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إما حزب يوجد  - قة لدولة إسرائيل. هناك احتماالن فقط"هذه حلظة احلقي
مستقبل كبير وإما حكومة ظالمية وعنصرية تعاين رهاب املثلية اجلنسية، ولن 

  تعمل من أجل اجلمهور احلقيقي الذي  يُبقي هذا البلد يف قيد احلياة".

 ويبدو أن النتائج النهائية لالنتخابات ستتأخر يف الظهور بسبب القيود التي
تفرضها الكورونا، ومن الصعب االعتماد على صدقية النماذج التي توضع على 

  أبواب األقالم االنتخابية ملعرفة النتائج احلقيقية. 
  

  ن طريق اخلطأقيادة اجلبهة الداخلية تكشف ع
  معلومات عن مكان قواعد عسكرية سرية

  
  23/3/2021"هآرتس"، 

  
كشف املوقع اإللكتروين للجبهة الداخلية عن طريق اخلطأ خريطة حتتوي على 

  املواقع الدقيقة ملعظم قواعد اجليش اإلسرائيلي، بينها قواعد عسكرية سرية. 

تساعد اجلبهة الداخلية وزارة الصحة يف عمليات حماربة وباء الكورونا، وضمن 
ين. وعلى موقع اجلبهة هذا اإلطار تنشر معلومات تضعها يف خدمة املواطن

الداخلية توجد معلومات تتعلق بمراكز فحص الكورونا يف شتى أنحاء إسرائيل 
وخريطة حتدد مكان وجود هذه املراكز. وعلى ما يبدو برزت يف هذه اخلريطة 
أيضاً قواعد اجليش اإلسرائيلي، بينها قواعد سرية تابعة لسالح اجلو وشعبة 

يس فقط بمعرفة مكان وجود هذه القواعد بل االستخبارات. وتسمح اخلريطة ل
بمعرفة حجمها الدقيق وأسمائها. وعموماً ال ينشر اجليش هذه املعلومات خوفًا 

  من استخدامها يف أثناء احلرب. 
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  تقرير: خطوات أوىل إلسرائيل ضد حترك 
  احملكمة الدولية يف الهاي السلطة الفلسطينية إزاء

  
  22/3/2021والسياسة"، "مركز القدس للشؤون العامة 

  
قبل أسبوعين التقى رئيس الشاباك نداف أرغمان رئيس السلطة الفلسطينية 
حممود عباس يف املقاطعة يف رام الله وحذّره من مغبة "التداعيات اخلطرة" 
الستمرار التوجه الفلسطيني إىل احملكمة الدولية يف الهاي ومطالبتها بالتحقيق 

  "جرائم حرب".مع إسرائيل الرتكابها 

 جتاهل عباس التحذير اإلسرائيلي وأرسل وزير خارجيته رياض املالكي إىل
فاتو بنسودا من أجل تسريع التحقيق ضد  الهاي لالجتماع باملدعية العامة

إسرائيل. قامت إسرائيل بعرقلة عبور الوزير املالكي على جسر أللنبي بعد عودته 
تثنائية ألغت إسرائيل العمل ببطاقة من الهاي بطلب من الشاباك، وبصورة اس

التي لدى املالكي. بعد العرقلة تعرض الوزير لعملية تفتيش على املعبر،  VIPالـ
وجرى التحقيق مع الوفد املرافق له من طرف جهات إسرائيلية. واملعروف أن 
البطاقات اخلاصة املعطاة للمسؤولين الفلسطينيين تسمح لهم باملرور سريعاً 

  ر من دون تدقيق.على املعاب

رداً على ذلك صرّح وزير اخلارجية الفلسطيني أنه ينوي تبليغ نظرائه يف أنحاء 
العامل بشأن العقوبات اإلسرائيلية وقال "هذه اخلطوة تثبت أن إسرائيل هي دولة 
انتقامية غير مؤهلة حلل مشكالتها بالطرق القانونية، وتلجأ إىل استخدام 

  التهديدات والعقوبات".

إسرائيل قالت مصادر رفيعة املستوى إن "رياض املالكي يقود اخلطوات يف 
تنقّل  لدولية التي تهدف إىل املس بحريةالفلسطينية يف حمكمة اجلنايات ا

مسؤولين إسرائيليين رفيعي املستوى وتعرّض أمنهم للخطر". وأضافت أن هذه 
بين إسرائيل  "التحركات العدائية تأتي ضمن إطار العالقات القائمة حالياً

والسلطة الفلسطينية. حتركات املالكي هذه والتي تهدف إىل املس بإسرائيل، 
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مكوناً من أحزاب سبق أن جلست معاً يف املاضي ولن يكون لديها أي 
  يف التعاون الحقاً إذا حصلت معاً على األغلبية املطلوبة.مشكلة 

  فرص جناح هذا السيناريو متوسطة.
  ضد نتنياهو، من دون العرب 61ائتالف من 

  ،يف اجلوالت االنتخابية السابقة كان هناك أغلبية ملعارضي نتنياهو
جنحت يف جولتين منها يف إنشاء كتلة مانعة، ومنعت نتنياهو من تأليف 
حكومة، لكنها فشلت يف تأليف حكومة بنفسها عندما فُوّضت القيام 

  بذلك.
  ما تغير يف اجلولة االنتخابية احلالية مقارنة بسابقاتها هو دخول

جدعون ساعر إىل امللعب كرئيس حزب مستقل، وقرار نفتايل بينت عدم  
  االنتماء بصورة علنية إىل أي من الكتل.

