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ملخص تنفيذي
صعود »إسرائيل الثالثة«

هنيدة غانم

يصـــدر تقريـــر »مدار« هذا العـــام بعد مرور ثالثة أســـابيع على إجـــراء االنتخابات 

اإلســـرائيلية العامة للكنيســـت )الـ20(، والتي جرت يوم 17 آذار 2015، وقد جاءت هذه 

االنتخابات بعد أقل من عامني على أداء حكومة بنيامني نتنياهو الثالثة اليمني الدســـتورية 

يوم 18 آذار 2013. 

ســـنحاول في هذا امللخص رصد أهم إســـقاطات هذه االنتخابـــات، وآثارها احملتملة 

على املســـألة الفلســـطينية من جهة، وعلى إسرائيل من جهة أخرى، وسنقوم بهذه القراءة 

عبر ربطها بســـياق التطورات السياســـة واإلقليمية والدولية، وربطها بالتحوالت الداخلية 

واالجتماعية، كما اوضحتها املضامني املختلفة للتقرير احلالي.

كان أهم ما ميز االنتخابات األخيرة، حالة االســـتقطاب الكبير التي شهدتها إسرائيل 

عشـــية االنتخابات، ثم فوز نتنياهو املغاير للتوقعات واالســـتطالعات، وتشـــكيل القائمة 

املشتركة وحتولها إلى ثالث أقوى معسكر في الكنيست.

1. االنتخابات: آفاقها وخلفياتها

1 .1 عودة نتنياهو واالستقطاب الداخلي

أســـفرت النتائج النهائية لالنتخابات عن جناح بنيامني نتنياهو- وبعكس كل التوقعات 

واالســـتطالعات اإلســـرائيلية - في حتقيق فوز حاســـم على قائمة »املعسكر الصهيوني« 

التـــي تضـــم حتالفًا بني حزبـــي العمل و »احلركـــة«، حيث حصل حزبـــه الليكود على 30 

مقعـــدا مقابل 24 للمعســـكر الصهيوني، وجاء فوز نتنياهـــو بوالية رابعة في ظل حالة من 

العام  هــذا  »مــــدار«  تقرير  يــصــدر 

إجراء  على  أسابيع  ثالثة  مرور  بعد 

والتي  ـــ20،  ال الكنيست  انتخابات 

بعد  أي   ،2015 آذار   17 يــوم  جــرت 

حكومة  أداء  على  عامين  من  أقل 

اليمين  الثالثة  نتنياهو  بنيامين 

الدستورية يوم 18 آذار 2013 
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االســـتقطاب السياســـي واالجتماعي الداخلي بني تيار صهيوني مييني استيطاني ديني 

ومحافظ بقيادته، وبني تيار صهيوني وســـط- يســـار يســـوق ذاته بوصفه بديال صهيونيا 

عقالنيا ودميقراطيا. وانعكســـت حالة االستقطاب هذه في جتند مجموعات كبيرة إلسقاط 

نتنياهو، ومن بينها حركة V 15 1 التي أنشـــئت مع إعالن حل الكنيست خصيصا بهدف 

استبداله، إلى جانب صحيفة يديعوت أحرونوت، ومجموعة واسعة من العاملني في اإلعالم 

املرئي واملســـموع واملكتوب، وممثلني عن نخب ثقافية واجتماعية وأمنية بغالبها أشـــكنارية 

ذات جـــذور صهيونيـــة عمالية، وهو ما أســـهم في تعزيز تصويت الشـــرقيني له، وزاد من 

االستقطاب املرافق للحملة االنتخابية، خاصة مع تزايد التصريحات واملقوالت االستعالئية 

التي اطلقها معارضو نتنياهو ضد مصوتيه وسط تلميح ألصولهم الشرقية.2 وقد وقفت في 

مواجهة هذه احلملة صحيفة  »يســـرائيل هيوم« املدعومة من قبل عراب نتنياهو امللياردير 

اليهودي األميركي شيلدون أيدلسون.3 

وميكن القول إن حالة االســـتقطاب هذه، واألجواء املرافقـــة لفوز نتنياهو بوالية رابعة، 

أعادتا لألذهان حالة االستقطاب بني معسكري »اليمني« و »الوسط - اليسار« التي هيمنت 

عشـــية االنتخابات لرئاســـة احلكومة عام 1996 واألجواء التي سادت حينها، فقد فشلت 

االستطالعات في حينه بالتنبؤ بفوز نتنياهو، ثم ذهل اإلعالم من فوز من اعتبر آنذاك أحد 

احملرضني على قتل رابني وعلى اتفاقيات أوســـلو. أعادت انتخابات 1996 الشرعية لليكود 

ولنتنياهو في ذلك الوقت، باملقابل عّمقت انتخابات 2015 مالمح الليكود، كحزب استيطاني 

وقومي-ديني، وهو ما يظهر من نســـب التصويت له في املســـتوطنات الكبرى، فقد حصل 

الليكـــود على 46٫17% من األصوات في أريئيل مقابل 13٫4% لـ »البيت اليهودي«،4 وفي 

معاليـــه أدوميم حصل على  47٫69% مقابل 14٫58% لــــ »البيت اليهودي«، وفي غفعات 

زئيـــف حصد 33٫9% من األصوات مقابـــل 10٫42% لـ »البيت اليهـــودي«، فيما ذهبت 

13٫4% ليهدوت هتوراة. 

