يف االنتخاابت املقبلة رقما  قياسيا  لقد بلغ 

آذار/ مارس، خصوصا  يف ضوء  مقاعدهم بعدالعديد من أعضاء الكنيست احلاليني سيخسرون 
املتوقع لعدد من األحزاب، ألهنا لن جتتاز نسبة احلسم، ونشوء أحزاب انشقاقية أخرى، هنيار اال

وفق التغيري الدراماتيكي املتوقع يف االنتخاابت وغياب لوجوه مركزية يف الكنيست األخرية، لكن 
املقبل، يف الربملان  لن يكونوا كنيستا  يف الضو أن قرابة مخسني ع استطالعات الرأي األخرية

ابإلضافة إىل خلوه من اجلنراالت العسكريني بعد إخفاقاهتم السياسية املتالحقة، ال سي ما بيين 
 Mosheوموشيه يعلون  Gabi Ashkenaziايب أشكنازي جو  Benny Gantzجانتس 

Ya'alon.  

                                                             

 : ، انظر5/2/2021وم، إسرائيل الي موقععوفر كونيغ، أعداد غري مسبوقة من القوائم االنتخابية املسجلة،  1
  https://www.israelhayom.co.il/article/847895 )ابللغة العربية( 

ايب أشكنازيج موشيه يعلون  بيين جانتس 

https://www.israelhayom.co.il/article/847895
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يتوقف، ألن هذا العدد  الذي ال دورانة من الاحلزبية اإلسرائيلية األخرية حال البياانتتعكس 
ظام السياسي اإلسرائيلي القوائم االنتخابية يسهم بصورة واضحة يف عدم حتديث النالالمتناهي من 

لقوائم نتيجة واضحة امن جهة، وجيعله عرضة لالستنزاف من جهة أخرى، ويف النهاية تعطينا هذه 
 ما قد يضر بعمل الكنيست. عن نظام سياسي مريض، يعتمد أساليب معقدة،

لدميقراطية، ل اإلسرائيلي عهداملآلخر استطالع أجراه  ا  وفقو 
فيما  %،21يصل ابلكاد إىل نسبة  ا  لكنيست حاليافإنه أتييد 

إىل نسبة غري مسبوقة  اإلسرائيلية اخنفضت الثقة يف األحزاب
وجتلى عدم الرضا العام عن القادة  .% 14بلغت الـ

خمتلفة مثل جتاهل قيود كوروان،  ألسباباإلسرائيليني 
وخروقات اإلغالق، وابتت حركة االحتجاج اليوم أوسع 

 2011.2من سابقتها يف  ا  بكثري وأكثر تنوع
اإلسرائيليني يتوافقون على أن فإن  ية،ملية االنتخابانطلقت التحضريات إلجراء العبينما و 

أما ، ا  حقيقي ا  معظمها ليس لديه برانجمن ألقراطية، و دميغري المعظم األحزاب كشفت عن هويتها 
عين إضعاف هذه األطر واألحزاب ، وهذا يجزئية وقصرية النظرفهي  ،إن وجدت ها،خطط عمل
 .ا يؤدي إىل نزعات الشخصنة، ودعم القادة االستبدادينيممالسياسية، 

البعض انقسام و  ها،دمج بعضمن السمات الالفتة يف القوائم االنتخابية املرشحة للكنيست، 
 عن وان، ختليآخر  ةدو ، وتقاعد شخصيات ابرزة من السباق، وعاء البعض الثالثواختف، اآلخر

  3خلوض املعركة االنتخابية. فرتة طويلة، إىل الظهور، متهيدا   التنافس

                                                             

 ، انظر:7/2/0212قراطية، ملن سيصوت اإلسرائيليون يف االنتخاابت، و املعهد اإلسرائيلي للدمي 2
https://www.idi.org.il/articles/33597 )ابللغة العربية( 

 :، انظر4/2/2021، 12دفنا ليئيل، القوائم االنتخابية واملرشحون، القناة العربية  3
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2021/Article-

27611dfff776771027.htm?Partner=rss )ابللغة العربية( 

https://www.idi.org.il/articles/33597
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2021/Article-27611dfff776771027.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2021/Article-27611dfff776771027.htm?Partner=rss


 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  4        

يد عدد القوائم املتنافسة يف االنتخاابت عن االنقسامات اإلسرائيلية العديدة، والنفور املتزايُعرب  
يف حني أن النسبة األكرب ز األحزاب السياسية، هلا مسات متي  ها من السياسيني، مع أن قلة قليلة من

