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امل�سهد االإ�سرائيلي

�ل�صيا�صي،  2020–2021 حالة من غياب �ال�صتقر�ر  �ل�صنتني  “�إ�رش�ئيل” يف  �صهدت 

تبعته حالة من �ال�صتقطاب �ل�صيا�صي بني مع�صكَرين؛ �ملناه�صني لبنيامني نتنياهو، 

يف  كثافتها  يف  م�صبوقة  غري  حزبية  و�ن�صقاقات  حتالفات  �حلالة  هذه  �أفرزت  وقد  له.  و�ملوؤيدين 

�ل�صيا�صي  �مل�صهد  نتنياهو يف  �الإ�رش�ئيلي. يدل ذلك على مركزية �صخ�ص  �ل�صيا�صي  �لنظام  تاريخ 

�الإ�رش�ئيلي، حتى بعد ت�صكيل حكومة جديدة يف “�إ�رش�ئيل” برئا�صة نفتايل بينيت ويائري البيد، فقد 

ظّل ح�صور نتنياهو �لعامل �الأ�صا�صي يف متا�صكها على �لرغم من �لتباين �ل�صيا�صي، �الأيديولوجي 

و�القت�صادي، من حيث �لتوجهات و�ل�صيا�صات، بني مركباتها �ملختلفة.

�لقائمة  وهي  عربية،  قائمة  �ن�صمام  يف  متثل  تاريخياً  �صيا�صياً  حدثاً  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  و�صهد 

�ملوحدة  �لقائمة  ُتعّد  حيث  �حلكومي،  لالئتالف   United Arab List )Raʻam( �ملوحدة  �لعربية 

عامالً مهماً يف بقاء �حلكومة، مثل كل مركباتها، بيد �أنه، هذه �ملرة �الأوىل يف تاريخ �لنظام �ل�صيا�صي 

�إ�رش�ئيلية يف بقائها على قائمة عربية. وعلى ما يبدو فاإن �لقائمة  �الإ�رش�ئيلي، تعتمد فيها حكومة 

�ملوحدة �صتبقى العباً مركزياً يف ت�صكيل حكومة قادمة، ما د�م نتنياهو باٍق يف �مل�صهد �ل�صيا�صي. �إذ�ً، 

يكن �لقول �إن بقاء نتنياهو يف �مل�صهد �ل�صيا�صي، ومت�صكه بالبقاء على �لرغم من ��صتمر�ر حماكمته، 

وف�صله يف ت�صكيل حكومة، وعلمه �أن �لليكود �صيبقى يف �ملعار�صة يف هذه �لفرتة على �الأقل ب�صببه، 

�صيكون عامالً مركزياً يف بلورة �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي يف �ل�صنو�ت �لقادمة.

 2021-2020 �ل�صنتني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  متيّز 

يف  متثل  �لذي  �ل�صيا�صي؛  �ال�صتقر�ر  عدم  حالة  با�صتمر�ر 

جولتني �نتخابيتني خالل �آذ�ر/ مار�ص 2020 - �آذ�ر/ مار�ص 

2021، وت�صكيل حكومة �إ�رش�ئيلية جديدة يف حزير�ن/ يونيو 2020 برئا�صة نفتايل بينيت بالتناوب 

مع يائري البيد.

1. انتخابات اآذار/ مار�س 2020:

 Blue �أبي�ص  �أزرق  �لليكود وحزب  2020/3/2، بعد ف�صل  23، يف  �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  جاءت 

and White يف ت�صكيل حكومة يف �أعقاب �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، و�لتي جاءت بدورها بعد 

ف�صل �لليكود يف ت�صكيل حكومة يف �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019. 

مقدمة
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جنح حزب �لليكود يف �نتخابات 2020 يف زيادة متثيله يف �لكني�صت من 32 مقعد�ً �إىل 36 مقعد�ً، 

وذلك على �لرغم من �أن �لفرتة �لتي �صبقت �النتخابات �صهدت تقدمي الئحة �تهام �صّد رئي�ص �حلزب 

 .2020/3/17 �ملحاكمة يف  �لق�صائي للحكومة، وبدء جل�صات  �مل�صت�صار  نتنياهو من طرف  بنيامني 

كّل هذه �لتطور�ت يف ملف نتنياهو �جلنائي مل ُتوؤثر عليه، بل �إن �لليكود عّزز متثيله �لبملاين، كما 

�نتخابات  يف  مقعد�ً   55 من  لليكود(  �لد�عمة  �الأحز�ب  )جمموع  �ليمني  كتلة  متثيل  تعزيز  ��صتطاع 

�أيلول/  2020(. ويف �نتخابات  58 مقعد�ً يف هذه �النتخابات )�آذ�ر/ مار�ص  �إىل   2019 �أيلول/ �صبتمب 

�صبتمب 2019 ح�صل �لليكود على 1,113,617 �صوتاً، فيما ح�صل يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 

 جتدر 
1
على 1,352,449 �صوتاً، مبعنى �أن �لليكود ز�د عدد �مل�صوتني له باأكرث من 200 �ألف �صوت.

�لقو�عد  �أن  �ليمني حافظت على قوتها تقريباً، وهذ� يدل على  �لقو�ئم يف كتلة  �أن باقي  �إىل  �الإ�صارة 

د�خل  باالأ�صا�ص  يبقى  �ليمني  لقو�عد  �النتخابي  �حلر�ك  و�أن  ثابتة،  قو�عد  هي  لليكود  �النتخابية 

�ملع�صكر �ليميني.

�أما �أهم �الأ�صباب �لتي �أ�صهمت يف تعزيز قوة �لليكود، فكانت �لعمل �مليد�ين �ملكثف �لذي قام به 

�لليكود من �أجل حتفيز �لقو�عد �النتخابية �ليمينية، وهي �لقو�عد �لتي مل ت�صل ل�صناديق �لت�صويت 

يف �النتخابات �ل�صابقة، وت�صويق فكرة �أن �حلكومة �لتي قد ُي�صكلها جانت�ص، �صتكون من خالل دعم 

 باالإ�صافة 
2
�لقائمة )�لعربية( �مل�صرتكة له، �لتي و�صفها نتنياهو باأن ممثليها هم “د�عمو �الإرهاب”،

�إ�صقاطه �صيا�صياً،  �أجل  من  باأنه مالحق ق�صائياً  �ليمني؛  نتنياهو يف ت�صكيل وعي ناخبي  �إىل جناح 

�أل�صقها بنف�صه. و��صتفاد من رغبة �لكثري من قو�عد �ليمني يف  “حالة �ل�صحية” �لتي  كما عزز من 

ح�صم �النتخابات من �أجل منع �النتخابات �لر�بعة، وبالتايل، مل يجد �ليمني عنو�ناً حلكومة م�صتقرة 

يهودية �إال من خالل �لت�صويت لليكود.

يف �ملقابل، حافظ حزب �أزرق �أبي�ص على متثيله �لبملاين يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 بح�صوله 

على 33 مقعد�ً، ولكنه بخالف �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، �إذ مل يُعد �حلزب �الأكب يف �لكني�صت، 

�ملقابل تر�جعت  �ألف �صوت، يف   70 �زد�دت قوته بنحو  36 مقعد�ً. وقد  �لليكود على  بعد ح�صول 

وحتالف  ،”Yisrael Beitenu بيتنا  “�إ�رش�ئيل  حزب  �أبي�ص،  )�أزرق  لنتنياهو  �ملعار�صة   �لكتلة 

 �لعمل – جي�رش– مريت�ص( من 52 مقعد�ً �إىل 47 مقعد�ً. 

�أ�صارت �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 �إىل �نهيار حزب �لعمل Labor Party؛ فقد ح�صل �أع�صاء 

Gesher، و�أربعة  �لعمل، و�حد جلي�رش  )�ثنان ملمثلي حزب  �لتحالف على مقعدين فقط  �حلزب يف 

ملريت�ص(. وجاءت �خل�صارة �لثانية للحزب بعد �ن�صقاق جي�رش عن هذ� �لتحالف، وهو حزب كان من 

�ملفرو�ص �أن يجلب �أ�صو�تاً من قو�عد �ليمني من �ل�رشقيني، غري �أنه مل ينجح يف ذلك، ال بل تر�جع 

متثيل حزب �لعمل عن �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019. وهكذ� ح�صل جي�رش على مقعد من �أ�صو�ت 
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قو�عد حزب �لعمل ومريت�ص، و�ن�صق بعدها، حيث �أعلنت رئي�صة �حلزب عن �ن�صمامها لكتلة �ليمني 

�لد�عمة لنتنياهو، وهكذ� رفعت متثيل هذه �لكتلة من 58 مقعد�ً �إىل 59 مقعد�ً.

2. حكومة نتنياهو – جانت�س:

يف  تتفاقم  كورونا  جائحة  �أزمة  بد�أت   ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  يف   23 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  بعد 

“�إ�رش�ئيل”، وبد�أت �حلكومة �النتقالية برئا�صة نتنياهو تتخذ �إجر�ء�ت ت�صعيدية، حتى �أعلنت عن 
�لتي عّرفت  تلك  با�صتثناء  �ملوؤ�ص�صات و�ملر�فق،  �آذ�ر/ مار�ص جلميع  تام منذ منت�صف  �إغالق �صبه 

كمر�فق حيوية. �الأمر �لذي �نعك�ص بدوره على �حلالة �القت�صادية، حيث �رتفعت �لبطالة تدريجياً، 

وو�صلت �إىل ما يقارب 25%، و�زد�د �النفاق �حلكومي ب�صكل غري م�صبوق ملو�جهة �الأزمة وتبعاتها 

�القت�صادية.

بخطابه  يتاز  نتنياهو  �أن  ومبا  و�ل�صيا�صي.  �الإعالمي  �مل�صهد  �الأزمة،  خالل  نتنياهو،  ت�صدَّر 

�أ�صهمت خطاباته �ملتلفزة �صبه �ليومية يف زيادة خوف �لنا�ص من تبعات �الأزمة  �لدياغوجي، فقد 

�الأزمة  هذه  على  للتغلب  خيار  كاأف�صل  برئا�صته  طو�رئ  حكومة  �إقامة  و�قرتح  �لوباء،  و�نت�صار 

�صيّما  ال  نف�صه،  لت�صويق  �لفر�صة  هذه  نتنياهو  �غتنم  وقد   
3
�ملرئي”. غري  بـ“�لعدو  و�صفها  �لتي 

�حلكومة،  بت�صكيل  جانت�ص  بني   Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  “�لدولة”،  رئي�ص  كلّف  �أن  بعد 

بعد ح�صوله على تو�صية من 61 ع�صو كني�صت مبا يف ذلك �أع�صاء �لقائمة �مل�صرتكة �لـ 15، مقابل 

ح�صول نتنياهو على تو�صية كتلة �ليمني �ملوؤيدة له )58 مقعد�ً(.

�أبي�ص  �أزرق  �أع�صاء كني�صت من حتالف  بعد ف�صل جانت�ص يف ت�صكيل �حلكومة، ب�صبب رف�ص 

�أبي�ص،  �أزرق  ت�صكيل حكومة باالعتماد على �أ�صو�ت �لقائمة �مل�صرتكة، �ن�صق جانت�ص عن حتالف 

�إىل حكومة بالتناوب مع نتنياهو. بّرر جانت�ص ت�صكيل �حلكومة بحر�صه على �لدفاع عن  و�ن�صم 

لليكود بعد  �لذي كان يف مركز �حلملة �النتخابية  �ل�صم  �لديوقر�طية، ومنع م�رشوع  �ملوؤ�ص�صات 

�الإعالن عن “�صفقة �لقرن” يف بد�ية �صنة 2020، ومو�جهة حتديات جائحة كورونا.

�أزمة  يف  و�لدخول  ر�بعة  �نتخابات  �أفق  �ن�صد�د  بعد  كثرية  جانت�ص  بني  �أمام  �خليار�ت  تكن  مل 

تف�صي جائحة كورونا، فقد �صقطت �إمكانية ت�صكيل حكومة مدعومة من �لقائمة �مل�صرتكة بعد �إعالن 

حكومة  ت�صكيل  �إمكانية  �صقطت  كما  �خليار.  لهذ�  رف�صهم  �أبي�ص  �أزرق  من  كني�صت  �أع�صاء  ثالثة 

 Moshe يعلون  ومو�صيه  البيد  معار�صة  �أعقاب  يف  و�لليكود  �أبي�ص  �أزرق  بني  وطنية”  “وحدة 
�الأزمة  تاأطري  يف  و�ملبادر  �ل�صبّاق  نتنياهو  جعلت  كورونا  �أزمة  �أن  �إىل  باالإ�صافة  لذلك،   Ya’alon

كـ“�أزمة قومية” من �لدرجة �الأوىل، ت�صتوجب حكومة “وحدة وطنية” كما كان �حلال ع�صية حرب 

حزير�ن/ يونيو 1967، باالإ�صافة �إىل تعزيز قوة نتنياهو �ل�صيا�صية خالل �الأزمة. دفع هذ� �مل�صهد 

�ملعقَّد جانت�ص �إىل �الن�صقاق عن حتالف �أزرق �أبي�ص، و�لتباحث مع نتنياهو على حكومة يتبادل بها 
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�لرجالن رئا�صة �حلكومة، مع متثيل كبري حلزب �أزرق �أبي�ص �ملقلّ�ص �لذي ير�أ�صه جانت�ص يف توزيع 

�لوز�ر�ت، باالإ�صافة �إىل ��صتعد�ده لدعم قانون يتيح لنتنياهو �أن يكون يف �حلكومة )قائم باالأعمال 

4
يف مرحلة �لتناوب( على �لرغم من الئحة �التهام.

مل ت�صتطع حكومة نتنياهو - جانت�ص �ل�صمود �أكرث من عام، الأن نتنياهو رف�ص �إحد�ث تناوب 

�إىل �نتخابات جديدة �صوف  �إذ� حّل �لكني�صت وذهب  �أنه  مع جانت�ص على رئا�صة �حلكومة، معتقد�ً 

�لقر�ءة  يف  �لكني�صت  حلّل  �القرت�ح  على  �لت�صويت  يف  وفعالً،  جديد.  من  حكومة  ت�صكيل  ي�صمن 

تت �لقائمة �مل�صرتكة مع  �لتمهيدية يف 2020/12/2، �أيَّد م�رشوع �لقانون 61 وعار�صه 54؛ حيث �صوَّ

 ر�أى جانت�ص 
5
�لقر�ر ما عد� �لقائمة �لعربية �ملوحدة، برئا�صة من�صور عبا�ص، �متنعت عن �لت�صويت.

�لليكود  �مليز�نية، حيث يرف�ص  ت�صوية حول  �إىل  للو�صول  لنتنياهو  ير�صلها  �إ�صارة  �لت�صويت  هذ� 

�إقر�ر ميز�نية 2021 وهو ما يريده جانت�ص.

كان موعد حّل �لكني�صت معروفاً وينتظره �جلميع، فقد كان �خلالف على ميز�نية �حلكومة هو 

�لتعبري �لظاهر لالأزمة، و�لتي �أخفت بد�خلها �أزمات �أخرى كما ذكرنا �آنفاً. وظهرت �الأزمة �جلادة 

�الأ�صباب  بني  من  كانت  و�لتي  للدولة،  �لعامة  �مليز�نية  �إقر�ر  م�صاألة  يف  �أبي�ص  و�أزرق  �لليكود  بني 

ُغ �ن�صمامه �إىل �ئتالف مع �لطرف �الآخر. فقد طالب �لليكود باإقر�ر  �ملهمة �لتي جعلت كل طرف ُي�صوِّ

�أبي�ص باإقر�ر ميز�نية ملدة عامني. وكان هذ� �خلالف  �أزرق  ميز�نية لعام و�حد، بينما طالب حزب 

نابع من عدم ثقة �أزرق �أبي�ص ببنيامني نتنياهو، حيث ر�أى �أن �لهدف من �إقر�ر ميز�نية لعام و�حد؛ 

هو نيّة نتنياهو للتن�صل من �تفاقه مع جانت�ص، على �لتناوب على من�صب رئي�ص �حلكومة. 

تبقى �أزمة �إقر�ر �مليز�نية نقطة توتر و�حدة حدثت د�خل �حلكومة، وعلى �لرغم من �أنها �لذروة 

�أ�صهمت يف تعزيز ذلك �لتوتر. فعلى  �أخرى  �أن هنالك ملفات  �إال  يف عالقات �لتوتر د�خل �حلكومة، 

�صبيل �ملثال، �ملوقف من �جلهاز �لق�صائي و�صلطات فر�ص �لقانون؛ �إذ يتعر�صون لهجوم م�صتمر 

�أبي�ص مد�فعاً  �أزرق  �لليكود، يف حني يقف حزب  نتنياهو ووزر�ء و�أع�صاء كني�صت من  من طرف 

 ،Avi Nissenkorn  ومنافحاً عن هذه �الأجهزة، ال �صيّما و�أن وزير �لق�صاء حينها، �آيف ني�صنكورن

كبري  ب�صكل  �ل�صلطات  هذه  مهاجمة  من  و�لليكود  نتنياهو  �صّعد  وقد  �أبي�ص  �أزرق  حزب  من  كان 

نف�صه،  �لق�صاء  وزير  مهاجمة  مّت  حيث  �لطرفني،  بني  �لتوتر  ز�د  مما  جانت�ص،  مع  حتالفه  خالل 

وكانت �لت�رشيحات �لهجومية بني �لطرفني توحي باأن �حلديث ال يدور عن ُكتل د�خل �حلكومة، بل 

عن حكومة ومعار�صة بينها خ�صومة �صيا�صية و�أيديولوجية �صديدة. كما ظهر �لتوتر بني �الأطر�ف 

�أ�صكنازي  وجابي  �ملناوب،  �حلكومة  ورئي�ص  �لدفاع  وزير  وهو  جلانت�ص،  نتنياهو  �إ�رش�ك  عدم  يف 

Gabi Ashkenazi وهو وزير �خلارجية، يف �التفاق مع دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث تفاجاأ 

�لرجالن من �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي �ل�صابق دونالد تر�مب عن عقد عالقات ديبلوما�صية وتطبيع 

�إذ� �صارك �لرجلني  �أنه  �إىل هذ� �حلد، بل بّرر نتنياهو هذ� �الأمر باأنه خاف  بينهما. ومل ي�صل �الأمر 
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قبل  عنه  �الإعالن  مو�صوع  �صي�رشِّبان  كانا  الأنهما  �صيف�صل،  فاإنه  �التفاق  حول  �ملباحثات  ب�رشِّ 

 
6
�ملوعد، و��صفاً �إياهما باأنهما قد “يتحدثان ب�صورة غري م�صوؤولة مع مقربني لهما” حول �التفاق.

وت�صجيله  �الإجناز،  بهذ�  لنف�صه  يحتفظ  �أن  �أر�د  الأنه  باالتفاق  ي�رشكهم  مل  نتنياهو  �أن  و�حلقيقة 

“�إ�رش�ئيل”. ويف �ل�صياق ذ�ته،  كاإجناز �صخ�صي له، وهذ� ما قد يوظفه جيد�ً يف �نتخابات قادمة يف 

حدث توتر بني �لليكود و�أزرق �أبي�ص يف �أعقاب ت�رشيحات �أ�صكنازي، وزير �خلارجية، �لذي �أعلن 

فيها �أن مو�صوع �ل�صم مل يُعد موجود�ً على �لطاولة، و�أنه بدل مرحلة �ل�صم، بد�أت مرحلة �لتطبيع 

مع �لدول �لعربية، وهو �لت�رشيح �لذي �أثار حفيظة �أع�صاء من حزب �لليكود، �لذين يوؤكدون مر�ر�ً، 

وبينهم نتنياهو، �أن �ل�صم مل يكن ثمناً لـ“�تفاق �ل�صالم” مع �الإمار�ت، بل مّت تاأجيله. وهذ� �ملو�صوع 

ُعدَّ �آنذ�ك مهماً لليكود، الأن �رشعيته �ل�صيا�صية يف �أو�صاط جزء من قو�عده �النتخابية كانت تتمثل يف 

وعوده بالقيام ب�صمِّ مناطٍق يف �ل�صفة �لغربية. 

قر�ر  هو  و�الأهم  �الأ�صا�صي  �ل�صبب  ويبقى  �الأ�صباب،  لهذه  جانت�ص   - نتنياهو  حكومة  �نتهت 

نتنياهو بعدم �لتنازل جلانت�ص عن من�صب رئا�صة �حلكومة �صمن �تفاق �لتناوب، و�عتقد نتنياهو 

�نتخابات  �إىل  و�لذهاب  �حلكومة،  رئا�صة  من�صب  من  جانت�ص  ومنع  �حلكومة  تفكيك  ي�صتطيع  �أنه 

له  �صت�صمن  �أنها  �عتقد  و�لتي  عربية،  دول  مع  تطبيع  �تفاقيات  بتوقيع  باإجنازه  مت�صلحاً  جديدة 

تركيب حكومة بدون �تفاق تناوب مع حزب �آخر.

3. انتخابات اآذار/ مار�س 2021:

�إىل   %71.5 2021/3/23 برت�جع ن�صبة �لت�صويت �لعامة من  متيزت �النتخابات �الإ�رش�ئيلية يف 

يف   %65 من  �لن�صبة  تر�جعت  حيث  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  كان  �لكبري  �لرت�جع  �أن  بيد   .%67.4

 )�نظر جدول 5/1(. ويعود 
�نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020 �إىل 45% يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 72021

هذ� �لرت�جع �إىل �الأ�صباب �لتالية:

�لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �لت�صويت  ن�صبة  تر�جع  يف  ذلك  �أ�صهم  حيث  �مل�صرتكة،  �لقائمة  تفكيك     �أ. 

ب�صكل كبري، مما �نعك�ص على ن�صبة �لت�صويت �لعامة.

حالة �لال مباالة �لتي �أ�صابت �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي جر�ء تكر�ر دور�ت �النتخابات؛ حيث �أجريت  ب. 

غري  برملانية  “غربية”  دولة  �أكرث  “�إ�رش�ئيل”  و�أ�صبحت  عامني،  خالل  �نتخابية  دور�ت  �أربع 

م�صتقرة �صيا�صياً مبعدل عدد �لدور�ت �النتخابية.

