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 نقاشيةالحلقة ا�عن  "تنفيذيم�خص "

 2021تطورات املشهد السيا��ي اإلسرائي�� �� ضوء انتخابات 
ضوء عنوان "تطورات املشهد السيا��ي اإلسرائي�� �� �نظم "تر�ندز للبحوث واالستشارات" حلقة نقاشية عن ُ�عد  

 "، شارك ف��ا عدد من مديري مراكز البحوث والدراسات اإلسرائيلية وخ��اء �� العالقات الدولية.2021انتخابات 

  د. ستيفن بال�و�ل مدير إدارة البحوث والدراسات االس��اتيجية بـ "تر�ندز للبحوث  ا�حلقة النقاشيةأدار فعاليات

وء ع�� مالمح املشهد السيا��ي اإلسرائي�� والتحوالت �� خر�طة واالستشارات"، وأشار إ�� أ��ا �س��دف �سليط الض

القوى واألحزاب السياسية، وتأث��ها ع�� عملية �شكيل ا�ح�ومة ا�جديدة، وا�ع�اسات ذلك ع�� توجهات السياسة 

   ا�خارجية اإلسرائيلية.

  2021المح الوضع السيا��ي الداخ�� �� إسرائيل �� ضوء نتائج انتخابات حور مم

 .تطورات  ،�� �لمتھتناول ، نمرود قورن، رئيس املعهد اإلسرائي�� للسياسات ا�خارجية اإلقليمية "ميتفم"د

 إ�� أن هذه 
ً
االنتخابات لم �سفر الوضع السيا��ي �� إسرائيل �� ضوء نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخ��ة، مش��ا

عن نتيجة قاطعة، مثلها مثل االنتخابات الثالثة السابقة ال�ي جرت �� إسرائيل خالل العام�ن املاضي�ن. واستعرض 

خر�طة القوى السياسية الفاعلة �� إسرائيل، والتحوالت ال�ي طرأت عل��ا خالل الدورات االنتخابية  د.نمرود

 ملاضي�ن، والسينار�وهات السياسية ا�حتمل حدو��ا �� املستقبل، املتعددة ال�ي أجر�ت خالل العام�ن ا

  ��ثالثة سينار�وهات لتشكيل ا�ح�ومة اإلسرائيلية أن هناكأشار إ: 

نيتانياهو �� �شكيل هذه ا�ح�ومة إذا نجحت مساعيھ �� بناء تحالفات مع األحزاب بنيام�ن نجاح  أولها  •

 اليمينية والقائمة العر�ية املوحدة. 

 فشل نيتانياهو ومن ثم ت�ليف األحزاب املعارضة لھ بالقيام ��ذه املهمة.  ثان��ا •

 االنتقال إ�� إجراء انتخابات مبكرة خامسة �� حال �ع�� �افة محاوالت �شكيل ا�ح�ومة.  ثال��ا •

  بتشكيل ا�ح�ومة، فإن الكتلة املعارضة لھ 
ً
(غ�� أو�ح د.نمرود أنھ ع�� الرغم من ت�ليف نيتانياهو مؤخرا

 أك�� من األصوات �� ال��ملان. و�حاول معارضو نيتانياهو، من اليسار 
ً
) تمتلك اآلن عددا

ً
املتماسكة أيديولوجيا

واليم�ن، إيجاد صيغة من شأ��ا أن تمك��م من �شكيل ح�ومة �غي��، �� ح�ن �س�� نيتانياهو إ�� جذب املز�د من 

محاولة نيتانياهو لتشكيل ا�ح�ومة ا�جديدة، فإن األحزاب املؤ�دين ل�ي يحصل ع�� األغلبية املطلو�ة. وضمن 

 أك�� �� هذه العملية، ور�ما ت�ون العامل الرئي��ي لنجاحھ �� �شكيل 
ً
 محور�ا

ً
العر�ية اإلسرائيلية ستلعب دورا

 ا�ح�ومة ا�جديدة.
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  قليمية، وخاصة رئيس املعهد أن يوظف نيتانياهو األوضاع الداخلية والتوترات ال�ي �شهدها البيئة اإلتوقع

