
 

1 
 

 

 

 

  

 املشهد اإلسرائيلي 
 

 

 2020  مارس  /آذار الكورونادراما سياسية برعاية   ":سرائيل"إ
 

 

 

السياسية  للتنمية رؤية  مركز   

2020 



 

2 
 

 

 2020إسرائيل " دراما سياسية برعاية الكورونا َاذار / مارس “ العنوان:

 شؤن إسرائيليةالسلسلة: 

     الدين عواودةصالح  الكاتب

 3/4/2020 السنة:الشهر/  

 2020  ©جميع الحقوق محفوظة ملركز رؤية للتنمية السياسية 

 ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في تعزيز  
ً
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يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها وتنميتها، وتوفير الدعم  

ويسعى إلى فهم قضايا   ،ياسية لدى الشبابالسياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات الس

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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 مقدمة 

للمرة الثالثة خالل   ، وذلك2020، في الثاني من آذار/ مارس  23الـ    للكنيست   اإلسرائيلية  نتخابات جرت اال
في   أول إصابةشفت فيها  التي اكت    "،إسرائيل"وتفشيه في    ،ومع انتشار وباء الكورونا في العالم  .أقل من عام

ضافة  إ ،وخطيرة جديدةتحديات نشأت أمام االحتالل  ،الماضي فبراير /السابع والعشرين من شهر شباط
الناجمة عن االنقسامات   ،2018وأهمها األزمة السياسية منذ نهاية عام  ،لى التحديات الموجودة أصاًل إ

وعدم حسم نتائج االنتخابات لصالح طرف يستطيع    ،وفي ظل هذه الظروف الصعبة.  ةاالجتماعية والسياسي 
وليس  ،الدولة كلها تهزأن أزمة الكورونا قد  ،من المراقبينبدا لكثير  ،تشكيل حكومة بمعزل عن الخصم

 ،تشهد أزمات أعمق من أزمة الكورونا ،في عقدها الثامن "إسرائيلـ "ف .آالف األشخاص تودي بحياة فقط 
 ا. الذي قد يشعل حريقا كبيرً  ،الفيروس الصغير ،سماها بعض الكتاب أكما  ،وقد تكون الكورونا

فعطل الكنيست الذي هدد استمرار   ،نتنياهو من ركوب الموجة حكومة بنيامينهذه األجواء رئيس ال مّكنت 
قامة حكومة وحدة وطنية  إهمية أ الحديث عن أكثر من راد محاكمته، و أحكمه، وعطل جهاز القضاء الذي 

  وصله في النهاية إلى التأثير على خصمهأوهو ما    ،لكثير من معارضيه  ، بل ومارس الترهيب وفقابرئاسته
  لمواجهة  كل قدراتها االستخبارية "إسرائيل"استنفرت  ،ثناء ذلكأو  .هيلإقناعه باالنضمام ا  و  بيني غانتس،

  الشاباك  .إلى جانب الجيش ووزارة الصحة ،جهزة الشاباك والموساد في المعركةأحيث تدخلت  ،الكورونا
والموساد لجلب مستلزمات طبية من   للمساعدة في محاصرة انتشار الفيروس، وفرض الحجر الصحي،

  ، و جهاز تنفسأ ،في ظل حرب عالمية على كل جهاز تشخيص  ،بأساليبه االستخبارية المعهودة ،الخارج
 و حبة عالج. أ

دت إلى أن ا  و  ،لم تخفف الكورونا من وطأة التهديدات األمنية الخارجية في الجبهات المختلفة ،ومع ذلك
، بل طرحت سيناريوهات سوداء وسبل مواجهتها  ،هدوء مؤقت بسبب انشغال جميع األطراف بأزمة الكورونا

مثال سقوط  ، منها "إسرائيلـ "الستراتيجية لحول التغيرات على البيئة ا ،من قبل خبراء األمن واالستراتيجية
وفقدان األمن على حدود   ،وتدهور الوضع األمني في الضفة الغربية وقبالة قطاع غزة  ،نظمة عربية مجاورةأ

 ى اليوم. كانت آمنة حت  ،دول مجاورة
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 ونتائجها  اتاالنتخاب

إلى حدوث   التي أدت   ، امات السياسية الصهيونيةسنق بجديد على صعيد اال  23  ـلكنيست الاانتخابات    لم تأت  
  أيلول/ سبتمبر االنتخابات التي سبقتها في    نتائج   أسفرت عن نتائج قريبة من  فقد   العام الماضي،ألزمة في  ا

زاب  بالنسبة لألح ،الثالثة متقاربة المرات حيث كانت النتائج في  أيضا، 2019  نيسان/ إبريلوفي   ،2019
التي حصلت في االنتخابات    ،ال على مستوى األحزاب العربيةإولم يحصل تغيير حقيقي    ،االصهيونية عمومً 

لألحزاب الصهيونية   ال دافعً ربما شكّ مقعًدا، األمر الذي  15وفي األخيرة على  ،مقاعد  10األولى على 
 .  خالفا للمرات السابقةلتشكيل حكومة  هذه المرة،

 دون حسم على النحو الذي يوضحه الجدول التالي:في المرات الثالثة جاءت النتائج لقد 

 سرائيلية في السنة األخيرة نتائج االنتخابات اإل

معسكر غانتس )تحالف أزرق أبيض مع   العرب
 اليسار الصهيوني(

اسرائيل  
بيتنا  

 )ليبرمان( 

الصهيوني مع الحريديم   نتنياهو)اليمينمعسكر 
) 

القائمة  
العربية  
 الموحدة

 

حداش+تعل  
)الجبهةالديمو 

قراطية للسالم  
والمساواة+الح 

ركة العربية  
 للتغيير( 

ميرتس )يسار  
 صهيوني(

حزب 
العمل 
)يسار  
صهيو 
 ني( 

تحالف  
أزرق 
  أبيض 
)يمين  
 وسط(

اسرائيل  
بيتنا  

)ليبرمان() 
يمين  

علماني  
 روسي(

يهدوت 
  هتوراه
)حري 
دي 

غربي  
غير  
صهيو 
 ني( 

كوالنو  
)يمين 
ي 

علمان 
 ي(

 الليكود 

)يميني  
علماني 
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 شاس

)صهي
وني  

حريدي 
 شرقي(

اتحاد 
اليمين  
)ديني  
صهيو 
 ني( 

3.46% 

 نواب 4

4.63% 

 نواب 6

3.64% 

 نواب 4

4.46
% 

 نواب 6

25.94
% 

 نائبا   35

4.14% 

 نواب  5

5.91
% 

3.56
% 

 نواب 4

26.2
7% 

 35نائبا 

5.10
% 

 نواب 8

3.66
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8  
 نواب 

 
 5نواب 

وع بدون ليبرمان جم%الم34.04 نواب   10%المجموع 8.09
 45والعرب 

 44.5% 

 المجموع

 50%المجموع بدون العرب 38.18  نائباً   60

 نائباً 60%    المجموع الكلي 46.27

ميرتس+با  القائمة العربية المشتركة 
 راك

العمل
  +

 الجسر

سرائيل  إ أبيض أزرق 
بيتنا  

 )ليبرمان( 

تحالف   شاس الليكود  تحالف الحريديم 
اليمين  
الديني  
الصهي

 وني 

10.60% 

 نائبا   13

4.34% 

 نواب 5

4.88
% 

 نواب 6

25.95% 

 نائبا 33 

6.99% 

 نواب 8

6.06% 

 نواب 7

25.1
0  %

32  
 نائبا 

7.44
% 

 نواب 9

5.87
% 

 نواب 7

 35.17% 

 نائبا 44المجموع بدون ليبرمان والعرب  

 44.47% 

 نائبا  55المجموع 

 نائبا 50%   المجموع بدون العرب 42.16 

 نائبا   65%   المجموع الكلي 52.46



 