 هو حقيقة أن أحزاب اليسار وصلت إىل  أمر إضايف يجعل الكتلة يف خطر
مع خطر عدم  - االنتخابات احلالية مشرذمة أكثر من أي مرة سابقة

تمكّنها من جتاوز نسبة احلسم. إذا اجتازتها كلها يمكن للكتلة أن تصبح 
أكبر من حجمها احلايل. هذه احلقيقة يمكن أن تؤدي يف نهاية األمر إىل 

قيقها أغلبية  تسمح لها بتشكيل ائتالف ازدياد حجم كتلة املعارضة وحت
  وإطاحة نتنياهو، من دون الكتل العربية.

   إذا حدث ذلك فسيكون هناك ائتالف غير متجانس ومن الصعب عليه
العمل لفترة طويلة من الوقت، وسيكون هناك أحزاب يسارية بارزة من 

  جهة وأحزاب يمينية يف اجلهة األُخرى.
  مل يُظهر أي استطالع أن هذا سيناريو معقولفرص النجاح: ضئيلة جداً، و

  اندماج نفتايل بينت وجدعون ساعر
  خطة يائير لبيد للحصول على تكليفه تأليف حكومة من رئيس الدولة

تعتمد على أن يكون حزب يوجد مستقبل برئاسته أكبر حزب يف كتلة 
اليسار. يف مثل هذه احلالة إذا فشل نتنياهو يف مهمة تأليف حكومة 
ائتالفية فقد يحصل لبيد على تكليفه من رئيس الدولة. لكن سيكون من 

يد تأليف حكومة بسبب مقاطعة األحزاب احلريدية، وبسبب الصعب على لب
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تعهّد نفتايل بينت بأالّ يجلس مع لبيد كرئيس حكومة يف أي حال  من 
  األحوال.

  من أجل االلتفاف على هذه العقبة، يمكن أن يندمج جدعون ساعر ونفتايل
بينت بعد االنتخابات، األمر الذي يمكن أن يُنشىء قائمة مشتركة قد يصل 

واحلصول على تكليف من  - مقاعد لبيد أكبر من دد مقاعدها إىل عددع
رئيس الدولة بتأليف حكومة بدالً منه. يف مثل هذه احلالة هناك فرصة 
لتأليف حكومة يبقى الليكود خارجها. جناحها مرتبط طبعاً بعدد املقاعد 

  التي سيحصل عليها الالعبان األساسيان.
 تشارك يف مثل هذه اخلطوة موضحة أنه  أيضاً الكتل احلريدية يمكن أن

بعد فشل نتنياهو يف تأليف حكومة، ونظراً إىل كونها حكومة يمينية ال 
التحالف مع رئيس احلكومة ومنع إجراء انتخابات  فك مانع لديها من

  خامسة.
  املشكلة يف هذا السيناريو تتجاوز القدرة على حتقيق الرقم املطلوب، ليس

ريديم سيوافقون على اجللوس مع لبيد، حتى لو مل واضحاً ما إذا كان احل
يكن رئيساً للحكومة، وما إذا كانوا سيوافقون على املشاركة  يف ائتالف 
مع أفيغدور ليبرمان. وليس واضحاً أيضاً ما إذا كان لبيد سيقبل 

  املشاركة يف احلكومة برئاسة بينت وساعر.
 رك بين مكوناته سيكون إذا نشأ مثل هذا االئتالف، األمر الوحيد املشت

الرغبة يف إطاحة نتنياهو من السلطة. بالنسبة إىل كل األمور األُخرى 
داً أن يعمل هناك انقسام بين األطراف، وسيكون ائتالفاً من الصعب ج

  فترة طويلة من الزمن.
  فرص جناح هذا السيناريو متوسطة أو متدنية.