تفتقر للمؤسسات الداخلية املتطورة، والوجود على املستوى احمللي، واحلد األدىن من املوارد، منها 
وقبل كل شيء ليس لديها أيديولوجية متماسكة، وخطة مفصلة للتعامل مع العديد من التحدايت 

على ابلكاد اليت تواجه اجملتمع اإلسرائيلي اليوم، ووصلت حالة من الضعف لدرجة ابتت قادرة 
 داء دورها السياسي املركزي.أ

على  "إسرائيل"تزايد عدد املرشحني، فإن  ابلرغم منه اخلالصة يف موضوع القوائم االنتخابية أن
من القوائم  جدا   ا  كبري   ا  هناك عدد، صحيح أن وشك أن تصبح دولة بدون نظام حزيب متطور

، لكن كلها ات اليت تتطلب تكوينا  احلزبية، واجملموعات املتخصصة، واملبادرات الشخصية، والرتكيب
ري لألحزاب السياسية القوية، حىت إن هذه األحزاب اإلسرائيلية اليت جتُ  بدائل ضعيفة جدا  

الكيان ا سيكون له عواقب وخيمة على ميول استبدادية، مم ذومنها  انتخاابت تنافسية، كثرير 
  .اإلسرائيلي

ألهنا تتسبب تكرار اجلوالت االنتخابية املبكرة، هذا يؤكد التخوفات اإلسرائيلية من ظاهرة 
ا جعل تركت هذه اجلوالت معظم األحزاب اإلسرائيلية مفلسة، ممو تدهور القوائم احلزبية، ب

مؤسساهتا هشة، وأنشطتها حمدودة للغاية، وأيديولوجياهتا يف أحسن األحوال غامضة، ولذلك 
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ة االنقسامات أو االندماجات احلزبية اإلسرائيلية لن تفلح يف حتسني حالة اهلياكل احلزبية فإن حال
 .الفاشلة

هم اهلياكل األساسية أبفقدان الثقة من التوصيفات اإلسرائيلية الالفتة، ذات الداللة املهمة، أن 
ة يف اختاذ القرارات، السياسية أكثر صعوب هتاعلى البقاء، وجيعل حيا هتاقدر  يهدد حتما  يف الدولة 

، وهذا التفكك هتاوفرض السياسات، وتبلور املزيد من اجليوب املستقلة اليت ال ختضع لسيطر 
املؤسسي أعمق بكثري مما تكشفه الصراعات حول شكل وتركيب قوائم الكنيست املقبلة، وكل 

 4.إىل ذروهتا "إسرائيل"ذلك يرفع أزمة التمثيل السياسي يف 
 "قراطيتهاو دمي"عن  ختل تاإلسرائيلية األحزاب السياسية آخر، يتعلق أبن مثَّة مؤشر الفت 

النتخاابت دفع األحزاب لبدء العد التنازيل ، حىت إن الداخلية، وابتت تعمل لصاحل أفراد معينني
 اهري تادوس على دسا تهذا اإلجراء يعين أهنو لتخلي عن االنتخاابت التمهيدية، لاملنخرطة فيها 

ملرة الثالثة اليت يتم ااالنتخاابت قبل كل محلة انتخابية، وهذه  هذه وجوب إجراء نص علىت يتال
من  م، وخوفهمهباحز أابحلفاظ على والء أعضاء بات قادهتا من رغ فيها الدوس عليها، انطالقا  

 م يف األحزاب األخرى.هيمنافس
ختتفي املظاهر أت بدالقوائم االنتخابية،  تسجيل القحىت أنه بعد أايم قليلة فقط على إغ

تفوقون على املؤسسات ، وتتفوق عليها شخصيات احلاخامات والقادة، وهم ي"إسرائيل"احلزبية يف 
من مشاريع  عمل انطالقا  لإىل ا احلزبيون نو السياسي الزعماء وحتولاحلقيقية واألعضاء احلزبيني، 

كيف مع حالة "األان لتل لتنقل بني مساراهتا السياسية، وصوال  ابجيدون صعوبة و ، شخصية فردية
 العمالقة" اليت تتملكهم.