ال شـــك في أن تصريحات نتنياهو عشـــية االنتخابات من أن اليمني سيخسر احلكومة 

إن لم يصوتوا له، وتصريحاته التحريضية على املواطنني العرب يوم االنتخابات من خالل 

ــره أن العرب يأتون بكميات كبيرة للتصويت، أســـهمت في اســـتقطاب العديد من  حتذـي

املصوتني اليمينيني مجددا للتصويت، لكن هذا األمر ما كان ممكنا من دون وجود قاعدة 

استيطانية حاضنة وداعمة له.

1 . 2  القائمة المشتركة: إسقاطات وإمكانيات

شهدت انتخابات الكنيست العشرين- كما يوضح فصل »الفلسطينيون في إسرائيل«- 

نتنياهو  تــصــريــحــات  أســهــمــت 

اليمين  أن  من  االنتخابات  عشية 

يصوتوا  لم  إن  الحكومة  سيخسر 

على  التحريضية  وتصريحاته  له، 

المواطنين العرب، في استقطاب 

كان  ما  األمــر  هــذا  لكن  مصوتين، 

قــاعــدة  وجــــود  دون  مــن  ممكنا 

استيطانية حاضنة وداعمة له
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وألول مرة توّحد األحزاب الفاعلة في املجتمع العربي في قائمة مشـــتركة واحدة، جنحت 

فـــي أن تتحّول إلى ثالث أقوى كتلة برملانية في الكنيســـت بعد حصولها على 13 مقعدا. 

وضمت القائمة املشتركة كال من: اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة والتجمع الوطني 

الدميقراطـــي والقائمة العربية للتغيير واحلركة اإلســـالمية– اجلناح اجلنوبي. وجاء توحد 

هذه األحزاب بعد أن مت رفع نســـبة احلســـم- وبضغط من أفيغدور ليبرمان- إلى 3٫25 

باملائـــة من األصوات الصاحلة،5 وفيما كان هـــدف ليبرمان من وراء خطوته هذا  محاولة 

إقصـــاء األحزاب العربية إلى خارج الكنيســـت، جاءت النتيجة معاكســـة، إذ اضطرتهم 

للذهـــاب معا في قائمة مشـــتركة، والتحول إلى ثالث أكبر قائمـــة. ناهيك عن زيادة عدد 

أعضاء األحزاب املشـــاركة بعضوين جديدين، فإن التوحد بحـــّد ذاته يفتح آفاقا جديدة 

للعمل والتأثير السياسي للفلسطينيني في إسرائيل، ومن بني هذه اآلفاق:

• إعادة تنظيم املؤسســــات اجلماعية للفلســــطينيني في الداخل، وعلى رأسها إعادة بناء 	

جلنة املتابعة على أســــس متثيلية جامعة لكل التيارات والفئــــات، وتقوية مكانتها كهيئة 

متثيلية لهم.

• حتول القائمة إلى قوة ضغط مهمة في املشــــهد السياســــي الداخلي، وزيادة إمكانياتها 	

للمناورة من خالل بناء شراكات عينية مع أحزاب وأعضاء كنيست لتمرير قوانني معينة 

وعرقلة أخرى.

• يعطي الفوز القائمة شــــرعية واسعة لتمثيل املصالح اخلاصة بالفلسطينيني في الداخل 	

على املســــتوى الدولي، ويحولها فعليا إلى عنوان للتخاطب من قبل مؤسسات أو جهات 

دولية. 

ال بد من التنويه هنا أن حتول الفلســـطينيني في الداخل إلى قوة انتخابية وسياســـية 

هـــي عملة ذات وجهني، فعالوة على تعزيـــز متثيلهم البرملاني، فإن ذلك  قد يتحول إلى 

عامل مهم الســـتثارة العنصرية ضدهم، ومبررا حملاوالت أقصائهم ونزع الشرعية عن 

تنظيمهم وفعلهم السياســـي باعتبارهم »وكالء« قـــوى غريبة مرة، أو غير موالني للدولة 

ومحســـوبني على العدو مرة أخرى. وفي هذا الســـياق، ليست تصريحات نتنياهو يوم 

االنتخابات إال إشـــارة للكيفية التي تنوي حكومته التعامل بها معهم بوصفهم مصدر 

خطر على النظام العام إلسرائيل. 