6 
 

العمل+  القائمة العربية المشتركة 
 الجسر+ميرتس 

سرائيل  إ زرق أبيض أ
بيتنا  

 )ليبرمان( 

 يمينا  شاس الليكود  يهدوت هتوراة 

13% 

 نائبا 15

6% 

 نواب 7

27% 

 نائبا 33

6% 

 نواب 7

6% 

 نواب 7

29% 

 نائبا 36

8% 

 نواب 9

5  %
 نواب 6

%  33المجموع بدون ليبرمان والعرب  
 نائبا   40

 % 48المجموع  

 نائبا 58
 نائبا   47%  39 المجموع بدون العرب  

 نائبا   62%   51 المجموع الكلي

 التجمع الوطني الديموقراطي(  + سالمية الجناح الجنوبيالموحدة: )الحركة اإلئمة العربية القا

سالمية  حركة العربية للتغيير+ الحركة اإلال  +  الديموقراطية للسالم والمساواة  الجبهة)  القائمة العربية المشتركة:
 ( التجمع الوطني الديموقراطي +  الجناح الجنوبي

 ( 2020رؤية للتنمية السياسية، )مركز 

 شكيل الحكومة أزمة الكورونا وت

ل فرصة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية  نه شكّ أال إ ،دول العالم معظمصاب أابتالء  هو رغم أن وباء كورونا
لظروف ا بحجةوتأجيل جلسات المحكمة  م عليها،حاك  نظار عن ملفات الفساد التي ي  للفت األ  ،نتنياهو

من خالل نداءاته المتكررة لزعيم    ،والظهور بمظهر الزعيم الحريص على المصلحة العامة  العامة،الصحية  
  ، والتحديات االقتصادية واألمنية   ،لمواجهة جائحة الكورونا  ئ،لتشكيل حكومة طوار   ،غانتسبيني  المعارضة  

 ،كورونا أزمة بل استفاد نتنياهو من ،األمور لم تقف عند النداءات  ولكن ها.بسبب "إسرائيل" تواجهالتي 
مير أفأعلن وزير القضاء  ،2020/ 17/3ء جلساتها في التي كان من المقرر بد   ،للتهرب من محاكمته

وتعليق عمل   ،وكل أروقة الجهاز القضائي ،في المحاكم ئ حالة الطوار  عن ، المقرب من نتنياهو ،وحناأ
  ، ستنعقد فيها نتنياهو محاكمة  كانت   التيوهي المحكمة ، ساعة 24لمدة  ية في تل أبيب المحكمة المركز 
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القضائي  مع المستشار . وبرر الوزير ذلك بأن القرار جاء بعد التنسيق قبل يوم من بدء المحاكمة وذلك
دارة المحاكم، ،للحكومة دخل بقرار تي السياسي أرئيسة المحكمة العليا، وزعم أنه لم يكن للمستوى بعلم و  وا 

 . (2020)هرئيل    ستنظر في القضية  كانت   التي  ،أن القرار صدر عن هيئة القضاة نفسهاو ،  تأجيل المحاكمة

وذلك بتكرار    ،غانتسبيني  للضغط على منافسه المكلف بتشكيل الحكومة    ،كورونا  أزمة  كما استغل نتنياهو
  ، وبهذا حول الرأي العام من قضايا الفساد . وحدة وطنيةقامة حكومة إوضرورة  ،همعن الخطر الدا  حديثه

فقط   هو ما يهمهمأن و  ،ون بالخطر الداهمؤ كمن ال يعب  ،وأظهر غانتس والمعارضين إلى مسألة الكورونا،
زعيم  ،  يعلون بوغي    ، هاجمه معارضوه، وأبرزهمهذا السلوكونتيجة ل  مصالحهم الحزبية والشخصية الضيقة.

والتحول إلى  ،ن سلوك نتنياهو يؤكد رغبته في االستبداد إ األسبق، الذي قالوزير الدفاع و  "تيليم"حزب 
 . (2020)كارني  دكتاتور

 بحجة كورونا إغالق الكنيست 

تحت ذريعة تعليمات وزارة الصحة لمكافحة    ،بإغالق الكنيست   ، يولي إدلشتاين  ، الليكوديرئيس الكنيست أمر  
جاء إغالق   ولكن في الحقيقة،ضرورة ودون نوايا م بّيتة. أنه كو انتشار فيروس كورونا، األمر الذي يظهر 

 ،عندما علم الليكود  ،التصويت على االقتراحات والقوانينمنع و  ،تشكيل اللجان المختلفةعدم و  ،الكنيست 
دلشتاين طرح التصويت على انتخاب  ، ينوي "كاحول الفانوهو حزب أزرق أبيض "، أن منافسهم  نفسه، وا 

ن إدلشتاين من  هذه الخطوة، تمكّ . وبوهو مائير كوهينرئيس جديد للكنيست، ولديه مرشح جاهز لذلك، 
أعضاء كنيست    10ثم أصدر أمًرا يمنع تجمع أكثر من    .منع التصويت على استبدالهو االحتفاظ بمنصبه،  

ذلك، ماطل إدلشتاين بالدعوة لعقد جلسة للهيئة   إلى إضافة .تعليمات وزارة الصحة بحجة، في مكان واحد 
مة"وذلك للحيلولة دون  تشكيل    ،العامة للكنيست  من حزب "أزرق أبيض"    دونها لن يتمكنب  التي،  "لجنة منظّ 
حكومة، وهو القانون الذي جهت إليه لوائح اتهام من تشكيل يمنع أي شخص و   ، الذيقانون الطرح مشروع 

 . (2020)ادمكر ة وسن قوانين كيدي  ،بشخصنة األمور ،يخشاه نتنياهو، ويتهم فيه منافسيه
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 انتهاك الحريات بحجة كورونا أيضا

  "، الشاباك"الل أجهزة األمن، وعلى رأسها جهاز األمن العام  غاست  "،إسرائيل"كورونا على    تداعيات أزمةمن  
أو الحجر  ،من يجب عليهم المكوث في المستشفيات تحديد و  ومتابعتهم، لمراقبة تحركات مرضى كورونا،

، لتتمكن  ى هؤالء المرضىن التقم  مع  معرفة  لهذه المراقبة ستستخدم فقط  "هذه الخطوة بأن  ف سرت  و حي.  الص
قد و ان. احتواء المرض والعدوى قدر اإلمكإلى األماكن التي زاروها، و  والتنبيه ، ير الناسالسلطات من تحذ 

وغيرها    ،وعمليات الشراء والدفع ببطاقات االئتمان  ،مراقبة الهواتف والحواسيب النقالة  ،تضمنت هذه الوسائل
عدم التمادي   للتأكد من  ،الشاباكعلى جهاز  رقابة  ، دون  هموحقوق  األفراد   التي تنتهك خصوصية  ،من األمور