حالة من التصدع بني أقطاهبا،  " أوجدتإسرائيل"التطورات احلزبية يف وهكذا ميكن القول أن 
التهديد بدخول مواجهة مفتوحة بينها، بسبب حالة الغطرسة املتزايدة، وادعاءات  تصل حد  

                                                             

 ، انظر:5/2/0212نعومي حزان، األزمة السياسية يف إسرائيل تصل ذروهتا، موقع زمن إسرائيل،  4
  zman.co.il )ابللغة العربية( 

https://www.zman.co.il/194888/


 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  6        

التباهي اليت ال تتوقف، ومزاعم كل حزب وقائد حبيازته احلصرية للعالج اخلاص جبميع مشاكل 
االنتخاابت وكأهنا  تقراطية يف األحزاب اإلسرائيلية، بدو ، وبدال  من إجراء املراسيم الدمي"إسرائيل"

 5.حفلة للمصابني جبنون العظمة
 

 اثنياً: أفول عهد اجلنراالت:
 

بينما شهد الكنيست يف دوراته الثالثة األخرية حضورا  الفتا  
فإن التقديرات ن جنحوا يف السياسة، مم اإلسرائيلينيللجنراالت 

ا قد ينذر اإلسرائيلية تتوافق بشأن غياهبم يف الكنيست املقبل، مم
بنهاية عصر اجلنراالت يف السياسة اإلسرائيلية، عقب اإلعالن 

ادي جأشكنازي وزير اخلارجية، وأتكيد ايب عن تقاعد مبكر جل
قائد اجليش السابق عدم االنضمام  Gadi Eisenkotآيزنكوت 

انتس وزير احلرب لن جألي قائمة حزبية، والكشف أن بيين 
، ابإلضافة إىل انسحاب يتجاوز نسبة احلسم يف االنتخاابت
 6موشيه يعلون من السباق االنتخايب.

على أنه البديل  Blue and White أبيض - كان يُنظر حلزب أزرق  سنتنيأنه قبل  الغريب
، حيث ترأسه قائد أركان اجليش Benjamin Netanyahu األبرز لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو

 فقط، سنتنيايب أشكنازي، لكن بعد جموشيه يعلون و  نظرييهانتس، وانضم إليه جالسابق بيين 
، انتس يف استطالعات الرأيجن السياسة، ومل ترتفع حظوظ أعلن األخري أنه سيأخذ اسرتاحة م

  واستقال يعلون من احلياة احلزبية بعد تعثراته املتالحقة.
                                                             

مشوئيل روزنر، االنقسامات واالئتالفات يف االنتخاابت اإلسرائيلية، هيئة البث اإلذاعي والتلفزيوين اإلسرائيلي،  5
 )ابللغة العربية( https://www.kan.org.il/Item/?itemId=99394، انظر: 1/2/2021

 :، انظر3/1/2021يشون، مكور ر  موقع شالوم يروشاليمي، ليس كل جنرال ملزم بدخول اجملال السياسي واحلزيب، 6
https://www.makorrishon.co.il/opinion/298937/ )ابللغة العربية( 

 جادي آيزنكوت

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=99394
https://www.makorrishon.co.il/opinion/298937/
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للسياسات  "احلمض النووي" ونخفاق العسكريني اإلسرائيليني إىل أي مدى ال يفهميظهر إ
أن  على الرغم منآخر مهمة شاركوا فيها يف حياهتم هي اجليش،  ، ألن"إسرائيل"احلزبية يف 

، Yitzhak Rabin إسحاق رابنيو ، Ariel Sharon السؤال يطرح عن سبب جناح أريل شارون
 7هؤالء اجلنراالت الذين حكموا السياسة اإلسرائيلية عدة سنوات. ،Ehud Barak ابراكإيهود و 

لذي يكمن يف ا، "إسرائيللـ"بوادر هتديد وجودي  ا  ضمنيهذه الظاهرة االجتماعي حتمل 
جلنراالت، ابتوا يقدسون االساسة اإلسرائيليني، ومنهم ألن التهديد املوجود داخل اإلسرائيليني، 

الوقوف يف وجههم  واحليل، ووضع العصي يف الدواليب السياسية، ومن حياول ،واخلداع ،الكذب
 .مع اإلسرائيلي اليو ا يشكل الضربة األكرب يف وجه اجملتممميُنظر إليه بنوع من االمشئزاز، 

 
 اثلثاً: انتشار الفساد:

 

 

 إسرائيل""، تزايدت التحذيرات من ظهور رائيليةابلتزامن مع انطالق العملية االنتخابية اإلس
املزيد واملزيد من اإلسرائيليني يتقبلون ظاهرة الفساد احلكومي يف مؤسسات وأصبح ابلفساد، غارقة 
القناعات اإلسرائيلية ، وانتشار املزيد من الدولة

