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أن يكون مرجعية  إلى يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية 

القرار،   وصناعة  السياسية  التنمية  قضايا  في  مختصة 

والتعددية   الديمقراطية  قيم  تعزيز  في   
ً
ومساهما

والتسامح،   إلىواالعتدال  القدرات    باإلضافة  تنمية 

واإلمكانيات السياسية لدى األفراد والجماعات واألحزاب  

مدنية   ودول  مجتمعات  بناء  يخدم  بما  املنطقة،  في 

املصير   تقرير  حق  مبادئ  على  قائمة  وديمقراطية 

العنف ونبذ  إنجاز    والحرية،  في  واملساهمة  والتطرف، 

الشعب   السيما  واملدنية،  السياسية  لحقوقها  الشعوب 

 .الفلسطيني

يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في  

العلو  اإلنسانية  مجال  مهاراتها  علىم  وتنميتها،    تطوير 

للفلسطينيين،   واألكاديمي  السياس ي  الدعم  وتوفير 

الثقافية،   الطاقات  إلى  ورعاية  املهارات  كما يسعى  تنمية 

الشباب،   لدى  املدني،  و السياسية  املجتمع  قضايا  فهم 

وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول  

 نية والسياسية.االجتماعية واإلنسا
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الساحة   القطاعات    "اإلسرائيلية"تزدحم  مختلف  في  واألحداث  التطورات  من  بجملة 

والعسكرية واألمنية  السياسية  قدوغيرها  واملجاالت 
ُ
ت للمشهد  ّ  ،  صورة  مجموعها  في  م 

ودالالتهااإلسرائيلي" أبعادها  لفهم  أحداثه؛  أبرز  على  الضوء  تسليط  يستدعي  الذي  من  ،  " 

من  خالل   دوري  ملحة    " السرائيلي " المشهد  عدد  إلعطاء  محاولة  في  شهر  كل  أول  يصدر 

باتت متداخلة   "اإلسرائيلية" فاحصة للقارئ الفلسطيني والعربي، على اعتبار أن التطورات  

 عن أهميتها بالنسبة للفلسطينييمع عدد من الساحات املجاورة
ً
 . ن، فضال

 مقدمة: 

ل  ي
ّ
الحكمث على  "الكنيست"  طويل،  مصادقة  مخاٍض  بعد  جاءت  التي  الجديدة،  األهم    "اإلسرائيلي"الحدث  ومة 

ديسمبر،  من  األخيرة  الساعات  خالل  ل  إذ  واألكبر 
ّ
الحدث  تخل داخل    هذا  وتباينات  ذاته   "االئتالف"خالفات    الحكومي 

من   كثير  اعتقد  التي  املفاوضات  وأسابيع  أيام  يتصورو   "اإلسرائيليين"خالل  مما  أسرع  ستكون  مطالب  أنها  لكن  ن، 

الذي يتولى مهامه للمرة    "بنيامين نتنياهو"جاءت أصعب مما توقع    "اليمينيين الفاشيين" ذاته رئيس الحكومة الجديد، 

 السادسة. 

الداخلية والخارجية على حد سواء،  ينشغل   الجديدة،  أهم ملفات الحكومة  الضوء على  بتسليط  التقرير الشهري  هذا 

 . فلسطينيالسيما ما يتعلق بالواقع ال

 ن: توسيع االستيطا •

واضًح البدأت   بدا  فقد  مهامها،  ممارسة  الجديدة  أن  حكومة  الفاشية،    ا  الجوقة  لهذه  صّوتوا  الذين  الناخبين  غالبية 

وكل  -  الضفة الغربية، تجاه جملة من القضايا، السيما البؤر االستيطانية غير القانونيةفي  يتوقعون تغييرات بعيدة املدى  

لحكومة  ، رغم أن ابؤرة استيطانية  60وهو ما يتعلق بإجراء مسح لألراض ي ألكثر من    ،-ر قانوني وغير شرعياالستيطان غي 

 . ن لالستفادة من شرعنة تلك البؤر سّن القوانييتخللها ، وصعبة تدرك أنها أمام عملية معقدة

االئتالفية إل اتفاقاتها  الحكومة وفق  الوقت ذاته، تتجه  االرتبفي  في اطلغاء قانون فك  به تحويل االستيطان  ، واملقصود 