  بيضة قبان نفتايل بينت  أو منصور عباس - مفاجأة 
  هناك حزبان فقط مل ينتميا إىل أي معسكر طوال احلملة االنتخابية: يمينا

برئاسة نفتايل بينت وراعم برئاسة منصور عباس. وأي منهما لن ينكث 
وعوده إذا قرر السير مع نتنياهو أو االنضمام إىل خصومه. يف هذه احلال 

  يمكن أن تنجح فرص تأليف حكومة يبقى الليكود خارجها.
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  مقعدًا   61ليس لدى نتنياهو ائتالف من دون بينت. وإذا مل يحصل على
معه فإن حظوظ نتنياهو توازي الصفر يف تشكيل ائتالف آخر. لكن يعتقد 

أن التحالف بين  من األطراف يف املنظومة السياسيةعدد غير قليل 
نتنياهو وعباس أقوى مما يبدو، وعند احلاجة يستطيع رئيس احلكومة 

ئتالف يعتمد على أصوات كتلة راعم. صحيح أن نتنياهو قال إنه تقديم ا
لن يفعل ذلك، وهذا ما قاله معظم شركائه، مثل نفتايل بينت وبتسلئيل 
سموتريتش، عندما أوضحوا أنهم لن يسمحوا بحدوث ذلك، لكن يف نهاية 

  األمر الكل مرتبط بالبدائل. 
 مقعدًا  61ف يميني من بينت أيضاً يمكن أن يفاجىء وأالّ ينضم إىل ائتال

ممكن فقط معه. وهذا يمكن أن يفعله  بينت إذا وصل إىل استنتاج بوجود 
  ائتالف آخر.

  لكن التقدير بأنه يف حال عدم انضمامه إىل االئتالف فإن هذا سيؤدي إىل
معركة انتخابية إضافية، وهذا ما يجعله يفضل املشاركة يف حكومة 

  ؤوالً عن معركة انتخابية خامسة إضافية.يترأسها نتنياهو، وأالّ يكون مس
  وهو مرتبط فقط باألرقام. -  من الصعب تقدير فرص جناح هذا السيناريو

  انتخابات خامسة
  ن اين مصرّسم. لكن هذه املرة يبدو أن الطرفاحلأربع مرات مل يحدث

ن لتأليف ائتالف بأي ثمن، بما يف ذلك مع أعضاء الكنيست اومتحمس
العرب، من احملتمل هذه املرة أيضاً أالّ يتمكن أي طرف من الطرفين من 

  تشكيل ائتالف. 
  فرص جناح هذا السيناريو ليست سيئة تماماً مع األسف.
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  عضو كنيست سابق وسفير سابق - زملان شوفال 
  23/3/2021"معاريف"، 

  
  يف اليوم التايل لالنتخابات:

  التحديات التي تنتظر احلكومة اجلديدة
  

  انتهى مهرجان  الكذب والغرور، على األقل حتى اآلن. االنتخابات هي عيد
للديمقراطية، لكن من األفضل أالّ يتكرر هذا العيد يف أوقات متقاربة جداً. 
ملاذا نذهب إىل االنتخابات اليوم، هل هناك مَن يتذكر؟  االنتخابات تشبه 

لتاسع عشر،  والتي ال احلرب التي نشبت بين أملانيا والدانمارك يف القرن ا
يعرف أحد  كيف نشبت. فكرة حكومة طوارىء كانت صحيحة، لكنها 
خُرقت منذ اللحظة األوىل. مل يكن هناك نقاش حقيقي للمواقف، لكن كان 

السبب األساسي  - هناك رئيس حكومة باملناوبة ومشكلة مع امليزانية
فإنه من املستحيل هو أنه ما دام النظام االنتخابي احلايل ال يزال قائماً 

  حكومة مستقرة. تأليف
  صحيح أن النظام النسبي احلايل يمثل ظاهرياً وجهات النظر والقطاعات

املتعددة للجمهور، لكنه عملياً يتسبب بانهيار السلطة الفعلية. الكنيست 
بل هو هيئة التخاذ القرارات وسن  ،ليس جمموعة عشوائية من اآلراء

القوانين التي يجب على احلكومة أن تنفّذها. بن غوريون توقّع إخفاقات 
النظام االنتخابي احلايل، لكنه مل ينجح يف تغييره. لكن هذه املرة هناك 
أسباب إضافية: حب األنا كان طاغياً أكثر من العادة، ورئيس احلكومة 

يف املناوب ظهر كمزيج من شخص سطحي وأناين، وبدا أن قائمته فازت 
سباق يانصيب، ووجد رئيس احلكومة نفسه يف سباق حواجز دائم 

  بمواجهة شركائه من أجل حتقيق أهداف مهمة، بينها حماربة الكورونا.
  على الرغم من وجود صعوبة حقيقية يف تأليف حكومة مستقرة، فإن

هناك فارقاً بين تأليف حكومة متعثرة مثل احلكومة املنتهية واليتها، 
ذات تركيبة موحدة نسبياً تستطيع أن تواجه التحديات  وتأليف حكومة