التطورات املتعلقة باالتفاق النووي، �� بناء تحالفات جديدة مع األحزاب والقوى السياسية ال�ي تتفق معھ �� الرؤ�ة 

�شأن كيفية التعامل مع هذه القضايا. وخلص �� مداخلتھ إ�� أن ا�ح�ومة اإلسرائيلية ا�جديدة، �غض النظر عمن 

ع�ن التعامل معها، و�� مقدم��ا كيفية استعادة العالقات مع اململكة سيش�لها، ستواجھ تحديات خارجية يت

األردنية الهاشمية، ودفع مسار السالم مع الفلسطيني�ن، و�عادة التحالفات ا�خارجية إلسرائيل، وخاصة مع 

 الواليات املتحدة واالتحاد األورو�ي، إ�� سابق عهدها. 

 ة الداخلية وتأث��ها �� ش�ل ا�حكومة املق��حدالالت التحول �� خر�طة القوى السياسيحور  م

 أفر�قيا بإسرائيل �� تطرق ، ال��وفيسور أوزي را�ي، مدير مركز موشيھ ديان لدراسات الشرق األوسط و

 إ�� أن إسرائيل ذهبت إ�� صناديق 
ً
مداخلتھ إ�� مالمح ا�ح�ومة املقبلة �� ضوء نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، مش��ا

للمرة الرا�عة خالل عام�ن، ومع ذلك لم �سفر االنتخابات اإلسرائيلية األخ��ة عن فائز حقيقي، وهناك االق��اع 

 مأزق مستمر مع احتمال إجراء انتخابات إسرائيلية �عد عدة أشهر من اآلن.

  أشار ال��وفيسور أوزي را�ي إ�� أن االنتخابات اإلسرائيلية األخ��ة كشفت بوضوح عن مالمح التحول كما 

�� خر�طة القوى السياسية، وال�ي ستنعكس بوضوح ع�� النظام السيا��ي والديموقراطية �� إسرائيل 

  .�� املستقبل

 ؛ تتمثل أهم هذه املالمح �� عدة نقاط 

 �� صناديق االق��اع ( أن: أولها •
ً
، أو ح�ى  72أداء اليم�ن اإلسرائي�� �ان جيدا

ً
، إذا  78مقعدا

ً
مقعدا

أضيف حزب "إسرائيل بيتنا"؛ حزب أفيغدور لي��مان العلما�ي املنت�ي ليم�ن الوسط) �غض النظر 

ل نتنياهو ا�ح�ومة ا�جديدة أم ال. وما يجدر ذكره أن مس��ة إسرائيل نحو اليم�
ّ
ن عما إذا ش�

شهدت تطور أداء حزب (الصهيونية الدينية) القومي املتطرف الذي تضم قائمتھ أنصار مائ�� كهانا. 

 قدوم رئيس وزراء من أحزاب الوسط �� املستقبل املنظور، ناهيك 
ً
ونتيجة لذلك، سي�ون مستبعدا

 عن اليسار. 

ظر إ�� ا�جولة االنتخابية الرا�عة ع�� أ��ا، من ب�ن أمو : ثان��ا •
ُ
ر أخرى، استفتاء ع�� قيادة إذا ن

، فإ��ا كشفت بوضوح أنھ �عا�ي العديد من األزمات الداخلية، لكنھ مع ذلك قد يتمكن نيتانياهو

من �شكيل ا�ح�ومة وتو�� منصب رئيس الوزراء وتب�ي السياسات نفسها �� الداخل وا�خارج، وهذا 

، رغم اال��امات املوجهة لھ بالفساد ر�ما يرجع إ�� نجاحھ �� ا�حفاظ ع�� قاعدة دعم قو�ة بما يكفي

 وسوء استغالل السلطة. 
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ر�ما ال �ستطيع نيتانياهو �شكيل تحالف، ولكن ال يبدو أن أي �خص آخر �ستطيع فعل  :ثال��ا •