عدم �لثقة بالقدرة على تغيري �خلريطة �ل�صيا�صية، من حيث ما يكن توقعه من هذه �النتخابات،   ج. 

مما دفع �لكثريين لعدم �لت�صويت يف هذه �لدورة.

تد�عيات جائحة كورونا و�الأزمة �القت�صادية �لتي ر�فقتها، و�لتي �أ�صهمت يف عزوف �لنا�ص عن    د. 

�لت�صويت.
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جدول 5/1: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 24 مقارنة بالكني�شت الـ 21، و22، و823

ا�شم القائمة*

الكني�شت الـ 24 

)2021/3/23(
الكني�شت الـ 23 

)2020/3/2(
الكني�شت الـ 22 

)2019/9/17(
الكني�شت الـ 21 

)2019/4/9(

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة

عدد 

املقاعد

1,066,892301,352,449361,113,617321,140,37035الليكود

------614,11217ي�س عتيد/ “يوجد م�شتقبل”

316,0089352,8539330,1999258,2758�شا�س  
292,25781,220,381331,151,214331,125,88135اأزرق اأبي�س**

273,8367240,6896260,6557159,4685ميينا )احتاد اليمني: ني�شان 2019)

190,8706----268,7677العمل

248,3917274,4377268,7757249,0498يهود التوراة )يهدوت هتوراة(

248,3707263,3657310,1548173,0045“اإ�رشائيل بيتنا”

------225,6416ال�شهيونية الدينية

القائمة امل�شرتكة

)اجلبهة الدميقراطية لل�شالم وامل�شاواة 

)حدا�س(، والتجمع الوطني الدميقراطي 

)بلد(، واجلبهة العربية للتغيري

212,5836------

------209,1616“اأمل جديد” 

156,4734----202,2186مريت�س

------167,0644القائمة العربية املوحدة

القائمة امل�شرتكة

)املوحدة، وحدا�س، والتجمع، والتغيري)
--581,50715470,21113--

193,4426------التغيري وحدا�س 

143,6664------املوحدة وبلد 

----267,4807--العمل – جي�رش – مريت�س

--212,7826----العمل – جي�رش 

املع�شكر الدميوقراطي 

)مريت�س، و“اإ�رشائيل دميوقراطية”، 

واحلركة اخل�رشاء

----192,4955--

152,7564------ُكلنا***

6,578,0846,453,2556,394,0306,339,729عدد الذين يحق لهم القرتاع

4,410,0524,553,1614,310,1024,309,270جمموع الأ�شوات ال�شاحلة

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

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

  �أبي�ص.

*** قام حزب ُكلنا Kulanu بحّل نف�صه ر�صمياً قبيل �نتخابات �أيلول/ �صبتمب 2019، و�أعلن �ن�صمامه �إىل حزب �لليكود.



235

امل�شهد االإ�شرائيلي

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 24، 2021/3/23

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 23، 2020/3/2

متيزت هذه �النتخابات �أي�صاً بعدد �لقو�ئم �لفائزة يف �النتخابات، و�لتي جنحت بتجاوز ن�صبة 

يف  �لتفكك  حالة  على  يدل  وهذ�   .2020 �نتخابات  يف  قو�ئم   8 مقابل  قائمة   13 فازت  حيث  �حل�صم، 

�مل�صهد �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي؛ فالقائمة �مل�صرتكة تفككت لقائمتني، وكتلة يينا Yemina �إىل �ثنتني 

)يينا و�ل�صهيونية �لدينية(، و�ن�صق جدعون �صاعر عن �لليكود مكوناً حزباً جديد�ً، وتفكك حتالف 

�أزرق �أبي�ص �إىل حزبني )�أزرق �أبي�ص و“يوجد م�صتقبل”(، وتفكَّك حتالف حزب �لعمل �إىل قائمتني 

من جديد )�لعمل ومريت�ص(، وهذ� يدل على �أن �لتكتالت �لتي كانت يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020، 

“�إ�رش�ئيل” من مع�صلتها �ل�صيا�صية �ملوجودة  2021 مل ينقذ  �آذ�ر/ مار�ص  كما �لتفكك يف �نتخابات 

فيها منذ �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019.
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يف  ح�صل  فيما  �صوتاً،   1,113,617 على   2019 �صبتمب  �أيلول/  �نتخابات  يف  �لليكود  ح�صل 

�لليكود �رتفع عدد �مل�صوتني له  �أن  1,352,449 �صوتاً، مبعنى  2020 على  �آذ�ر/ مار�ص  �نتخابات 

�إىل  �لليكود  م�صوتي  عدد  تر�جع   ،2021 مار�ص  �آذ�ر/  �نتخابات  ويف  �صوت.  �ألف   200 من  باأكرث 

1,066,892 �صوتاً، �أي �أن �لليكود تر�جع نحو 300 �ألف �صوت عن �النتخابات �ل�صابقة. وح�صل 

6 مقاعد عن  30 مقعد�ً، �أي �أقل بـ  24.2% من �الأ�صو�ت، مُمثَّالً يف  �لليكود يف هذه �النتخابات على 

 ويكن �إرجاع �صبب تر�جع �لليكود �إىل �لعو�مل �لتالية:
9
�نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 2020.

جديد  “�أمل  جديد�ً  حزباً  ناً  مكوِّ  2020 �صنة  نهاية  يف  �لليكود  عن  �صاعر  جدعون  �ن�صقاق  �أوالً: 

�لوزير  مثل  �لُقطري،  �مل�صتوى  على  �لليكود  قياد�ت  من  �لكثري  �صاعر  مع  و�ن�صق   .”New Hope

زئيف �ألكني Ze’ev Elkin، وقياد�ت على �مل�صتوى �ملحلي. و�أ�صهم هذ� �الن�صقاق يف خ�صارة �لليكود 

الأ�صو�ت كثرية، حيث تناف�ص �صاعر وحزبه على �لقو�عد �النتخابية نف�صها لليكود.

ثانياً: عزوف �لنا�ص عن �لت�صويت، حيث تر�جعت ن�صبة �لت�صويت �لعامة بنحو 4%، وهذ� ال بّد 

�أنه �أ�صهم يف فقد�ن �لليكود عدد�ً ال باأ�ص به من �الأ�صو�ت.

ثالثاً: �الأزمة �القت�صادية �لتي تعي�صها “�إ�رش�ئيل” جر�ء جائحة كورونا، و�تهام نتنياهو ب�صوء 

�إد�رته لالأزمة، �أ�صهمت يف تر�جع قطاعات �جتماعية �صعيفة من �لت�صويت له ل�صالح حركة �صا�ص 

Shas؛ �لتي ز�د متثيلها مبقعد و�حد.

وهذ� �الأمر ياأخذنا �إىل �حلزب �جلديد �لذي �أ�ص�صه جدعون �صاعر �ملن�صق عن �لليكود “�أمل جديد”، 

و�لذي تاآكلت �صعبيته تدريجياً منذ تاأ�صي�صه، فبعد �لتاأ�صي�ص تنباأت ��صتطالعات ر�أي ح�صوله على 

 حيث �أعلن �صاعر باأنه يطرح نف�صه كمر�صح لرئا�صة �حلكومة. ثم مع �قرت�ب موعد 
10

نحو 20 مقعد�ً،

 %4.7 على  �حلزب  وح�صل  مقاعد.   6 �إىل  �النتخابات  يف  و�صلت  حتى  �صعبيته  تاآكلت  �النتخابات 

ِخذ �أغلبها من حزب 
ُ
�أ من �الأ�صو�ت، �أي نحو 209 �آالف �صوت، وهي �الأ�صو�ت �لتي على ما يبدو 

�لليكود، �لذي تر�جع كما ذكر �صابقاً بنحو 300 �ألف �صوت. 

بعد تفكك حتالف �أزرق �أبي�ص، يف �أعقاب دخول رئي�ص �لتحالف بني جانت�ص حلكومة نتنياهو، 

بقي من هذ� �لتحالف حزبان خا�صا �النتخابات، هما حزب �أزرق �أبي�ص برئا�صة جانت�ص، وحزب 

فكان  مقعد�ً،   17 على  م�صتقبل”  “يوجد  حزب  وح�صل  البيد.  يائري  برئا�صة  م�صتقبل”  “يوجد 
نحو �أي  �الأ�صو�ت،  من   %13.9 على  �حلزب  وح�صل  �لبملاين،  �لتمثيل  حيث  من  �لثاين   �حلزب 

614 �ألف �صوت. يف حني ح�صل حزب �أزرق �أبي�ص على نحو 292 �ألف �صوت، �أي بن�صبة 6.6% من 
�الأ�صو�ت �ل�صحيحة، مُمثَّالً يف 8 مقاعد يف �لكني�صت. وهذ� يعني �أنهما جمتمَعنْي ح�صال على �أقل مما 

ح�صل عليه �لتحالف يف �نتخابات 2020، حيث ح�صل على نحو 1.2 مليون �صوت، وهذ� يوؤكد على 
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�نتقال �لكثري من م�صوِّتي �لتحالف �ل�صابق �إىل �الأحز�ب �الأخرى، مثل حزب �لعمل وحزب مريت�ص 

باالأ�صا�ص، باالإ�صافة �إىل تر�جع ن�صبة �لت�صويت عموماً و�لتي �أّثرت �صلباً على �جلميع.

ح�صلت حركة �صا�ص برئا�صة �أرييه درعي Aryeh Deri على نحو 316 �ألف �صوت مبعدل %7.2 

من �الأ�صو�ت، ويف �النتخابات �لتي �صبقتها، ح�صلت �صا�ص على نحو 353 �ألف �صوت مبعدل %7.7 

�مل�صوِّتني لها، ويعود  �لرغم من تر�جع عدد  �أن �حلركة حافظت على متثيلها على  �أي  )9 مقاعد(، 

ذلك لرت�جع ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، ولكنها يف �ملجمل حافظت على �أغلب قاعدتها 

�النتخابية، وهو ما ييّز �الأحز�ب �لدينية �حلريدية، حيث �إن قو�عدها ثابتة �إىل حدٍّ ما.

 ،United Torah Judaism (Yahadut HaTorah) �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(  �أما حزب يهود 

5.6% من �الأ�صو�ت، بينما ح�صل يف  248 �ألف �صوت مبعدل  فقد ح�صل يف �النتخابات على نحو 

�النتخابات �لتي �صبقتها على 274 �ألف �صوت، مُمثَّالً بـ 7 مقاعد، �أي �أنه حافظ على عدد مقاعده، 

على �لرغم من تر�جع عدد �الأ�صو�ت. وهو ما ينطبق على حركة �صا�ص �لتي مل تخ�رش �لكثري من 

�مل�صوِّتني، على �لرغم من �أن �حلزب زعم �أنه كان ي�صتطيع �حل�صول على عدد �أكب �أو �صبيه بالعدد 

�إىل  �أدى  مما  نتنياهو،  طرف  من  �لدينية  �ل�صهيونية  حزب  عليه  ح�صل  �لذي  �لدعم  لوال  �ل�صابق، 

ت�صويت ق�صم من م�صوِّتي �حلرَكتنَي )�صا�ص ويهدوت هتور�ة( حلزب �ل�صهيونية �لدينية.

 ”Jewish Power “قوة يهودية  �لذي ي�صمل حتالف حركة  �لدينية  ��صتطاع حزب �ل�صهيونية 

�لكهانية )ن�صبًة �إىل مئري كهانا Meir Kahane( �أن يح�صل على نحو 226 �ألف �صوت، مبعدل %5.1 

َعِمل نتنياهو كثري�ً على بناء هذ� �حلزب خوفاً من خ�صارته و�صياع ع�رش�ت  �الأ�صو�ت، وقد  من 

حتقيق  �حلزب  و��صتطاع  �ل�صابقة.  �النتخابات  دور�ت  يف  حدث  كما  �ليمني،  �أ�صو�ت  من  �الآالف 

�إجناز �نتخابي كبري بح�صوله على 6 مقاعد يف �لكني�صت، ليعيد متثيل حزب كهانا �لقدمي/ �جلديد يف 

�لكني�صت الأول مرة منذ �صنو�ت �لثمانينيات، حيث كان مئري كهانا ع�صو�ً يف �لكني�صت وُمنع حزبه 

كاخ Kach من خو�ص �النتخابات يف �صنة 1984.

�أما حزب يينا برئا�صة نفتايل بينيت، فح�صل على 7 مقاعد، بعد �أن ح�صل على نحو 274 �ألف 

�صوت، مبعدل 6.2% من �الأ�صو�ت، مبعنى �أن قوته مل تكن كبرية مقارنة مع قوة حزب �ل�صهيونية 

�لدينية. وكان نفتايل بينيت قد رف�ص �أن يبني حتالفاً مع رئي�ص حزب �ل�صهيونية �لدينية بت�صلئيل 

�إىل ��صتقطاب  �إيتمار بن جفري، طاحماً يف ذلك  �لكهانية  “قوة يهودية”  �صموتريت�ص ورئي�ص حركة 

م�صوِّتني من �ملركز �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي، بيد �أن ��صرت�تيجيته ف�صلت وذلك ب�صبب �حلملة �لدعائية 

�لتي �صنّها نتنياهو عليه؛ باأنه �صيكون مرّكباً من حكومة “ي�صارية” برئا�صة يائري البيد.
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ميخائيلي  مري�ف  �لعمل  حزب  رئي�صة  ��صتطاعت  �ل�صيا�صية،  �خلريطة  من  �الآخر  �جلانب  على 

Merav Michaeli من �إنقاذ �حلزب من �ل�صقوط يف �النتخابات، حيث ح�صل حزب �لعمل على نحو 

269 �ألف �صوت، مبعدل 6.1% من �الأ�صو�ت، مُمثالً يف 7 مقاعد يف �لكني�صت لوحده. ويف �النتخابات 

�ل�صابقة ح�صل �حلزب على 7 مقاعد �أي�صاً ولكن بتحالف مع مريت�ص ومع جي�رش. وتدل هذه �لنتائج 

�لذي حققته ميخائيلي يف زيادة عدد م�صوِّتي �حلزب من جهة، ومتثيله لوحده عدد  �لنجاح  على 

�ملقاعد نف�صها �لتي كانت يف �ل�صابق. 

�لعمل  حزب  مع  �ل�صابق  �لتحالف  ف�صل  بعد  ته  قوَّ يعزز  �أن  ��صتطاع  فقد  مريت�ص،  حزب  �أما 

وجي�رش، فخا�ص �النتخابات ب�صكل منفرد، حماوالً �أن يك�صب �أ�صو�تاً من �ملجتمع �لعربي؛ بو��صطة 

َحنْي عربيَّنْي يف �ملكاَننْي �لر�بع و�خلام�ص. وح�صل �حلزب على 202 �ألف �صوت، مبعدل  �إدر�ج مر�صَّ

كان  حيث  �حلزب،  يتوقعها  مل  نتيجة  وهي  �لكني�صت.  يف  مقاعد   6 بـ  مُمثالً  �الأ�صو�ت  من   %4.6

ي�صارع على جتاوز ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات.

قوته  على   Avigdor Lieberman ليبمان  �أفيجدور  برئا�صة  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  حافظ 

�لتمثيلية يف �لكني�صت بـ 7 مقاعد كما �ملر�ت �ل�صابقة، حيث ح�صل �حلزب على نحو 248 �ألف �صوت، 

بن�صبة 5.6% من �الأ�صو�ت، يف حني ح�صل يف �النتخابات �لتي �صبقتها على نحو 263 �ألف �صوت، 

يهمها  و�لتي  له،  ت�صوِّت  �لتي  �حلزب  قو�عد  ثبات  على  يوؤكد  وهو  �الأ�صو�ت،  من   %5.8 بن�صبة 

مو�صوع �لدِّين، و�لدولة، وجلم قوة �الأحز�ب �لدينية يف �مل�صهد �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي.

4. الهّبة ال�شعبية اأيار/ مايو 2021:

ُتعّد �لهبّة �ل�صعبية �لفل�صطينية يف “�إ�رش�ئيل” حلظة مهمة يف تاريخ �لفل�صطينيني منذ �صنة 2000، 

�نت�صار  من  �لنابعة  �الإحباط  وحالة  �ل�صيا�صي،  �لت�رشذم  من  حالة  خ�صم  يف  خرجت  �أنها  �صيّما  ال 

�جلرية و�لعنف يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وحالة �ملجتمع �حلرجة �لتي خرج بها من جائحة كورونا 

مع كّل ما حملت من تد�عيات �قت�صادية و�صيا�صية ونف�صية. ولعل �الأهم مما �صبق، حالة “�الأ�رشلة” 

�لفردّي، و�لرهان على �حلر�ك  �الندماج  �الأخرية، و�لتي متثلت يف حالة  �ل�صنو�ت  �لتي تعززت يف 

�لفردّي، مبعزل عن م�رشوع �صيا�صّي جماعي وجمعي.

�لهبّة  �ندالع  �أ�صهمت يف  �لتي  �ملبا�رشة  �ملبا�رشة وغري  �الأ�صباب  �إىل جمموعة من  �الإ�صارة  يكن 

�ل�صعبية، تتمثل �الأ�صباب �ملبا�رشة يف قمع �ل�رشطة �مل�صلّحة الحتجاجات حّي �ل�صيخ جر�ح على طرد 

�لعائالت �لفل�صطينية من بيوتها، و�صل�صلة �القتحامات �لعنيفة للم�صجد �الأق�صى وباحاته و�العتد�ء 

على �مل�صلني د�خله. ويف كلتا �حلالتني كان ح�صور فل�صطينيي �لد�خل وم�صاركتهم بارز�ً. وتكمن 

�أهمية ق�صية حّي �ل�صيخ جر�ح �أنها تعيد �إىل �الأذهان و�إىل �لوعي و�قع �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

ال �صيّما يف �ملدن �ل�صاحلية و�للد و�لرملة، حيث يو�جهون ويعي�صون �ملحاوالت �ال�صتيطانية نف�صها 
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و��صح  ��صتيطاين  م�رشوع  �صمن  يهودية  عائالت  و�إحالل  بيوتهم،  على  و�ال�صتيالء  لطردهم 

للعيان؛ بغية �لت�صييق على �لعرب، وتهويد �أحيائهم، وبالتايل تهويد مدن �ل�صاحل. وكانت �للد �أكرث 

�ملدن �لتي و�جهت هذه �ل�صيا�صة �ال�صتيطانية، ورمبا هذ� ما يف�رش �إىل حدٍّ ما عنف �الأحد�ث يف هذه 

11
�ملدينة، ففيها بد�أ م�رشوع �لتهويد من خالل زرع بوؤر ��صتيطانية حتت غطاء مد�ر�ص تور�تية.

ي�صري ��صتطالع �لر�أي �لذي �أجر�ه مركز مدى �لكرمل يف حيفا بعد �لهبّة �ل�صعبية، �أن نحو %60 

من �لفل�صطينيني يف مناطق �لـ 48 يعتقدون �أن �ل�صبب �ملركزي الندالع �لهبّة �ل�صعبية هو �الأحد�ث يف 

�لقد�ص )�قتحامات �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صيخ جر�ح(، فيما �أرجع نحو 21% �ل�صبب �إىل �لتمييز جتاه 

�لعرب، و�أ�صار نحو 15% �أن �ل�صبب �لرئي�صي هو �لغ�صب من تخاذل �ل�رشطة و�لدولة يف مو�جهة 

12
�لعنف و�جلرية يف �ملجتمع �لعربي. 

جدول 5/2: مواقف الفل�شطينيني يف مناطق الـ 48 حول اأ�شباب الهّبة ال�شعبية 132021

 ما هو براأيك العامل املركزي لندلع الهبة ال�شعبية

يف املجتمع العربي يف “اإ�رشائيل”؟
الن�شبة )%(

60.5اأحداث امل�شجد الأق�شى وحّي ال�شيخ جراح

15.2الغ�شب من تخاذل ال�رشطة والدولة يف مواجهة اجلرمية والعنف

21.1متييز الدولة جتاه املواطنني العرب يف جمالت احلياة املدنية

0تعاظم دور احلراكات ال�شبابية يف الحتجاج ال�شعبي

1تهويد املدن ال�شاحلية واللد والرملة

0العدوان على قطاع غزة

2.1اآخر

�أ�صهمت �القتحامات �ملتتالية للم�صجد �الأق�صى وباحاته يف تاأجيج حالة �لغ�صب لدى �لفل�صطينيني 

�لذين د�ومو� على �ل�صالة يف �مل�صجد خالل �صهر رم�صان 1442هـ، ال �صيّما يف �الأيام �الأخرية من 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �قتحمت  فقد  �الأ�صد،  هو   2021/5/8 �ل�صبت  م�صاء  �القتحام  وكان  �ل�صهر. 

�مل�صجد �الأق�صى و�صاحاته يف ليلة �لقدر، وقمعت �مل�صلني و�ملتو�جدين يف �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف. 

و��صتمرت هذه �القتحامات خالل �الأيام �لتي �صبقت �لعيد ويوم �لعيد. و�صبق هذه �الأحد�ث ن�صب 

�لذ�كرة  �إىل  �أعاد  �لذي  �لفعل  مدرجاته،  على  �لفل�صطينيني  تو�جد  ملنع  �لعامود  باب  على  �حلو�جز 

ودور   ،2017 �صنة  �الأق�صى  �مل�صجد  مد�خل  على  “�إ�رش�ئيل”  ن�رشتها  �لتي  �الإلكرتونية  �لبو�بات 

�لهبّة �ل�صعبية �الأ�صا�صي يف �إف�صالها، وهذ� ما حدث �أي�صاً هذه �ملرة عندما ن�صبت �ل�رشطة �حلو�جز 

على مدخل باب �لعامود، حيث كان للهبّة �ل�صعبية و�حتجاج �لفل�صطينيني ومنهم فل�صطينيو �لـ 48 

14
دور مهم يف تر�جع �ل�رشطة عن فعلها.
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دت “�إ�رش�ئيل” من �أدو�ت قمعها للهبّة �ل�صعبية �لتي �نتقلت من �لقد�ص �إىل �لبلد�ت �لعربية  �صعَّ

د�خل �خلط �الأخ�رش، حيث �أقرَّت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تو�صيع �صالحيات �ل�رشطة يف �لتعامل مع 

�لهبّة يف �لبلد�ت �لعربية، و�أعطتها �صالحيات كفر�ص �حلو�جز، وتفتي�ص �ل�صيار�ت، و�إغالق مد�خل 

�لبلد�ت �لعربية، وو�صع كتل �إ�صمنتية على مد�خل بلد�ت �أخرى و�إغالقها، و�إغالق مناطق يف �ملدن 

�ل�صاحلية كما فعلت �ل�رشطة يف �لبلدة �لقدية يف عكا خالل �أيام عيد �لفطر، وفر�ص حظر جتول على 

15
�ل�صكان كما حدث يف �للد.