فاسدون، وال  مومسؤوليه مأبن مجيع حكامه
توجد شخصيات عامة نظيفة، اجلميع مدفوعون 
ابملصاحل الشخصية، وكل شيء يرتجم إىل أموال 

 كبرية ونفوذ، وهكذا يصاب اجلميع ابلفساد.
كثري من اإلسرائيليني يشاركون هذا االعتقاد، ويف عصر األخبار السريعة، كلما ظهرت قضية 

، ابت اجلمهور اإلسرائيلي مرتبكا  و ا بدول العامل الثالث، هقارنتملئيلية، هناك من يسارع فساد إسرا
التقديرات املتزايدة ، مع العلم أن ز بني احلقيقة والكذبويف أحسن األحوال مل يعد يعرف كيف ميي  

                                                             

 : ، انظر31/12/2020معاريف،  عموقدانيئيل، هلذا السبب خيفق اجلنراالت اإلسرائيليون يف احلياة السياسية، روين  7

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-811997 )ابللغة العربية( 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-811997
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ا مميف أوساط اإلسرائيليني تتحدث عن تزايد خطري يف قضااي الفساد، ولوائح االهتام الشديدة، 
مبا  وجيها   جيعل من هذا الفساد سببا  و جيعلهم مقتنعني أبهنم يف دولة كل مسؤول فيها فاسد، 

 يكفي لعدم اختيار مرشح معني يف االنتخاابت اإلسرائيلية القادمة.
احلكومية والوزارية،  اتالساح يففقط  موجودا    يعدمل " اإلسرائيليفسادال"هذا مع العلم أن 

ئها على انتخاب عدد غري قليل من رؤسا يف السلطات احمللية والبلدايت، ولذلك ت   ولكن أيضا  
، ولذلك فقد وصلت خطورة ظاهرة وجود عالقة أو أخرى حتوم فوق رؤوسهم ابلفساد الرغم من

الذي نشرته منظمة الشفافية  2020 سنةأن مؤشر الفساد العاملي لحد ٍّ  إىل "إسرائيلالفساد يف "
، مئةمن أصل  60على درجة  إسرائيل""فيه  ، حصلتTransparency International الدولية

 وهي ليست بعيدة عن اخلط األمحر، وفيما يتعلق ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
operation and Development-for Economic Co Organisationصورة أكثر  ، تظهر

 8.دولة 37من بني  25 حتتل املرتبة الـ "إسرائيلفإن "قتامة، 

استخدام السلطة العامة بشكل غري الئق للرتويج  بدأ عندما ت   "إسرائيل"األساسي يف الفساد 
السمعة، واستخدامها  لساسة سي ِّئيلزعيم واحد على حساب اآلخرين، وخصصت موارد الدولة 
االستخدام غري ، وابت يتمثل يف لتجميع الثروات والرحالت اجلوية واهلدااي واألراضي والشقق

املناسب للسلطة العامة لغرض تعزيز املصاحل، والنتيجة تتمثل بتوزيع األموال دون شفافية، بسبب 
يف  اإلسرائيليني وضع أبناء كبار املسؤولني انتشار احملسوبية وغياب نظام العدالة، اليت يتم فيها

                                                             

 :، انظر82/1/2021، غلوبس االقتصاديةموقع إسرائيل يف مؤشر الفساد العاملي، جملة  نيتسان شافري، 8
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358728 )ابللغة العربية( 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358728
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 "، اليهود املتدينني،احلريدمي"املناصب العليا على حساب اآلخرين، حىت وصل األمر إىل استخدام 
 .للسلطة السياسية لتعزيز مصاحلهم

بشكل كبري يف تطوير الفساد  "إسرائيل"األنظمة واملؤسسات السائدة يف سهمت أوهكذا 
، مثل إمكانية عودة شخص ُمدان جبرمية مشينة إىل هوجود قوانني ال متنع انتشار  فيها، يف ظل  

للفاسدين، ويعيد  لتسامح جتاه السلوك اإلجرامي  لاحلياة السياسية، ما يدفع اجلمهور اإلسرائيلي 
إذا ترشح  واتفاجأيدينوا ابلفساد العام، ولن جلسوا يف السجن، وأُ  منلحياة السياسية العامة ل

مع العلم أن هناك سببا  مل يعد ختطئه العني، ويتمثل  9عدد منهم يف االنتخاابت القادمة. وفاز
يضاعف احلبس على قضااي الفساد من سبعة إىل  إسرائيلي حماوالت للرتويج ملشروع قانون بوجود

القانون يف حني أن  ،يف الكنيست رفض هذه احملاوالت يف مرحلة القراءة األولية ، لكن ت  سنة 14
الذي يسمح ملرشح لديه لوائح اهتام ابلرتشح لرائسة الوزراء يعطي شرعية للفساد العام، كما يفعل 

السنني ميكن  د والية رئيس الوزراء، والنتيجة أن السلطة املرتاكمة على مر  عدم وجود قانون يقي  
 أن تؤدي للفساد العام.