 مستوطنات شمال الضفة ليصبح قانونًيا،  
ً

 أل الحملة الحكومية املتوقعة على املنطقة "ج"،   عن  فضال
ً
ا من  قياسيً   ن عددا

مقيم   ويّد في    الوزراء  الغربية،  الضفة  أّن مستوطنات  الفلسطيني    عون  ايهدف    فيهاالبناء  الدولة  إلى  لفكرة  لترويج 

 .فونه "البناء غير القانوني" فيها، ولذلك ينوون تشديد الرقابة على ما يص يةالفلسطين

فإّن  ذلك،  من  سموتريتش"  أكثر  الدينية  "بيتسلئيل  الصهيونية  ا  وزيرال،  زعيم  مجموعة  بوزارة  بتجهيز  يقوم  لحرب، 

أما فيما يتعلق بقضية    ، ويرافقه مدير ومفتشون لفرض مزيد من القيود على البناء الفلسطيني بصرامة أكبر،محامين

فسيحاول دون تأخير وعرقلة استصدار املزيد من تصاريح البناء في لجنة التخطيط األعلى، وهو    ؛البناء في املستوطنات

 . إجراء ال يتطلب موافقات سياسية عاجلة
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جاء على حساب    ،دنيةطريقة عمل اإلدارة امل في  التغيير املحتمل  هي أّن  القادمة  االستيطانية  خالصة القول في السياسة  

وذلك ما   في  الفلسطينيين،  باملستوطنين  كل  والمثل    وقضاياهم،  يتعلق  واملواصالت  والرفاهية  التحتية  التعليم  بنية 

 . ةوالزراع

 : األجندة العسكرية •

االحتالل  ي أجندته  امللفكعادته  منح  في  الصدارة  مركز  وتفاقم  وذلك  ،  األمني  العسكرية،  التهديدات  تصاعد  واقع  مع 

ما األمنية،  الحرب  ا  ملتحديات  وزير  شخصية  غاالنت"الجنرال  جعل      "يوآف 
ً
طاولة  ذشخصية على  الفتة  مركزية  ات 

لعدوان على غزة في  لقاد جيشه  كذلك  و يتولى منصبه بعد أحد عشر عاًما من إلغاء تعيينه رئيًسا لألركان،  فهو  ،  حكومةال

2008 . 

بأعبائها األمنية  ، فالدولة كلها تلقي  "إسرائيلي" وزير    صب التي يشغلها أّي وقع وزير الحرب يعدُّ من أصعب املناصحيح أن م

سيكون هو كبش الفداء للتضحية به، إن لم يكن باإلقالة أو   ،خطأ أو إخفاق يقع به جيشه أّي   يستشعر أّن على كاهله، و 

 ".على الثور املذبوح االستقالة، فعبر لجان التحقيق واالنتقادات التي تنهال عليه، كما "تتكاثر السكاكين 

أّن  اثنان     "غاالنت"أجندة    ال يختلف 
ّ
تبدأ بموجة  ستكون مزدحمة العاجلة والحرجة، ربما  بامللفات  العمليات    كثيًرا  من 

املتصاعدة شنها  الفدائية  التي  األمواج"  "كاسر  عملية  استمرار  مع  تزامًنا  تنتهي  ال،  وال  املقاومة،  هجمات  لوقف  جيش 

املل بمواجهة  أّن أجندته  رغم  باالحتالل،  املحيطة  املنطقة  من عواصم  عدد  في  قواتها  وانتشار  اإليراني،  النووي  هذا    ف 

 ة. تحدغطاء سياس ي من الواليات املإلى امللف بحاجة  

أخرى  تهديدات  جملة  غاالنت  أمام  ما تظهر  يعانيه    ،  بما  تتعلق   ، اإليراني  وامللف  الفلسطينية  األراض ي  في  األوضاع  بين 

كاليات بنيوية ومخاطر خارجية، ال يبدو أنه سيتخلص منها في املدَيين املنظور واملتوسط على األقل، مع  الجيش من إش 

تزايد التهديدات املحدقة بالدولة، التي قد ال تجعله يمتلك الوقت الكافي إلصالح األعطاب والعيوب والثغرات التي تهدد  

على وضع يده  لديه القدرة أكثر من سواه    -ابن املؤسسة العسكرية-  "غاالنت"  مع أّن ،  بنيته العسكرية، وهيبته املفقودة