خالل �الأ�صبوع �الأول من �لهبّة، كثَّفت �ل�رشطة من حملة �عتقاالت لل�صباب �مل�صاركني يف �لهبّة، 

حيث �عتقلت �ملئات خالل �أيام ومنهم قا�رشون. �عتقل جزٌء من �ل�صباب لب�صعة �أيام، و�لق�صم �الأكب 

بقي يف �ملعتقل. وعالوة على ذلك، قدَّمت �ل�رشطة نحو 200 الئحة �تهام خالل �أقل من �أ�صبوع، كلها 

ل�صباب عرب يف حملة �عتقاالت، وكذلك تقدمي لو�ئح �تهام غري م�صبوقة يف مدة زمنية ق�صرية. مل 

ت قياد�ت �صيا�صية مثل �ل�صيخ كمال �خلطيب نائب رئي�ص  تقت�رش �العتقاالت على �ل�صباب فقد م�صَّ

16
فرج عنهم بعد �أيام.

ُ
�حلركة �الإ�صالمية �ملحظورة، وقد مّت متديد �عتقاله مرتني، و�آخرون �أ

�لبوؤر  من  جاءت  م�صلحاً،  كان  بع�صها  مة،  منظَّ يهودية  ميلي�صيات  دخول  �لهبّة  هذه  �صهدت 

مدن  يف  ��صتوطنت  �لتي  �لتور�تية  �لدينية  �ملد�ر�ص  من  وبع�صها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطانية 

�ل�صاحل كاللد ويافا، وبع�صها من منظمات فا�صية مثل منظمة “الفيلميا La Filmia”، وهي ر�بطة 

متان توؤمنان بنقاء  عي فريق بيتار �لقد�ص Beitar Jerusalem، ومنظمة “الهافا”، وهما منظَّ م�صجِّ

17
�لعرق �ليهودي، وُعلُو �لعرقية �ليهودية ودونية �الأغيار.

5. ت�شكيل حكومة بينيت - لبيد:

بعد ف�صل نتنياهو يف ت�صكيل �حلكومة يف �أعقاب �نتخابات 2021، ب�صبب رف�ص حزب �ل�صهيونية 

�لدينية دخول �لقائمة �ملوحدة لالئتالف، �نتقل �لتكليف ليائري البيد �لذي ��صتطاع ت�صكيل حكومة 

رئي�صها  والبيد   ،)2023 �أغ�صط�ص  �آب/  )حتى  �الأوىل  �لفرتة  يف  �الأول  رئي�صها  بينيت  نفتايل  يكون 

باتها على منع نتنياهو  �لثاين. جنح البيد يف ت�صكيل �حلكومة ب�صبب عاِملنَي؛ �التفاق بني جميع مركَّ

من ت�صكيل حكومة، ومو�فقتهم على دخول �لقائمة �ملوحدة لالئتالف �حلكومي.

لت �حلكومة من ثماين قو�ئم ي�صل عدد �أع�صائها �إىل 62 ع�صو�ً، وهو عدد غري م�صبوق من  ت�صكَّ

ب  �لقو�ئم �لتي ُت�صكل حكومة بهذ� �لعدد �لقليل من �الأع�صاء، وهو يحمل حتّدياً كبري�ً لها، فكل مركَّ

من مركباتها قادر لوحده على �إ�صقاطها.
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يني  �أحز�ب  ففيها  جد�ً،  متباينة  و�أيديولوجية  �صيا�صية  خلفيات  من  �أحز�باً  �حلكومة  ت�صم 

و�صط  و�أحز�ب  و�لعمل(،  )مريت�ص،  ي�صار  و�أحز�ب  بيتنا”(،  و“�إ�رش�ئيل  جديد”،  و“�أمل  )يينا، 

)“يوجد م�صتقبل”، و�أزرق �أبي�ص(، وحزب عربي.

�إىل  �ملركزية  باتها  ُمركَّ �إىل �صعي  “�إ�رش�ئيل”  �لتغيري يف  لت�صكيل حكومة  �لرئي�صي  �ل�صبب  يعود 

�أحز�ُب يني وي�صار وو�صط  �إطاحة بنيامني نتنياهو عن �صدَّة �حلكم. وقد �جتمع على هذ� �لهدف 

هذه  لت  �صكَّ نتنياهو،  �إ�صقاط  يف  �لرغبة  جانب  و�إىل  �ملا�صي.  يف  بع�صها  مع  �جللو�ص  ترف�ص  كانت 

�حلكومة خمرجاً حلالة �ملعار�صة �لتي يعي�صها �لي�صار �ل�صهيوين منذ �صنو�ت طويلة. فعلى �صبيل 

�ملثال، مل ي�صارك حزب مريت�ص �لي�صاري يف حكومة �إ�رش�ئيلية منذ �صنة 2001، وحزب �لعمل خارج 

�حلكومة منذ �صنة 2009، وحزب “يوجد م�صتقبل” ال ي�صارك يف �حلكومة منذ �صنة 2015. ودفعت 

�مل�صاركة  �إىل  �إ�رش�ئيليًة  حركاٍت  �حلكومية  �لوز�ر�ت  على  �ليمني  وهيمنة  �لد�ئمة  �ملعار�صة  حالُة 

�النتخابية.  �صعبيتها  ُيح�ّصن  قد  مما  �صلطة،  كاأحز�ب  ذو�تها  وبناء  �لتاأثري  وحماولة  �حلكومة  يف 

قد  مما  �الجتماعية،  �لوز�ر�ت  على  و�لعمل،  مريت�ص  حزَبي  وحتديد�ً  �الأحز�ب،  هذه  و�صتح�صل 

ن قدرتها على �لتاأثري يف �ل�صيا�صات �الجتماعية و�لتعليمية وفق روؤ�ها �حلزبية. يح�صِّ

منع  جانت�ص،  برئا�صة  �أبي�ص  �أزرق  وحزب  منها  �ليمينية  وخ�صو�صاً  بات،  �ملركَّ هذه  قرَّرت 

نتنياهو من ت�صكيل �حلكومة، وعلى �لرغم من �ل�صغوط �لتي مار�صها �ليمني على �صاعر وبينيت 

 �إال �أنهم �صّدو� هذه �ل�صغوطات ودخلو� يف حكومة �لتغيري، 
18

للعدول عن دخول حكومة �لتغيري،

�لليكود لن  �أن  �لليكود خ�صو�صاً،  �إىل قو�عد �ليمني عموماً، ولقو�عد  �إر�صال ر�صالة  �أجل  وذلك من 

يعود �إىل �ل�صلطة ما د�م نتنياهو رئي�صه، وفقط تنّحيه �أو تنحيته �صوف يف�صح �لطريق �أمام عودتهم 

لت�صكيل حكومة يني �صافية، بقيادة �لليكود.

لت �حلكومة �جلديدة وفق مبد�أ �لتناوب على رئا�صة �حلكومة بني نفتايل بينيت ويائري البيد،  ت�صكَّ

وقد تنازل البيد عن رئا�صة �حلكومة لوحده �أو �لبدء بالتناوب، على �لرغم من �أنه �أكب �الأحز�ب بعد 

�لليكود، من �أجل �إقناع بينيت باالن�صمام للحكومة، وُت�صكِّل هذه �لنقطة �صابقًة يف �لنظام �ل�صيا�صي 

يف  مقاعد  �صتة  �إال  لديه  لي�ص  حلزب  تنتمي  �صخ�صيٌة  �حلكومَة  يرت�أ�ص  مرة  فالأول  �الإ�رش�ئيلي، 

�لكني�صت. ومع ذلك ��صرتط بينيت لالن�صمام للحكومة بعدم �لتز�مه باالتفاقيات �لتي وّقعها البيد 

لكل من روؤ�صاء �حلكومة  �لذي وّقعه مع البيد فقط. كما �صيكون  باالتفاق  �ل�رشكاء، بل  باقي  مع 

 وهو �أمر �صوف يعيق عمل �حلكومة، 
19

بالتناوب حّق �لنق�ص )�لفيتو veto( على كّل قر�ر حكومي،

ولكنها تنازالت قدمها البيد من �أجل ت�صكيل �حلكومة. 
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6. الفل�شطينيون يف “اإ�رشائيل” وامل�شاركة يف انتخابات الكني�شت:

اأ. انتخابات اآذار/ مار�س 2020:

و�صلت ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع �لعربي )ال ي�صمل �ملدن �ملختلطة( يف �نتخابات �آذ�ر/ مار�ص 

�نتخابات  يف  و%49   ،2019 �صبتمب  �أيلول/  �نتخابات  يف   %60 مع  مقارنة   ،%65 نحو  �إىل   2020

ما  �أ�صو�ت،   581,507 على  �النتخابات  هذه  يف  �مل�صرتكة  �لقائمة  وح�صلت   .2019 �أبريل  ني�صان/ 

�أي ما  �لناخبني �لعرب،  �أ�صو�ت  487,911 �صوتاً من  �أ�صو�ت �لناخبني، منها  12.67% من  يعادل 

يعادل 87% من جممل �الأ�صو�ت، بينما ذهبت باقي �الأ�صو�ت لالأحز�ب �ل�صهيونية، وحقَّقت �لقائمة 

�مل�صرتكة �أكب �إجناز �نتخابي يف تاريخ �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” بح�صولها على 15 مقعد�ً. وللمقارنة، 

 The Democratic Front )فقد ح�صلت �لقائمتان �لعربيَّتان )حتالف �جلبهة �لديوقر�طية )حد��ص

 ،Arab Movement for Renewal للتغيري  و�لعربية   ،for Peace and Equality – Hadash

يف   )National Democratic Assembly (Balad) )بلد(  �لوطني  و�لتجمع  �ملوحدة  وحتالف 

70% من جممل �الأ�صو�ت  337,108 �أ�صو�ت، ما يعادل نحو  2019 على  �أبريل  �نتخابات ني�صان/ 

يف �ملجتمع �لعربي، بينما ذهبت 30% من جممل �الأ�صو�ت الأحز�ب �صهيونية. وللمقارنة مع نتائج 

�لت�صويت للقائمة �مل�صرتكة يف �نتخابات �صنة 2015، فقد ح�صلت �لقائمة على 446,583 �صوتاً، �أي 

20
ما يعادل 10.61% من جممل �الأ�صو�ت، وهي 82% من �الأ�صو�ت يف �ملجتمع �لعربي.

يكن �الإ�صارة �إىل جمموعة من �الأ�صباب �لتي ُتف�رش زيادة متثيل �لقائمة �مل�صرتكة يف �النتخابات، 

بني  ومناكفات  �رش�ع  ي�صبقها  مل  �لتي  �الأوىل  �النتخابات  هذه  كانت   ،2015 �صنة  تاأ�صي�صها  فمنذ 

�الأخرية  �لثالث  �لدور�ت  ففي  �لقائمة.  يف  �ملقاعد  وترتيب  �ملحا�ص�صة  حول  �الأربعة  مركباتها 

)2015، وني�صان/ �أبريل 2019، و�أيلول/ �صبتمب 2019( �صبقت كل و�حدة منها �أ�صهٍر من �ل�صجال، 

و�صل لدرجة �ملناكفات و�التهامات، مما ترك �أثر�ً �صلبياً لدى �رش�ئح �جتماعية، �عتقدت �أن �لقائمة 

لت �إىل جمرد “�صفينة جناة” يحاول �جلميع �لو�صول من خاللها �إىل �لكني�صت، ولي�ص  �مل�صرتكة حتوَّ

م�رشوعاً �صيا�صياً يهدف �إىل تعزيز �لتمثيل �لعربي يف �لكني�صت وتنجيع �أد�ئه. �أما يف �نتخابات �آذ�ر/ 

مار�ص 2020 فقد دخلت �لقائمة �مل�صرتكة �النتخابات بغياب هذه �ملناكفات بني مرّكباتها وبني قو�عد 

هذه �ملرّكبات، بل على �لعك�ص كان هناك عمٌل جماعٌي ميد�يٌن ترك �أثر�ً �إيجابياً على جدّية هدفها نحو 

تعزيز �لتمثيل �لعربي.

�أ�صهمت �خلطة �الأمريكية، �أو ما ي�صمى “�صفقة �لقرن”، يف زيادة �لت�صويت للقائمة �مل�صرتكة، 

كتلة  متثيل  قوة  زيادة  ح�صاب  على  �صيكون  �مل�صرتكة  �لقائمة  تعزيز  �أن  �لعربي  �جلمهور  و�قتنع 

�ليمني بقيادة حزب �لليكود وبنيامني نتنياهو، مما �صيمنع حكومة �ليمني من تنفيذ وعودها ب�صم 

يف  �زد�دت  �لقناعة  هذه  �ملناطق.  هذه  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  وفر�ص  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء 
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�أعقاب نتائج �نتخابات �لكني�صت يف �أيلول/ �صبتمب 2019. فمع �صعود متثيل �لقائمة �مل�صرتكة �إىل 

13 مقعد�ً، تر�جع متثيل كتلة �ليمني من 60 مقعد�ً يف �نتخابات ني�صان/ �أبريل 2019 )حيث خا�صت 

حينها قائمتان عربيتان �النتخابات وح�صلتا معاً على 10 مقاعد( �إىل 56 مقعد�ً يف �نتخابات �أيلول/ 

باأن  �ملعادلة عب �صعار�تها �النتخابية،  �لقائمة �مل�صرتكة ت�صويق هذه  2019. و��صتطاعت  �صبتمب 

�إ�صقاط “�صفقة �لقرن” يكون بالت�صويت للقائمة �مل�صرتكة، ال �صيّما و�أن �خلطة �الأمريكية �صملت 

�لنتائج   ودلَّت 
21

�لفل�صطينية”. “�لدولة  �إىل  يتعلق بتبادل �الأر�ص و�ل�صكان �ملتمثل بنقل �ملثلث  بند�ً 

على �أن زيادة متثيل �لقائمة �مل�صرتكة منعت كتلة �ليمني من �لو�صول �إىل 61 مقعد�ً.

�لليكود  �حلكومة؛  ت�صكيل  على  و�ملتناف�صان  �لكبري�ن  �حلزبان  ��صرتك  ذلك،  على   عالوة 

 حيث ��صتمر نتنياهو يف �لتحري�ص على �لقائمة 
22

و�أزرق �أبي�ص، على نزع �رشعية �لقائمة �مل�صرتكة.

لو  �أي تعاون معها يف ت�صكيل �حلكومة، حتى  �أنه يرف�ص  �أبي�ص  �أزرق  �أعلن حزب  �مل�صرتكة، فيما 

كان �خليار هو �لدعم من خارجها، معلناً عن توجهه لت�صكيل حكومة تعتمد على “�أغلبية يهودية”. 

زت  جاءت مثابرة �أزرق �أبي�ص على نزع �رشعية �لقائمة �مل�صرتكة خ�صوعاً لدعاية �لليكود �لتي ركَّ

�لدعاية بتكثيف  �مل�صرتكة، حيث ردَّ �حلزب على هذه  �أن جانت�ص يرغب بت�صكيل حكومة مع  على 

رف�صه لكل تعاون مع �مل�صرتكة من جهة، ووجود كتلة يف �حلزب ترف�ص �لتعاون مع �مل�صرتكة من 

منطلقات �أيديولوجية عن�رشية من جهة ثانية، باالإ�صافة �إىل دعم �حلزب ل�صطب �لنائب هبة يزبك. 

وجاء موقف �أزرق �أبي�ص هذ� على �لرغم من تو�صية �ملركبات �لثالث يف �لقائمة �مل�صرتكة )ما عد� 

�لتجمع �لوطني �لديقر�طي( على جانت�ص لت�صكيل �حلكومة يف �أيلول/ �صبتمب 2019. لعب خطاب 

متثيلها،  زيادة  يف  و�لرغبة  حولها،  �لنا�ص  تكتل  يف  مهما  دور�ً  �مل�صرتكة  �لقائمة  عن  �ل�رشعية  نزع 

بحيث يكون ذلك هو �لرد �ملنا�صب على نزع �رشعيتها.

ب. انتخابات اآذار/ مار�س 2021: 

�لعربية  �لقائمة  قائمتني،  �إىل  �مل�صرتكة  �لقائمة  �ن�صقَّت   ،2021 مار�ص  �آذ�ر/  �نتخابات  ع�صية 

�أبقت على حتالف مركباتها �لثالث )�جلبهة �لديقر�طية لل�صالم  �ملوحدة و�لقائمة �مل�صرتكة؛ �لتي 

�لقائمة  يف  �الن�صقاق  بد�أ  �لديقر�طي(.  �لوطني  و�لتجمع  للتغيري،  �لعربية  و�جلبهة  و�مل�صاو�ة، 

دة ومرّكبات  �مل�صرتكة بعد �صل�صلة من ت�رشيحات للنائب من�صور عبا�ص. و�صلت �لعالقة بني �ملوحَّ

على  لالإبقاء  حماوالت  هنالك  كانت  �مل�صرتكة.  �ن�صقاق  قبل  �لقطيعة  درجة  �إىل  �الأخرى  �مل�صرتكة 

�لقائمة �مل�صرتكة مبرّكباتها �الأربعة، من خالل جهود بذلتها جلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية 

�أن هذه �جلهود باءت بالف�صل ومل تنجح يف �حلفاظ على �لقائمة �مل�صرتكة. لقد  “�إ�رش�ئيل”، بيد  يف 

�لذين ف�صلو� هذ�  �النتخابية و�لنا�صطني �حلزبيني  �لقو�عد  �لقطيعة ذروتها على م�صتوى  و�صلت 

�الن�صقاق، وحّمل كل طرف م�صوؤولية �الن�صقاق على �لطرف �الآخر. 
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�لعربية  �لقائمة  �ّتهمت  فقد  �مل�صرتكة؛  �لقائمة  ل�صّق   �لقر�ر  بيّت  طرف  كّل  �أن  �لطرفان  ر�أى 

�ملوحدة �مل�صرتكة باأنها �تخذت قر�ر�ً كان مبيّتاً الإق�صائها عن �مل�صرتكة، على �لرغم من �أنها و�صلت 

وحتديد�ً  �ملرّكبات  باقي  �تهمت  حني  يف  �ملرّكبات،  باقي  مع  �ل�صيا�صية  �مل�صائل  حول  تفاهمات  �إىل 

�جلبهة �لديقر�طية و�لتجمع �لوطني و�لقائمة �لعربية �ملوّحدة باأنها رف�صت مبد�أ �تخاذ �لقر�ر�ت 

على  و�أ�رّشت  �الأربعة،  �ملرّكبات  بني  �لديوقر�طي  �حل�صم  خالل  من  �مل�صرتكة  د�خل  �ل�صيا�صية 

 و�ّدعو� �أن هذ� هو موقف مق�صود لكي تن�صّق 
23

د للم�صرتكة، رف�ص �اللتز�م ببنامج �صيا�صي موحَّ

دة بحزب �لليكود، قائلة باأنها ال تريد فرعاً  عن �مل�صرتكة. و�صبّهت �جلبهة �لديقر�طية �لقائمة �ملوحَّ

24
لليكود يف �لقائمة �مل�صرتكة.

زت �لقائمة �لعربية �ملوحدة على و�صع م�صاألة �حلفاظ على �لدِّين  وخالل �حلملة �النتخابية، ركَّ

وهوّية �ملجتمع �لدينية يف مركز �خلالف مع مرّكبات �لقائمة �مل�صرتكة �لثالث، لبلورة تكتل �جتماعي 

موؤيد لها بعيد�ً عن �لنقا�ص �ل�صيا�صي حول �لتجربة �ملتعلقة بخطاب �لنائب من�صور عبا�ص و�صلوكه 

يف �ل�صنة �ملا�صية )2020(. يف حني حر�صت �لقائمة �مل�صرتكة على و�صع �لنقا�ص �ل�صيا�صي و�خلطاب 

�لوطني يف مركز نقا�صها مع �لقائمة �لعربية �ملوحدة، �لتي تعمل على فرز �ملجتمع يف �إطار �رش�ع 

ديني - علماين، يف حني تعمل �مل�صرتكة على فرزه على �أ�صا�ص مو�قف �صيا�صية ووطنية بني وطني 

ومتاأ�رشل.

�لن�صبة  45%؛ وهي  ن�صبة  �النتخابات  يف هذه  �لفل�صطيني  �ملجتمع  �لت�صويت يف  ن�صبة  تتعدَّ  مل 

�الأقل منذ بد�ية م�صاركة �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” يف �النتخابات �لبملانية منذ �صنة 1948، مقارنة 

مع نتائج �النتخابات يف �لدورة �ل�صابقة )�آذ�ر/ مار�ص 2020( �لتي بلغت فيها ن�صبة م�صاركة �لعرب 

�لفل�صطينيني 65%، حيث نرى �أّن هناك تر�جعاً ِجّدياً يف ن�صبة �لت�صويت، و�رتفاعاً يف ن�صبة �ملمتنعني 

عن �لت�صويت. ي�صكِّل �لعزوف عن �لت�صويت �ملعطى �الأهمَّ يف �ل�صلوك �النتخابي لدى �لفل�صطينيني 

منذ ت�صكيل �لقائمة �مل�صرتكة يف �صنة 2015؛ وبح�صب نتائج �النتخابات �الأربع �الأخرية �لتي جرت 

 %60 �إىل  50%، ومن ثم قفزت  �أقل من  �إىل  �لت�صويت  2019-2021، تر�جعت ن�صبة  �لفرتة  خالل 

�ت �حلاّدة يف �أمناط �لت�صويت حتمل �لكثري  و�أكرث لترت�جع �إىل 45% يف �نتخابات 2021. هذه �لتغريُّ

من �لدالالت ب�صاأن �لعالقة بني �جلمهور �لفل�صطيني و�لعمل �لبملاين عموماً، وبينه وبني �الأحز�ب 

�لعربية على وجه �خل�صو�ص )�نظر �جلدول 5/3(. 