بعد  ، تمت المصادقة على إجراءات الطوارئ هذهفي هذه المهمة، وخروجها عن حدودها، ال سيما أن 
أو االستماع آلراء المختصين، ودون عرضها على الكنيست    ،دون إخضاعها لنقاش عميقو منتصف الليل،  

 ،ما أدى بالعديد من أعضاء الكنيست مجراءات العادية،  بذريعة أنه بسبب الوباء ال يمكن اتباع اإل  ،للتصويت 
الجيش   ورئيس أركان ،وبدوره، قال عضو الكنيست اطية. واعتبارها منافية للديمقر  ،إلى انتقاد هذه الخطوة

برت بليل، وأنه ال يمكن أن تتم المصادقة مكيدة د  "شكنازي: إن هذه الخطوة هي  أاإلسرائيلي السابق، غابي  
 . (2020)حيدر  ية"دون رقابة برلمانية وجماهير  ،على أمر كهذا

  تجنيد الموساد وبعض الحلفاء العرب في الحرب على الكورونا

، نقاًل عن موقع3/2020/ 31قال موقع "عربي بوست" في  Middle East A   البريطاني، إن طبيًبا
نصف مليون جهاز  حوالي  أن    ، كشفإلحدى المشافي اإلسرائيليةيعمل في مختبر بيولوجي تابع  فلسطينًيا  

من دولة  خيرة،  خالل العشرة أيام األ  ،من جلبها على دفعات   الموساد لتشخيص فيروس كورونا، تمّكن جهاز  
. (2020)وطن   "إسرائيلـ "لف من هذه األجهزة لأ  100وفرت  التي ،العربية المتحدة             اإلمارات   

، تمنح بموجبها الصين لإلمارات، والصين اإلمارات العربية المتحدةاتفاقية بين  ويكشف الموقع نفسه، عن
إضافة إلى عدد قليل من الدول التي  ،األولوية في أية عملية تصدير لهذه اللوازم واألدوية من قبل بكين

الباحث في الشؤون الصينية الدكتور   "،عربي بوست "حسبما يقول لـ وذلك تربطها اتفاقيات تعاون مماثلة، 
تمّكن في  الموساد قالت إن  ،وكانت تقارير صحفية إسرائيلية ة.مقيم في مدينة شنيانغ الصيني ال ،جاد رعد 

 أجهزة تنفس صناعية، م ن دول ال و   ،استقدام شرائح فحوصات كورونامن    ،إطار عملية مشتركة مع الجيش
ئيلية  دارة العالقات اإلسراإكلفة ب ملمعلوم أن الموساد هو الجهة الاومن    .علنيةتربطها بها عالقات دبلوماسية  
.                                 (2020)المنار،  عالقات علنية  "سرائيلـ "إمع الدول التي ال تربطها ب  



 

9 
 

قوانين صارمة تحظر تصديرها خالل هذه الفترة،   ،وفي ظل إصدار الدول التي تصنع المعدات الطبية 
جلبها. من أساليب الموساد من أجل  بد كان ال  ،جائحة كورونا  بعد بسبب نقصها في جميع أنحاء العالم 

عن مصادر مقربة من  ،العبرية "يديعوت أحرونوت "وتنقل صحيفة  .األمنية "الموساد "وهنا تأتي مهمة 
يجب وضع اليد   ،ومن أجل أن تنجح .هذه عمليات حقيقية" :المشرفين على العملية اإلسرائيلية األخيرة

حضار اآلالت إلى  ،عليها قبل اآلخرين               (2020)وطن  ".في أسرع وقت ممكن "إسرائيل"وا 
  ا تشهد نقًص التي    ،وأجهزة التنفس الصناعية  ،طريقتان يستخدمهما الموساد لجلب شرائح فحص كوروناهناك  
                                                    ست:عربي بو "لـ  مطلعحسبما ذكر مصدر   ا،عالميً 
  ، ضافة إلى االبتزازإ ،وبالتعاون مع عصابات العالم الّسفلي "،السوق السوداء"عبر  ء المعدات شرا .1

وأصحاب القرار  ،في القطاعات الصحية "الفاسدة"ومات االستخبارية عن الشخصيات وجمع المعل
 حيث يقوم الموساد بمساومتها.  في كل دولة، ومعرفة نقاط ضعفها، 

اء المستلزمات كما حصل في عملية شر  ،العالقات المباشرة والسّرية مع دول إقليمية وعالمية إقامة  .2
 .(2020)وطن  اوغيره ،من اإلمارات 

 ، عبر شركات متعددة الجنسيات   ،كميات من هذه المستلزمات   جلبت أيضا  "إسرائيل"أن    ،ذكربالالجدير  من  و 
AID GENOMIC  شركةمثل  ها،  منتديرها شخصيات مقربة     رئيسها التنفيذي الجنسيةيحمل  ي شركة  ، وه

وس  اجهة فير و وكنموذج لهذه العمليات السرية لجلب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية لماإلسرائيلية. 
لما ذكرته هيئة البث  وفقا  ،أجنبية ةشحنة من المستلزمات الطبية من دول ،اخرً كورونا، أحضر الموساد مؤ 

  10 و ،جهاز تنفس صناعي 27وقالت الهيئة إن الشحنة اشتملت على . 30/3/2020في  اإلسرائيلية
  ،أنه منذ عشرة أيامهي والنتيجة  .ح فحص فيروس كورونائ وعشرات آالف من شرا ،ماليين كمامة طبية

أزمة   إنه في األيام األولى من بدء الهأعالمصدر ويقول  .أسهل "إسرائيل"أصبحت فحوصات كورونا في 
نتيجة النقص الحاد   ،ولم تستطع تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة  ،اكثيرً  "ائيلإسر "نا، عانت كورو 

ى فحص الحاالت عل ،في عدد الشرائح الخاصة بالفحص، وهو ما اضطر القطاع الصحي للتركيز فقط
سبانيا ،حادة لكورونا االتي تعاني أعراًض  بعدما   ولكن ".سإجي بي ـ "بموازاة تقنية ال ،على غرار إيطاليا وا 

مرحلة  ى لإحوصات أكثر سالسة، وتم االنتقال تمكن الموساد من جلب أعداد كبيرة من الشرائح، باتت الف
ضافة إلى أجهزة الشرائح الختبارات كورونا، سعى الموساد لجلب  .المسح السكاني في عملية الفحص  وا 
السّرية "بالرغم من الحرب  و   .جهاز  000,10وحتى    000,7لى  إالوصول    اآلالف من أجهزة التنفس، بهدف

التنافس الدولي الشديد على شراء المستلزمات الطبية لمواجهة   في ظل ،التي يشنها الموساد  "،والخفية
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من المتوقع أن يكون أسوأ عند حلول  ل"،إسرائي"في  الوضعواالرتفاع الهائل في أسعارها، إال أن  ،كورونا
                                                              .(2020)المنار،  منتصف نيسان المقبل

 
    سلوك منفصم : في ظل الكورونا  ن والمتدين

، ويصرون على التجمع في االحتفاالت فكرة الحجر الصحي في "إسرائيل"، ن و ن المتشدد و المتدينرفض ي
  أهمها و  ،فيها يتركزون حياء التي المدن واألوفي  ، وساطهمأعداد المصابين في أ تتزايد  ودور العبادة، لذلك