يتسم ابلبطء، ويسهم يف تنامي أبنه قضائي السائد ال همنظاميف هذه اآلونة يتهم اإلسرائيليون 
ظاهرة الفساد، والقضااي اليت يتم فتحها تبقى عالقة لسنوات عديدة يف مكتب املدعي العام، 

ضعيف، ويف مثل هذه احلاالت، يطور الكثري من اإلسرائيليني التعاطف  ما يتم إغالقها برد ٍّ  وغالبا  
. حىت إن ثقة يف األنظمة القانونية بسبب سلوكها اإلشكايلمع املشتبه هبم ابلفساد، ويفقدون ال

املؤسسات احلكومية  سلوك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يف التشهري والتحريض ضد  
يف فقدان الثقة، وعندما ال توجد ثقة يف اهليئات املسؤولة عن حتديد من هو  ا  كبري   ا  ماسهإيقدم 
، والنتيجة ، وهو احلاصل فعال  "إسرائيل"، فإن الوضع ميكن أن يتدهور يف ومن ليس فاسدا  ، فاسد

وغياب مظاهر ، فيها صنع القرار ودوائرمؤسسات الدولة، أن هذا الفساد الذي ابت ينخر يف 

                                                             

  ، انظر:28/1/2021ركر، ذي ما موقع فسادا من ديب، وتشبه برواني ودار السالم،ليئور ديتال، إسرائيل أكثر  9
https://www.themarker.com/news/.premium-1.9487461 )ابللغة العربية( 

https://www.themarker.com/news/.premium-1.9487461
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أنه يشكل خطرا   على الرغم منعدم تعاون اجلمهور اإلسرائيلي،  ىلإيؤدي ميكن أن  ،الشفافية
 10."إسرائيل"على مستقبل 

 
 رابعاً: الكراهية بني اإلسرائيليني:

 

من تفاقم حالة الكراهية الداخلية داخل اجملتمع اإلسرائيلي؛ ألهنا ستؤدي  اإلسرائيليون ذرحي
 "وابءغري مسبوق ملا ابت يوصف " ا  ر انتشتشهد انفسها  "إسرائيلوابتت "هبم إىل اهلاوية، 

بشكل شبه  هم، ويشل اقتصاداإلسرائيلينيالكراهية الداخلية، وفيما يسقط وابء كوروان آالف 
 "الوطنية هتاحد"و يف حماولة احلفاظ على  "إسرائيل"كامل، ويغري أسلوب حياهتم، فقد فشلت 

 .ذريعا   فشال  
ابت، وكأهنم مرة أخرى يف دوامة مشرتكة من الوابء واالنتخاأنفسهم يعيشون ن و اإلسرائيليجيد 

 متذكري أبهنالمراء، و دفعت أوساطهم السياسية لرفع البطاقة احلحييون حالة من اجلنون احلقيقي، 
التعبري عنها ابلفعل يف العنف  يف الطريق إىل اهلاوية، بسبب الكراهية الداخلية املتزايدة، وت  

 11.اجلسدي يف الشوارع، يف هذه احلملة االنتخابية املثرية
، همللحملة االنتخابية املقبلة ما زالت تنتظر  "ذروة الكراهيةاألوساط اإلسرائيلية أن "وتعتقد 

ألنه ألن أحداث األايم األخرية أثبتت أن هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه االنتخاابت، 
ألن  ،على واقعهم األليمالذين يستيقظون ن و سرائيليواإل، واالنقسام حمل الكثري من الكراهيةسي

 .همما زالت أمام "قمة الوقاحة"أن  ، وابت واضحا  "القبيحة"قراطيتهم و تبدو عليه دمي هذا ما
ه اآلن، ألهنا حتمل ونر ي، فإن دوائر الكراهية بني اإلسرائيليني أوسع ابلفعل مما نفسه الوقت يف
، البعضمن مؤشرات االمشئزاز واالزدراء الذي يظهره انخبو األحزاب اإلسرائيلية لبعضهم  كثريا  

                                                             