والضباط عقب انتهاء العديد من املواجهات التي خاضها الجيش،    على أهم مشاهد القلق واإلحباط التي يشعر بها الجنود

القراءات ِحّدة لم تكن نتائجها "ُمْرضية" والبرملانية والبحثية    تشكيل عدد من اللجان الرسميةإلى  ما أدى  م  ؛ووفق أقل 

 . حصل ما حصل أساًسا مَ ملعرفة أين الخلل، وكيف حدثت اإلخفاقات، ولِ 

صيبت في إلى  " غاالنت"من املتوقع أن ينصرف 
ُ
 قاتلة،معالجة مظاهر تبدد قوة الردع التي أ

ً
عبر عدة شواهد عاشها   إصابة

ضربات   وطأة  تحت  القوة  هذه  تبددت  إذ  األخيرة،  السنوات  في  إمكانية  الجيش  مقاتليها  مع  املعارك  وأثبتت  املقاومة، 

ة، وجاءت صواريخها لتبدد   ة إلى النوعي  تحقيق تكافؤ في التدريب النوعي، إذا تحولت العقيدة القتالية من اعتماد الكمي 

 !بأن تحارب وراء الحدود، وتبقى في مأمن داخلي مطمئن "اإلسرائيلي"الحلم 

 : الداخل املحتل •

الجديدة، يتخوف  إعبالتزامن مع   التهديدات ضدهم،   48  و فلسطينيالن والدة الحكومة     من 
ً
أنهم يشكلون عنصرا   بزعم 

تواجههاأساسيً  التي  املخاطر  في  العدائيو ،  ا  األعمال  من  العديد  في  ال ينخرطون  املسلحة،  الهجمات  فيها  بما    من سيما  ة، 

الضفة   في  الفلسطينيين  أشقائهم  مع  قرابة  قلقام  ؛غزةو تربطهم عالقات  يسبب  املخابرات    ما  التي  "ةاإلسرائيلي"لدى   ،

%، بعدد يقدر  5تقترب من    48عطيات تفيد بأن نسبة العائالت املختلطة من العدد اإلجمالي لفلسطينيي الـيتوفر لديها م

لكنهم يشكلون   ألف نسمة،  املعادية لدولة االحتالل15بمئة  العمليات  تنفيذ  في  املنخرطين  الن، و % من نسبة  سبة  هذه 

الت املختلطة  تأخذ باالزدياد أكثر فأكثر في أوساط البدو الفلسطينيين من سكان صحراء النقب، حيث يشكل أبناء العائ

ما    شابا  44رطين في نشاطات أمنية معادية لالحتالل  نخالفلسطينيين من النقب املبلغ عدد  وقد    ، % من نسبة السكان12
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تحضير عمليات، تجنيد منفذين، جلب مساعدين، نقل أموال ألعمال  شملت نشاطاتهم:  حيث  ،  2017-2000  عامي  بين

 . "اإلسرائيلية"، على األقل وفق املزاعم األمنية مسلحة، حيازة سالح ووسائل قتالية

ت أن  املتوقع  األمن    ستعين من  وزير  الجديدة، السيما  غفير"املتطرف  "اإلسرائيلي"  الحكومة  بن  املعطيات  ،  "إيتمار  بهذه 

تي تدور شكوك كبيرة حول مصداقيتها، وتزعم بأن العائالت الفلسطينية املكونة من مثل هذا الزواج املختلط  األمنية، ال

املسلحة الفلسطينية  املنظمات  قبل  من  لتجنيدها  مهيأة  بيئة     ؛تشكل 
ً
لهم، خاصة عوامل مشجعة  توفر جملة    بسبب 

 .غزةو الضفة   الدوافع األيديولوجية لهؤالء األزواج الفلسطينيين القادمين من

طبيعيً  يبدو  الشبان  هؤالء  قبل  من  االنخراط  ومنطقيً هذا  على  ا  حصلوا  الذين  الفلسطينيين  األزواج  معظم  ألن  ا، 

غزة   "اإلسرائيلية"الجنسية   في  عائلية  لديهم عالقات  املحتلة،  فلسطين  داخل  فلسطينيات  من سيدات  زواجهم  عقب 