 66 ـب ،وحده 3/ 31في يوم  ،صابات في هذا الحيعدد اإل ارتفعحيث  بيب،أجنوب تل  "بني براك"حي 
، 2020/ 31/3بشكل عام، وحتى    إصابة.  15صابات  لم يتجاوز عدد اإل  ،بيب كلهاأبينما في تل    ،امصابً 

  650 "،مئا شعريم" الخاص بهم حيالال سيما في  في القدس، ممن المتدينين الحريدي بلغ عدد المصابين 
 .(2020)ينكو  فقط 278بيب كلها أوفي تل  إصابة، 571 "بني براك" في حي إصابة، و 

 ،جراءات الحجر الصحيإظهر تمرد الحريديم على فيديوهات ت   ،انتشرت في وسائل التواصل االجتماعي
ب لدى قطاعات غضاالستهجان واليثير  وهو ما رجال الشرطة، بينهم وبينمواجهات عنيفة  لدرجة حدوث

صبحت مألوفة أ  ،والمصادمات مع الشرطة  ،سيما وأن مشاهد التمرد هذه  ، السرائيليأخرى من المجتمع اإل
،  2020/ 27/3بتاريخ    ،20كما يقول الكاتب الصحفي هلل بيسون في موقع القناة    ،حتى قبل مسألة الكورونا

هو سلوك شاذ يقوم به فوضويون من   ،د أن ما يشاه   ورأى  المتدينين،فرق بين الدين و حيث تحدث عن ال
روزن  -)بيسون  حسان مع اآلخرينا  ويعيشون بسالم و  ،وامر ربهمألتزمون بم ، الذين ي فترض أنهم الحريديم
2020). 

 وتدفع باتجاه تشكيل حكومة  ،الكورونا تزيد من خطورة العقد الثامن

في معاريف  بتاريخ   ، المحاضر في كلية شأنان ،مئير بن شاحر  كتورد الو  ،كتب اللواء احتياط عوزي ديان
  ا لميكروب صغير أن يشعل حريق يمكن  في الدولة التي تعاني من أزمات،"تحت عنوان: و  ،3/2020/ 24
زمة تشكيل الحكومة مع أزمة  أباجتماع    "، وذلكإسرائيل"في إشارة إلى خطورة المرحلة التي تمر بها    "،اكبيرً 

إلى اختبارات    ،تعرضت في العقد الثامن من عمرها  ،تاريخ دول كثيرة  . واستحضر الكاتبانتفشي وباء كورونا
فمملكة   .وانتهتا في عقدهما الثامن القديم، في التاريخ " بني إسرائيلـ " انتا لخطيرة، ال سيما الدولتان اللتان ك 

وفي الحالتين لم يكن   ومملكة الحشمونائيم في الثمانين، ،تفككت في السبعين من عمرها ،داوود المتحدة
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نما ألن قوى التفرقة والتقسيم ،قتصاديةاوال أزمة  ،اخارجيً  االسبب عدوً    . والتضامن الوحدةغلبت قوى  ،وا 
  وانهيار االتحاد السوفييتي،  الحرب األهلية في الواليات المتحدة األمريكية، ، هناكوفي العصر الحديث 

)ديان   افسه، وهو أن هذا العقد خطير جدً ن هو  ال أن مؤشر القلق  إ  الحاالت،فرغم اختالف    .والربيع العربي
 .(2020شاحر  و بن 

ى  لإالذين توصلوا  ،القادة المؤسسين د هو الجيل الثالث من أحفا ،أزمة العقد الثامن نشأة سبب يبدو أن 
اتفاق التعويضات    على ذلك،  مثلةاألمن  . و والحفاظ على الدولة  ،ساعدتهم على تجاوز األزمات   ،حلول وسط

أصبحت الدولة في   ، ولكن في الوقت الحالي .ع القائم في عالقة الدين بالدولةلمانيا، وصيغة الوضأمع 
سواء كان   ،فيصر كل فريق على تحقيق مشروعه الفئوي  محل خوف، ت وليس ة،قائم حقيقة ،نظر القادة

  ، أو دولة لكل مواطنيها ،كما تريد األحزاب الدينية الحريدية ،قامة دولة تحتكم لشرائع التوراةإالمشروع هو 
دولة أو  الذي يستثني غير اليهود فقط من هذه المعادلة، ، بزعامة ليبرمان "بيتناإسرائيل "كما يريد حزب 

  ، كما تريد بقايا اليسار  ،دولتان لشعبين  وأ  ،كما يريد اليمين  "،فلسطين التاريخية"الكاملة    "إسرائيل"رض  أعلى  
 يمكن التنازل  ال  ىنما كحد أدنا  و  ،ليست كفاتحة حوار قابل للتفاوض  مواقفها، حزاب األ حيث تعرض هذه 

 .(2020)ديان و بن شاحر  رقت الدنيا حتى لو ح   ،عنه

. بهدوء وصمت  ،العقد الثامن ، أي أزمةزمةاأللى داخل هذه إوحش الكورونا  ، تسللكما يقول الكاتبانو 
الف األطفال  آ  "الفوليو"ضرب وباء    ،ات من القرن الماضييففي الخمسين   ،ليس الوباء األولعلما أن كورونا  

أصاب اآلخرين  و  ،وقتل مئات األطفال نسمة،التي لم يتجاوز عدد سكانها في حينه مليون  "،إسرائيل"في 
ثارت أالتي    ،من األوبئة  االبشرية كثيرً قد عرفت  و   .تاريخ   مجرد   الوباء  ذلك  أصبحواليوم  .  بالشلل طيلة حياتهم
زمات اجتماعية  أولكن في دول تعاني من  .  لم يحدث   وكأن شيئا  ،الم إلى حياتهثم عاد الع  ،الرعب والهستيريا

)ديان و   يغير وجه المجتمع ،ايمكنها أن تشعل حريقا كبيرً  ،يبدو أن جرثومة صغيرة "،إسرائيلـ "وسياسية ك
 . (2020بن شاحر 

 ،كان يمكن التفاؤل بأن الديموقراطية ستفعل فعلها ،السياسيةرغم األزمة و  ،قبل شهرأنه  يضيف الكاتبان
، ولكن هذا لم يحدث، وزاد وباء مة السياسية عبر صناديق االقتراعوأن الدولة والمجتمع سيجتازان األز 

أن ال شيء يدفع الناس إلى االتحاد أكثر من عدو على    ،ورغم أن من المتعارف عليه  .الكورونا الطين بلة
وخالل    .سمح للبعض بأن يستمروا في الكراهية القديمة  ،ال أن كون العدو ال يرى بالعين المجردةإ  ،ب ااألبو 

مزيد من التطرف لدى القيادة السياسية،  ب  ،وغياب الحسم السياسي  ،وانعدام اليقين  ،تسبب الخوف  ،فترة قصيرة
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يقول  ،فالمرحلة القادمة ،لذا .حتى تحول أخ األمس إلى غريب، وعدو أول أمس صار الشيطان بذاته
رنا من أجدادنا وجداتنا كلما طالما سخ   ،ينيساسعنصرين أللشك، فالكورونا تهدد  مجاالً  دعال ت ،الكاتبان
قتصادية تزيد اأن أزمة الكورونا ستتسبب بأزمة  ،فمن الواضح اليوم  .وهما الصحة وقوت اليوم ،رددوهما
فالمطالبة   .على استمرار بقاء الدولة بشكلها الذي نعرفه  اقيقيً ا ح، مما يشكل خطرً جتماعيستقطاب االمن اال