ح�صلت �لقائمة �مل�صرتكة يف �لدورة �النتخابية يف �آذ�ر/ مار�ص 2021 على 212,583 �صوتاً، �أي 

دة على 167,064  َمل �الأ�صو�ت �لعامة، بينما ح�صلت �لقائمة �لعربية �ملوحَّ ما يعادل 4.82% من جُمْ

 وعلى �صبيل �ملقارنة، ح�صلت �لقائمة 
25

َمل �الأ�صو�ت �لعامة. 3.79% من جُمْ �صوتاً، �أي ما يعادل 

�مل�صرتكة يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 23 )�آذ�ر/ مار�ص 2020( على 581,507 �أ�صو�ت تعادل %12.67 

 وعلى �لرغم من �لرت�جع �لذي ح�صل يف ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع 
26

من جممل �الأ�صو�ت �لعامة.
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�لفل�صطيني، فاإّن غالبية �مل�صّوتني �لعرب �نتخبو� �لقائمتني �لعربيّتني، �إذ بلغت ن�صبتهم نحو %80 

�صنة  �نتخابات  ويف  �ل�صهيونية.  لالأحز�ب  �الأ�صو�ت  باقي  ذهبت  بينما  �لعربية،  �الأ�صو�ت  من 

13% لالأحز�ب  87% من �مل�صّوتني �لعرب للقائمة �مل�صرتكة، بينما �صّوت �لباقون  2020، �صّوت 

�ل�صهيونية.

جدول 5/3: اأمناط الت�شويت لدى املجتمع العربي منذ ت�شكيل القائمة امل�شرتكة �شنة 272015

2015
ني�شان/ اأبريل 

*2019
اأيلول/ �شبتمرب 

2019
اآذار/ مار�س 

2020
اآذار/ مار�س 

**2021

446,583337,108470,611487,911317,384عدد الأ�شوات للقائمة امل�شرتكة

1310131510عدد املقاعد

8270808779.5ن�شبة امل�شّوتني للقائمة امل�شرتكة )%(

1830201319.4ن�شبة امل�شّوتني لالأحزاب ال�شهيونية )%(

3651403555ن�شبة المتناع عن الت�شويت )%(

مالحظة: ال ت�صمل هذه �لنتائج �ملدن �ملختلطة.

دة و�لتجّمع.  �الأرقام تتعلّق بالت�صويت للقائمتني: حتالف �جلبهة و�لعربيّة للتغيري، وحتالف �ملوحَّ
*

دة.  �الأرقام تتعلّق بالت�صويت للقائمتني: �لقائمة �مل�صرتكة )ثالثة مرّكبات(، و�لقائمة �لعربيّة �ملوحَّ
**

ح�صلت �الأحز�ب �ل�صهيونية يف هذه �النتخابات على ما يقارب 20% من �الأ�صو�ت �لعربية، �أي 

نحو 80 �ألف �صوت، ومن هذه �الأ�صو�ت، ح�صل �لليكود على 26%، وحزب مريت�ص على %19، 

يائري  برئا�صة  عتيد  ي�ص  وحزب   ،%17 على  ليبمان  �أفيـجدور  برئا�صة  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  وحزب 

28
البـيد على 11% من هذه �الأ�صو�ت.

ت�صري ن�صبة �لت�صويت يف �ملجتمع �لعربي للكني�صت �لـ 24 �إىل �أنها موؤ�رّش على �صلوك �حتجاجي 

وعقابي يف �لدرجة �الأوىل للقائمة �مل�صرتكة، ويف �لـُمْجَمل ال يحمل موقفاً �صيا�صياً �صلبياً من �لعمل 

�لبملاين.

�إّن �الرتفاع و�لهبوط يف معّدالت �لت�صويت على نحو ملحوظ من دورة �إىل �أخرى، وبهذه �ل�رشعة 

�لعمل �لبملاين  �أنه نزع �ل�رشعية عن  �أو تلك، ال يكن �ال�صتدالل منه  �لعالية لهذه �جلهة  و�لنِّ�صب 

�إذ ح�صلت �لقائمتان �لعربيتان يف دورة �النتخابات �حلالية على  يف �ل�صيا�صة �لعربية �ملحلية كلياً. 

 ،2020 مار�ص  �آذ�ر/  �نتخابات  عن  �صوت  �ألف   200 بنحو  �أقّل  �أي  �صوت،  �ألف   380 �لـ  يقارب  ما 

�إىل قائمتني، عالوة على  �إّن عدد �الأ�صو�ت �حلايل و�النق�صام  �لقائمة �مل�صرتكة.  عندما كانتا �صمن 

عدم تغريُّ عدد �الأ�صو�ت �لتي ح�صلت عليها �الأحز�ب �ل�صهيونية يف �لدورتني �الأخريتني، يدّل على 

و�إما  �لعربيّتني،  للقائمتني  �لت�صويت  �إما  كانا  �لفل�صطيني  �جلمهور  لدى  �الأ�صا�صيَّنْي  �خَلياَرْين  �أّن 

�المتناع عن �لت�صويت.
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دة يف احلكومة: ج. م�شاركة القائمة العربية املوحَّ

قّررت �لقائمة �لعربية �ملوّحدة �الن�صمام �إىل حكومة بينيت – البيد، وجاء هذ� �لقر�ر بعد عام من 

حتّركها �لفاعل من �أجل �مل�صاركة يف �أّي �ئتالف حكومي، �أو دعم هذ� �الئتالف. ين�صوي هذ� �لقر�ر 

حتت مظلّة �لتاأثري من �لد�خل على حّد تعبري قادتها.

�ّتبعت �لقائمة �لعربية �ملوّحدة، برئا�صة من�صور عبا�ص، خطاباً و�صلوكاً �صيا�صيَّنْي ير�هنان على 

2020 وف�صل  �آذ�ر/ مار�ص  �نتخابات  بعد  �لتحديد  �إ�رش�ئيلية، وعلى وجه  �أّي حكومة  �النخر�ط يف 

�ملوّحدة  �لتي كانت  �مل�صرتكة  �لقائمة  تبنَّته  �لذي  نتنياهو  و�إ�صقاط  �ملر�هنة على جـانت�ص،  م�رشوع 

مرّكباً من مرّكباتها.

�لقائمة   دعم 
29

�لدينية �ل�صهيونيّة  نتنياهو يف ت�صكيل �حلكومة، ب�صبب رف�ص حزب  بعد ف�صل 

مع  �حلكومي  �الئتالف  يف  �مل�صاركة  �ّتفاق  �الأخرية  وّقعت  �حلكومي،  لالئتالف  �ملوّحدة  �لعربية 

حزب “يوَجد م�صتقبل”. ففي 2021/6/2، وّقع رئي�ص حزب “يوَجد م�صتقبل” يائري البيد، ورئي�ص 

�لقائمة �لعربية �ملوّحدة من�صور عبا�ص �ّتفاقاً لت�صكيل حكومة �لوحدة. �صملت �التفاقيّة �ملوقَّعة بني 

م عمل �حلكومة، كجزء من �التفاقية  �لطرفني �لتفاهمات �لتي �تُِّفق عليها بني �لقائمتني، وملَحقاً ُينظِّ

30
بني �لطرفني. �أما �أهّم �لبنود، ح�صبما ورد يف �التفاقية، فكانت:

“تدعم �لقائمة �لعربية �ملوحدة ت�صكيل �حلكومة، وتكون جزء�ً من �الئتالف �حلكومي، وتكون   •
ملتزمة بقر�ر�ت �حلكومة و�إد�رة �الئتالف، وتدعم �إجر�ء�تها يف �لكني�صت”.

“تدعم �لقائمة �لعربية �ملوحدة كّل تعديالت �لت�رشيع �لتي ُترفع للكني�صت بعد �لتوقيع على هذه   •
�التفاقية”.

ملر�ّصحي  و�لت�صويت  �لكني�صت،  يف  �الئتالف  �إجر�ء�ت  بدعم  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  “تلتزم   •
�الئتالف للمنا�صب �ملختلفة، يف �لكني�صت و�للجان �ملختلفة”.

“تعمل �لقائمة �لعربية �ملوحدة ل�صمان بقاء عمل �حلكومة حتى نهاية دورتها، مبا يف ذلك دعم   •
ميز�نية �لدولة ومعار�صة �قرت�حات حجب �لثقة، �أو �قرت�حات حّل �لكني�صت”.

“�صتُق�َصم جلنة �لد�خليّة وحماية �لبيئة �إىل جلنتني: جلنة �لد�خليّة وحماية �لبيئة، وجلنة �الأمن   •
�لد�خلي”.

“�صتح�صل �لقائمة �لعربية �ملوحدة على �ملنا�صب �لتالية: نائب وزير يف مكتب رئي�ص �حلكومة،   •
رئي�ص جلنة �لد�خلية، نائب رئي�ص �لكني�صت، رئي�ص �للجنة ل�صوؤون �ملجتمع �لعربي”.

�لعربي،  للمجتمع  �لفجو�ت  لتقلي�ص  خم�صيّة  خّطة  �صياغة  على  �لعمل  على  �لطرفان  “يتّفق   •
مليار�ت   9.2 ]نحو  �صيكل  مليار   30 مقد�رها  مبيز�نية  و�لبدوي  و�ل�رشك�صي،  و�لدرزي، 
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 %50 2026، وذلك دون �مل�ّص بقر�ر�ت حكومية �صابقة )على �الأقّل   حتّى نهاية �صنة 
دوالر[31

هي �إ�صافة ميز�نية(. ُتبَلَْور �خلّطة �خلما�صية بالتن�صيق بني هيئة �لتطوير �القت�صادي للمجتمع 

�لعربي، وق�صم �مليز�نيات يف وز�رة �ملالية، وبالت�صاور مع جلنة �صوؤون �ملجتمع �لعربي”.

تقرير  ح�صب  �لعربي  �ملجتمع  يف  و�جلرية  �لعنف  ملكافحة  خما�صية  خّطة  �حلكومة  “�صتقّر   •
]نحو �صيكل  مليار   2.5 مقد�رها  مبيز�نية   852 �لرقم  حامل  �حلكومي  و�لقر�ر   “�ملديرين”، 
طابع  ذ�ت  دوالر[  ماليني   308 ]نحو  �صيكل  مليار  منها  �صنو�ت،  خلم�ص  دوالر[  مليون   771

مديّن ملكافحة �جلرية و�لعنف لي�ص لها �صلة بوز�رة �الأمن �لد�خلي”.

“�إقامة جلنة وز�رّية ل�صوؤون �ملجتمع �لعربي برئا�صة رئي�ص �حلكومة”.  •
�إىل  و�لتوّجه  �لعربي،  �ملجتمع  يف  �لبناء  لرت�خي�ص  و�لبريوقر�طية  �لتخطيطية  �لعقبات  “تذليل   •
يتعلّق  ما  للعرب يف  عِطيْت 

ُ
�أ �لتي  �ملخالفات  �إلغاء  �أجل فح�ص  للحكومة من  �لق�صائي  �مل�صت�صار 

�ص”. بالبناء غري �ملرخَّ

45 يوماً من ت�صكيلها على قر�ر �حلكومة ب�صاأن �العرت�ف  “تلتزم �حلكومة باأن ت�صّدق خالل   •
بثالث قرى بدوّية يف �لنّقب؛ وبالتو�زي خالل ت�صعة �صهور من ت�صكيل �حلكومة، �صوف ُتقدَّم 

لها خّطة لت�صوية/ تنظيم توطني �لبدو يف �لنّقب ح�صب �مل�صلحة �لعامة يف �لنّقب لت�صّدق عليها”.

عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قّدرت 

بنحو  2021 �صنة  نهاية  يف  “�إ�رش�ئيل”   �صكان 

9.451 ماليني ن�صمة، بينهم 6.983 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته 73.9% من �ل�صكان. وذلك مقارنة 

74% من �ل�صكان يف نهاية  6.874 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته  9.29 ماليني ن�صمة، بينهم  بنحو 

�صنة 2020. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، فقّدرته �لد�ئرة 

�صنة 2021 بنحو 1.996 مليون، مقارنة بنحو 1.957 مليون �صنة 2020، �أي ما ن�صبته 21.1% من 

 و�جلوالن 
32

و�إذ� ما حذفنا عدد �صكان �رشقي �لقد�ص )370 �ألفاً تقريباً(
 
�ل�صكان )�نظر جدول 5/4(.

)25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 )�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( 

ي�صبح نحو 1.6 مليون �صنة 2021، �أي نحو 16.9% من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2021 نحو 472 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

“�الآخرون” هم على �الأغلب من  2020. وهوؤالء  �ألفاً �صنة   458.6 5%، 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.

ثانيًا: املوؤ�شرات ال�شكانية 
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وقد �أ�صدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية بياناً �إح�صائياً مبنا�صبة ذكرى �حتالل �جلزء 

%10 و�أن �صكانها يثلون  �الأكب يف فل�صطني  �ملدينة  �لقد�ص هي  �إن  فيه  �لقد�ص، جاء   �ل�رشقي من 

2020 �إىل نحو  من جممل �ل�صكان يف دولة �الحتالل. حيث و�صل عدد �صكان �لقد�ص يف نهاية �صنة 

 
33

951 �ألفاً، من بينهم نحو 585 �ألف م�صتوطن ونحو 367 �ألف فل�صطيني، �أي ما يقارب %38.6.

و�أ�صارت تقدير�ت �إ�رش�ئيلية �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص 

�الأبحاث  �ل�صادرة عن معهد  �لفل�صطينية  �لتقدير�ت  �أما  �ألف م�صتوطن؛   800 بلغ نحو   2021 �صنة 

�لتطبيقية )�أريج( فاأ�صارت �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني بلغ 913 �ألفاً يف �ل�صنة نف�صها. 

جدول 5/4: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2013–342021

اليهودالإجمايلال�شنة
 العرب )مبن فيهم �شكان

�رشقي القد�س واجلولن)
اآخرون

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

20199,140,5006,773,2001,919,000448,300

20209,289,8006,873,9001,957,300458,600

20219,450,9006,982,6001,996,200472,100

اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2019–2021
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1.7% يف �صنة  1.63%، مقارنة بنحو  “�إ�رش�ئيل”  �ل�صكاين يف  �لنمو  2020 بلغ معدل  ويف �صنة 

�لقد�ص  �رشقي  فيهم  مبن  وللعرب   ،%1.58 بلغت   2021 �صنة  يف  لليهود  زيادة  بن�صبة  2021؛ 

و�جلوالن %1.99.

80.7 عاماً  “�إ�رش�ئيل”  �لعمر يف  �الإ�رش�ئيلية، فقد بلغ متو�صط  ووفق د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية 

�أنف�صهم  يعّرفون  �ليهود  من   %44.8 فاإن  نف�صها،  �لد�ئرة  وح�صب  للن�صاء.  عاماً  و84.8  للرجال، 

 %12.5 لي�صو� متدينني، وهناك  لكن  باأنهم حمافظون  �أنف�صهم   %20.5 باأنهم علمانيون، وُيعّرف 

35
يرون �أنف�صهم متدينني حمافظني، و11.7% متدينني، و10% �أرثوذك�ص مت�صددين.

عانى جمتمع فل�صطينيي 1948 ب�صكل كبري من �نت�صار �جلرية �ملنظمة وفو�صى �ل�صالح، حيث 

يوجد نحو 500 قطعة �صالح يف �لبلد�ت �لعربية دون ترخي�ص، بح�صب تقدير�ت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية. 

مع  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  وتو�طوؤ  �مل�صوؤولة،  �ل�صلطات  تقاع�ص  من   1948 فل�صطينيو  عانى  كما 

ع�صابات �جلرية؛ فيما يبدو �صعياً �إ�رش�ئيلياً غري معلن الإيجاد بيئة طاردة للفل�صطينيني. وقد قتل 

  كما قتل نحو 110 �آخرين حتى 
36

يف �صنة 2020 ما جمموعه 113 فل�صطينياً ب�صبب �جلرية �ملنظمة،

 
37

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2021.

 1948 فل�صطينيي  �صّد  �ل�صهيونية  �الإ�رش�ئيلية  �الأو�صاط  يف  �لتحري�ص  ز�د  �أخرى،  جهة  ومن 

�لتو��صل �الجتماعي  �لعن�رشية و�لتحري�ص يف �صبكات  �لفل�صطينيني عموماً. ووفق موؤ�رش  و�صّد 

�الإ�رش�ئيلية، �لذي ن�رشه �ملركز �لعربي لتطوير �الإعالم �الجتماعي، فقد �زد�د �خلطاب �لعنيف جتاه 

�ألف حمادثة ��صتملت   620 2020، حيث كان هناك  8% مقارنة ب�صنة  2021 بن�صبة  �لعرب يف �صنة 

على حتري�صٍ وكر�هية �صّد �لعرب؛ وكان خطاب �لكر�هية هذ� قد �صهد يف �صنة 2020 تز�يد�ً بن�صبة 

38
16% مقارنة ب�صنة 2019.

مهاجر�ً،   24,977 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قِدَم   2021 �صنة  وخالل 

مقارنًة بـ 19,676 مهاجر�ً و33,247 مهاجر�ً يف �صنتي 2020 و2019 على �لتو�يل )�نظر جدول 5/5(. 

وذكرت �الإح�صائيات �أن عدد �ملهاجرين �إىل “�إ�رش�ئيل” منذ قيام �لكيان �الإ�رش�ئيلي �صنة 1948 بلغ 

 وتظهر هذه 
39

3.3 ماليني، منهم 45.6% و�صلو� يف �أعقاب �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي �صنة 1990.

�صئيلة  معدالت  تظل  �أنها  غري   ،2021–2015 �لفرتة  يف  �لهجرة  معدل  يف  ن�صبياً  ��صتقر�ر�ً  �الأرقام 

�مل�صتعدة  �ليهودية  �لب�رشية  �خلز�نات  ��صتنفاد  بعد  �لع�رشين؛  �لقرن  من  �الأخري  بالعقد  مقارنة 

�ل�صمالية و�أوروبا،  �أمريكا  بلد�ن متقدمة يف  �لو��صعة، و�قت�صار معظم يهود �خلارج على  للهجرة 

و�لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتهم على نحو و��صع.
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جدول 5/5: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–402021

املجموع 201520202021-20102019–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

الكلي

609,322346,997182,20886,85991,129142,64019,67624,9771,503,808العدد

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، ما عد� �لفرتة 2021-2020.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2021

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

يحملون   15,500 نحو   2019 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

نحو  بلغ  �مل�صادة  �لهجرة  معدل  �أن  �أي   .8,000 نف�صها  �ل�صنة  يف  رجع  بينما  �إ�رش�ئيلية،  جو�ز�ت 

 
41

7,500 �صخ�ص.

�إ�رش�ئيلي  �ألف   596-560 بني  ما  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  لتقدير�ت  ووفقاً 

�أثناء  �لذين ولدو� لهم يف  2016، ومبا ال ي�صمل عدد �الأطفال  يعي�صون يف �خلارج حتى نهاية �صنة 

 National �إ�رش�ئيل  يف  �لطالب  “�حتاد  �أ�صدره  �صنوي  تقرير  �أفاد  وقد   
42

�لبالد. خارج  وجودهم 

Union of Israeli Students” �صنة 2018، �أن 59% من �جلامعيني يف “�إ�رش�ئيل” يدر�صون �لهجرة 

 
43

الأ�صباب خمتلفة، �صخ�صية و�قت�صادية يف معظمها.
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�الإح�صائيات  �أن  �إىل  �أوالً  �النتباه  يجدر   ،1948 لفل�صطينيي  �لديني  �لتوزيع  �إىل  وباالإ�صارة 

�الإ�رش�ئيلية تدمج فل�صطينيي �رشقي �لقد�ص و�صوريي �جلوالن مع فل�صطينيي 1948؛ وبناء عليه، 

نَّة( بن�صبة %85.4،  ووفق معطيات نهاية �صنة 2020، هناك نحو 1.671 مليون من �مل�صلمني )�ل�صُّ

44 
و147 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية بن�صبة 7.5%، و137.6 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة %7.

تعي�ص   ،2021 �صنة  ن�صمة  مليون   15.166 بنحو  �لعامل  يف  �ليهود  عدد  ُيقّدر  �أخرى،  ناحية  من 

غالبيتهم �لعظمى يف �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. وُيعدُّ هذ� �لرقم قفزة يف تقدير�ت �أعد�د �ليهود 

�مل�صادر  �عتادت  �لتي  �الأرقام  يف  “�ملفاجئة”  �لزيادة  �أ�صباب  وترجع  �ملا�صية.  بال�صنو�ت  مقارنة 

و�الأبناء  ديناً،  باليهودية  يوؤمنون  ال  �لذين  �ليهود  �أولئك  موؤخر�ً  �إليها  �صمَّت  �أنها  ن�رشها،  نف�صها 

�ألف   500 بنحو  �لعدد  فز�د  �ملتحدة،  �لواليات  يف  ومعظمهم  �ليهود،  من  و�لديهم  �أحد  يكون  �لذين 

مقارنة ب�صنة 2019، بعد �أن كانت �لزيادة �ل�صنوية بحدود 100 �ألف �صنوياً. 