 . ناطق، ويشارك في جنازات الشهداءوالخليل، وبعضهم يقوم بزيارة هذه امل

و  االحتالل،  أمن  يبثها  التي  املعلومات  كانت   
ً
الجديدة،    وظفهاستأّيا الـالحكومة  فلسطينيي  عين    ،48فإن  في  سيكونون 

 
ً
 د.د والصهينة منذ أكثر من سبعة عقو علنون فشل سياسات األسرلة والتهويوأنهم ي  عاصفتها، خاصة

 : املواجهة مع العالم  •

عليهاو   مهامهاحكومة  ال  ءبدفور   فقطاملصادقة  قليلة  لحظات  فترة    ،  إتمام  حتى  تنتهي  لن  عواصف  بإثارة  كفيلة  كانت 

إن أكملتها،   الكاملة،  الداخلي، مثل قانون  وذلك  واليتها  بها، السيما على الصعيد  في ضوء جملة قضايا خالفية ستشرع 

وم الجيش  قائد  مع  واملواجهات  الشاذين،  ومعاملة   التمييز، 
ً

والحرب، فضال التعليم  وزارتي  وتقسيمات  الشرطة،    فوض 

 . عن جملة تحديات سياسية وأمنية ستواجهها

الحكومة  كون  تس أجندة  على  األساسية  القضايا  وقد  أولى  الدولية،  العالقات  التي ستكون  يملف  التحديات  أبرز  شكل 

شكل ضربة  ستو مرور الوقت  ا التي ستتكشف مع في هذه األيام ملتابعة سياساته تتواصل أنظار العالم    حيث،  هامحور عمل

للدبلوماسية    "اإلسرائيلية"قاسية 
ً

الدولية، فضال الخارجية  وعالقاتها  من  ،  تشكو  التي  مكانتها  عن  ال    واضطراب  تراجع 

العين و تخطئهما  ة  ، 
ّ
بل الطين  يزيد  الخارجيةفي  ما  التحديات  هذه  مثل  الخارجية    أّن   ، معالجة  وزارة  في  عّينت  الحكومة 

   "إيلي كوهين"هما    ،وزيرين بالتناوب
ً

، مما يعني عدم وجود أجندة دبلوماسية متوافق عليها لدورة  "يسرائيل كاتس" ثم  أوال

   .حكومية كاملة

  " نتنياهو"ثالث شخصيات تطغى عليه في العالقات الدولية:    وجود  بهََ احصدخول الوزير الجديد  من جهة أخرى، فإن  

جميعهم  و ،  "رون دريمر"  االستراتيجية ، ووزير الشؤون  "تساحي هنغبي"س األمن القومي  ، ورئيس مجلرئيس الحكومة ذاته

الدبلوماس ي،  في  لديه خبرة كبيرة   ا بمن يفو العمل 
ً
أكثر منهسيكون محاط الخارجية  ا  ، مما سيخلق مزيًد همون السياسة 

 من اإلرباك وتضارب الصالحيات. 

 : الجيش مهاجمة •

   ارة "لكلدأب قادة االحتالل على ترديد عب
ّ

ما أعلى  م، فهي جيش، وله دولة"،  "إسرائيل"   دولة في العالم جيش يحميها، إال

بين   الكيان  باقيمكانته  أّن مؤسسات  ا، وليس سوى الجيش    ، بزعم  له،    قادر  الدولة تواجه تهديًدا وجوديًّ التصدي  على 

 . مضتوجعله بمنأى عن حالة االستقطاب السياس ي والخالفات الداخلية طوال عقوٍد 

ل كسًرا للقاعدة التي حكمت عالقة الجيش بالدولة واملجتمع منذ نشأتها،    ،ما رافق إعالن الحكومة الجديدة  إن   
 
  إن و شك

الجيش كان تحديات    هذا  جملة  سواءً أمنية  يواجه  مشتعلة،  واألخرى  متوترة،  بعضها  جبهات،  خمس  على  في    منتشرة 

وإيران،   وسوريا  ولبنان  وغزة  باتو الضفة  لقلق  ت  قد   
ً
إثارة الساحات  فيما  :  الجيشأكثر  املتمثلة  السادسة  الساحة  هي 

بين  يحدث   داخلي  تراشق  واأليديولوجيةفي    ، "اإلسرائيليين"من  الحزبية  معسكراتهم  أّن  مختلف  كما  األمنية  ،  األوساط 