ومن هنا فإنه من املتوقع أن تسهم النتائج في استثارة العنصرية، ومحاوالت التضييق 

على العرب،  األمر الذي تتيحه هيمنة اليمني على الســـاحة السياســـية، في ظل األجواء 

املتوترة أصال، كما جتلت بشكل واضح في صيف 2014 بعد استشهاد الفتى محمد أبو 

خضير، ثم خالل احلرب على غزة، والحقا بعد مقتل الشاب خير حمدان في كفر كنا، هذا 

الكنيست  انــتــخــابــات  ــدت  ــه ش

العشرين -وألول مرة- توّحد األحزاب 

في  العربي  المجتمع  في  الفاعلة 

نجحت  ـــدة،  واح مشتركة  قائمة 

فــي أن تــتــحــّول إلــى ثــالــث أقــوى 

على  حصولها  بعد  برلمانية  كتلة 

13 مقعدا

إلى  الفلسطينيين  تحول  ل 
ّ

يشك

عملة  وسياسية  انتخابية  ــوة  ق

تعزيز  على  فعالوة  وجهين،  ذات 

تمثيلهم البرلماني، فإن ذلك  قد 

الستثارة  مهم  عامل  إلى  يتحول 

العنصرية ضدهم
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ناهيك عن االستمرار في سن القوانني التي تهدف إلقصائهم، وعلى رأسها اقتراح »قانون 

القومية«، املتوقع أن يعاد طرحه مجددا في فترة حكومة نتنياهو الرابعة.

1 .3  نتائج االنتخابات: صعود إسرائيل الثالثة يكرس هيمنة اليمين 

تعكـــس نتائج االنتخابات للكنيســـت العشـــرين ظاهرتني مهمتني في إســـرائيل، هما 

ثبات حتول املجتمع نحو اليمني واليمني االســـتيطاني، واســـتمرار حالة التشرذم احلزبي 

والسياسي الداخلي .  

ترتبط هذه التغيرات بشــــكل بنيوي بالســــياق التاريخي االســــتعماري ملجتمع املهاجرين 

اخلاص بإسرائيل، وبالديناميات والصراعات الداخلية  لهذا املجتمع املتنافر، وعدم جناحه في 

جتاوز صراعات الهوية الداخلية، وذلك في ظل استمرار الصراع مع سكان البالد األصليني، 

وهو ما ميكن ملسه من املعطيات التي يرصدها الفصل االجتماعي في هذا التقرير.6 

وفيمـــا تظهـــر األبحاث املختلفة أفوال مســـتمرا لقـــوة التيارات الصهيونيـــة العلمانية 

األشـــكنارية االشـــتراكية التي قادت تاريخيا املرحلة األولى للدولة وحكمت إسرائيل حتى 

عام 1977، فإنها تظهر حتوالت دميغرافية واجتماعية عميقة حولت إسرائيل تدريجيا إلى 

مجتمـــع مهاجرين أكثر تدينا وميينية.7 وقد أكدت نتائج االنتخابات، أن الليكود بات حزبا 

مهيمنا في املشـــهد السياســـي اإلســـرائيلي، كما كان حزب »مباي« مهيمنا في العقدين 

األولني لقيام إسرائيل، مبفهوم غياب حزب منافس له على تشكيل احلكومة.

وتشير اإلحصائيات مثال إلى أن نحو 10% من السكان في إسرائيل هم من احلريدمي، 

و40% مـــن املتدينني غير احلريدمي واحملافظني دينًيا، مقابل نســـبة العلمانيني التي يتوقع 

لها أن تنخفض أكثر في العقود القادمة. كما تظهر اإلحصائيات أن نســـبة اخلصوبة بني 

املســـتوطنني اليهود تزيد عن معدلها داخل إســـرائيل، كما أن هناك سياسات تهدف إلى 

تشجيع االنتقال للعيش في املستوطنات وزيادة أعداد املستوطنني بشكل متواصل. ونشهد 

تعميقا لصيرورة صهينة التيار احلريدي، كما ظهر بشكل واضح في حركة شاس وحركة 

ياحد التي كانت قريبة جدًا من نسبة احلسم.

وميكن في هذا السياق أن نشير إلى مرور إسرائيل منذ أقامتها بثالث مراحل أساسية 

متشابكة ومرتبطة بنيويا بالتغيرات االجتماعية: 

املرحلة األولى هي مرحلة هيمنة التيار الواحد، وفيها هيمن التيار االشتراكي العلماني 

األشكناري الذي أسس عمليا الصهيونية، واستمرت هذه املرحلة منذ 1948 وحتى 1977 

وقادها فعليا حزب مباي، وميكن أن تسمى مرحلة »إسرائيل األولى«. 