 Jewish �ليهودية  �لوكالة  يف  و�لنا�صط  �لديوجر�فية  بال�صوؤون  �ملتخ�ص�ص  �أ�صار  وقد 

نحو  يبلغ  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ليهود  عدد  �أن  �إىل  بريجوال،  ديال  �رشجيو   ،Agency for Israel

بيو  �أجر�ه معهد  ��صتطالع  بينما بح�صب  2013؛  �صنة  �ألف فقط عن   300 بزيادة  ن�صمة،  6 ماليني 

ن�صمة،  ماليني   7.5 يبلغ  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ليهود  عدد  فاإن   Pew Research Center لالأبحاث 

�ليهودي �الأمريكي  �ل�صنوي  �لكتاب  �آخر يف  2013. وظهر تقدير  �ألف عن �صنة   800 بزيادة قدرها 

 Arnold د��صيف�صكي  و�أرنولد   Ira Sheskin �صي�صكني  الإير�   American Jewish Year Book

�ألف  600 بزيادة قدرها  ن�صمة،  7.3 ماليني  يبلغ  �ملتحدة  �لواليات  �ليهود يف  �أن عدد   Dashefsky 

غالبية  فاإن  �صي�صكني  الإير�  ووفقاً  بيو.  معهد  ��صتطالع  قدره  ملا  قريب  عدد  وهو   ،2013 �صنة  عن 

علماء �الجتماع �الأمريكيني يقبلون هذ� �الختالف يف �الأرقام باعتبارها تقدير�ت معقولة، و�أو�صح 

ينتمون  �أي   
45

دين”، بال  “يهود  باأنهم  ُيعرفون  �صخ�ص  مليون   1.5 يح�صب  مل  بريجوال  ديال  �أن 

لليهودية كقومية ولي�ص كدين. غري �أن �عتماد هذ� �لرقم �صيجعل جمموع �ليهود يف �لواليات �ملتحدة 

 )Jewish Virtual Library 14.298 مليوناً )وفق �ملكتبة �الفرت��صية �ليهودية  و“�إ�رش�ئيل” نحو 

ي�صملون نحو 94.3% من يهود �لعامل. كما �أنه ال يبدو منطقياً عند �إ�صافة باقي يهود �لعامل، فاإما 

�أن يحذف �أو ينق�ص �لتو�جد �ليهودي يف عدد من �لبلد�ن، �أو ي�صطر لزيادة �ملجموع �لكلي لليهود 

 ولذلك، ف�صلنا يف هذ� �لتقرير �الإبقاء على تقدير 
46

عن 15.166 مليوناً لي�صتوعب باقي يهود �لعامل.

عدد �ليهود يف �لواليات �ملتحدة بنحو 6 ماليني، لقربه �أكرث من �لتوزيع �ملنطقي لليهود و�نت�صارهم 

يف �لعامل، وهو �لرقم نف�صه �ملعتمد لدى �لوكالة �ليهودية. 

هو  من  لتعريف  �أ�صا�صاً  يرجع  �لذي  �ليهود،  �أعد�د  تقدير  يف  �لكبري  �لتباين  هذ�  فاإن  �صك،  وبال 

�ليهودي، يجعل �الأمر مربكاً للمتابعني. لكنه على كل حال ال ينفي �صاآلة عدد �ليهود على م�صتوى 
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�لعامل، وتركزهم بن�صبة تزيد عن 85% يف بلَدْين �ثننَْي، ون�صبة �لنمو �لبطيئة ب�صكل عام الأعد�دهم؛ كما 

يوؤكد حالة “�لذوبان” يف �ملجتمعات �الأخرى، و�نعكا�ص م�صاكل �لعوملة وحتدياتها على يهود �لعامل.

جدول 5/6: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 472021

الوليات “اإ�رشائيل”البلد

املتحدة
اأ�شرتاليااأملانيارو�شياالأرجنتنيبريطانياكندافرن�شا

باقي 

الدول
املجموع

العدد

)بالألف ن�شمة(
6,9306,000446393.5292175150118118577.515,200

45.639.52.92.61.91.110.80.83.8100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2021 )%(

تعي�ص “�إ�رش�ئيل” حالة �قت�صادية متقدمة مقارنة 

مب�صتويات �حلياة و�لبيئات �القت�صادية يف �أوروبا؛ 

ومقارنة بدول �ل�رشق �الأو�صط، وهي حالة تعي�ص على ح�صاب �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه وثرو�ته 

�لطبيعية، وت�صتفيد من �لدعم �الأمريكي ومن �لنفوذ يف �لعامل �لغربي؛ كما ت�صتفيد من غياب �ملخاطر 

�لر�صمية �لعربية، ومن �لتطبيع مع �لعديد من �لبلد�ن �لعربية.

خالل �صنتي 2020-2021 عانى �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي ب�صكل كبري من تد�عيات �نت�صار جائحة 

كورونا )كوفيد–19(. وحتدث خب�ء �إ�رش�ئيليون عن �أ�صو�أ تر�جع �قت�صادي �إ�رش�ئيلي منذ �إن�صاء 

�لذي  �لوقت  �لتقدم �القت�صادي. يف  �قت�صادية ت�صببت ب�صطب عدة �صنو�ت من  �أزمة  �لكيان، وعن 

48
و�صل فيه عدد �الإ�صابات يف نهاية �صنة 2021 �إىل 1.38 مليون �إ�صابة.

ثالثًا: املوؤ�شرات االقت�شادية
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2021 ملو�جهة �لوباء. و�رتفع �لعجز  9.3 مليار�ت دوالر حتى نهاية  “�إ�رش�ئيل” نحو  و�أنفقت 

�حلكومي �إىل 11.6% يف �صنة 2020، كما �رتفع �لدَّين �لعام من 60% �إىل 72.6% من �لدخل �لقومي. 

وكل �أ�صبوع �إغالق كان يكلف �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي من 6-9 مليار�ت �صيكل )نحو 1.9-2.8 مليار 

�لتح�صن  �أما   .2020 �صنة   %95 بن�صبة  �لفنادق  يف  �الأجانب  �ل�صياح  مبيت  �نخف�ص  بينما  دوالر(؛ 

49
�القت�صادي �لذي �صهدته �صنة 2021، فقد ظّل جزئياً، و�إن كانت �خل�صائر �أقل مما كان متوقعاً.

كما تاأثر �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي بانعكا�صات �لعدو�ن على قطاع غزة يف معركة “�صيف �لقد�ص” يف 

50
�أيار/ مايو 2021، حيث بلغ جمموع �خل�صائر �القت�صادية نحو 2.14 مليار دوالر.

تقدير�ت  وفق  �الإ�رش�ئيلي،   Gross Domestic Product )GDP( �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 

1,554.3 مليار �صيكل )481 مليار  2021 ما جمموعه  د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، ل�صنة 

دوالر(، مقارنة بـ 1,401.4 مليار �صيكل )نحو 408 مليار�ت دوالر( �صنة 2020 و1,418.4 مليار 

�صيكل )398 مليار دوالر( �صنة 2019. ووفق هذه �لتقدير�ت، فاإن �لناجت �ملحلي �صجل منو�ً بالعملة 

�ملحلية بلغ 10.9% ل�صنة 2021، وتر�جعاً مقد�ره 1.2% ل�صنة 2020. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو 

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

18% �صنة 2021، وبن�صبة 2.5% �صنة 2020 مقارنة بال�صنة �لتي �صبقتها )�نظر جدول 5/7(. مع 

مالحظة �أن �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث 

�لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

51
جدول 5/7: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2015–2021 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(

20151,166,354300,3053.8839

20161,225,235319,0223.8406

20171,278,841355,2633.5997

20181,341,581372,9723.597

20191,418,449397,9603.5643

20201,401,406407,7773.4367

20211,554,281481,3063.2293
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اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

بلغ  2021 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل  فاإن  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات   وح�صب 

 ،2020 �صنة  دوالر(   44,255( �صيكل   152,090 بـ  مقارنة  دوالر(،   51,386( �صيكل   165,942

�لفرد  2019. ووفق هذه �الإح�صائيات، فاإن معدل دخل  و156,716 �صيكل )43,968 دوالر( �صنة 

عند  �أما   .2020 ل�صنة   %3 مقد�ره  وتر�جعاً   ،2021 �صنة   %9.1 بلغ  �ملحلية  بالعملة  منو�ً  �صجل 

ن�صبة  �أن  جند  فاإننا  �لدوالر،  مقابل  �ل�صيكل  قيمة  تذبذب  وب�صبب  بالدوالر،  �لنمو  ن�صبة  �حت�صاب 

�لتي  بال�صنة  مقارنة   2020 �صنة   %0.7 وبن�صبة   ،2021 �صنة   %16.1 مقد�ره  مبا  �رتفعت  �لنمو 

�صبقتها. ولذلك يجب عدم �مل�صارعة ال�صتنتاجات غري دقيقة �إذ� مل يتم �النتباه �إىل �ختالف �حل�صاب 

بالعملة �ملحلية مقابل �لدوالر )�نظر جدول 5/8(. 

52
جدول 5/8: معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية

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

2015139,23135,848

2016143,41337,341

2017146,83040,790

2018151,08742,004

2019156,71643,968

2020152,09044,255

2021165,94251,386
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معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2015–2021 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

وبح�صب تقرير �لفقر �ل�صنوي ملنظمة “لتيت Latet” �الإ�رش�ئيلية، �لذي ن�رش يف 2021/12/21، 

�إح�صائية حمت�صبة، غالباً، قبل  �لفقر. وهي  “�إ�رش�ئيل” يعي�صون حتت خط  27% من �صكان  فاإن 

��صتالمهم ملخ�ص�صات �لدعم �الجتماعي �لتي ُتخّف�ص ن�صبة �لفقر فيما بينهم بنحو 29%. غري �أن 

�لالفت للنظر هو �أن هذه �ملخ�ص�صات ُتخرج نحو 45% من فقر�ء �ليهود من حتت خط �لفقر، مقابل 

2.5 مليوناً يعي�صون حتت خط  27% فتعني �أن  �أما ن�صبة   .1948 11% من فقر�ء فل�صطينيي  نحو 

53
�لفقر بينهم 1.1 مليون طفل وفتى حتت 18 عاماً.

 National Insurance of �لوطني  �لتاأمني  موؤ�ص�صة  عن  �صدر  �لذي  �ل�صنوي  �لفقر  تقرير  �أما 

)Israel )NII يف 2021/12/29 فيذكر �أن ن�صبة �لفقر كانت 21% يف �صنة 2020، وو�صلت �إىل %22.7 

54
�صنة 2021.

�أن   2021 �آذ�ر/ مار�ص  �ل�صادر يف  �أبيب يف تقريره  تل  Adva Center يف  �أدفا  وقد الحظ مركز 

قر�بة مليون �صخ�ص �ن�صمو� �إىل د�ئرة �لبطالة �صنة 2020، �أو �أغلقو� م�صاحلهم �لتجارية �ل�صغرية، 

�لعالية  �لدخول  �أ�صحاب  فيه  �لذي مل يت�رشر  �لوقت  �أزمة جائحة كورونا؛ يف  ب�صبب  �الأغلب  على 

�ألف   157 �إال بن�صبة �صئيلة، و�أن هناك نحو  �أ�صحاب �ملاليني مل يرت�جع  “�إ�رش�ئيل”، و�أن عدد  يف 

55
مليونري يف “�إ�رش�ئيل”.

�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 �ملعدلة ل�صنة 2019 بلغ 572.345 مليار 

 Budget Performance صيكل )نحو 160.58 مليار دوالر(؛ غري �أن �الأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات�

بلغ 624.526 مليار �صيكل )181.7 مليار دوالر( يف �صنة 2020 مقابل 554.726 مليار �صيكل )نحو 

56
155.6 مليار دوالر( �صنة 2019.
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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   2020 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

71.928 مليار �صيكل  132.7 مليار دوالر(، من �صمنها  455.957 مليار �صيكل )نحو  حازت على 

مليار�ت   5.76 )نحو  �صيكل  مليار  و19.797  �جلي�ص،  على  �رُشفت  دوالر(  مليار   20.9 )نحو 

على  �رُشفت  دوالر(  مليار   23.3 )نحو  �صيكل  مليار  و79.909  �لعام،  �الأمن  على  �رُشفت  دوالر( 

�ل�صوؤون �الجتماعية. كما  22.5 مليار دوالر( �رُشفت على  �لتعليم، و77.434 مليار �صيكل )نحو 

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

104.85 مليار �صيكل )نحو  بـ  2020 مقارنة  28.3 مليار دوالر( �صنة  97.392 مليار �صيكل )نحو 
57

29.4 مليار دوالر( �صنة 2019.

ويظهر �أن �لقفزة �لكبرية يف �مل�رشوفات يف �صنة 2020 مرتبطة �أ�صا�صاً مبكافحة جائحة كورونا، 

ب�صبب  كلياً  �أو  موؤقتاً  تعطلو�  �لذين  و�ملوظفني  للعمال  �ملايل  و�لدعم  �الجتماعية  �لرعاية  وتقدمي 

�جلائحة.

يف �ملقابل، فاإن جممل �الإير�د�ت �لفعلي ل�صنة 2020 كان 610.8 مليار�ت �صيكل )نحو 177.7 مليار 

دوالر( مقارنة بـ 512.13 مليار �صيكل )نحو 143.7 مليار دوالر( �صنة 2019. ومن �لو��صح �أن جانباً 

كبري�ً من �الإير�د�ت ياأتي من �رشيبة �لدخل )نحو 139.3 مليار �صيكل �أي نحو 40.5 مليار دوالر( 

 ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )نحو 100.2 مليار �صيكل �أي نحو 29.2 مليار دوالر( كما يف ميز�نية

58
�صنة 2020.

�إنفاقاً �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات   وتظهر 

�جلو�نب  �إىل  ت�صري  �أن  دون   ،2021 �صنة  دوالر(  مليار   161 )نحو  �صيكل  مليار   519.9 مقد�ره 

 �ملتعلقة ب�صد�د �لديون و�مل�صاريع. و�أظهرت �الإح�صائيات �إنفاقاً تر�كمياً مقد�ره 478.5 مليار �صيكل

دوالر( مليار   117.9 )نحو  �صيكل  مليار   420.3 مقابل   ،2020 �صنة  دوالر(  مليار   139.2  )نحو 

59
�صنة 2019.

�الإح�صائيات  �لباحثني بح�صب  لدى  �لتعار�ص و�الإرباك  �أنه قد يحدث بع�ص  �إىل  �النتباه  ويجب 

�ملق�صود  كان  �إن  للم�صطلح،  دقيق  حتديد  دون  �إ�رش�ئيلية،  ر�صمية  جهات  ت�صدرها  �لتي  و�الأرقام 

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

�حلكومة، �أم �لتي �أقرها �لكني�صت، �أم �مليز�نية �لفعلية �ملحدَّثة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات بعد �النتهاء من 

�ل�صنة �ملالية.
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خالل  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول  ويو�صح 

�لفرتة 2017–2019:

جدول 5/9: الإيرادات وامل�رشوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رشائيلية 2018–602020

201820192020

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

314,75387,504.3323,24590,689.6316,19292,004.5اإيرادات جارية

128,69435,778.1162,57545,612269,13578,312اإيرادات راأ�شمالية

25,0726,970.326,3127,382.125,4737,412.1م�شاريع

468,519130,252.7512,133143,684610,800177,728.6جمموع الإيرادات الكلي

امل�رشوفات

368,549102,460.1384,165107,781.3455,957132,672.9امليزانية العتيادية

 ميزانية التطوير

و�شداد الديون
113,33831,509144,22940,464.9143,10141,639.1

24,9836,945.526,3327,387.725,4687,410.6م�شاريع

506,870140,914.7554,726155,633.9624,526181,722.6جمموع امل�رشوفات الكلي

–2.2–8.3–8.2ن�شبة العجز )%(

60.07 مليار دوالر  2021، فقد بلغت ما جمموعه  وفيما يتعلق بال�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 

مقارنة مبا جمموعه 50.154 مليار دوالر �صنة 2020، و58.508 مليار دوالر �صنة 2019؛ وبذلك 

تكون �ل�صادر�ت قد �رتفعت بن�صبة 19.8% �صنة 2021، بعد �أن كانت قد �نخف�صت بن�صبة %14.3 

�صنة 2020. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2021، فبلغت ما جمموعه 90.28 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

قد  �لو�رد�ت  تكون  وبذلك  2019؛  �صنة  دوالر  مليار  و76.79   ،2020 �صنة  دوالر  مليار   69.27

)�نظر   2020 �صنة   %9.8 بن�صبة  �نخف�صت  قد  كانت  �أن  بعد   ،2021 �صنة   %30.3 بن�صبة  �رتفعت 

��صتري�د�ً  �خلدمات  من  �خلارجية  �لتجارة  ت�صمل  ال  �الإح�صاء�ت  هذه  �أن  �لعلم  مع   .)5/10 جدول 

وت�صدير�ً؛ و�أن �لن�صب حُمت�صبة على �أ�صا�ص �لدوالر، ولي�ص على �أ�صا�ص �ل�صيكل. 
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61
جدول 5/10: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2018–2021 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة العجز )%(الوارداتال�شادرات

2018

222,432.6275,436.4مليون �شيكل
23.8–

61,951.476,610.7مليون دولر

2019

208,769.1273,743.8مليون �شيكل
31.1–

58,508.176,784.9مليون دولر

2020

172,326.2237,861.8مليون �شيكل
38–

50,154.169,270.3مليون دولر

2021

193,828.8291,387.8مليون �شيكل
50.3–

60,073.890,281.2مليون دولر

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2018–2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

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

ما  �أي  دوالر،  مليار   16.195 نحو  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  بلغت   2021 �صنة 

 2020 �صنة  يف  دوالر  مليار   13.132 نحو  مقابل  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صادر�ت  جممل  من   %27 يثل 

�ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من   %26.2(
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يثل  ما  �أي  دوالر،  مليار�ت   8.293 نحو  بلغت  حيث   ،2021 �صنة  ملحوظاً  �نخفا�صاً  ف�صهدت 

 %11.6( 2018 8.05 مليار�ت دوالر يف �صنة  9.2% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 

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

 2021 �صنة  دوالر  مليار�ت   7.9 يقارب  �لذي  �لتجاري،  �لفائ�ص  خالل  من  �لتجاريني،   �رشكائها 

 و5.08 مليار�ت دوالر �صنة 2020، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً مهماً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي 

)�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   ،2020 �صنة  دوالر  مليار�ت  و4.241   2021 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.356 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 10.724 مليار�ت دوالر �صنة 2021 و7.67 مليار�ت دوالر �صنة 2020. و�حتلت 

�أملانيا �ملركز �لثالث، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 8.35 مليار�ت دوالر �صنة 2021، بعد �أن 

كان 6.91 مليار�ت دوالر �صنة 2020. 

�لتبادل  2021، حيث بلغ حجم  �إىل �ملركز �لر�بع يف �صنة  وتقدمت �صوي�رش� من �ملركز �خلام�ص 

2020. وكان من �لالفت  5.672 مليار�ت دوالر �صنة  7.341 مليار�ت دوالر، وكان  �لتجاري نحو 

6.67 مليار�ت  تقدم تركيا من �ملركز �ل�صابع �إىل �ملركز �خلام�ص ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 

بلجيكا  من  كل  و�حتلت   .2020 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.93 كان  �أن  بعد   ،2021 �صنة  يف  دوالر 

مليار�ت  و5.94  دوالر  مليار�ت   5.99 بلغ  جتاري  بتبادل  و�ل�صابع  �ل�صاد�ص  �ملركَزين  وهولند� 

 2020 �لر�بع �صنة  �ملركز  �إىل   2019 �لثالث �صنة  �ملركز  �لتو�يل. وتر�جعت بريطانيا من  دوالر على 

 بتبادل جتاري بلغ نحو 6.68 مليار�ت دوالر، ثم �إىل �ملركز �لثامن �صنة 2021 بتبادل جتاري بلغ

نحو 5.38 مليار�ت دوالر )�نظر جدول 5/11(.

و�إىل جانب �لدول �ل�صابقة، فاإن �أبرز �لبلد�ن �لتي �صدَّرت “�إ�رش�ئيل” �إليها �صنة 2021 هي �لهند 

و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   1.38( كوجن  وهوجن  دوالر(،  مليار   1.44( و�إيرلند�  دوالر(،  مليار   2.76( 

)1.35 مليار دوالر(، وفرن�صا، و�لب�زيل. وكان من �لالفت للنظر �رتفاع قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

 %141 �إيرلند� و“�إ�رش�ئيل” بنحو  625%، و�رتفاع جممل �لتبادل �لتجاري بني  �إيرلند� بن�صبة  �إىل 

 2021 �صنة  “�إ�رش�ئيل” منها  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما   .2020 ب�صنة  2021 مقارنة  �صنة  يف 

فهي �إيطاليا )3.36 مليار�ت دوالر(، وهوجن كوجن )2.67 مليار�ت دوالر(، وفرن�صا )2.37 مليار�ت 

دوالر(، وكوريا �جلنوبية )2.25 مليار دوالر(، و�لهند )2.24 مليار دوالر(، و�إ�صبانيا )2.03 مليار 

دوالر( )�نظر جدول 5/11(.
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 جدول 5/11: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية

62
مع دول خمتارة 2020–2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البلدان

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

202120202021202020212020

24,487.721,181.816,194.813,132.38,292.98,049.5الوليات املتحدة1

15,080.111,910.24,356.24,240.510,723.97,669.7ال�شني2

8,350.36,911.51,790.51,681.16,559.85,230.4اأملانيا 3

7,3415,671.9742.4445.26,598.65,226.7�شوي�رشا4

6,666.44,928.81,902.21,430.84,764.23,498تركيا5

5,988.14,524.41,9691,458.34,019.13,066.1بلجيكا6

5,940.85,364.92,228.62,462.83,712.22,902.1هولندا7

5,377.26,681.42,390.63,712.72,986.62,968.7بريطانيا8

5,001.53,112.62,760.31,598.92,241.21,513.7الهند9

4,716.73,470.21,354.2786.73,362.52,683.5اإيطاليا10

4,057.23,249.41,384.11,239.62,673.12,009.8هوجن كوجن 11

3,6733,2901,305.91,153.72,367.12,136.3فرن�شا12

3,411.41,414.11,435.71981,975.71,216.1اإيرلندا13

3,406.22,480.41,154.6787.72,251.61,692.7كوريا اجلنوبية14

3,160.82,401.21,128.9874.82,031.91,526.4اإ�شبانيا15

2,415.52,187.7976948.31,439.51,239.4اليابان 16

2,374.61,587.1690.6513.91,6841,073.2�شنغافورة17

2,164.11,671.21,058.4733.21,105.7938تايوان18

1,526.21,226.31,2291,006.7297.2219.6الربازيل19

1,4721,090.3784.1672687.9418.3رو�شيا20

33,744.225,06913,237.711,076.920,506.513,992.1بلدان اأخرى21

150,355119,424.460,073.850,154.190,281.269,270.3املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2021 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(
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بلغت  حيث  و2021؛   2020 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   %91.9 ن�صبتها 

�صنتي   %2 نحو  ن�صبتها  فبلغت  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  �أما   .2021 �صنة  و%9.4   2020 �صنة   %6.5

2020 و2021 )�نظر جدول 5/12(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً �إىل درجة توظيفها 

 2020 �صنة  يف  �صكلت  �لعالية  �لتكنولوجيا  �صناعات  فاإن   technological intensity للتكنولوجيا 

 ،%55 �ملتو�صطة  �لتكنولوجيا  �صناعات  �صكلت  بينما  �ل�صادر�ت،  هذه  جممل  من   %38 ن�صبته  ما 

 
63

و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية %7.