التي تنتظرها وهي كثيرة. على الرغم من األرقام االقتصادية املشجعة، 
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واستقرار النظام املايل، وانخفاض البطالة، وعملية التلقيح، وحقيقة أن 
ربي، ر من أي دولة يف العامل الغبعة أكإسرائيل تخرج من الوباء بسر

أجانب، ال أستطيع أن أجتاهل أنه يف ظل األزمة الصحية بحسب خبراء 
ونتيجة دفع األموال من دون رقابة، فإن العامل، بما فيه إسرائيل، يمكن 
أن يواجه أزمة اقتصادية وموجات تضخّم. يف اجملال السياسي األمني، 
على الرغم من سنوات من الهدوء النسبي فإن التهديد اإليراين يزداد، 

ئيل إىل مواصلة التحرك بحكمة بين قرارات أمنية صعبة وستضطر إسرا
وبين جهد سياسي للتحاور مع الواليات املتحدة، احلليفة األساسية. يف 
شأن آخر ستعمل احلكومة املقبلة أيضاً على توسيع اتفاقات السالم مع 
الدول العربية يف أعقاب التقدم غير املسبوق الذي حدث يف السنوات 

  األخيرة.
 إلضافة إىل التحديات املذكورة أعاله، تنتظر إسرائيل اختبارات يف لكن با

عدة جماالت أساسية سيتعين على احلكومة، التي ستؤلَّف على أساس 
االنتخابات اليوم، العمل على دفعها قدماً.  كما ظهر يف أزمة الكورونا أن 
شرائح من اجلمهور تنكرت لواجب التضامن والتعاطف وجتاهلت قيماً 

" و"أرة يف اليهمتجذ ك ما حتب خيحبب ألودية، مثل "كل إسرائيل معاً
لنفسك" و"مَن ينقذ نفساً أنقذ العامل كله"، كي ال نتحدث عن تظاهرات 

ظاهرة تثير قلقاً أيضاً من زاوية وطنية من نوع آخر، ليس  –الكراهية 
  فقط القلق على التضامن بل أيضاً على الديمقراطية.

 مد  على التزام اجلمهور بأوامرها وقيودها، وعلى ديمقراطية حقيقية تعت
التزام فعلي، ليس فقط رسمياً من األطراف املوكلة إدارة الدولة، نواباً 
ووزراء وقضاة. من هذه الناحية عدم االلتزام بمبدأ الفصل بين السلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتدخُّل هذه األخيرة  يف جمال عمل 

شريعية والتنفيذية يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على السلطتين الت
الديمقراطية اإلسرائيلية. قرار احملكمة العليا إلغاء القيود على الدخول 
واخلروج من إسرائيل على الرغم من اخلطر الصحي العام كما حذرت 
السلطات الصحية هو نموذج صارخ لذلك. إسرائيل هي دولة قانون، ومن 

هذه يجب مواصلة وتعميق اإلصالحات التي بدأت أجل ضمان مكانتها 
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  صدر حديثاً 
  

 BDS: حركة مقاطعة إسرائيل
  بحث في الطرق والقيم والتأثير

  
  

  عمرو سعد الدين :املؤلف

دكتور يف العلوم السياسية واالجتماعية من جامعة بروكسل احلرة يف منحة دراسات الدكتوراه 
"إرازموس موندوس" املشتركة مع جامعة لويس غايدو كاريل يف روما. أنهى دراسة املاجستير 
يف الدراسات املدينية يف اجلامعة األميركية يف بيروت، وحصل على بكالوريوس يف الدراسات 

ة من اجلامعة ذاتها. وتطال اهتماماته البحثية موضوعات احلركات االحتجاجية، السياسي
 .واالجتماع السياسي، والسياسة العاملية، والدراسات املدينية، والهجرة

  
  
  

 

  
 

 

انطلقت إشكالية البحث من مالحظة أولية تتمثل يف إضفاء 
حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب 

) أولوية على الطرق عبر BDSاالستثمارات منها (املعروفة بـ 
دول الشمال العاملي كالواليات املتحدة، يف حين أن 
السياقات الفلسطينية والعربية تعدّ أساسية وتشهد تطبيعًا 
. فيطرح الكتاب تساؤالت بشأن صحة ذلك من  رسمياً مطرداً
خالل مناقشة نشاط حركة املقاطعة يف فلسطين وجمتمعات 

 عربية وأوروبية ويف الواليات املتحدة.

وتتصل بإشكالية البحث املذكورة موضوعات كطبيعة 
الفئات االجتماعية التي تشكل حركة املقاطعة، وعالقة 

لديمقراطية والعدالة، وبالنضاالت األخيرة بقيم احلرية وا
الفلسطينية والعربية والعاملية املتنوعة، فضالً عن عالقة 
احلركة بإسرائيليين مناهضين للصهيونية. كما يناقش 

  الكتاب جوانب من تأثر بعض الدول باملقاطعة.