املرحلة الثانية، مرحلة انقســـام املشهد السياســـي احلزبي إلى معسكرين أساسيني، 

أكدت نتائج االنتخابات، أن الليكود 

المشهد  في  مهيمنا  حزبا  بــات 

كان  كما  اإلسرائيلي،  السياسي 

حزب »مباي« مهيمنا في العقدين 

بمفهوم  إسرائيل،  لقيام  األولين 

غياب حزب منافس له على تشكيل 

الحكومة 
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وذلك وفق ثنائية ميني- الليكود ويســـار- العمل، وبدأت مع فوز حزب الليكود عام 1977، 

ــرت هذه الفترة مرحلة صعود قوة  »إســـرائيل الثانية«، التـــي تضم باإلضافة إلى  واعتـب

الشـــرقيني أبناء مدن التطوير وســـكان األطراف واحلريدمي،  والذين ســـعى الليكود إلى 

اســـتقطابهم عبر خطـــاب اجتماعي يعبر عن واقعهم، وذلك  إلى جانب خطاب سياســـي 

مييني ليبرالي، ومتيزت هذه املرحلة بانزياح الشـــرقيني نحـــو اليمني الليكودي كنوع من 

االحتجاج على سياســـات حزب العمـــل التاريخية جتاههم، ثم إقامة حزب شـــاس8 بعد 

انفصال احلريدية الســـفارادية عن األشـــكنارية بســـبب ما اعتبروه سياسات تهميشية 

واســـتعالئية ضدهم. ومتيزت هذه املرحلة بصعود قوة الشـــرقيني وبتحول حزب شـــاس 

تدريجيا إلى قوة انتخابية حاســـمة في تقرير االئتالفات احلكومية والسياســـات الداخلية 

خاصة. ورغم تغيرات اخلارطة السياسية واحلزبية، إال أن الصراعات األساسية استمرت 

لتكـــون بني حزبـــي الليكود والعمل اللذين شـــكال قطبي اخلارطة السياســـية حتى العام 

1999، حيث بدأت بعده مرحلة ثالثة جديدة هي مرحلة صعود »إسرائيل الثالثة«.

وتتميـــز املرحلة الثالثة بتشـــرذم قوة احلزبني الرئيســـيني وحتولهمـــا إلى أحزاب بقوة 

متوســـطة بالتوازي مع صعود قوى حزبية فئوية جديدة. وتتســـم هذه املرحلة بعدة سمات 

من املتوقع ان تؤثر في تطورات الصراع واالحتالل:

• أوال، التحول املثابر من خطاب مييني اجتماعي ليبرالي، إلى مييني اســـتيطاني نيوليبرالي 	

مشـــبع باملفردات الدينية على شـــاكلة اليمني املتطرف في أوروبا، ويأتي ذلك بسبب صعود 

تدريجي لقوة جديدة هي فئة املســـوطنني الذين يشـــكلون اليوم 10% من الســـكان. ففيما 

شـــكل اليمني الشـــرقي مصدر دعم الليكود في الثمانينيات، في الوقت الذي كان حضور 

املســـتوطنني ضعيفا عدديـــا، فإن هذا الوضع بدأ يتغير مع تزايـــد أعدادهم وتأثيرهم في 

الليكـــود وصوال إلى تغلغلهم من خالل كتلة فيغلني . فقد كان عدد املســـتوطنني في الضفة 

الغربية عام 1995 حوالي 135 ألف مستوطن، وصل عام  2000 إلى حوالي  190٫206 

مســـتوطن، ثم قفز إلى ما يقـــارب من 350٫000 في 2013، وتتوقع أوســـاط في اليمني 

اإلســـرائيلي أن يصل عدد املســـتوطنني  إلى نحو 500٫000 في ســـنة 2017. من املهم 

أن نشـــير هنا إلى أنّ  37% من املســـتوطنني في الضفة الغربية وفي مستوطنات اجلوالن، 

هم من اليهود األشـــكنار، و39% منهم ُصنفوا كـ»مواليد البالد«، ويقصد بهم اليهود الذين 

ُوِلَد آباؤهم وأمهاتهم في إســـرائيل، ويصعب حتديد انتمائهم إلى األشـــكنار أو الشرقيني، 

ــرة اإلحصاء ال توّفر أي معلومات عن أجدادهم. أما الشـــرقيون من املســـتوطنني  ألّن داـئ

فيشـــّكلون 24%.  كما تظهر الدراســـات أّن 59% من املســـتوطنات تصنُّف كمستوطنات 

أشـــكنارية، 6٫7% فقط يهودية شرقية، والباقي )40٫3%(، هي مستوطنات مختلطة، وهو 

كان عدد المستوطنين في الضفة 

الغربية عام 1995 حوالي 135 ألف 

إلى   2000 عام   ووصل  مستوطن، 

حوالي  190،206 مستوطن، ثم قفز 

إلى ما يقارب من 350،000 في 2013

 37% من المستوطنين في الضفة 

الغربية وفي مستوطنات الجوالن، 

و%39  األشكنار،  اليهود  من  هم 

الــبــالد،  كـمواليد  ُصــنــفــوا  منهم 

المستوطنين  من  الشرقيون  أما 

لون %24
ّ

فيشك

 %59 أّن  الـــــدراســـــات  تــكــشــف 

 
ُ

ــف
ّ
ــن ــص مــــن الــمــســتــوطــنــات ت

 %6.7 أشكنارية،  كمستوطنات 

والباقي  شرقية،  يهودية  فقط 

مــســتــوطــنــات  ـــي  ه  ،)%40.3 (

مختلطة
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ما يعزز القول إن اليمني األشكناري هو ميني أيديولوجي، أما اليمني االجتماعي فهو شرقي 