64
جدول 5/12: ال�شادرات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2019–2021 )باملليون دولر(

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة
 املا�س امل�شقول

واخلام
املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى

20191,124.646,069.54,843.87.3394.2–51,651.1

20201,039.443,640.93,099.452.3341.8–47,490.1

20211,129.150,165.65,314.514.2340.5–56,283

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

�لوقود  و�رد�ت  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على  و%44.1   %45.7 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2021،   2020

8% و10.1% على �لتو�يل، و�ل�صلع �ال�صتهالكية 26%، ومو�د �ال�صتثمار 16%، �أما و�رد�ت �ملا�ص 

فبلغت ن�صبتها نحو 4% يف �صنتي 2020 و2021 )�نظر جدول 5/13(. 

65
جدول 5/13: الواردات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2019–2021 )باملليون دولر(

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201917,307.531,229.911,263.69,155.23,879.72,975.875,811.7

202017,962.431,384.210,842.65,528.42,432.1597.868,747.5

202123,337.739,259.213,8849,002.93,413.9199.789,097.4
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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 زيادة بنحو 700 مليون دوالر �صنوياً منذ �صنة 2018؛ لريتفع �لدعم 

ولذلك  ع�صكرية.  منحة  �صكل  على  دوالر  مليار�ت   3.3 بينها  من  �صنوياً،  دوالر  مليار�ت   3.8 �إىل 

�صنة  نف�صه  �ملبلغ  تلّقت  3.8 مليار�ت دوالر، كما  2020 ما جمموعه  �صنة  “�إ�رش�ئيل” يف  تلقَّت  فقد 

 2021. وبذلك يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2021 ما جمموعه نحو

�لكوجنر�ص  �أبحاث  خدمة  من  �ملقدم  للتقرير  �لنهائية  �حل�صيلة  ح�صب  دوالر،  مليار   145.89 
66

.Congressional Research Services )CRS( )صي �آر �أ�ص�(

67
جدول 5/14: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2021 )باملليون دولر(

1989–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.9جمموع امل�شاعدات

املجموع الكلي2009201920202021–19992018–2008الفرتة

29,374.730,878.23,8003,8003,800145,892.6جمموع امل�شاعدات

�الإ�رش�ئيلي  �لنوعي  �لع�صكري  �لتفوق  من  بالرغم 

بجميع  حتى  �لفل�صطينية،  باملقاومة  مقارنة  �لهائل 

�ملتقدمة  و�لتقنيات  و�لتعبئة  و�لتدريب  �ل�صالح  �أ�صكال  كافة  توفر  من  وبالرغم  �لعربية،  �لدول 

و�مليز�نيات �ل�صخمة؛ �إال �أن �ملقاومة �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، فر�صت نف�صها فر�صاً، 

ومتكنت يف معركة �صيف �لقد�ص من �إرباك �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�إف�صال خططه، بل و�إرباك �ملجتمع 

�ل�صهيوين يف فل�صطني �لتاريخية. وهو ما جعل �مل�صتويني �ل�صيا�صي و�لع�صكري يقومان بعمليات 

مر�جعة خلططهما. وفيما يلي �أبرز �ملوؤ�رش�ت �لع�صكرية ل�صنتي 2021-2020:

1. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�إطار  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  مهمة  منا�صب  يف  �لتعيينات  بع�ص  و2021   2020 �صنتا  �صهدت 

 ،2020 �أغ�صط�ص  �آب/  يف   ،Nimrod Aloni �ألوين  منرود  �لعميد  ت�صلّم  فقد  �العتيادية،  �لتعيينات 

 كما ت�صلّم �جلرن�ل يارون فينكلمن 
68

مهامه قائد�ً لفرقة غزة  Gaza Division باملنطقة �جلنوبية.

يف �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  عمليات  مديرية  يف  �لعمليات  ق�صم  لقيادة  مهامه   Yaron Finkleman 

يكون  ما  وغالباً  �لع�صكرية  �الأن�صطة  تخطيط  يف  مركزي  دور  وهو   ،2020 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

69
نقطة �نطالق ملن�صب يف هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي.

رابعًا: املوؤ�شرات الع�شكرية
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 Tomer ويف �أيلول/ �صبتمب 2021، مّت ت�صمية قائد جديد ل�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، وهو تومر بار

Bar، �لذي �صيخلف قائد �جلو �جلرن�ل عميكام نوركني Amikam Norkin، وبار كان ي�صغل من�صب 

 Planning Force Design Directorate” )ق�صم �لتخطيط �صابقاً  “مديرية ت�صميم �لقوة  رئي�ص 

 ويف 2021/10/12، ت�صلّم 
70

.Yaakov Banjo فيما حّل حمله �جلرن�ل يعقوب بنجو ،)Directorate
71

.Yoel Strick مهامه قائد�ً لذر�ع �لب خلفاً للو�ء يوئيل �صرتيك Tamir Yadai للو�ء تامري يد�ي�

2. القوى الب�رشية:

يبلغ عديد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي نحو 635 �ألفاً، بينهم نحو 170 �ألف يف �خلدمة �لفعلية، و465 �ألفاً 

 وهو �حتياط فّعال يكن �أن ين�صم للخدمة و�لقتال خالل �أربعة �أيام فقط. وقد لوحظ 
72

يف �الحتياط.

يف �ل�صنو�ت �الأخرية تز�يد نفوذ �لتيار �ليميني �لديني حتى يف �لرتب �لعليا للجي�ص.

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

2022، معطياته �ل�صنوية �خلا�صة بعدد جنوده �لقتلى يف ظروف خمتلفة عن  كانون �لثاين/ يناير 

 �صنة 2021. وبح�صب هذ� �لق�صم، فقد �صهدت �صنة 2021 مقتل 31 جندياً �إ�رش�ئيلياً مقابل 28 جندياً

�صنة  م�رشعهم،  جندياً   19 لقي  بينما   .2019 �صنة  قتلو�  جندياً  و27   ،2020 �صنة  ُقتلو�  �إ�رش�ئيلياً 

وُقتل   ،2020 �صنة  جندياً   13 مقابل  عمل،  حو�دث  �أو  طرق  حو�دث  �أو  تدريب  حو�دث  يف   ،2021

 ،2021 مايو  �أيار/  �لقد�ص  �صيف  معركة  خالل  غزة  قطاع  يف  للدبابات  م�صاد  ب�صاروخ  جندي 

مقابل م�رشع جندي يف وحدة جوالين Golani نتيجة �إلقاء حجر على ر�أ�صه خالل حملة �عتقاالت 

�لفال�صا  يهود  من  منهم   3 جندياً،   11 �نتحار   2021 �صنة  و�صّجلت   .2020 �صنة  �لغربية  �ل�صفة  يف 

�أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   
73

.2019 �صنة  جندياً   12 و   2020 �صنة  جنود   9 مقابل   ،Falasha Jews

�لقنا�ص �الإ�رش�ئيلي بارئيل �صموئيلي Barel Shmueli، �لذي ُقتل على يد م�صلح فل�صطيني خالل 

تظاهرة على حدود قطاع غزة يف �آب/ �أغ�صط�ص 2021، مل يدخل �صمن �إح�صاء�ت �لقتلى الأنه كان 

74
يخدم يف �رشطة حر�ص �حلدود.

وفيما يتعلق بد�فعية �ل�صبان يف “�إ�رش�ئيل”، يف �خلدمة يف �لوحد�ت �لقتالية باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

ذكر موقع و�الّ Walla �لعبي، يف 2020/8/1، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعاين من تدين د�فعية �ل�صبان 

“�إ�رش�ئيل”، من �خلدمة يف �لوحد�ت �لقتالية باجلي�ص. و�أن رغبة �ل�صبان �الإ�رش�ئيليني، للخدمة  يف 

خالل  �خلدمة،  من  تهربو�  �مل�صتجدين  �جلنود  من   %11.5 و�أن  م�صتمر،  ب�صكل  ترت�جع  باجلي�ص 

 The Israel للديوقر�طية   �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  وك�صف   
75

.2018 �صنة   %7.9 مقابل   ،2019 �صنة 

Democracy Institute يف تقريره �ل�صنوي، يف 2022/1/6، �أن ثقة �جلمهور باجلي�ص ت�صهد تر�جعاً 

قد تر�جعت من  به  ثقة �جلمهور  �أن  �إىل  �ملعطيات  بيّنت  �أعو�م، فقد  لها منذ ع�رشة  الأدنى م�صتوى 

76
90% �صنة 2019 �إىل 81% �صنة 2020 �إىل 78% �صنة 2021.
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3. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

تزد�د �لتحديات �أمام “�إ�رش�ئيل” �صبابيًة خالل �صنة 2022 وفقاً للتقدير�ت �الأمنية و�لع�صكرية 

�لتي  و�ملحلية  و�الإقليمية  �لعاملية  �الأحد�ث  من  طويلة  �صل�صلة  مع  وذلك  �الأبحاث،  مر�كز  وملحللي 

�أّثرت على �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2021-2020.

وفقاً لالإجماع �الإ�رش�ئيلي، مّت تعريف برنامج �إير�ن �لنووي على �أنه �أخطر تهديد لـ“�إ�رش�ئيل” 

و�أمنها �لقومي، بذريعة �أن �إير�ن تكت�صب �ملعرفة و�خلبة �لالزمتني لالأ�صلحة �لنووية، وتتقدم يف 

 غري �أن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أقّر يف 
77

Uranium �إىل م�صتويات عالية. تخ�صيب �ليور�نيوم 

�لتقرير �لذي يلخ�ص �لعمليات �لتي قام بها �جلي�ص و�الأو�صاع �الأمنية على خمتلف �جلبهات خالل 

�صنة 2021، بعدم قدرته على �صّن هجوم على �إير�ن دون �ال�صتعد�د ملعركة يف �لد�ئرة �الأوىل، على 

�جلبهة �للبنانية و�صورية وقطاع غزة. وتبقى �جلبهة �لد�خلية للكيان جبهة “ه�صة” وغري جمهزة 

مبا فيه �لكفاية حلرب متز�منة على عدة جبهات، كما �أنها غري حم�صنة من هجمات �صاروخية قد 

78
ت�صيب �الأهد�ف �الإ�رش�ئيلية �لتي يتوقع تعر�صها للهجوم.

وقد خل�ص موؤمتر هرت�صيليا  Herzliya Conference �صنتي 2020 و2021، �إىل �أن �لتحديات 

تقليدية  وغري  )جيو�ص(،  تقليدية  دو�ئر:  �أربع  يف  ترتكز  “�إ�رش�ئيل”  تو�جه  �لتي  و�لتهديد�ت 

)منظمات �ملقاومة(، ونووية، و�صيب�نية. وقد جاء �لتهديد �الإير�ين يف �ملرتبة �الأوىل؛ وهذ� �لتهديد 

من  �لقريبة  �جلغر�فية  �مل�صاحات  يف  �لتقليدي  �لع�صكري  �لتمدد  ويف  �لنووي  برناجمها  يف  متمثل 

�لكيان؛ خ�صو�صاً يف �صورية ولبنان. وقد هدد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت يف موؤمتر 

“�العتد�ء�ت  �أ�صماه  ما  على  مبا�رشة  بطريقة  ترّد  �صوف  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،2021 ل�صنة  هرت�صيليا 

79
�لتي يقوم بها وكالء �إير�ن” من خالل ��صتهد�ف �لنظام �الإير�ين.

للخيار  تطرقه  معر�ص  يف  نوركني،  عميكام  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلو  �صالح  قائد  �أكد  كما 

�لع�صكري �الإ�رش�ئيلي �صّد �إير�ن، خالل �ملوؤمتر نف�صه: “�إنه وفقاً لتوجيهات رئي�ص �أركان �جلي�ص 

�أولويات �جلي�ص وهذ�  �ُصلّم  �إير�ن على ر�أ�ص  فاإن   ،]Aviv Kochavi[ �أفيف كوخايف  �الإ�رش�ئيلي، 

�أننا  “�أفرت�ص  وتابع:  قدر�تنا”.  حت�صني  �صلب  يف  وهو  لنا،  و�لتدريبات  �ملو�رد  تخ�صي�ص  يحدد 

�صن�صطر لت�رشيع جزء من عمليات �ل�رش�ء و�الإنتاج وقدر�ت �لتزود بالوقود للم�صافات �لبعيدة، 

80
وبدون �صّك �صتتم مالءمة �خلطة �ال�صرت�تيجية لهذ� �الأمر”.

ويف �لوثيقة �لتي قدمها معهد در��صات �الأمن �لقومي �إىل �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق هريتزوج، 

تعريف  مّت  “�إ�رش�ئيل”،  تو�جهها  �لتي  �لرئي�صية  �لتحديات  فيها  ��صتعر�ص  و�لتي   ،2021 �صنة 

�لبنامج �لنووي �الإير�ين يف �لوثيقة بـ“�لتهديد �الأكرث خطورة على �إ�رش�ئيل”، ودعت �إىل �ال�صتعد�د 

للخيار �لع�صكري يف حال ف�صل �ملفاو�صات يف فيينا للتو�صل التفاق نووي جديد. و�أكدت �لوثيقة 
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�أن�صطتها  وتعطيل  �ل�صمالية  �جلبهة  يف  �الإير�ين  �لتمركز  �إف�صال  يف  �ال�صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن 

�الإقليمية كجزء من �ملعركة �مل�صتمرة بني حربني، وحت�صني �لقدر�ت وعدم �إظهار عالمات �لتعب يف 

�لتهديد �ملحتمل هناك، بات  �ل�صمالية، فاإن  �ل�صاحة  �أما بخ�صو�ص  �لتمركز �الإير�ين.  �لن�صال �صّد 

يتز�يد يف ظلِّ �ل�صعف لدرجة تفكك لبنان و�النق�صام �ملتز�يد يف �صورية، وتر�صخ قوة حزب �هلل يف 

81
لبنان.

�الأجندة  على  هام�صية  �ل�صاحة  “هذه  �أن  �إىل  �لوثيقة  فتَخلُ�ص  �لفل�صطينيني،  �إىل  بالن�صبة  �أما 

�ال�صتقر�ر يف  �لفل�صطينية لتحقيق  �ل�صلطة  �أنها ت�صدد على �رشورة تقوية  �إال  �لدولية و�الإقليمية” 

�ل�صفة �لغربية و�ملحافظة عليها ك�رشيك يف �أي ت�صوية م�صتقبلية، مع �حلفاظ على �حلو�ر �ل�صيا�صي 

�ل�صلطة  رئي�ص  عهد  لنهاية  �ال�صتعد�د  �أي�صاً  ويتوجب  �الأمني.  �لتن�صيق  وتعميق  �مل�صتوى  �لرفيع 

“�إ�رش�ئيل”  على  ويجب  حما�ص،  حركة  قوة  �زدياد  ظلِّ  يف  خ�صو�صاً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية 

�أ�رش�ر ج�صيمة  حت�صني ��صتعد�د�تها لعملية ع�صكرية يف قطاع غزة تت�صمن مناورة برية الإحلاق 

82
بالذر�ع �لع�صكري حلركة حما�ص.

�ل�صنو�ت  �ملتعددة  �خلطة  تلّقت   ،2022 ل�صنة  �لعامة  �مليز�نية  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �إقر�ر  مع 

�أفيف �جلديد  �الأركان  هيئة  رئي�ص  ببلورتها  قام  �لتي   ،”Tnufa “تنوفاه  د�فع(  قوة  �أو   )زخم 

ت�صليحه،  �أم  هيكليته  ترتيب  �أم  �جلي�ص  بتدريب  يتعلق  فيما  �صو�ء  للتنفيذ؛  قوية  دفعة  كوخايف، 

مطلب  وهو  �جلي�ص؛  د�خل  �ل�صحي  و�لو�صع  و�لت�صغيلي  �ملعي�صي  �مل�صتوى  حت�صني  وباالأخ�ص 

�العتبار  �إعادة  �لعمل على   ويجري 
83

.2018 رئي�صي من مطالب كوخايف منذ توليه من�صبه �صنة 

مل�صد�قية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لتي �هتزت ع�صية معركة �صيف �لقد�ص �أيار/ مايو 2021، من خالل 

خطة تنوفاه �لقائمة على مبد�أ “حرٌب ُمباغتة”.

وقد ر�أى �لتقييم �ل�صنوي للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن حالة �لو�صع �الأمني يف “حت�صن”، و�أن �إقر�ر 

“�صي�صاعد يف ذلك من خالل �ملزيد من �مل�صرتيات و�قتناء �ملعد�ت  �مليز�نية �خلا�صة بوز�رة �لدفاع 

وتدريب �لع�صكريني و�الحتياطيني يف �لعامني �ملقبلني”. وعلى �لرغم من حالة “�لتح�صن” يف �لو�صع 

�الأمني، وفقاً للتقييم، فاإن ذلك ال يكن �أن ينع �حتمال حدوث ت�صعيد مفاجئ وغري متوقع على 

�أي جبهة من �جلبهات كما كان يف �ل�صنو�ت �الأخرية، خ�صو�صاً يف جبهة قطاع غزة، ويرى �لتقييم 

�أن عو�مل �لتفجري مل تت�صاءل، الأن حركتَي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي منظمتان مقاومتان، والأن 

�أن مفاو�صات تبادل �الأ�رشى  “�إ�رش�ئيل” ما ز�لت ترف�ص حت�صني �لو�صع �القت�صادي لغزة، كما 
�الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  �الإ�رش�ئيلي  �أو�صى �جلي�ص  للتقرير، فقد  ما ز�لت متعرثة. ووفقاً 

84
بعدم �ل�صماح حلركتَي حما�ص و�جلهاد مبر�كمة قوتهما �لع�صكرية.
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4. املناورات الع�شكرية: 

�لع�صكرية  �ملناور�ت  من  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  كثّف   ،2021-2020 �صنتي  وخالل 

�ملتنوعة، جمعت فيها معظم �الأ�صلحة، حاكت مو�جهة على عدة جبهات، يف م�صعى لرفع جاهزيته 

يف ظلِّ ما ي�صفها باملخاطر �الأمنية �لتي حتيط به من “دول �لطوق”. 

تتوقع  و�لتي  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  لكبار  �ملتو�ترة  �لت�رشيحات  ظلِّ  يف  �ملناور�ت  وتاأتي 

عدة  على  حرباً  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  فيه  يخو�ص  �صيناريو  و�صمن  �ملنطقة،  ت�صهده  قد  ت�صعيد�ً 

�الإلكرتونية. ويف  �ل�صيب�نية و�لهجمات  لبنان و�صورية وقطاع غزة، عد� عن �حلرب  جبهات مع 

حتول الفت، �أجرى �جلي�ص مناور�ت يف بلد�ت عربية يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948، حتاكي �ندالع 

��صطر�بات بالد�خل �لفل�صطيني و�ل�صفة �لغربية يف حال ن�صوب حرب على �إحدى �جلبهات، كما 

85
ح�صل خالل معركة �صيف �لقد�ص.

ُتعدُّ �ملناورة �ملفاجئة �لتي �أقامها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف كانون �الأول/ دي�صمب 2021، من �أبرز 

�النتقال  خالل  من  �لقادمة”  لـ“�حلرب  لال�صتعد�د  خ�ص�صت  وقد  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �ملناور�ت 

�أجل  من  قتالية  “�صيناريوهات  �جلي�ص،  بيان  بح�صب  حاكت  وقد  �لطو�رئ.  �إىل  �لروتني  حالة  من 

“�لتدريبات قادها ق�صم  �أن هذه  �إىل  �لقادمة”، م�صري�ً  �الإ�رش�ئيلي للحرب  حت�صني جاهزية �جلي�ص 

 كما 
86

�لتكنولوجيا و�للوج�صتيات بالتعاون مع �لقو�ت �لبية وفرقة �لعمليات و�لقيادة �جلنوبية”.

بعد  �الأوىل  �ملناورة  وهي  غزة،  لقطاع  حمتمالً  �جتياحاً  حتاكي  مناورة  �الإ�رش�ئيلي  �أجرى �جلي�ص 

 
87

معركة �صيف �لقد�ص �أيار/ مايو 2021.

مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة  �الأ�صباح(  )وحدة  �الأبعاد  �ملتعددة  �لوحدة  و�أنهت 

يف  ت�صكيالتها  كافة  طالت  �حلية،  بالذخرية  مناور�ت  �صمل  �أ�صابيع  ثالثة  ��صتمر  متريناً   ،2021

مرتفعات �جلوالن و�حلدود �للبنانية. ويف �ل�صياق ذ�ته، قال قائد �لقو�ت �لبية �للو�ء يوئيل �صرتيك: 

“نريد �أن تكون �حلرب �لقادمة �أكرث دقة، و�أكرث فتكاً مع قدر ��صتخبار�تية كبرية، حيث يتم تفعيل 
 
88

�لذخرية �حلية بجو�ر �لقو�ت �لبية”.

ويف �إطار �ملناور�ت �مل�صرتكة بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وعدد من جيو�ص �لدول �الأخرى يف �ملنطقة 

و�لعامل، و�لتي باتت تكرر وترت�صخ �صنة بعد �صنة، م�صتغلة توتر �لعالقات �أحياناً بني عدد من دول 

�ملنطقة، فقد �صارك �صالح �لبحرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، تدريبات ع�صكرية 

�أجرت   ،2021/4/12 ويف   
89

�ملتو�صط. �الأبي�ص  �لبحر  �رشق  وفرن�صا،  وقب�ص  �ليونان  مع  دولية 

“�إ�رش�ئيل”،  �صاركت  كما   
90

�أيام. ع�رشة  ��صتمرت  م�صرتكة  جوية  مناورة  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل” 
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�ليونان  يف  قيمت 
ُ
�أ  ،”Iniohos “�إنيوخو�ص  ��صم  عليها  طلق 

ُ
�أ مناورة  يف   ،2021 �أبريل  ني�صان/  يف 

�صاروخية  تهديد�ت  مع  �لتعامل  �أبرزها  من  �صيناريوهات،  عدة  حتاكي  دول،  �صبع  مب�صاركة 

91
�أر�ص - جو متقدمة، و�صيناريوهات �أخرى.