  . نما بسبب الوباء االجتماعي والسياسيا  و  ،بسبب الفيروس لم تأت   ،حكومة وحدة وليست  ئ،بحكومة طوار 
  سرائيلي كن ليس لتصدعات المجتمع اإلعالج للكورونا، ول أو م ع  سيكون هناك ط   ، ربماوفي مرحلة ما

  . وتكون النفوس الكبيرة مطلوبة من قبل الجميع ،ختبر فيها القيادةفهذه اللحظات هي التي ت   ه.وشقوق
  ، والضحايا لن يكونوا متكافئين، ولكن من يتسامى على الحسابات السياسية ، فالتنازالت لن تكون متماثلة

 . (2020)ديان و بن شاحر   ولكنه سيفوز بمحكمة التاريخ ،ربما ال يفوز بصناديق االقتراع

 ، ابدأت تبرز مبكرً  ،وانضمام بيني غانتس لحكومة نتنياهو "،زرق أبيض "أرهاصات تفكيك تحالف ت إوكان
 إلى أن غانتس يميل فعاًل  ،2020/ 19/3خ اري في هآرتس بت ،حيث كتب المحلل السياسي حاييم لفنسون 

  ، كد لفنسون أو   الحكومة.يتناوب فيها مع نتنياهو على رئاسة    ،واالنضمام إلى حكومة وحدة  ،تفكيك التحالف
كما عبر   من سنتين. قلأ أن تكون  راد غانتسأحيث  ،ولى لنتنياهون الخالف كان على مدة التناوب األأ

  زعيم  ،درعيأن آرية  ، علًماخالء مكانه في الموعد المحددإبغانتس عن خشيته من عدم التزام نتنياهو 
 .(2020)لفنسون   تعهد لغانتس بأنه سيقف إلى جانبه ،الذي لعب دور الوساطة الديني، شاس حزب 

 د الحسابات على الجبهات المختلفة الكورونا تعق  

عد إطالق قذيفة  إلى حركة حماس في قطاع غزة، ب تهديدات   ، عبر وسطاء،أرسل الجيش اإلسرائيلي
داوالت طرح الجيش خالل الم  ،ومن ناحية أخرى   مارس.  /آذار  27باتجاه الجنوب في    عصاروخية من القطا 

،  بنيامين نتنياهو، حول مواجهة انتشار فيروس كورونا، سيناريو "نهاية العالم" التي عقدها رئيس الحكومة
، إن حماس  مارس /آذار 29وقالت صحيفة "هآرتس" في . وس في قطاع غزةفي حال انتشار الفير  وذلك

روخية، القذيفة الصا، عبر وسطاء، قالت فيها إنها ليست مسؤولة عن إطالق "إسرائيل"بعثت رسالة إلى 
أن الحركة فوجئت بإطالق القذيفة. ورغم ذلك، هاجمت  بمقتنع  ،الجيش اإلسرائيلي وأضافت الصحيفة أن

الرد في  لن تتردد    "إسرائيل"أن  ببهدف التوضيح  "ان مواقع لحماس في شمال القطاع،  ودبابة إسرائيليتطائرة  
كورونا"                       أراضيها، حتى أثناء أزمة العلى إطالق نار باتجاه  . ( 2020، 48)عرب    
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، بأنه ينبغي فعل كل شيء  "إسرائيل"ستويين السياسي واألمني في  وأشارت الصحيفة إلى وجود تفاهم بين الم
ول  ما هي تحانيب  ،في وضع إشكالي " إسرائيل"يضع ألن التصعيد س تصعيد مع قطاع غزة، المن أجل منع 

ا في قطاع غزة لمنع  جهدً   يالحظ   ،جهاز األمن اإلسرائيلي  وأضافت أن   أراضيها.  لجم انتشار الفيروس في 
على طول السياج األمني المحيط بالقطاع، ورفعها لحالة   ، من خالل نشر حماس قوات  أيضا تصعيد ال

)عرب ". من محاولة استهداف جنود إسرائيليين ،وتنظيمات متمردة ،"بهدف منع الجهاد اإلسالمي ،التأهب 
48  ،2020)                                                                                             

عبروا عن قلقهم من احتمال انتشار كورونا   ،ن مسؤولين أمنيين إسرائيليينإتس من جهة أخرى، قالت هآر 
بب معاناة جهاز  أشخاص بالفيروس. ويأتي هذا القلق بس  9في القطاع، حيث تم اإلعالن عن إصابة 

القوى العاملة والمعدات، إضافة إلى الوضع الصحي المتردي، في من نقص هائل  ،الصحة في القطاع
 .                                    المتواصل منذ سنوات طويلةو   ،بسبب الحصار اإلسرائيلي على القطاع

نتنياهو   أن ،3/2020/ 29أليكس فيشمان، في  ديعوت أحرونوت"كتب المحلل العسكري في صحيفة "يو 
األسبوع الماضي، لتقارير استعرضها جهاز   فتالي بينيت، استمعا أكثر من مرةن اإلسرائيلي الجيشووزير 
تبدو   غزة في قطاع غزة. وقالت التقارير إن جدا بشأن التطورات  ت محتملةسيناريوها عن تحدثت  ،األمن
فيشمان  وأضاف    ".نيف في األمد القريب، وبشكل أكبر من الجبهة الشماليةكبؤرة محتملة النفجار ع"  اليوم،

وأن الوباء   ،تبدو وكأنها نهاية العالم ،أمام المستوى السياسي ،أن "الصورة التي يرسمها قادة جهاز األمن
ن السيناريوهات  إ. وقال "بحجم لم تشهد مثله حتى اآلن "إسرائيل"قد يتسرب إلى  ، فإنهذا انتشر في غزةإ

ا، على  ، والعالم عمليً " إسرائيل"من أجل إرغام    ،وقذائف هاون   ،تتحدث عن إمكانية إطالق قذائف صاروخية
  توفير دعم صحي ولوجيستي للقطاع، ألن حكومة حماس لن تكون قادرة على مواجهة الوباء عندما ينتشر 

.                                                                                           (2020،  48)عرب    

  سكان "تذكير للضغط المحتمل على و، ه3/ 27أن إطالق الصاروخ ليلة الجمعة  أيضا، وأضاف فيشمان
ر عليهم االزدحام في مكان صغير ومغلق  حظ  وي   ، غالف غزة، الذين يتواجدون في حجر صحي أيضا

من أجل إنقاذ   ؛فيه حشود من سكان غزة باتجاه السياج األمني تتجه وضع  ،كالملجأ. واألخطر من ذلك
على ركبهم   الجيش اإلسرائيلي النار قناصةيطلق  ، عن متظاهرين عنيفينهنا حياتهم. وال يدور الحديث 

نما هؤالء آالف األشخاص اليائسين، وال أحد يعلم عدد حاملي المرض بينهم، الذين   ،من أجل ردعهم وا 
ا محليً  "،إسرائيلـ "وأكد الكاتب على أنه ال توجد شرعية ل .سيسعون إلى الهروب من غزة مهما كلف الثمن