أكثر، وقد تكون كتلة »كوالنو« برئاســـة كحلون الشـــرقي أفضل منوذج متثيلي لها.. سوف 

تنعكس هذه التغيّرات الدميغرافية على املجتمع اإلســـرائيلي، وعلى استعداده للمضي في 

تســـوية سياسّية تستحق بذل اجلهد من طرف الفلســـطينيني، ومن املتوقع، أن تتجه وجهة 

التأثير نحو مواقف اليمني، فالدين وارتفاع مستوى التدّين وشيوع بعض أمناطه املتشددة، 

تنبئ باملزيد من التوّجه نحو اليمني في املواقف السياســـية، وفي تداخل الدين والدولة، كما 

يوضح فصل املشهد السياسي احلزبي في هذا التقرير، وفي إخضاع السياسة العتبارات 

اخلالص املسيحانية التي حتكم العقل السياسّي للمتدينني الوطنيني الذين يزدادون قوة على 

الساحة السياسّية وفي صفوف اجليش. ومن الطبيعي أن تكون لهذا كلّه نتائج في ما يتعلق 

مبستقبل القضية الفلسطينية، والعالقة مع الفلسطينيني في إسرائيل، والعالقة بني املتدينني 

والعلمانيني داخل إسرائيل.  

• ثانيا، منو ظاهرة »النجومية« احلزبية، وهو ما ينعكس في ظهور أحزاب مرتبطة بشـــخص، 	

ثم غيابها، كما حدث مع حزب شـــينوي وحزب هتنوعا وكادميا، وكذلك حزب كوالنو بقيادة 

موشـــيه كحلون، وحزب يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد، وأيضا حزب إسرائيل بيتنا الذي 

عبر عن فئة املهاجرين الروس لكن قوته بدأت تضعف- كما يبدو- ألن املهاجرين اندمجوا 

وتداخلوا في اخلارطة احلزبية كمهاجرين قدامى إذ لم يعودوا مهاجرين جددا.

• ظاهرة الزئبقية في املشـــهد احلزبي: حيث تشـــهد الســـاحة احلزبية تنقالت بني األحزاب، 	

وانفصاالت وانقســـامات نابعة من مشاكل شخصية وحسابات داخلية وليست أيديولوجية، 

وميكن أن نشير فقط إلى تنقل تسيبي ليفني بني الليكود وكادميا وهتنوعا، وأخيرا املعسكر 

الصهيوني، ما يبقي الســـاحة احلزبية عرضة للتبدالت املســـتمرة، ويكّرس محدودية القدرة 

على قراءة الســـلوك السياســـي للمرشـــحني فيما يتعلق بإنهاء االحتالل، مثل ما حدث في 

انشقاق كحلون عن الليكود وإيلي يشاي عن شاس وتشكيلهما ألحزاب خاصة بهما.

• طغيان املوضوع االجتماعي على أجندات اليســـار والوسط، واملوضوع األمني على اليمني، 	

مقابل تغييب موضوع االحتالل، ويأتي ذلك في ظل اســـتتباب الوضع األمني بســـبب عدم 

وجود حتديات أمنية مباشـــرة ســـواء إقليمية- مع انهيار جيوش دول الطوق أو انشغالها 

بأمورهـــا األمنيـــة اخلاصة- أو محلية في ظل الهدوء املســـتتب في الضفة، واألهم في ظل 

صياغة أي مواجهة مع الفلســـطينيني بلغة األمن ونزعها عن سياق االحتالل، بل واعتبارها 

دليال على عدم إمكانية احلل مع اجلانب الفلسطيني، كما حدث بالضبط في احلرب األخيرة 

على غزة التي جاءت على خلفية انســـداد األفق السياسي، ومحاوالت إسرائيل تثبيت إدارة 

الصراع ال حله.

على  األخــيــرة  االنتخابات  جــاءت   

خلفية تعمق حالة عدم االستقرار 

الدولي  الدعم  وتزايد  اإلقليمية، 

للفلسطينيين في مقابل تصعيد 

وتزايد  إلســرائــيــل،  الــدولــي  النقد 

األمــيــركــيــة  اإلدارة  بــيــن  ــر  ــوت ــت ال

وحكومة نتنياهو
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وناهيك عن إفرازات االنتخابات اإلســـرائيلية وإسقاطاتها، جاءت هذه االنتخابات على 

خلفية عام حافل بالتطورات الدبلوماسية وامليدانية، وتعمق حالة عدم االستقرار اإلقليمية، 

وتزايد الدعم الدولي للفلسطينيني في مقابل تصعيد النقد الدولي إلسرائيل، وتزايد التوتر 

بني اإلدارة األميركية وحكومة نتنياهو. وقد عمدت إسرائيل- كما يظهر في فصلّي املشهد 

األمني ومشهد العالقات الفلســـطينية اإلسرائيلية- إلى تبني سياسية مزدوجة تدمج بني 

»سياســـات القوة املباشـــرة« كما ظهرت في غزة، وسياسات القوة الناعمة كما ظهرت في 

التعامل في الضفة الغربية. 