 ظر:، ان29/1/2021أوزين، حتذيرات من التبعات السياسية النتشار الفساد، معاريف،  كرين  10
   https://www.maariv.co.il/journalists/Article-818402 )ابللغة العربية( 

 ظر:، ان25/1/2021 ،معاريفاإلسرائيليني أتخذهم حنو الفوضى، الكراهية الداخلية بني يوسي أحيمائري،  11
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-817328 )ابللغة العربية( 

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-818402
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-817328
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أمام م دأبوا يف اآلونة األخرية على وصف منافسيهم ابلعديد من التعبريات الفظة، وكأهنبعد أن 
مثن، حىت لو كان  ، أبي  "إسرائيل"طغمة عسكرية ال ميكن إيقافها، تريد العودة إىل السلطة يف 

  .من خالل تشويه مسعة املعسكر املوازي
املتوقعة ملا يشهده اإلسرائيليون من مظاهر  لنتيجةعلما  أبن ا

 مهباذه ونشالكراهية والتفسخ الداخلي تتمثل يف أهنم ابتوا خي
من حذر إىل قاع اهلاوية، وإمكانية جتدد احلرب األهلية اليت 

، رئيس الوزراء  Menachem Beginنجاندالعها مناحيم بي
 همالداخلي بين إمكانية جتدد حوادث العنف، ألن الراحل

، وهذه كلها تكون نتيجتها النهائية نقلهم إىل هوامش التاريخس
 12مفردات إسرائيلية.

االنتخاابت، وقع حدث عاملي الفت تزامن مع التوترات اإلسرائيلية الداخلية عشية الذهاب إىل 
 United States Capitolرس األمريكي اليت شهدها مبىن الكوجن "أحداث الفوضىوهو اندالع "

، 2021يناير / كانون الثاينيف   Joe Bidenقبيل ساعات من تنصيب الرئيس املنتخب جو ابيدن 
سحق إ رئيس وزرائهم الراحل ألحداث األمريكية إىل أذهان اإلسرائيليني اغتيالوقد أعادت هذه ا

 .1995يف  رابني
مما تقسيم، لاب هوهدد ها،أصاب جمتمع "تصدع" تعاين من "إسرائيل"وتؤكد هذه املعطيات أن 

، عميقا   اجتماعيا   تشهد شقاقا   األهن، قد يشعل النار من جديد، و من الدرجة األوىل اي  د  حت يشكل
 ومجر الكراهية أشعلها لعدة سنوات، وأسفر عن آتكل مستمر ملؤسسات الدولة واحملكمة العليا

Supreme Court of Israel13كملها.، مما سيساعد يف إشعال هذه الكومة النارية أب 
                                                             

 ، انظر:5/10/2020، احلرب األهلية هنا يف إسرائيل، وال أحد يوقفها، موقع هاماكوم، تومار ميكلزون 12
https://www.ha-makom.co.il/post-tonmer-new-opef/ )ابللغة العربية( 

 :، انظر5/2/2021اري، ت اإلسرائيلية، موقع ويلال اإلخباتل شاليف، أجواء االنقسام ختيم على االنتخااب 13
https://elections.walla.co.il/item/3416218 )ابللغة العربية( 

 مناحيم بيجن

https://www.ha-makom.co.il/post-tonmer-new-opef/
https://elections.walla.co.il/item/3416218


 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  12        

ة املتبادلة سرائيليذروة مؤشرات الكراهية جتاوزت حد  االهتامات اإل
ابلتقصري يف شؤون الدولة، بل وصلت إىل استخدام مفردات كانت 
تقع إىل عهد قريب حتت طائلة التشهري والقذف، لكنها ابتت اليوم 

 Ehud Olmertإيهود أوملرت متداولة بصورة شبه يومية، ومنها اهتام 
نظريه احلايل بنيامني نتنياهو، أبنه "حمتال، رئيس الوزراء األسبق ل

رئيس وهو ومستعد لبيع الدولة مقابل وجوده السياسي والشخصي، 
وزراء فاشل ومدمر وماكر، ويدير عصابة إجرامية، وابت شخصية 

 14وصفه. مقززة وغري مقبولة"، على حد  
 

 خامساً: اخلطر الوجودي:
 

كبار اجلنراالت من ات من  ر يذدفعت مؤشرات الكراهية املتزايدة بني اإلسرائيليني إىل صدور حت
ما وصفوه بـ"الفجوات الكبرية بني خمتلف مكوانهتا  ل  ، يف ظهمسيناريوهات قامتة حتيط مبستقبل