5. الت�شلح وجتارة الأ�شلحة:

ن�رش مر�قب عام دولة �الحتالل، �لقا�صي متنياهو �إجنلمان Matanyahu Engelman ، تقريره 

وت�صليح  �الأمنية،  �ملنظومة  يف  �لقر�ر�ت  �تخاذ  طريقة  حول  حادة،  �نتقاد�ت  فيه  وقّدم  �ل�صنوي، 

رئي�ص  على  �الأمنية  �ملعلومات  عر�ص  طرق  يف  خلالً  “هناك  �إن  تقريره،  يف  �إجنلمان  وقال  �جلي�ص. 

 Albert الأركان، ولوزير �جلي�ص وللكابينت، ب�صاأن �رش�ء مد�فع جديدة”. و�أ�صاف �أن �رشكة �ألبت�

�الأملانية  لل�رشكة  فر�صة  �أي  �إعطاء  يتم  ومل  �لوحيدة،  �ل�رشكة  كانت  �ملناق�صة  على  ح�صلت  �لتي 

�أن �لتقارير �لتي ُقّدمت لرئي�ص �الأركان  �أّكد �ملر�قب  �ملناف�صة يف �صناعة �ملد�فع؛ وبح�صب �لتقرير، 

92
وللكابينت ب�صاأن �ملد�فع كانت مغلوطة وغري و��صحة.

  ت�صلّم �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف �آب/ �أغ�صط�ص 2020، �أربع طائر�ت جديدة من طر�ز “�ل�صبح” 

 ،2021 �أيلول/ �صبتمب  �لنوع نف�صه ت�صلّمها يف  �إىل ثالث طائر�ت من  �إ�صافة   
93

F-35؛ �أو  �أف-35 

50 طائرة من �ملتوقع ت�صلّمها �صنة  �أ�صل  30 طائرة من  لي�صبح جمموع ما ت�صلّمه من هذ� �لطر�ز 

طائرة   12 ل�رش�ء  �ملتحدة  �لواليات  مع  �تفاقاً   ،2021/12/30 يف  “�إ�رش�ئيل”،  وّقعت  كما   
94

.2024

 Lockheed مارتن   لوكهيد  �رشكة  �إنتاج  من   CH-53K كيه  �صي.�إت�ص-53  طر�ز  من  هليكوبرت 

 .Boeing من �إنتاج بوينغ KC-46 وطائرتني للتزود بالوقود من طر�ز كيه.�صي-46 �أو Martin

و�صول  �ملتوقع  ومن  دوالر،  مليار�ت   3.1 بنحو  لل�صفقة  �الإجمالية  �لقيمة  �لدفاع  وز�رة  وقّدرت 

95
�لطائر�ت �صنة 2026.

وكان   ،2020 يف  دوالر  مليار�ت   8.55 نحو  و�صلت  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة  �صادر�ت  �أما 

�آ�صيا و�ملحيط �لهادئ. وهو موؤ�رش على منو �صادر�ت �الأ�صلحة مقارنة ب�صنة  �إىل منطقة  معظمها 

ما   2021 ل�صنة  �الأ�صلحة  �صادر�ت  قيمة  بلغت  بينما  دوالر.  مليار�ت   7.3 بلغت  حيث   2019
96

جمموعه 11.3 مليار دوالر، وهو �الأعلى منذ �إن�صاء �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

 Stockholm ووفقاً لتقرير مر�قبة جتارة �الأ�صلحة �ل�صادر عن معهد �صتوكهومل الأبحاث �ل�صالم

�الإ�رش�ئيلية �الأ�صلحة  �صادر�ت  مثّلت   ،International Peace Research Institute )SIPRI( 

مقارنة   ،%59 بن�صبة  �أعلى  وكانت   ،2020-2016 �صنتي  بني  �لعامل  يف  �الأ�صلحة  جتارة  من   %3  

جتارة  من   %2.4 �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة  �صادر�ت  مثّلت  حني  يف   ،2015-2011 بني  بال�صنو�ت 
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�الأ�صلحة يف �لعامل بني �صنتي 2017-2021، وكانت �أقل بن�صبة 5.6%،مما كانت عليه خالل �لفرتة  

97
.2016-2012

6. املوازنة الع�شكرية:

ب�صبب �الأزمة �ل�صيا�صية �لطويلة �لتي �أّدت �إىل �إجر�ء �أربعة �نتخابات ت�رشيعية يف �أقل من �صنتني، 

مل يتم �لت�صويت على �أي مو�زنة يف “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 2018. ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2020، 

مّت حّل �لكني�صت �أي�صاً ب�صبب عجز �لنو�ب عن �التفاق على مو�زنة.

مع �إقر�ر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �مليز�نية �لعامة ل�صنة 2022، فجر يوم �جلمعة يف 2021/11/5، 

نالت �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية دفعة مهمة خ�صو�صاً �أن مو�زنة �لدفاع ل�صنة 2022 كانت وفق تطلعات 

تر�ه  ما  مو�جهة  يف  وبر�جمها  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  خلطط  زخماً  �أعطى  ما  �لع�صكري؛  �مل�صتوى 

حتديات وجودية.

ل�صنة  �صيكل(  مليار   71.928( دوالر  مليار   20.929 �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �مليز�نية  بلغت   

2020 بناء على �ل�رشف �حلقيقي للميز�نية )�نظر جدول 5/15(، بينما مّت تقدير �مليز�نية �لع�صكرية 

 
98

ل�صنة 2021 بنحو 23.9 مليار دوالر )77.3 مليار �صيكل(.

�الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �لفعلية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�ملركزية يف �لفرتة 2015–2020: 

99
جدول 5/15: النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2015–2020 بالأ�شعار اجلارية

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

201573,35618,887

201676,91220,026

201769,41419,283

201872,54720,169

201971,89720,171

202071,92820,929
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النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2015–2020 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

حكومتني  تو�يل  من  �لرغم  على 

�صنتي  يف  �حلكم،  على  �إ�رش�ئيليتني 

�أكرثية  ذ�ت  �الأوىل  و2021،   2020

يينية برئا�صة بنيامني نتنياهو، و�لثانية منبثقة من تيار�ت يينية و“و�صطية” و“ي�صارية” برئا�صة 

نفتايل بينيت، ما ز�لت م�صتمرة حتى كتابة هذه �ل�صطور؛ �إال �أن �صيا�صة �حلكومتني جتاه �لو�صع 

�النق�صام  تر�صيخ  �إىل  �لهادف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صغط  ��صتمر  حيث  تختلف،  مل  �لفل�صطيني  �لد�خلي 

�صيا�صية  م�صار�ت  و�إيجاد  �الأمني،  �لتن�صيق  وتوثيق  غزة،  قطاع  ح�صار  و��صتمر�ر  �لفل�صطيني، 

و�إد�رية يف �ل�صفة �لغربية بديلة عن �صيادة �ل�صلطة، و�لتح�صري لفرتة ما بعد حممود عبا�ص وتهيئة 

 2021 �صنة  �صهدت  وقد  �الإ�رش�ئيلية.  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �ملعايري  وفق  له  خليفة  الإيجاد  �لظروف 

حرباً جديدة على قطاع غزة، قبيل �نتهاء عهد حكومة نتنياهو، وع�صية تويل بينيت رئا�صة �حلكومة.

�نتخابات  �إجر�ء  �التفاق على  و�إعالن  2020؛  �صنة  �لفل�صطينية خالل  �مل�صاحلة  تقدم ملف  مع 

مايو  �أيار/  يف  �لت�رشيعية  باالنتخابات  ُت�صتهّل  �لفل�صطيني،  �لوطني  و�ملجل�ص  ورئا�صية  ت�رشيعية 

�النتخابات؛  بهذه  حما�ص  حركة  فوز  �إمكانية  من  �الإ�رش�ئيلي  �لتخوف  مدى  و��صحاً  بد�  2021؛ 

ما  مع  تتقاطع  و�لتي  �لروؤية،  هذه  تدعم  �لتي  �لفل�صطينية  �لر�أي  ��صتطالعات  تعدد  مع  خ�صو�صاً 

يتلكه �جلانب �الإ�رش�ئيلي من تقدير�ت توؤكد �إمكانية حتقق هذ� �مل�صار، وهو ما �نعك�ص يف �صل�صلة 

عمليات  مع  بالتز�من  �ل�صيناريو،  هذ�  �إىل  �لو�صول  من  حتّذر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  من 

�عتقال وقمع وتهديد�ت م�ّصت �لعديد من مر�صحي �لف�صائل �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، وكان 

�النق�صام  لرت�صيخ  و��صحاً  تدّخالً  ُيعُدّ  ما  وهو  حما�ص؛  حركة  وكو�در  ملر�صحي  �الأكب  �لن�صيب 

و�إف�صال �مل�صار �لديوقر�طي �لفل�صطيني.

 خام�شًا: املـــــوقف االإ�شــــرائيلي مـن 

               الو�شع الفل�شطيني الداخلي
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�النتخابات  �أن  �أ�صكنازي،  جابي  نتنياهو  حكومة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �خلارجية  وزير  �أّكد  وقد 

�أبدى قلقه من  �أكرث جدية من �ملحاوالت �ل�صابقة”، ولكنه  “تبدو لنا هذه �ملرة كخطوة  �لفل�صطينية 

�أ�صكنازي،  عن   ،2021/4/9 يف  �الإلكرتوين،  و�لال  موقع  ونقل   
100

غزة. قطاع  يف  حما�ص  قوة  تز�يد 

زعمه خالل حمادثة هاتفية مع نظريه �الأمريكي، �أنطوين بلينكن Antony Blinken، �أن “�إ�رش�ئيل” 

�أن �النق�صام  “�إ�رش�ئيل” قلقة من  �إن  �لت�رشيعية، لكنه قال  �إجر�ء �النتخابات  �أمام  ال ت�صع عقبات 

 وهذ� 
101

�لد�خلي يف حركة فتح �صيوؤدي �إىل �إ�صعاف حزب عبا�ص، ويهد �لطريق �أمام فوز حما�ص.

 
102

�لزعم كرره �أي�صاً طال كاملان Tal Kalman، رئي�ص �ل�صعبة �ال�صرت�تيجية باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

وهّدد من�صق �أن�صطة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية كميل �أبو ركن Kamil Abu-Rukun، بوقف �لعالقات 

 وك�صفت �لقناة 12 �لعبية، يف 
103

و�لتن�صيق �الأمني يف حال فازت حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية.

�أرغمان وحممود عبا�ص؛  �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف  2021/3/19، عن فحوى لقاء ُعقد بني رئي�ص 

من  �خل�صية  وبالتايل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  �إ�رش�ك  من  عبا�ص  �أرغمان  حّذر  حيث 

104
�صيطرتها على �ل�صلطة.

ويف �إطار �لتدخل �لفعلي يف �إعاقة �إجر�ء �النتخابات، �عتقلت “�إ�رش�ئيل” و��صتدعت مر�صحني عن 

 
106

�لغربية. �ل�صفة  وباقي   
105

�لقد�ص يف  حما�ص  حركة  مر�صحي  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

107
ومنعت عقد موؤمتر�ت �صحفية للمر�صحني يف مدينة �لقد�ص.

�الإجر�ء�ت  خالل  من  �لفل�صطيني  �لديوقر�طي  �مل�صار  بتعطيل  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  يكتِف  مل   

للم�صجد  م�صتوطنيه  �قتحامات  وترية  تز�يد  يف  متثل  مت�صاعد�ً،  م�صار�ً  �تبع  و�إمنا  و�العتقاالت، 

�الأق�صى، وتز�يد وترية �العتد�ءت و�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية؛ ما �أدى �إىل �ندالع معركة �صيف �لقد�ص 

على قطاع غزة، و��صتمر�ر �حل�صار �خلانق  �إ�رش�ئيلياً  2021، و��صتتبع ذلك عدو�ناً  �أيار/ مايو  يف 

للقطاع، يف ظلِّ تعرث مباحثات تبادل �الأ�رشى وفكِّ �حل�صار �أو تخفيفه.

ما ز�ل �الهتمام �الإ�رش�ئيلي متجهاً نحو �صبط �الأو�صاع وتهدئتها يف �ل�صفة �لغربية، خ�صو�صاً 

مع تنامي عمليات �ملقاومة �مل�صلحة وت�صاعد �لهبات �ل�صعبية، وذلك من خالل �لعمل على تر�صيخ 

�لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطينية وتكري�ص �النق�صام، و�لدفع يف �جتاه تهيئة �لظروف الإيجاد 

�صخ�صية فل�صطينية تخلف حممود عبا�ص، يف حال غيابه، تكون متو�فقة مع �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية 

و�الأمريكية، ومتعاونة بدرجة “معقولة” يف �إد�رة �ل�صلطة “�لوظيفية” يف �ل�صفة.

عالقة  عودة   ،2020/11/17 يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �لفل�صطينية  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  �إعالن  ومع 

�مل�صار  هذ�  ��صتتبع   
108

�لتاريخ. ذلك  من  �أ�صهر  �صتة  قبل  ُقطعت  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ل�صلطة 

�الإ�رش�ئيلي �الأمن  وزير  بني  بلقاءين  ُد�صنت  و�إ�رش�ئيلية،  فل�صطينية  قياد�ت  بني  لقاء�ت   �صل�صلة 
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يف فكان  �الآخر  �أما   ،2021 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �هلل  ر�م  يف  مّت  �أحدهما  عبا�ص،  وحممود  جانت�ص   بني 

 و�أكد جانت�ص �أن �للقاء�ت جاءت لتعزيز �لتن�صيق �الأمني و“لبحث ق�صايا 
109

تل �أبيب يف 2021/12/8،

�أمنية و�صيا�صية ومدنية و�قت�صادية”، و�أن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت تعزز مالية �ل�صلطة 

�ل�صلطة  “كلما كانت  �أنه  و�أّكد   
110

�لغربية وغزة، �ل�صفة  �الأمنية و�القت�صادية يف  �الأو�صاع  وبلورة 

�صخ�صيات  قبل  من  متعددة  لقاء�ت  هناك  كان  كما   
111

�أ�صعف”. حما�ص  كانت  �أقوى  �لفل�صطينية 

ح�صني  فل�صطينياً،  �أبرزها  �مل�صتوى،  رفيعة  و�أمنية  �صيا�صية  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صيات  مع  فل�صطينية 

�ل�صيخ، ورئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لفل�صطينية ماجد فرج.

�أجهزة  �أن  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  ك�صف  �الأمني،  �لتن�صيق  �إطار  ويف 

2021، �صّد  �لثاين/ نوفمب  �أبيب، �صّن حملة، يف ت�رشين  �لفل�صطينية تولت، بطلب من تل  �ل�صلطة 

�ملقاومني �مل�صلحني يف خميم جنني و“عملت �صّد �الإرهابيني هناك” بدالً من �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية. وقد 

نقل �لطلب  رئي�ص �ل�صاباك �جلديد رونني بار، �لذي �لتقى عبا�ص يف مقره يف ر�م �هلل، وحذره من �أن 

112
خ�صومه يف فتح ون�صطاء حما�ص يتعاونون معاً للتمرد على �صلطته.

�الأمنية، و�لدخول  تر�جع قب�صتها  �أو  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إنهيار  �الإ�رش�ئيلي من  �لتخوف  �إن 

حركة  ر�أ�صها  وعلى  �لعبثي  �لت�صوية  مل�صار  �لر�ف�صة  �لقوى  بال�رشورة  منها  ي�صتفيد  فو�صى  يف 

 كما طلب 
113

حما�ص، دفع باجلانب �الإ�رش�ئيلي �إىل �لقيام باإقر��ص �ل�صلطة نحو 155 مليون دوالر.

لل�صلطة  �ملالية  �مل�صاعد�ت  لزيادة  و�الأوروبية  �لعربية  �لدول  على  �ل�صغط  و��صنطن  من  جانت�ص 

�لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني  ت�صهيالت  رزمة  باإجر�ء  “�إ�رش�ئيل”  قامت  وقد   
114

�لفل�صطينية.

وقطاع غزة، من �صمنها �ملو�فقة على �الآالف من طلبات ملِّ �ل�صمل للفل�صطينيني غري �مل�صجلني، �لتي 

 
115

توىل ح�صني �ل�صيخ �إد�رتها.

ما ز�ل مو�صوع ��صتخالف �لرئي�ص حممود عبا�ص ي�صغل بال �لقيادة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صنو�ت 

رمبا  �ل�صائدة،  هي  ز�لت  ما  عبا�ص  �صيخلف  مبن  �لو�صوح  عدم  حالة  �أن  خ�صو�صاً  �الأخرية؛ 

�أو�صاط �جلهات  �ملتناف�صني، مما يعّزز مكانته يف  �إق�صاء  �أو  جانب منها له عالقة ب�صيا�صة تهمي�ص 

دون يرحل  �أن  من  �لقلق  ب�صبب  عليه  �ل�صغوط  ممار�صة  يف  ر�غبة  غري  ويجعلها  �لدولية،   �لفاعلة 

�أي خليفة.

وماجد  �ل�صيخ  ح�صني  بني  �الأخرية،  �الأ�صهر  يف  �زد�دت  �لتي  �للقاء�ت،  �إن  �لقول،  �ملمكن  من 

�ل�صيخ  �إىل �نتخاب مر�صح عبا�ص يف حركة فتح ح�صني  �إ�رش�ئيليني، باالإ�صافة  فرج، مع م�صوؤولني 

ع�صو�ً يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية خلفاً للر�حل �صائب عريقات، خالل �نعقاد 

 مع ترجيح �أن ي�صغل �ل�صيخ �أي�صاً من�صب �أمانة 
116

�ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني يف 2022/2/8-6،

خالفة  �صباق  دخل  �أنه  يعني  ما  كذلك(،  عريقات  ي�صغله  كان  )�لذي  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رّش 



273

امل�شهد االإ�شرائيلي

�ل�صيا�صي �الأمني  ب  �أن مدى تعاون �ملركَّ  وال �صكَّ 
117

�أق�رش. �أبو مازن ب�صكل عملي، ومن م�صافة 

�لفل�صطيني مع �جلانبني �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي، ُيعدُّ حمدد�ً رئي�صياً بالن�صبة لهم يف دعم �ل�صخ�صية 

�لدعم  َنيْل  �إىل  �أقرب  �ل�صيخ  ح�صني  يكون  وقد  �مل�صتقبل.  يف  عبا�ص  �صيخلف  �لذي  “�لتيار”  �أو 

لت�صويق �أكب  جهد  و�أمامه  فتحاوياً،  نف�صه  لت�صويق  �لكثري  �أمامه  �أن  غري  �الأمريكي،   �الإ�رش�ئيلي 

نف�صه فل�صطينياً.

و�أ�صبحت  وقومياً،  دينياً  تطرفاً  �أكرث  �جتاهات  يف  ي�صري  �ل�صهيوين  �ملجتمع  ز�ل  ما 

�لتيار�ت �ليمينية و�لدينية مهيمنة على نظام �حلكم و�ل�صيا�صة يف �لكيان �الإ�رش�ئيلي؛ 

مع تر�جع و�صبه �ندثار للي�صار �الإ�رش�ئيلي. ويتجه �ملجتمع �ل�صهيوين ونظام �حلكم �إىل مزيد من 

“َقْوننة” �لهوية �ليهودية �ل�صهيونية للكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لقيام مبزيد من �إجر�ء�ت تهويد �لقد�ص 
وباقي �ل�صفة �لغربية وتكثيف �ال�صتيطان.

يف  �حل�صم  و�صعوبة  ��صتقر�ر  و�لال  �الرتباك  من  حالة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �لنظام  عا�ص  وقد 

�لقر�ر�ت �ملهمة، نتيجة تعدُّد �النتخابات �لعامة )�أربعة �نتخابات يف �لفرتة 2019-2021( وعدم قدرة 

�الأحز�ب �لكبرية على ت�صكيل حكومات م�صتقرة؛ مع وجود رغبة لدى قوى عديدة باإنهاء دور نتنياهو 

كرئي�ص للوزر�ء بعد �أن ق�صى يف �حلكم �أطول فرتة منذ �إن�صاء �لكيان؛ باالإ�صافة �إىل �لتُّهم �ملوجهة �إليه 

بالف�صاد. 

�ملناه�صني لبنيامني نتنياهو،  �ل�صيا�صي بني مع�صكَرين؛  �إىل حالة من �ال�صتقطاب  �أدى ذلك  وقد 

و�ملوؤيدين له. وقد �أفرزت هذه �حلالة حتالفات و�ن�صقاقات حزبية كبرية. وحتى بعد ت�صكيل حكومة 

جديدة برئا�صة نفتايل بينيت، فقد ظّل ح�صور نتنياهو �لعامل �الأ�صا�صي يف متا�صكها على �لرغم من 

�لتوجهات و�ل�صيا�صات( بني مركباتها  �ل�صيا�صي، و�الأيديولوجي، و�القت�صادي )من حيث  �لتباين 

�إذ� ما  �ملختلفة. وبالرغم من �أن طبيعة هذ� �لت�صكيل قد تعر�صها لل�صقوط يف �أي حلظة، خ�صو�صاً 

و�جهت ��صتحقاقات كبرية؛ غري �أنه على ما يبدو، فاإن م�صلحة �الأطر�ف �حلزبية �مل�صاركة ت�صبُّ يف 

��صتمر�رها، خ�صو�صاً يف مو�جهة نتنياهو كبديل حمتمل عنها يف حال �صقوطها.