2.  المنظومة المزدوجة للتعامل مع الفلسطينيين

نظمت إسرائيل عالقتها مع الفلسطينيني عام 2014 عبر منظومة عمل مزدوجة، تدمج 

بني القوة العنيفة املباشـــرة وبني القوة الناعمة، وتصب كلّها في خدمة الهدف السياســـي 

العام الذي وضعته حكومة نتنياهو، وهو إدارة الصراع بدل حلّه، واالســـتمرار في الوقت 

ذاتـــه فـــي تغيير الوقائع علـــى األرض باجتاه فرض حّل من طرف واحـــد. ال بد هنا من 

اإلشـــارة إلى تصريح وزير »الدفاع« اإلســـرائيلي بوغي يعلون خالل مقابلة خاصة9 على 

هامش املؤمتر الســـنوي ملعهد األمن القومي، بأن السلطة ترتبط عضويا بإسرائيل بعالقة 

بنيويـــة غير قابل للفك مثل توأم ســـيامي، مضيفا أن الوضع احلالي هو الذي سيشـــكل 

اســـاس أي حّل مقبل ال أكثر. إضافة إلى تصريح نتنياهو عشـــية االنتخابات )2015( 

من أنه يعارض إقامة دولة فلســـطينية. وقد شـــهد عام 2014 مســـاعي لتطبيق القانون 

اإلسرائيلي على مناطق املستوطنات، وهو ما يعني فعليا مأسسة قانونية للوضع الفعلي، 

وهو ما يشـــي بتوجه نحو ضم مناطق في مقابل استمرار التضييق على الفلسطينيني في 

مناطق ج، وتصعيد املشـــاريع االســـتيطانية، ومحاوالت فرض وقائع جديدة في املسجد 

االقصى املبارك تشبه حال التقاسم الديني في احلرم اإلبراهيمي. 

ــرا في عمليات البنـــاء والتخطيط  شـــهدت فترة حكومـــة نتنياهو الثالثـــة ارتفاعا كبـي

االســـتيطاني بالذات في مناطق املســـتوطنات املعزولة وخارج الكتل الكبرى، إذ ارتفعت 

نســـبة البناء بـ 40%، كما ارتفعت نســـبة العطاءات التي نشرت ألعمال في املناطق التي 

احتلت عام 1967 إلى مستويات غير مسبوقة في العقد األخير. كما دعمت حكومة نتنياهو 

ما يعادل 460 وحدة استيطانية في الشهر الواحد، نصفها في املستوطنات املعزولة.10 

وأفادت صحيفة »اجليروزاليم بوســـت« 5/11  بأن املجلس اإلقليمي لغور األردن يعد 

خطة للسنوات العشر املقبلة تهدف إلى زيادة سكانه بثالثة أضعاف، بغية تعزيز التواجد 

اليهودي هناك، وعدم تسليمه للســـلطة الفلسطينية. وتشمل اخلطة حملة دعائية لتشجيع 

يِعّد المجلس اإلقليمي لغور األردن 

المقبلة،  العشر  للسنوات  خطة 

بثالثة  سكانه  ــادة  زي إلــى  تهدف 

الــتــواجــد  تــعــزيــز  بغية  أضــعــاف، 

الــيــهــودي هــنــاك، وعــدم تسليم 

األغوار للسلطة الفلسطينية

نتنياهو  حكومة  فترة  شهدت 

عمليات  في  كبيرا  ارتفاعا  الثالثة 

ني  ستيطا ال ا لتخطيط  ا و ء  لبنا ا

بالذات في مناطق المستوطنات 

المعزولة وخارج الكتل الكبرى
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اإلســـرائيليني على االســـتيطان هناك. وذكرت مصادر أن نتنياهـــو حول مبلغ 70 مليون 

شيكل لتوسيع مستوطنة بيت إيل. 

كما أقرت جلنة املالية في البرملان اإلسرائيلي يوم 21 كانون األول، صرف 3,3 مليون 

دوالر لبناء مركز ســـياحي في مســـتوطنة بركان الواقعة شـــمال الضفة الغربية. وشهدت 

ميزانية إســـرائيل للعام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في ميزانية لواء االســـتيطان، بواقع %240. 

وقالت ســـتاف شـــفير من حزب العمل إن 75% من هذه امليزانية موجهة للمســـتوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يدلل حسب املعطيات عن أن ميزانية لواء 

االستيطان تقدر بـ 140 مليون شيكل، مقابل 58 مليون شيكل هي ميزانية اللواء املذكور 

ضمن ميزانية عام 2014، وهو ما يستعرضه في هذا التقرير فصل املشهد االقتصادي.

على صعيد آخر، قامت إســـرائيل بالتصدي حملاوالت منظمة التحرير انتزاع االعتراف 

بالدولة الفلســـطينية دوليا، وهاجمت الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وتعاملت مع 

أموال املقاصة الضريبية الفلســـطينية كورقة للضغط السياســـي. في املقابل، شنت حربا 

على غزة، كان هدفها املعلن إضعاف املقاومة، خاصة حماس، وإعادة ترميم قوة الردع. 