ذلك من دون تقديم تنازالت كب��ة والتحالف مع جهات وقوى متعارضة. وقد �ان أداء ثا�ي أك�� 

 17وسطي الذي يقوده يائ�� لبيد أقل بكث�� من التوقعات (" (هناك مستقبل) ال�ش عتيدحزب "

) ولكن حسابات �شكيل أي ح�ومة ليست �� صا�حھ أو صا�ح أي �خص آخر �� هذا الصدد.
ً
 مقعدا

  يرى ال��وفيسور أوزي را�ي أنھ �� ح�ن خسرت األحزاب العر�ية اإلسرائيلية �سبب اإلقبال الضعيف واالنقسام ب�ن

االنتخابات اإلسرائيلية األخ��ة أثبتت أنھ �� ظل الظروف الراهنة ال يوجد طر�ق ل�خروج من املأزق صفوفها، فإن 

ويس�� الفصيل  سوى استعداد األحزاب الصهيونية لتشكيل تحالف أو تلقي دعم خار�� من األحزاب العر�ية.

دة مدنية ع�� حساب أجندة املنشق من "القائمة العر�ية املوحدة" بقيادة منصور عباس إ�� ال��و�ج ألجن

قومية، األمر الذي يمكن أن يبشر بتغي�� إيجا�ي �� النظام اإلسرائي�� يميل فيھ �ل من العرب وال��ود -أيديولوجية

 نحو شعور ص�� بمفهوم الكينونة اإلسرائيلية.

  اإلسرائيلي�ن تجاه مدير مركز موشيھ ديان أن التغي�� األهم الناتج عن االنتخابات األخ��ة هو تحول موقف أكد

ظهر بيانات االستطالع األخ��ة املأخوذة من معهد الديمقراطية 
ُ
التعاون السيا��ي مع األحزاب العر�ية، حيث ت

 48اإلسرائي�� أن 
ً
% من اإلسرائيلي�ن يؤ�دون �شكيل ح�ومة بدعم خار�� من األحزاب العر�ية، ما �عكس �غي��ا

 �� مواقف ا�جمهور. ولكن هذا التغ
ً
� مواقف ا�جناح اليمي�ي؛ فمن ب�ن الناخب�ن ال��ود كب��ا  �غ�ُّ

ً
ي�� يحركھ أساسا

% 58% يؤ�دون �شكيل ح�ومة مدعومة من األحزاب العر�ية، �� ح�ن يؤ�دها 34الذي يرون أنفسهم يميني�ن يوجد 

 الس38% و10�انت هاتان النسبتان  2020من الذين يرون أنفسهم وسطي�ن. و�� ف��اير 
ً
تطالع معهد % فقط، وفقا

% من الناخب�ن اليسار��ن اإلسرائيلي�ن دعم األحزاب العر�ية، كما يؤ�د ذلك 79الديمقراطية اإلسرائي��. و�ؤ�د 

 % من الناخب�ن العرب.65.5

  أضاف ال��وفيسور أوزي را�ي �� مداخلتھ أن التغي�� �� املواقف السياسية يمكن أن يحدد توجهات السياسة

�� هذه الدورة االنتخابية، بل �� العقود املقبلة، ما يقود إ�� سياسة أك�� براغماتية وأقل اإلسرائيلية، ليس فقط 

دوغمائية؛ سياسة تصبح ف��ا األحزاب العر�ية والسياسيون العرب قادر�ن ع�� ان��اع ثمن سيا��ي لتعاو��م 

ن من املز�د من تطو�ر مجتمعا��م ودمجها. وخلص ال��وفيسور أو  ِ
ّ

زي را�ي إ�� أن ا�ح�ومة ا�حتمل، ما يمك

اإلسرائيلية ا�جديدة، �غض النظر عمن سيش�لها، سواء �ان نيتانياهو أو األحزاب املعارضة، فإ��ا ست�ون ح�ومة 

 .ضعيفة وغ�� مستقرة، وهذا ما يجعل من إجراء انتخابات خامسة أحد السينار�وهات ا�حتملة