�لقائمة  وهي  عربية،  قائمة  �ن�صمام  يف  متثل  تاريخياً  �صيا�صياً  حدثاً  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  و�صهد 

�لعربية �ملوحدة لالئتالف �حلكومي، حيث ُتعّد �لقائمة �ملوحدة عامالً مهماً يف بقاء �حلكومة، مثل 

�الإ�رش�ئيلي، تعتمد فيها حكومة  �ل�صيا�صي  �لنظام  �الأوىل يف تاريخ  �ملرة  �أنه هذه  باتها، بيد  كّل مركَّ

�إ�رش�ئيلية يف بقائها على قائمة عربية. وعلى ما يبدو فاإن �لقائمة �ملوحدة �صتبقى العباً مركزياً يف 

ت�صكيل �حلكومة �لقادمة، ما د�م نتنياهو باقياً يف �مل�صهد �ل�صيا�صي. 

خال�شة
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من  وبالرغم  �ل�صكاين.  �لنمو  يف  عاماً  ��صتقر�ر�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  �الإح�صاء�ت  وتظهر 

�لرت�جع �ملحدود يف ن�صبة �لنمو �ل�صكاين يف �لو�صط �لعربي �لفل�صطيني، فاإنها ظلّت �أعلى من مثيلتها 

مقارنة  م�صتقرة  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إىل  �ليهودية  �لهجرة  معدالت  ظلّت  كما  �ليهودي.  �لو�صط  يف 

بال�صنو�ت �لع�رش �ل�صابقة. �أما �أعد�د �ليهود يف �لعامل فت�صري �مل�صادر �ملتخ�ص�صة �إىل زيادة الفتة، 

يرجع �صببها �لرئي�صي �إىل تو�صيع هذه �مل�صادر لد�ئرة تعريف �ليهودي مبا يف ذلك �لذين ال يوؤمنون 

باليهودية ديناً، وممن يكون �أحد و�لديهم من �ليهود.

و�أر�صه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ح�صاب  على  متقدمة  �قت�صادية  حالة  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  يعي�ص 

وثرو�ته �لطبيعية، وي�صتفيد من �لدعم �الأمريكي ومن �لنفوذ يف �لعامل �لغربي، كما ي�صتفيد من غياب 

�ملخاطر �لر�صمية �لعربية، ومن �لتطبيع مع عدد من �لبلد�ن �لعربية. غري �أن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي 

2020–2021 ب�صكل كبري من تد�عيات �نت�صار جائحة كورونا، �لتي ت�صببت باأحد  عانى يف �صنتي 

�أ�صو�أ �لرت�جعات �القت�صادية منذ ن�صاأة �لكيان؛ لكن قدرته على �لتعايف و�خلروج من �الأزمة كانت 

�لفرد يف غربي  �لفرد يقارب دخل  �لتي عانت من �جلائحة. وظلَّ دخل  �لبلد�ن  �أ�رشع من كثري من 

�أوروبا، ويتفّوق على معظم �أمثاله يف �ل�رشق �الأو�صط.

�إىل  باالإ�صافة  �ملنطقة،  بتفوق ع�صكري نوعي مقارنة بدول  يتمتع  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  وما ز�ل 

خمزونه �لكبري من �الأ�صلحة غري �لتقليدية. وُتعدُّ ميز�نيته �لع�صكرية �صمن �الأعلى يف �لعامل مقارنة 

بعدد �ل�صكان، كما ُتعدُّ “�إ�رش�ئيل” �أحد �أكب م�صّدري �ل�صالح يف �لعامل. ومع ذلك، فقد متّكن �الأد�ء 

�ملتميز للمقاومة يف معركة �صيف �لقد�ص من �إرباك �لبيئة �لع�صكرية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية، و�أجبها 

على �لقيام مبر�جعات خلططها و�إجر�ء�تها �لتي مل ُتفلح يف وقف ت�صاعد �لعمل �ملقاوم، خ�صو�صاً 

يف قطاع غزة.

�لد�خل  يف  �ملقاومة  قوة  ت�صاعد  خماطر  من  يعاين  ز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  فاإن  �ملقابل،  يف 

��صتقر�ر  �لال  حالة  ومن  للمقاومة،  ود�عم  له  و�إ�صالمي  عربي  �صعبي  رف�ص  ومن  �لفل�صطيني، 

ومن  للكيان  �لعد�ء  من  ملزيد  م�صتقبالً  �ملجال  تفتح  قد  و�لتي  به،  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف 

�جلندي  لدى  �لقتال  �إر�دة  وتر�جع  �الإ�رش�ئيلية،  �لقياد�ت  نوعية  تر�جع  ومن  �ملقاوم،  �لعمل 

 �الإ�رش�ئيلي، باالإ�صافة �إىل تناق�صات �ملجتمع �ل�صهيوين �لد�خلية، وهو ما ُيبقي هذ� �لكيان يف و�صع

غري م�صتقر. 
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�لر�بعة و�لع�رشين و�نعكا�صاته على و�صع  �لكني�صت  �ل�صلوك �النتخابي �لعربي يف �نتخابات  �ل�صيا�صية،  �لدر��صات  وحدة   
7

�لعرب د�خل �إ�رش�ئيل، �صل�صلة تقدير موقف، موقع �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2021/4/5، �نظر:

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Israeli-Voting-Patterns-and-
�لكني�صت  �نتخابات  نتائج  يف  قر�ءة  �ل�صيا�صات،  ووحدة  their-Ramifications-in-the-24th-Knesset-Elections.pdf؛ 

�لر�بعة و�لع�رشين )�آذ�ر 2020( يف �ملجتمع �لفل�صطيني يف �إ�رش�ئيل، تقدير موقف، موقع �ملركز �لعربي للدر��صات �الجتماعية 

�لتطبيقية )مدى �لكرمل(، 2021/4/2، �نظر:

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/04/PositionPaperMarch2021.pdf

Elections for the Knesset, The Knesset, 8

https://main.knesset.gov.il/EN/mk/Pages/Elections.aspx

�نظر نتائج �النتخابات يف: موقع جلنة �النتخابات �ملركزية، يف: https://www.bechirot.gov.il )باللغة �لعبية(.  
9

،i24NEWS موقع  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صتطالعات  يف  بنيت  يحطم  �صاعر  جدعون  للم�صاحلة؟  طريقهم  يف  وغانت�ص   نتنياهو 
10

 

https://www.i24news.tv/ar  :2020/12/11، �نظر

و�النتفا�صة  كورونا  جائحة  بني  و�جتماعية  �صيا�صية  مقاربات  �إ�رش�ئيل:  يف  “�لفل�صطينيون  )حمرر(،  م�صطفى  مهند   
11

�لر�هنة،” موؤمتر مدى �لكرمل �ل�صنوي 2021، مدى �لكرمل، 2021، �ص 11، �نظر:

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2021/07/Madas-annual-con.-booklet-web.pdf

�ملرجع نف�صه، �ص 11.  
12

�ملرجع نف�صه.  
13

�ملرجع نف�صه، �ص 12-11.  
14

�ملرجع نف�صه، �ص 19.  
15

�ملرجع نف�صه.  
16

�ملرجع نف�صه، �ص 20.  
17
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 .3 �ص   ،2021/6/7 هاآرت�س،  حكومة،  ُتقام  ال  لكي  �صيء  �أي  �فعلو�  �لدينية:  �ل�صهيونية  حاخامات  ر�بينوفيت�ص،  �أهرون   
18

)باللغة �لعبية(

)باللغة   .4 �ص   ،2021/6/8 هاآرت�س،  �الأخرى،  �لقو�ئم  مع  لبيد  باتفاقيات  ملزماً  يكون  لن  بينيت  كوف،  هاوزر  ميخائيل   
19

�لعبية(

“�لفل�صطينيون يف �إ�رش�ئيل: �حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني: حتوالت يف �لقيادة ودور �الأحز�ب بني �لتمثيل و�لتنظيم،” موؤمتر   
20

https://mada-research.org/wp-content/ �نظر:   ،134-133 �ص   ،2020 �لكرمل،  مدى   ،2020 �ل�صنوي  �لكرمل  مدى 

uploads/2020/10/Pal-in-Isr-Con-2020-BOOK.pdf؛ و�نظر موقع جلنة �النتخابات �ملركزية النتخابات �صنة 2015، 

يف: https://www.votes20.gov.il/nationalresults )باللغة �لعبية(؛ و�نظر �أي�صاً:

 Elections for 20th Knesset (17 March 2015), The Knesset,
https://main.knesset.gov.il/en/About/History/Pages/KnessetHistory.aspx?kns=20

 ”Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People,“ site of the White  
21

House, January 2020, p. 13, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-

Prosperity-0120.pdf

با�صل رزق �هلل، �مل�صرتك �لفل�صطيني يف بر�مج �الأحز�ب �ل�صهيونية، تقدير موقف، مدى �لكرمل، �صباط/ فب�ير 2020.  
22

موحد،  �صيا�صّي  ببنامج  �اللتز�م  وعدم  �ملقاي�صة  نهج  على  �جلنوبيّة  �إ�رش�ر  هو  �لعرثة  حجر  مطلعة:  �صيا�صية  م�صادر   
23

https://alittihad44.com :صحيفة الحتاد، فل�صطني، 2021/1/25، �نظر�

�جلبهة: لن ن�صمح باإقامة فرع لليكود يف �لقائمة �مل�صرتكة، الحتاد، فل�صطني، 2021/1/26، �ص 1.   
24

Elections for 24th Knesset (23 March 2021), The Knesset, https://main.knesset.gov.il/en/About/History/  
25

Pages/KnessetHistory.aspx?kns=24

Elections for 23rd Knesset (2 March 2020), The Knesset, https://main.knesset.gov.il/en/About/History/  
26

 Pages/KnessetHistory.aspx?kns=23

�جلدول من حتليل �لكاتب باالعتماد على نتائج �النتخابات �ملاأخوذة من جلنة �النتخابات �ملركزية وتعديلها بحيث ت�صمل   
27

�ملحتمع �لعربي فقط.

وحدة �لدر��صات �ل�صيا�صية، �ل�صلوك �النتخابي �لعربي يف �نتخابات �لكني�صت �لر�بعة و�لع�رشين و�نعكا�صاته على و�صع   
28

�لعرب د�خل �إ�رش�ئيل، �صل�صلة تقدير موقف، �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2021/4/5.

حزب �ل�صهيونيّة �لدينيّة )“هَتْ�صِيونوت هَدَتيت”( برئا�صة بِتْ�صَلْئيل �صْموطْريتْ�ص.  
29

موقع  �ملوّحدة،  �لعربيّة  �لقائمة  وكتلة  م�صتقبل”  “يوَجد  كتلة  بني  موّقعة  �الّتفاقيّة  وحدة،  حكومة  لت�صكيل  �ئتاليفّ  �ّتفاق   
30

)باللغة   https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Raam.pdf �نظر:   ،2021/6/2 �لكني�صت، 

�لعبية(

مت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي يف 2021/6/10، �لذي حدد   
31

�صعر �ل�رشف بـ 3.244.

بلغ يف نهاية  �لقد�ص )�رشقيها وغربيها(  �لعرب يف �صطَري  �ملو�طنني  �أن عدد  �إىل  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات  ت�صري   
32

يبلغ  عددهم  فاإن   %2.2 تبلغ  �لتي  �لعربي  �لو�صط  يف  �ل�صنوية  �ل�صكانية  �لزيادة  على  وبناء  �ألفاً،   366.8 نحو   2020 �صنة 

�ألفاً يقيمون   370 �ألفاً؛ فاإذ� ما حذفنا نحو خم�صة �آالف يقيمون غربي �لقد�ص، فيتبقى نحو   375 2021 نحو  يف نهاية �صنة 

CBS, Statistical Abstract of Israel 2021, no. 72, table 2.14, https://www.cbs.gov.il/he/ :رشقي �لقد�ص. �نظر�

publications/doclib/2021/2.shnatonpopulation/st02_14.pdf

See Selected Data on the Occasion of Jerusalem Day (2018-2020), CBS, 6/5/2021, https://www.cbs.gov.il/  
33

he/mediarelease/DocLib/2021/155/11_21_155e.pdf 

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/b1.pdf  
34

The Times of Israel, 5/9/2021.  
35
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�نظر: �جلزيرة.نت، 2021/1/13.  
36

ال�رشق الأو�شط، 2021/11/10.  
37

يف:   ،2022/1/17 �الجتماعي،  �الإعالم  لتطوير  �لعربي  �ملركز  موقع   ،2021 و�لتحري�ص  �لعن�رشية  موؤ�رش  �نظر:   
38

https://7amleh.org/2022/01/17/mushr-alansryh-walthrydh-2021-tdhaaf-alansryh-walthrydh-dhd-

�الجتماعي،  �الإعالم  لتطوير  �لعربي  �ملركز   ،2020 و�لتحري�ص  �لعن�رشية  وموؤ�رش  alflstynyyn-walarb-khlal-alaam؛ 

https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh- يف:   ،2021/3/8

dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh

See Media Release, Immigration to Israel 2020, CBS, https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/  
39

DocLib/2021/303/21_21_303b.pdf 
For 1990–1996, see CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2013n/21_13_050t1.pdf  

40

As for 1996–2021, see CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/e2.pdf

CBS, Statistical Abstract of Israel 2021, no. 72, table 2.61, https://www.cbs.gov.il/he/publications/  
41

doclib/2021/2.shnatonpopulation/st02_61.pdf

The Jerusalem Post, 16/8/2018, https://www.jpost.com/Israel-News/Israelis-emigrating-Lowest-number-  
42

in-nearly-three-decades-565015  

الأيام، ر�م �هلل، 2018/6/5، �نظر:  
43

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12b2a9cay313698762Y12b2a9ca

CBS, Statistical Abstract of Israel 2021, no. 72, table 2.14.  
44

See Vital Statistics: Jewish Population of the World (1882-Present), Jewish Virtual Library,  
45

 https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-of-the-world; Jewish Population Rises to 15.2

million Worldwide, site of The Jewish Agency For Israel, 5/9/2021, https://www.jewishagency.org/jewish-

population-5782/; Jewish Americans in 2020, site of Pew Research Center, 11/5/2021, https://www.

 pewforum.org/2021/05/11/jewish-americans-in-2020/; and Debate Over the Number of American Jews

(2021), Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/debate-over-how-many-american-

jews 

See Vital Statistics: Jewish Population of the World (1882-Present), Jewish Virtual Library.  
46

Jewish Population Rises to 15.2 million Worldwide, The Jewish Agency For Israel, 5/9/2021.  
47

Site of worldometers, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel  
48

 See Israel has spent $9.3b fighting COVID, $1.4b of it on vaccines – TV, The Times of Israel, 30/12/2021,  
49

https://www.timesofisrael.com/israel-spent-9-3b-fighting-covid-so-far-1-4b-on-vaccines-tv/; and Bank 

of Israel, ”Annual Report 2020,“ March 2021, https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/

RegularPublications/Research%20Department%20Publications/BankIsraelAnnualReport/Annual%20

Report%202020/annual%20full.pdf

مد�ر،  موقع  �القت�صادي،  �مل�صهد   ،!%22.6 �لكورونا”  و“بطالة   %3 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  �نكما�ص  �أي�صاً:  و�نظر 

2020/10/5؛ وفريو�ص كورونا: �إ�رش�ئيل تعيد فر�ص �الإغالق �ل�صامل الحتو�ء زيادة �الإ�صابات بكوفيد 19، بي بي �صي، 

2020/9/14، يف: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-54142757؛ و�القت�صاد �الإ�رش�ئيلي خالل عام كورونا... 

خروج باأقل �خل�صائر، �صبوتنيك عربي، 2021/7/9.

�جلزيرة.نت، 2021/5/21.  
50

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/f1.pdf  
51

See Ibid.  
52
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 Alternative و�نظر:  2021/12/21؛  فل�صطني،  الحتاد،  �لفقر،  خط  حتت  �لبالد  مو�طني  من   %27 �لبديل:  �لفقر  تقرير   
53

Poverty Report 2021, site of Latet, 2021, https://www.latet.org.il/upload/files/1644325295620269af

1f247888006.pdf

 Publication of the National Insurance’s Poverty and Social Gaps Report, site of National Insurance,  
54

29/12/2021, https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/About/News/Pages/PovertyReport.aspx 

Israel: A Social Report 2021 – Corona: Epidemic of Inequality, site of Adva Center, 21/3/2021,  
55

https://adva.org/en/socialreport2021/ 
See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/25.shnatongeneralgovernmentsector/  

56

st25_04.pdf

See Ibid.  
57

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/25.shnatongeneralgovernmentsector/  
58

st25_03.pdf

See Ministry of Finance of Israel, Government Revenue and Expenditures, https://www.gov.il/BlobFolder/  
59

dynamiccollectorresultitem/2019_mh-eng/en/budget-execution_budget-execution-estimate_2019_

mh.xlsx

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2020-mh-eng/en/budget-execution_budget-

execution-estimate_2020_mh.xlsx

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2021-mh-eng/en/budget-execution_budget-
execution-estimate_BudgetExecutionEstimate_GovRevenue_2021.xlsx 
CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/25.shnatongeneralgovernmentsector/st25_03x.  

60

pdf; https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/25.shnatongeneralgovernmentsector/st25_04x.

 pdf; https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/25.shnatongeneralgovernmentsector/st25_03.pdf;

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/25.shnatongeneralgovernmentsector/st25_04.pdf 

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0121/h8.pdf  
61

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon0121/h9.pdf

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/h8.pdf

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/h9.pdf

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/h8.pdf  
62

 See Israel’s Trade Balance of Manufacturing Exports and Imports by Technological Intensity, 2020, CBS,  
63

30/8/2021, https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/296/16_21_296e.pdf

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/h5.pdf  
64

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon1221/h5.pdf

See CBS, https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2022/yarhon0222/h3.pdf  
65

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon1221/h3.pdf

 Jeremy M. Sharp, ”U.S. Foreign Aid to Israel,“ site of Congressional Research Services (CRS), 18/2/2022,  
66

https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33222.pdf

جتدر �ملالحظة �إىل �أن موقع Jewish Virtual Library ذكر �أن �مل�صاعدة �الأمريكية �ملقدمة �إىل “�إ�رش�ئيل” بلغت 148.13 مليار 

دوالر خالل �لفرتة 1949-2020. �نظر:

US Foreign Aid to Israel: Total Aid (1949-present), Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.

org/total-u-s-foreign-aid-to-israel-1949-present (seen 2/3/2022)
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بالن�صبة لل�صنو�ت 1949-2019، �نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2018-2019 )بريوت:   
67

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2020(، �ص 256-257. �أما بالن�صبة ل�صنتي 2020-2021، �نظر:

Jeremy M. Sharp, ”U.S. Foreign Aid to Israel,“ CRS, 18/2/2022.

تعرف على قائد فرقة غزة �جلديد - �لعميد منرود �ألوين، وكالة �صما، 2020/8/3؛ و�نظر:  
68

The Times of Israel, 3/8/2020, https://www.timesofisrael.com/after-rocket-attack-israel-said-to-hit-hamas-

targets-in-gaza, 

Haaretz, 2/10/2020, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-new-idf-operations-chief-learns-  69

from-gaza-lebanon-and-the-coronavirus-1.9204167

The Times of Israel, 27/9/2021, https://www.timesofisrael.com/tomer-bar-picked-as-next-head-of-the-  
70

israeli-air-force

مّت ��صتبد�ل �إ�صم “مديرية ت�صميم �لقوة” با�صم ق�صم �لتخطيط يف �صباط/ فب�ير 2020، وفق خطة تنوفا )زخم(، ومّت تكليف 

ق�صم ت�صميم �لقوة   باالإ�رش�ف على تطوير تقنيات قتالية و�أ�صلحة جديدة، وحتديد�ً يف �لتكتيكات و�لتقنيات �لتي تتطلب 

�لتعاون بني �لقو�ت �مل�صلحة يف خمتلف فروع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �نظر:

The Times of Israel, 25/2/2020, https://www.timesofisrael.com/ex-fighter-pilot-tapped-to-lead-fight-

against-iran-with-new-general-staff-role

Site of Arutz Sheva 7 (Israel National News), 13/10/2021, https://www.israelnationalnews.com/  
71

news/314952

Israel Military Strength 2021, site of Globalfirepower.com, https://www.globalfirepower.com/country-  
72

military-strength-detail.php?country_id=israel

A Third of Deaths in the Israeli Army in 2020 Were by Suicide, Haaretz, 4/1/2021, https://www.haaretz.  
73

com/israel-news/.premium-a-third-of-deaths-in-the-israeli-army-in-2020-were-by-suicide-1.9422723

The Jerusalem Post, 11/1/2022, https://www.jpost.com/israel-news/article-692212  
74

�الإ�رش�ئيلية،  لل�صوؤون  عكا  موقع  �لتجنيد،  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أمام  جديدة  حتديات  تتاآكل..  �جلي�ص  مكانة   
75

https://akka.ps/post/18814 :2020/8/1، �نظر

Israeli Democracy Index 2021: Trust, The Israel Democracy Institute, 6/1/2022, https://en.idi.org.il/  
76

articles/37858; and The Times of Israel, 6/1/2022, https://www.timesofisrael.com/public-losing-faith-in-

idf-but-trusts-it-more-than-any-other-institution-poll

Site of Israel Ministry of Foreign Affairs, 9/9/2021, https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/FM-  
77

Lapid-and-Russian-FM-Lavrov-hold-joint-press-conference-in-Moscow-9-September-2021.aspx 

The Times of Israel, 28/12/2021, https://www.timesofisrael.com/in-2022-idf-focused-on-curbing-iran-  
78

in-syria-preparing-strike-on-its-nuke-program; and Israel Hayom, 29/12/2021, https://www.israelhayom.

com/2021/12/29/idf-concerned-by-limited-freedom-of-operations-in-lebanon

www.paltodaytv.com  :العربي اجلديد، 2021/11/23؛ و�نظر: موقع قناة فل�صطني �ليوم، 2020/9/27، �نظر  
79

العربي اجلديد، 2021/11/23.  
80

 INSS Presents H. E. President Isaac Herzog with “Strategic Challenges Facing Israel, and Policy  
81

Recommendations, site of The Institute for National Security Studies (INSS), 28/7/2021,

https://www.inss.org.il/strategic-challenges-facing-israel  

Ibid.  
82

 See Yaakov Katz, The IDF is losing the public’s trust and this will be Kohavi’s legacy, The Jerusalem Post,  
83

14/1/2022, https://www.jpost.com/opinion/article-692472
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