لـــم تضع إســـرائيل أهدافا كبيرة حلربهـــا على غزة كالقضاء علـــى حكم حماس، بل 

اكتفـــت باإلعالن عن هـــدف تدمير األنفاق وترميم الردع، وهـــي أهداف ال ميكن التحقق 

منها بشـــكل واضح، حيث أن النتائج امللموسة للحرب كانت األعداد الكبيرة من الشهداء 

الفلسطينيني بني املدنيني، وبشاعة عمليات الدمار واالبادة التي طالت عائالت بأكملها، في 

املقابل وصول الصواريخ الفلسطينية إلى مساحات واسعة وغير مسبوقة، وتعطيل احلياة 

الطبيعية في إسرائيل. 

في هذا السياق، يشير بعض احملللني إلى أن احلروب اجلديدة التي تخوضها إسرائيل 

في مواجهة منظمات وميليشـــيات غير نظامية منذ حرب 1982  قلبت معها مفاهيم الربح 

واحلســـم التي أصبحت غير ممكنة، إذ لم يعد من املمكن حتقيق حسم عسكري، بل فقط 

محاوالت ترميم قوة الردع التي يتحول فيها املدنيون  إلى وســـائل ضغط وأدوات لتمرير 

الرسائل. في هذا السياق، دخلت مفاهيم جديدة في قاموس وخبرات احلروب اإلسرائيلية 

اجلديدة، مثل تخفيض كثافة اإلرهاب، وحتقيق مستوى معقول من األمن الشخصي، فيما 

تصبح غاية املعركة هي إيالم اخلصم معنويًا واجتماعيًا.11

تلخص السياسة اإلســـرائيلية  املزدوجة، التوجه اإلسرائيلي العام فيما يخص املوقف 

احلقيقي من الصراع، فهي تدعي أنها ترفض التفاوض في ظل ما تسميه »االرهاب«، وتبرر 

حصارهـــا لغزة وحربها عليها في »الدفاع عن مواطنيهـــا« من إرهاب حماس واملنظمات 

الفلســـطينية األخرى ، لكنها في الوقت ذاته تتهرب من احلل في ظل الهدوء األمني الذي 

 دخــلــت مــفــاهــيــم جـــديـــدة في 

ــــوس وخـــــبـــــرات الــــحــــروب  ــــام ق

اإلسرائيلية الجديدة، مثل تخفيض 

مستوى  وتحقيق  اإلرهاب،  كثافة 

معقول من األمن الشخصي، حيث 

إيــالم  هــي  المعركة  غاية  تصبح 

الخصم معنويًا واجتماعيًا
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يســـود مناطق الضفة الغربية، واألهم أنها تستخدم هذا الهدوء من أجل خلق وقائع على 

األرض متنع حتقيق املطالب الفلسطينية. 

وميكـــن أن نلخـــص أهـــم النتائج التي ترتبت عـــن احلرب على غزة، فـــي حتويل غزة 

من مشـــكلة احتالل إلى مشكلة إنســـانية، حيث تتحول املنظمات الدولية واإلنسانية إلى 

»بيروقراطيا وســـيطة« لترتيب العالقة بني غزة وبني العالم اخلارجي، وتكمن خطورة األمر 

في انتزاع غزة فعليا من سياق االحتالل بتحويلها إلى مشكلة إنسانية منفصلة تدار عبر 

األمم املتحـــدة واملنظمـــات الدولية مرة، وأمنية تدار عبر »التقليم« من قبل إســـرائيل مرة 

أخرى. باإلضافة إلى ذلك تعزز إســـرائيل حالة االنقسام عبر التعامل بشكل منفصل مع 

غزة والضفة.

3. متغيرات الواقع اإلقليمي والدولي

جاءت هذه التطورات على خلفية اســـتمرار حالة عدم االستقرار اإلقليمي في املنطقة، 

وظهـــور تنظيم الدولة اإلســـالمية »داعـــش« في مقابل متدد التدخـــل اإليراني في اليمن 

وســـورية والعراق، وإعادة ترســـيم  التحالفات في املنطقة على أســـس طائفية باألساس 

)سني- شـــيعي(، وظهور معســـكرات جديدة متعادية فيما بينها، حيث حتولت إسرائيل 

فعليا إلى عامل هامشـــي في وضع حتالفات دول املنطقة، التي حتولت ايران إلى بوصلة 

لصياغة حتالفاتها وعالقاتها وأولوياتها . 

 ووفـــق التقديرات اإلســـرائيلية التي يوضحهـــا الفصل األمني في هـــذا التقرير، لن 

يكون أمام إســـرائيل في الســـنوات املقبلة أي حتد عســـكري من قبـــل جيوش نظامية ، 

بل من قبل تنظيمات عســـكرية، وذلك بعـــد أن مت حتييد كل من اجليش العراقي واجليش 

السوري واجليش املصري، مقابل ظهور التنظيميات واملليشيات العسكرية غير النظامية.  