بجهود   "إسرائيل"تقضي بأن تقوم    ،توى السياسيفالتوصيات التي قدمها الجيش للمس  .لمنعهم بالقوة  ا،وال دوليً 
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التعقيدات اإلنسانية واألمنية للوضع في القطاع، وأن   ، حوللى التوضيح للعالمإفي الحلبة الدولية، تهدف 
.        (2020،  48)عرب  من أجل منع تفجر األزمة ،بتجنيد مساعدات دولية لغزة من اآلنأيضا  تقوم   

يرون وجود "فرصة" في الوضع الحالي، إلى جانب التهديد   ،لى أن قادة الجيش اإلسرائيليإوأشار فيشمان 
وتعلق   ،مكانية التأسيس لعالقات مختلفة مع حماس، على خلفية التعاون اإلنسانيإوهو  ،من جهة القطاع
لى تحول في نظرة حماس  إ ،التعاون  من أجل لجم كورونا، حيث قد يؤدي هذا "،إسرائيلـ "غزة المطلق ب
العسكرية اإلسرائيلية  إلى انحسار العمليات  ،وأشار فيشمان كذلك .ولو بشكل  ضئيل "،إسرائيل"العملية إلى 

والسلطة  "إسرائيل"يعاني في زمن الكورونا. وأكد على تعاون  ،أن حزب هللا نفسهب، مع العلم افي سوري
السماح لغزة بالحفاظ على   ، تكمن فيلذا يرى أن المصلحة اإلسرائيليةالفلسطينية في الضفة بشكل كامل. 

.                                                  (2020،  48)عرب  وأن تبقى خارج موجة الكورونا    ،نفسها  

                                                                                ": تقديرات خطيرةإسرائيلفي "  كوروناال

إلى الجيش وقيادة الجبهة   ل"،سرائي"إإلى نقل إدارة مواجهة جائحة كورونا في  مؤخًرا، الدعوات  كث رت 
  ، دراسات األمن القومي معهد أصدر  . فقد وتوفر القوى العاملة ،قدراته اللوجيستيةوذلك بسبب الداخلية، 

للتداعيات السلبية للكورونا على الوضع االستراتيجي    ،سيناريوهات محتملة  10حدد فيها    ،ورقة تقدير موقف
ا باشتعال األوضاع في الضفة الغربية،  ياد احتماالت انهيار أنظمة قائمة، ومرورً ازد من  اءً بد   "،إسرائيلـ "ل

وحسب  .وحدها "إسرائيل"أو يستهدف  ،بهجوم سايبر عالمي ومواجهة عسكرية مع قطاع غزة، وانتهاءً 
وتنذر بتحّولها إلى نقطة فارقة في  ،اووباء عالميً  ،فإن جائحة كورونا تتجاوز كونها أزمة صحية ،الورقة

السيناريوهات المحتملة، وتأثيراتها على "إسرائيل"، وأكدت أن وأدرجت الورقة  .االعالقات الدولية عمومً 
                                                 وهي كالتالي:وث كل هذه السيناريوهات، هو احتمال كبير.  احتمال حد 

                                                          (2020)بارون، جوجنسكي، راكوب، و بويار،   

 ة سلطانهيار أنظمة وأجهزة  -1

لتي قد تواجه مصاعب في احتواء األزمة. ورغم  ا  ،وحتى مصر  ،مثل األردن ولبنان والسلطة الفلسطينية
أو نقص    ،كارثة صحية  حدوث   إال أن احتماالت   ،أن توقعات مواطني هذه الدول من حكوماتهم متدنية

وانهيار أجهزة هذه الدول.  ،تؤدي إلى فوضى ،من شأنه أن يقود إلى احتجاجات  ،في المواد األساسية
ـ أن يحّول أراضي هذه الدول إلى مصدر تهديد مستمر ل "،إسرائيلـ "ومن شأن تفكك دول صديقة ل
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ا، وهو ما يمكن أن يتطور  ا نسبيً ا آمنً نً مكا "إسرائيل"ذا اعتبرت ال سيما إ ، ربما على الفورو ، "إسرائيل"
                                                                       لى موجات من الالجئين باتجاهها.إ

 غزة تصعيد أمني على جبهة  -2

  ا انضباطً أكثر ستكون  "إسرائيل"بأن  يها،عقاب تقديرات لد قد ت قدم حركة حماس على التصعيد، وذلك في أ 
أو على   .المدنية لمطالب تحسين ظروف الحياة لالستجابة لعسكري، وبالتالي تكون أكثر مياًل في ردها ا

يمكن أن يبدأ تدهور في قدرة "حماس" على السيطرة، مما يوسع نطاق ووتيرة نشاط "الجهاد   ،العكس من ذلك
فإن ذلك سيقلل من   ،اجهة الجائحة في مو  ماسح " إسرائيل"اإلسالمي" وفصائل أخرى. ولكن كلما ساعدت 

                                                                                        فرص تحقق هذا السيناريو.

 هبة في الضفة الغربية  -3

بفعل تفاقم الضائقة   ،أو عمليات فردية ،في محاوالت تنفيذ عمليات اختطاف ًداازدياتشمل هذه الهبة، 
قلت  ،لشخصية عند أفراد غير منظمين، أو بفعل تقديرات فلسطينية بأن المخاطر في تنفيذ هذه العمليات ا

إحباط    ل علىتراجعت قدرات العمذا  إ  ، ال سيمام العمليات لتحقيق مكاسب معنويةويمكن استخدا  .وتراجعت 
.  عند الفلسطينيين  والضائقة الحياتيةتصاعدت األزمة    وأ،  السلطة الفلسطينيةو   ، من قبل "إسرائيل"العمليات 
أن يزيد االستعداد لتنفيذ هذه   ،من شأن ارتفاع عدد المرضى في صفوف األسرى الفلسطينيينكما أن 
                                                                                                         العمليات.

 عودة العمليات في المنطقة بما في ذلك سيناء و  ،إعادة تأهيل داعش -4

ن يضعف قدرة الحكومات أبمواجهة الوباء،    الدولحالة عدم االستقرار السياسي في العراق، وانشغال  من شأن  
التي من شأنها   ،داعش يرفع الضغوط العسكرية عن على فرض سيطرتها في المناطق النائية، وهو ما قد 

والعودة لتنفيذ عمليات في المنطقة، واستعادة سيطرتها على   ،قوتها وقدراتها لترميم ؛أن تستغل هذه األزمة
                                                                       مناطق مختلفة، بينها شمال شبه جزيرة سيناء.