ر أخطم، مبا يف ذلك من حرب تقليدية قد تشن عليه االجتماعية"، معتربين ذلك أكثر خطرا  
، والقاسم املشرتك بينها هو التوقعات الصعبة القاسية على همالسيناريوهات املتوقعة اليت قد هتدد

 ضدهم. وجوداي   ملا يشبه هتديدا   ، وصوال  هممستقبل
ال يتورع اإلسرائيليون، وهم يرون مشاهد اخلطر الذي يهدد دولتهم، عن حماكاة ما عايشوه 

حني وصلت ملستوايت غري مسبوقة من اإلحباط واليأس، ، 1973 حرب من هزمية مروعة خالل
أوجد و ، حول مسألة بقاء الدولة من عدمه، هموتسللت اهلزمية العسكرية للوعي الداخلي يف نفوس

"هل تعيش إسرائيل اليوم ذات ون: لءتساوياألدب البائس"، ـ"البيئة اخلصبة لظهور ما يعرف ب
 .املرحلة؟"

                                                             

 ، انظر:1/1/2021يسرائيل ابخار، هل انتهى عهد نتنياهو، معاريف،  14
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-812243 )ابللغة العربية( 

 إيهود أوملرت

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-812243
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ن أحداث خطرية، ميها اإلسرائيليون يف التحذير مما يعيشونه من الشواهد اليت يستند إل
بعد بعض الوقت  ستجد نفسها"، وأهنا إسرائيل"حنو  "الكارثة القادمةاستخدامهم ملفردات "

انفجار " ه مندثحتقد وما ، هماتساع الفجوات االجتماعية بين، يف ظل  على حافة اهلاوية""
العسكري  هاتفوقن م، على الرغم التيه واهلاوية""من  يف حالة "إسرائيل"يدخل  "،داخلي كبري

عهدها من قبل تمل  "انقسامات وتشققات"الداخلية تشهد  تهاجبه، لكن واالقتصادي والنوعي
  ".حالة تراجع"نفسها اليوم يف ، وقد ابتت جتد يف اترخيها

الوضع و يف اجملتمع اإلسرائيلي،  "الفوارق والفجواتاملزيد من الشواهد املقلقة تتمثل يف "اتساع 
مع مرور الوقت، فهناك فجوات  "آخذ ابلتطرف" وهو، "ش للغاية"اهلاالجتماعي والسياسي 

داخل جمموعات اجتماعية متعددة، وخالفات بني احلكومة وجهات تطبيق القانون، وحماوالت 
 15.للمس ابجلهاز القضائي

ليست عاقلة، بل تعيش  تجعل من "إسرائيل" دولةتتضافر األوضاع الداخلية يف "إسرائيل" ل
فيها، بسبب اهنيار القنبلة املوقوتة  ، ويقر هبا أكثر من أي وقت مضى إىل انفجارحالة من الفوضى

 16.السياسي، واستبداله ابلفوضى الكاملةنظامها 
بشأن  تحتذيرامن مشاهد احلالة املزرية اليت تعيشها "إسرائيل" ما يطلق عليه البعض من 

، Likud شمل مجيع األحزاب: الليكودها، وهذا يوانتشار الفوضى في ،موت األيديولوجيا""
 Yisrael"سرائيل بيتناو"إأبيض،  – أزرقو ، (Yesh Atidويوجد مستقبل )يش عتيد 

Beiteinuوحزب العمل ، Labor Party وميينا ،Yemina ،متشاهبون وغري مبالني،  هممجيع
، وابتت تشهد املزيد من أصبحت مملةبل يلية بال منصة حقيقية، وابتت السياسة اإلسرائ

 حمتملة. تابضطرااب ارا  ذإنو ، كومتهاحلكشف عن نقاط ضعف وفشل الاالضطراابت، و 
                                                             

 :، انظر01/12/2020صحيفة كالكاليست،  موقع شاحار إيالن، الفجوات االجتماعية تزداد يف إسرائيل، 15
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3880473,00.html )ابللغة العربية( 

 :، انظر18/12/2020آرييه شافيت، ماذا لو كانت إسرائيل دولة نظيفة، مكور ريشون،  16
https://www.makorrishon.co.il/opinion/293941/ )ابللغة العربية( 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3880473,00.html
https://www.makorrishon.co.il/opinion/293941/
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ليمني والوسط ايف عقود سابقة بني معسكرات  "إسرائيل"االضطراابت اليت شهدهتا حصلت 
أليديولوجيات املختلفة اليست بني اليمني واليسار، وبني  هذه األايمواملتدينني، لكن صراعاهتا 