جيش، تنذر  على مؤسسة ال   مثل هذه الهجمات الحزبية والسياسية ّن أعن  ال تتردد في الحديث  "،  اإلسرائيلية"والعسكرية  
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الداخلي الوضع    بانفجار 
ً

نظرةٍ إلى  ، وصوال في  انهياره  وربما  أّن   تفككه،  املدى، على أساس  بين    بعيدة  املتبادلة  الهجمات 

ل الساحة الداخلية  " اليسار واليمين"  . ا يشبه الفوض ىمل على الجيش تحّوِ

ع، وتسميم األجواء، ومع  من الظاهرة كونها تصيب    "اإلسرائيلية" تصل ذروة التخوفات   الردع الداخلي بحالة من التصدُّ

االنتماء   فقدان  الوقت  امرور  العسكريةإلى  من    ؛ملؤسسة  العديد  تنتاب  التي  الغضب  حالة  من    "اإلسرائيليين"بسبب 

 ه. يقإضعافه، والتهديد بتمز بمسلكيات الجيش، وفق املوقفين املتعارضين في الحلبة السياسية والحزبية، ما سيتسبب 
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، صدور العديد من التحذيرات  الداخلية لدى االحتالل وما زالتشهدت الساحة    ،تشكيل حكومته  "نتنياهو"فور إعالن  

استجابته ملطالب شركائه   بشأن  االئتالفاملتصاعدة  تحول    تخوفوال،  في  الوقت    الدولةمن  حتكم  ي  كيانإلى  مع مرور 

 . بحدوث انشقاق داخلي بين اليهود أنفسهم ما يهدد ملتوراة والتلمود،  ل

واليهودي    "اإلسرائيلي"مع حالة غير مسبوقة من االستقطاب واالنقسام    "نتنياهو"لقد تزامن اإلعالن عن ميالد حكومة  

مل ة؛  متشظي  متناثرة  وتشكيالت  وأحزاب  دفع  م قبائل  بـ"العودة إلى  ا  الجديدة  الحكومة  تطالب  التي  األصوات  زيادة 

 . ما ال تحمد عقباهإلى  خشية االنزالق  "اإلسرائيليين"رأب الصدع بين إلى "، والسعي رشدهال

هن أن  واال صحيح  الكبيرة  التحديات  من  جملة  والخارج،  اك  الداخل  من  األمنية  التهديدات  على  التركيز  مع  ستراتيجية، 

  
ً

هناك ظواهر أكثر    ة، لكن من الواضح أّن ترميم الوضع القائم في قضايا التعليم والصحة والرعاية االجتماعي إلى  وصوال

، لكنها اكتسبت زخًما في اآلونة  "اإلسرائيليين"خطورة ال تحظى بمزيد من االهتمام الكافي، رغم أنها تتطور منذ سنوات بين  

،  فاتعدد من املجموعات املختلفة، تعيش بينها العديد من التوترات والخال إلى  األخيرة، وهي املتعلقة بانقسامهم العميق  

 . على الحكومة "الكنيست"وجدت تعبيرها األكثر في املواقف الصادرة فور مصادقة 

 خاتمة: ال

بأنها لن تستطيع الصمود    ،ا من الوجاهةن واليتها الدستورية وسط توقعات تمتلك كثيرً و بدأت الحكومة السابعة والثالث

الستقرار السياس ي من جهة، ومن جهة أخرى الخالفات  ا لحالة عدم ا لوالية دستورية كاملة مدتها أربع سنوات، استمرارً 

حكومة   داخل  تعصف     "اليمين"التي 
ً

فضال األكبرذاتها،  الحليف  من  السيما  لها،  الخارجي  االستعداء  حالة  عن  وهو    ،  

 الواليات املتحدة من جهة ثالثة. 

فإّن أيّ  الحكومة،  هذه  مآالت  كانت   
ً
الفلسطينية  ا الساحة  على  وتأثيراتها  مع    ،واقعها  امليداني،  التوتر  من  بكثير  سم 

ّ
سيت

يتعلق   أسبابها ودوافعها، السيما فيما  التي تحمل  بانفجار األوضاع األمنية  األقص ى، وتصعيد عمليات  توقعات  باملسجد 

 القتل امليداني في الضفة الغربية.