 والعراق امن سوري كي متسرعيانسحاب أمر  -5

أو إثر تراجع كبير في   ،بفعل انتشار الوباء في هذه المناطق ،االنسحاب قد تنفذ الواليات المتحدة مثل هذا 
كي من  يمر األنسحاب واالسياسية من هذا النوع.  شعبية الرئيس دونالد ترامب، ما قد يدفعه التخاذ خطوات  
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وبالتالي   ،، وهو ما سيؤدي إلى تفكيك التحالف الدولي ضد داعشاانسحاب من سوري  سيتبعه أيضا  ،العراق
                                                                           .اورييطرة النظام السوري على شرق سس

 على حساب الواليات المتحدة  تقدم روسي -6

عبر شراء أسلحة   ،لخفض التزاماتها مع الواليات المتحدة ،يمكن لموسكو أن تحاول دفع دول في الخليج
+". كما   أو االستثمار في االقتصاد الروسي، مقابل ترميم مجموعة "أوبك ،ومفاعالت نووية من روسيا 

تغّير التوازن االستراتيجي القائم، مثل بيعها منظومات   ،يمكن لروسيا أن تزود دول المنطقة بقدرات عسكرية
سحب ل ،على التوصل إلى تفاهمات مع األكراد وتشجيع نظام األسد  ،لكل من إيران والعراق ،"400"إس 

ضعاف المكانة األمو  ا،كية في شرق سوري ير القوات األم البساط من تحت أقدام كية مقابل تعزيز مكانة  ير ا 
وحيدة في مواجهة    "إسرائيل"قد يضر بحرية الحركة االستراتيجية للجيش اإلسرائيلي، وي بقي    . كل ذلك،روسيا

                                           كي محدود.يبدعم أمر حتى لو  طقة، النشاط اإليراني في المن

 في الخليج ضعف األنظمة العائلية -7

وأن تعّمق    ،ا، فإن من شأن جائحة كورونا أن تهز األسس الماليةفي ظل انخفاض أسعار النفط والغاز حاليً 
في حال قرر ولي العهد  ،ات الداخلية محتملة وواردة. مثاًل لتصبح االنقالب ،من تحديات االستقرار الداخلي

ا، فإن ذلك سيزيد من التوترات  استغالل الظرف الحالي لتسريع تتويجه ملكً  ، السعودي محمد بن سلمان
يضعف، في حال تحقق هذا السيناريو، الشراكة  ما قد  موبين السلطة والمواطنين،    ،الداخلية في أروقة الحكم

                        حتى في اليوم الذي تنتهي فيه جائحة كورونا. ،اإلسرائيلية مع الخليج ضد إيران

وقالت إن احتمال حدوثها ال   ،ضافيةإسيناريوهات  تحدثت الورقة عن ثالثة  ،ضافة إلى هذه السيناريوهات إ
                                        وهي: ،بشكل خاص منها يجب الحذر  ،ولكن لخطورتها يتزايد،

ل في المسار النووي اإليراني   -1  تحو 

من الوصول إلى    وتقصير أمد الفترة الزمنية التي تمّكنها  ،لتحسين قدراتها  ،قد تستغل إيران ظروف الجائحة
بحيث تعتقد إيران أن   ،كيةياألمر  العقوبات  تراجعإلى  الحالية، تؤدي الظروف قد أو  .بناء قنبلة نووية

ا استراتيجية أقل، وبالتالي تتمّكن من تحسين موقفها سيكلفها أثمانً  ،امتالكها ومراكمتها "لذخائر استراتيجية"



 

17 
 

أي أن تجميد الوضع الحالي مقابل مساعدات إنسانية.  بل الواليات المتحدة، وربما أيضاالتفاوضي مقا 
                سيصّعب إعادتها من جديد بعد القضاء على الوباء. ،قتصادية ورفعهاخفض الضغوط اال

م في مشروع تطوير دقة ال -2 مكانية تصعيد ع  ،صواريخ الموجودة بحوزة حزب هللاإحراز تقد  سكري وا 
يران في سوري "إسرائيل"بين   اوا 

يران   "، إسرائيل"أن يقّدرا بأن ثقل المهام الملقاة على المنظومة األمنية في  ،من شأن كل من "حزب هللا" وا 
  ، ، هو فرصة لتطوير خطوط إنتاج "إسرائيل"كما في باقي مناحي الحياة في    ا،واضمحالل القوى البشرية فيه

نصب  على األراضي السورية واللبنانية. في المقابل، قد تختار إيران    ،وتصنيع أجهزة تحسين دقة الصواريخ
طالقها باتجاه    ،أو العراق  اقتالية نارية في سوري   قدرات   ثمن "المعركة بين    "إسرائيلـ "، كي تجسد ل"إسرائيل"وا 

من تعزيز المواجهة بين المليشيات   ،، على غرار ما قامت به إيران"إسرائيل"التي خاضتها  ،الحروب"
                                                       كية.يالقوات األمر  ، وبين الموالية لها في العراق

 عالمي أو محدد  ،هجوم سايبر واسع -3

لمي على  واالعتماد شبه المطلق لالقتصاد العا  ،لمواجهة كورونا  ا تماد "التباعد االجتماعي" عالميً في ظل اع 
هناك حاجة  فإن  أسلوب الحكم عن ب عد من قبل بعض الدول،    في ظل  وحتى  ،االتصاالت وشبكات اإلنترنت 

  و أ ،لتفادي وقوع ثغرات في أجهزة حماية المعلومات  ،لالنتقال السريع لمواءمة السوق والنشاط االقتصادي
ى نحو خاص، وهو ما قد يهدد األمن  عل  "إسرائيل"أو استهداف    ،شّن هجمات سيبرانية على النطاق العالمي

                                                                                            اإلسرائيلي.

، "إسرائيل"صحاب القرار في في ختام عرض هذه السيناريوهات، يوصي معهد دراسات األمن القومي، أ
أن يتم إجراء  ه، نفس وتستنفده من موارد الدولة والجيش ،د و من جهستغرقه ما تو  ،بموازاة مواجهة الكوروناو 

ورصد مؤشرات تدل   ،وتخصيص موارد لجمع المعلومات  ،دراسة واقعية الحتماالت مثل هذه السيناريوهات 
فرصة   "إسرائيل"أن يمنح  ،مسبقالرصد العلى احتماالت تحقق أي من هذه السيناريوهات، ألن من شأن 

)بارون، جوجنسكي،  وتهدد أمنها االستراتيجي ،تؤثر في مصالحها  ،وتفادي ضربة استراتيجية ،للتدّخل
                                                                     .    (2020راكوب، و بويار،  
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 نهاية األزمة السياسية 

لتحالف بعد تفكك المعسكر المعارض وذلك  ،اقد انتهت ولو مؤقتً  ،ن أزمة تشكيل الحكومةإ يمكن القول 
 ،بقيادة الجنرال غانتس أي "حصانة إسرائيل"، "،حوسن إسرائيل " حيث قرر حزب ،اليمين بقيادة نتنياهو

 هو،  يقوده كان الذي "،بيض أزرق "أعلى حساب تحالف  ،الدخول في حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو
كانت حكومة طوارئ، حتى لو  ،المشاركة في أي حكومة يقودها نتنياهو ،والذي عارض قادته اآلخرون 

  ، وزير المالية السابق  ،وهما حزبا الصحفي يائير البيد   "،تيلم  /ييش عتيد "وفضلوا البقاء في المعارضة بقائمة  
 .(2020)األخبار    سقاط نتنياهون تحالفا مع غانتس إليذ لال األسبق،وزير الدفاع ، وموشيه بوغي يعلون 

 : ، تعود إلى ما يليأسباب االتفاق بين غانتس ونتنياهو هذه المرةبشكل عام، يمكن القول إن 

   ولم يبلور  ،اتشكل حديثً   ". فالحزب حوسن إسرائيل"انتس وحزبه  عدم وجود مبدأ أو أيديولوجيا لدى غ •
مين  أم  ي هو هل  :حتى احتار المراقبون في تصنيفه ،من أي مسألة ا وال موقفً  حددة،م  يةلوجيو يد أ