ية اليوم ذات أبعاد السياس تهامعرك، و واملتعارضة واملتضاربة، بل ببساطة مع نتنياهو أو ضده
ديث عن السيارة من سيكون سائق املركبة، دون ح" هو حول والنقاش الوحيد املتبقي ،شخصية
 ."واألمتعة

 تهايشبه الرمال املتحركة، وهبطت التطورات املتالحقة على ساس "يلإسرائ"الوضع الذي تعيشه 
حباجة وابتت مئات اآلالف من األصوات اليت ليس هلا انتماء سياسي،  تمثل العاصفة، وظهر 

من االحنياز لألفكار  ذهب مع األمساء واألشخاص، بدال  ألهنا تماسة للوالء األيديولوجي، 
 سرائيلياإل السؤال، ولذلك فإن السياسية

املهم، ليس ما إذا كان نتنياهو سيفوز مرة 
أخرى يف االنتخاابت أم سيخسر، لكن 

 "إسرائيل"السؤال األكثر أمهية: ملاذا ختلت 
 عن اجلدل األيديولوجي؟

مثل  أبدا  مل تشهد  واحلزبية السياسية ةطرياخل نتيجة لتلك التطورات السياسية املتالحقة، فإن
واملغادرة،  ،واالنضمام ،واالنفصال ،حركات السياسية امللتوية، والتواصلتال، من هذه الفوضى

، مما يؤكد دون إهاانت وألفاظ انبية حقيقيا   مثمرا   نقاشا   ونال يدير  نيغالبية اإلسرائيليواليوم فإن 
أجواء مستمرة من العاصفة، بسبب املعسكرات السياسية  اليوم يعيش اجلمهور اإلسرائيليأن 

مع زايدة الفجوات االقتصادية  خصوصا  وغري املبالية ابلنقاشات األساسية،  ،اليائسةواحلزبية 
مل  ةاجلديداإلسرائيلية ب احز األس يسأتم اجملتمع اإلسرائيلي، لذلك فإن واالجتماعية اليت تقس  

 17دهتا.ابلتسويق الشخصي لقا تاكتفبل ، ةز على الربامج األيديولوجيرك  ت

                                                             

 :ظر، ان14/12/2020، يديعوت أحرونوتصحيفة حنمان شاي، موت األيديولوجيا يف إسرائيل،  17
https://www.ynet.co.il/news/article/rJj7400mhD#autoplay%20 )ابللغة العربية( 
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كريهة من األحقاد انتشار رائحة  إن تزامن ذهاب اإلسرائيليني إىل االنتخاابت املبكرة الرابعة مع 
بكثافة و ابلتزامن مع تفكك األطر، واهلجمات املتبادلة، ومفردات التالوم الثنائية، والضغائن، 

حالف عالية، ليس فقط بني التحالف واملعارضة، وهو أمر حيدث بشكل روتيين، ولكن داخل الت
  18، يهدد أبخطار تفوق انتصار حزب على آخر.احلكومي نفسه

 

 خامتة:
 

مع اقرتاب اإلسرائيليني من استحقاقهم السياسي واحلزيب اخلاص ابإلدالء أبصواهتم يف صناديق االقرتاع 
مارس، ميكن طرح مجلة من السيناريوهات املتوقعة للمشهد اإلسرائيلي على صعيد احملاور الواردة  آذار/ أواخر

 أعاله:
 

استمرار حالة االستقطاب السياسي واحلزيب إىل حني ممارسة احلق االنتخايب يف آذار/ مارس، ومن مث  .1
 ات أو تشويهات.العودة التدرجيية إىل النقاشات السياسية العادية، اليت ال حتمل هتديد

إمكانية فشل االنتخاابت يف طي  صفحة اخلالفات الداخلية، على العكس من ذلك، فإن نتائج  .2
االنتخاابت، وعدم قدرة أي حزب أو تيار على تشكيل حكومة انفرادية، سيصب مزيدا  من الزيت على 

 انر التوتر الداخلي، وهو املرجح.

تعو د اإلسرائيليون على هذا الشكل من النقاشات السياسية والسجاالت احلزبية، األمر الذي قد يعب د  .3
الطريق حلدوث اضطراابت عنيفة ميدانية، قد تصل ذروهتا إىل اثين اغتيال سياسي يف "إسرائيل"، بدأت 

 حتذر منه احملافل األمنية. 
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