 يلية ا�جديدةالتوجهات ا�خارجية ا�حتملة ل�حكومة اإلسرائحور  م

  ال��وفيسور يو��ي مي�لب��غ، باحث استشاري أول �� برنامج الشرق األوسط وشمال أفر�قيا �� �شاتام هاوس

�� مداخلتھ أمام ا�حلقة النقاشية، التوجهات ا�خارجية ا�حتملة ل�ح�ومة اإلسرائيلية استعرض ، باململكة املتحدة
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 إ�� أن حالة عدم االستقرار 
ً
الفع�� الذي يتسم بھ النظام السيا��ي اإلسرائي�� �ع�ي أنھ �لما جرت ا�جديدة، مش��ا

 �� جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفر�قيا �سبب تأرجح السياسات اإلسرائيلية 
ً
 قِلقا

ً
انتخابات فإ��ا تث�� ترقبا

  لسياسية.الناجمة عن ا�حاجة إ�� جذب الناخب�ن والقيود ال�ي تفرضها التحالفات ب�ن القوى واألحزاب ا

  ال��وفيسور يو��ي أن نتيجة االنتخابات كشفت عن تحول طفيف نحو التيار اليمي�ي املتشدد، وهذا التطور أو�ح

قد يؤثر ع�� قضايا السياسة ا�خارجية اإلسرائيلية، إذ قد يتم اتخاذ مواقف وقرارات �� �عض القضايا ال�ي تتعامل 

وتر �� املنطقة. فع�� سبيل املثال، فإن وجود هذا التيار �� ا�ح�ومة معها إسرائيل بما يؤدي إ�� �شوء حالة من الت

املقبلة قد يز�د من احتمال ضم أراض فلسطينية جديدة، وتوسيع املستوطنات، واألمر ذاتھ قد يحدث عند 

 التعامل مع قضايا حزب هللا وسور�ا وغ��ها.

  إنھ ال �عتقد أنھ ساستدرك 
ً
ت�ون هناك �غ��ات �خمة �� سياسة إسرائيل ال��وفيسور يو��ي مي�لب��غ قائال

 فيما يتعلق باتفاقات السالم ال�ي أبرم��ا إسرائيل مع �عض الدول 
ً
ا�خارجية، سواء بقي نيتانياهو أو رحل، خصوصا

ا�خليجية والعر�ية، وكذلك ا�حال بالنسبة للعالقات مع الواليات املتحدة، ف��غم أن هناك حالة من عدم االستقرار 

 �� هذه العالقات فإنھ ال يمكن تصور حدوث أي �غي�� كب�� �� هذه العالقة وثواب��ا.�سود حا
ً
 ليا

 صعو�ة تصور أي �غي�� كب�� �� العالقات ب�ن إسرائيل والفلسطيني�ن أشار ال��وفيسور يو��ي مي�لب��غ إ�� أنھ من ال

يس جو بايدن الساعية إ�� استئناف �� املستقبل املنظور إال فيما يتعلق باملوقف األمر��ي �� ظل إدارة الرئ

املفاوضات ب�ن الفلسطيني�ن و�سرائيل، فيما ست�ون قضية امللف النووي اإليرا�ي �� صدارة أجندة ا�ح�ومة 

 �� عهد نيتانياهو، �انت خطة العمل 
ً
املقبلة، إضافة إ�� العالقات مع سور�ا ولبنان. و�النسبة إ�� إسرائيل، خصوصا

تفاق النووي مع إيران) غ�� مقبولة منذ البداية. فقد عارض��ا إسرائيل، ولم �عتقد قط أن الشاملة املش��كة (اال

 من أجل تأخ�� تطو�ر إيران لقدرا��ا العسكر�ة النوو�ة؛ ولهذا من طهران ستل��م �شروطها، 
ً
ومن ثم �عمل دائما

 من �ان سيش�لها، جهو 
ً
دها الرامية إ�� ا�حيلولة دون امتالك املتوقع أن تواصل ا�ح�ومة اإلسرائيلية ا�جديدة، أيا

 إيران للسالح النووي. 
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