ا  ا قويً سوى أن يكون شريكً  يءلش ، يطمحعندما انطلق قبل سنة ونصف الحزب، ولم يكن ؟يسار
ولم تكن استطالعات الرأي تعطيه سوى بضعة   ،وأن يحصل على وزارة الدفاع  ،في حكومة نتنياهو

  ، وهو حزب وزير الدفاع األسبق ،إلى أن تشكل حزب الجنرال احتياط بوغي يعلون  ،اعشر مقعدً 
وبدأت استطالعات الرأي تشجع على    ،سقاط نتنياهوإبدأ الحديث عن تحالف يهدف إلى    ". ثمتيلم"

ما شجع  م ،بزعامة الصحفي يائير البيد للتحالف "ييش عتيد "ال سيما عندما انضم حزب  ذلك،
رباعي غانتس  ال  بقيادةوهكذا تشكل التحالف    .على االلتحاق بالركب   ،شكنازي أابي  الجنرال احتياط ج
 ، حد المؤثرين على غانتسأشكنازي أأن يكون  ،اومن المفاجئ سياسيً  .شكنازي أولبيد ويعلون و 

 .(2020)ازوالي  ويذهب إلى شراكة مع نتنياهو ،لجعله يفض التحالف

  ، فقط 47إلى  انائبً  50من  ،دعم غانتس في االنتخابات األخيرةكر الصهيوني الذي تراجع المعس •
المشتركة، والقائمة العربية  ،امقعدً  58الذي حصل على  ،معسكر نتنياهو كل من لصالحوذلك 

بأن الذهاب إلى  يشعر غانتس جعلمما  مقعًدا، 15على  ،التي حصلت ألول مرة في تاريخها
  ، فتقل فرصه في تشكيل بديل لنتنياهو ،فقده المزيد من المقاعد من المرجح أن ي   ،ت رابعةانتخابا

 . (2020)ازوالي  تشكيل حكومة وحده  سيكون قادًرا علىبل ويغلب على الظن أن نتنياهو 
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  ا من ءً دفعت إلى الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ وطنية، بد    ، حيث أزمة الكوروناالمخاوف من   •
وصلت حد  ، وأكاديمية سياسيةا بمقاالت ومناشدات نخب ومرورً  ،نداء رئيس الدولة روبين ريفلين

في ظل الصراعات السياسية   ،اإلنذار من أن تتحول الكورونا إلى كارثة تقضي على الدولة برمتها
 "،قتتال داخلي"ا و "حرب أهلية"جعل مصطلحات مثل  وصلت حًدا. كما واالنقسامات االجتماعية

 . (2020)ديان و بن شاحر  متداولة أكثر من أي وقت مضى

ال تشكل   ،والقيم، حيث أدرك غانتس أن التهم التي تالحق نتنياهو ئتغليب المصلحة على المباد  •
  انتس ، مما جعل غعلى نتائج أفضلفي ظل هذه التهم، حصل نتنياهو    نه إبل    ،انتخابه  أمام   عائقا
ا قيم النزاهة والعدالة وسلطة القانون، وهو ما  ال تعنيه كثيرً  ،بأن مزاج الجمهور الصهيوني يشعر

سباب حلفائه لرفض أ، في حين أن ضافي لصالحهإارق فوب  ،جعله يعيد انتخاب نتنياهو مرة أخرى 
  ا بابً أسأكثر منها  ،صيخوالثأر الش ،والعداء ، تعدو األسباب الشخصيةال ،الشراكة مع نتنياهو

 ونابعة من القيم.  ،موضوعية

رئيس القائمة العربية   يصبحأن و  ،دون أن تصبح قيادة المعارضة في الكنيست عربيةالحيلولة  •
ل حكومة  أن تشكي  أي  ،على المركز الثالث   حصلت   القائمةف  .لمعارضةل   ازعيمً   ،المشتركة أيمن عودة

صبح  مكانية أن ي إعني ي ،من جهة أخرى  " أزرق أبيض " تحالفو  ،وحدة بين تكتل اليمين من جهة
بواب السياسة الدولية  أما يعني فتح  وهو    ،(2019)تايمز اوف اسرائيل    للمعارضة  اأيمن عودة زعيمً 

ضافة إلى فتح  إ ".إسرائيل"أن يلتقيه الزعماء الضيوف على حيث تقضي البروتوكوالت  ،أمامه
 الحكومةبالغه من قبل رئيس  ا  و   ،طالعه على التقديرات االستراتيجيةا  و   ،بواب الغرف األمنية أمامهأ

 في لقاء شهري على المستجدات  طالعها  و  ،الحرب والسالمقرارات مثل  ،بالقرارات االستراتيجية
وتحويل كتلة   ، من قبل غانتس " أزرق أبيض "ن خيار تفكيك تحالف إ وبالتالي ف .(2019)الون 

ن  يمكّ   ، هو خيار صهيوني،لى الكتلة الثالثة في الكنيست إ  ،انائبً   18  "، المكونة منتيلم  /ييش عتيد "
 .، وي بعد هذا المنصب عن القائمة العربية المشتركةمن منصب رئيس المعارضة  ،زعيمها يائير البيد 
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 الخالصة

حصائية الكورونا في "إسرائيل" تتزايد يوًما بعد يوم، فقد بلغ عدد 2020آذار/ مارس  انتهى شهر ، وا 
  224حالة، في حين تعافى  20عدد الوفيات ، و خطرةبحالة  94 امنه إصابة، 5358 اإلصابات حوالي
بعد أن كان رئيس   ،للحجر الصحي  ،وقائد الجبهة الداخلية ،ركان الجيشأتم عزل رئيس شخًصا. كما 

)هآرتس   يضاأبسبب الكورونا  ،%23.8البطالة إلى  معدل كما ارتفع .وضع نفسه في الحجر الحكومة
2020). 

كثر من سنة، أوالتي استمرت  ، ولو مؤقتا،المتعلقة بتشكيل الحكومة انتهت األزمة السياسية ،في المقابل
دون أي    ، نتنياهو بقيادةوفي ظل تقدم مستمر لليمين  ،بعد يأس غانتس من تحقيق نصر في جولة رابعة

المستقبل الصحي  بشأن  ،تأثير لملفات الفساد التي تالحقه، وفي ظل حالة من انعدام الرؤية إلى حد كبير
تهديدات   ، هيفالتهديدات األمنية التي تحدث عنها الخبراء  .ؤثران على بعضهمايتداخالن و ي   ، اللذينواألمني

األمر   ،ال أكثر وال أقل ،يروسف ناجمة عن  ،لكنها وفق السيناريوهات التي تحدثوا عنها ،كبيرة واستراتيجية
  ، زمة السياسية في ظل األ  "،إسرائيل"ليه الكتاب حول خطورة هذا الفيروس على مستقبل  إما ذهب    الذي يؤكد 

إلى كارثة   ا،صغيرً  اسً و ير ل فا أن تحوّ من شأنه  ، فهذه االنقسامات القديمة .واالنقسامات العميقة والحادة
  نفسها بدون   " تجد ائيلإسر مما يجعل "،  "إسرائيلـ "طيح بأنظمة مجاورة تعتبر ركائز أمنية لت  قد و   ،تطيح بدولة

 في مواجهة خطر استراتيجي.  هذه األنظمة،
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