وتشـــير القراءات اإلسرائيلية، وخاصة قراءة وزير »الدفاع« بوغي يعلون، إلى وجود أربعة 

معســـكرات في الشـــرق األوســـط حتارب بعضها البعض، بينما تقف إسرائيل في موقع 

املراقب، حتى اآلن. األول، هو »املعسكر الشيعي« الذي يشمل إيران، سورية، حزب الله، 

اجلهاد اإلسالمي واحلوثيني في اليمن. والثاني ما تسميه »املعسكر املعتدل«، ويضم مصر 

واألردن والسعودية ودول اخلليج، وانضمت إليه قطر مؤخرا. الثالث، الذراع السياسية لـ 

»االخوان املســـلمني«، وهم موجودون في غزة وإسرائيل واألردن ومصر وسورية. وأخيرا 

»معسكر اجلهاد السني«، ويشمل »داعش« و»جبهة النصرة«، و»أنصار بيت املقدس« في 

سيناء، كما يشمل عشرات التنظيمات الصغيرة التي تدور في فلكها.

عامل  إلى  فعليا  إسرائيل  تحولت 

دول  أجــنــدة  وضــع  فــي  هامشي 

ــتــي تــحــولــت ايـــران  الــمــنــطــقــة، ال

تحالفاتها  لصياغة  بوصلة  ــى  إل

وعالقاتها وأولوياتها
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3 . 1 إسرائيل..  بين التدهور اإلقليمي والتحوالت الدولية

تســـببت حالة التدهور اإلقليمي التي يعيشـــها العالم العربي، وانشغاله بدمل جروحه 

ــردي مكانة القضية  الداميـــة ومواجهاتـــه الداخلية، التـــي ال يبدو تبدلها فـــي األفق، بـت

الفلســـطينية شعبيا ورســـميا. لكن في املقابل- وبالذات على املستوى الدولي- ميكن أن 

نلحـــظ- كما يوضح فصل العالقـــات اخلارجية-  تغيرا في املـــزاج العام، وتصاعدا في 

التذمر الشـــعبي من السياسات اإلســـرائيلية، وهو ما بدا  واضحا في احلرب على غزة، 

وظهر أيضا بعد أن قامت منظمة التحرير بنقل املواجهة مع االحتالل من طاولة املفاوضات 

املجمدة أصال إلى األروقة الدولية، تزامن ذلك مع جناحات شعبية سجلتها حملة املقاطعة 

وســـحب االســـتثمارات )BDS( متثلت في حتقيق إجنازات كبيرة على مستوى اجلامعات 

في أميركا وأوروبا، إضافة إلى تصاعد االعترافات بدولة فلسطني، ولكنها لم حتقق حتى 

اآلن أي تأثير على صانع القرار اإلسرائيلي في الشأن الفلسطيني. 

3 .2 التوتر مع اإلدارة األميركية

يأتي تصاعد التوتر بني اإلدارة األميركية وبني نتنياهو، على خلفية املواقف املتباينة من 

احملادثات بشأن مشروع إيران النووي، إضافة إلى املواقف املتعنتة التي اتخذها نتنياهو 

فيما يخص مفاوضات السالم ومبادرة كيري، ورفضه إطالق النبضة الرابعة من األسرى 

كما التزم ســـابقا. وقد جاء خطاب نتنياهو الذي ألقاه في الكونغرس في 3 آذار 2015، 

بدعوة من رئيس الكونغرس اجلمهوري جون بينر، وعبر االلتفاف على إدارة أوباما، ليزيد 

من حالة التوتر القائمة بني اجلانبني. وكان نتنياهو تلقى دعوة بينر بعد شـــهر من إعالن 

تقدمي موعد االنتخابات في إســـرائيل، مما اعتبر مبثابة محاولة الستخدام الكونغرس ذي 

األغلبيـــة اجلمهورية كمنصة انتخابيـــة، إضافة إلى اعتباره تدخال في الصراعات احلزبية 

الداخلية، ما أدى إلى اتخاذ مواقف متشـــككة من نوايا نتنياهو من قبل أقطاب واســـعة 

في احلزب الدميقراطي. وقد كان البيان الصحافي الذي أصدرته نانســـي بلوســـي زعيمة 

الدميقراطيـــني فـــي الكونغرس، بعد اخلطاب، تعبيرا عن غضـــب الدميقراطيني حيث جاء 

فيـــه: »لقد حزنت من إهانة العقل األميركي، إضافة إلى دول 5+1، من االســـتعالء جتاه 

معرفتنا للتهديد الذي تشـــكله إيران، ومن التزامنا ملنع إيران من السالح النووي«.12 وقد 

جاءت تصريحات نتنياهو عشـــية االنتخابات األخيرة من أنه يتراجع عن حّل الدولتني، ثم 

حتريضه على العرب يوم االنتخابات ليعمق التوتر أكثر. 

ال ميكن التقليل من أهمية هذا التوتر في ظل عودة نتنياهو للحكم في إســـرائيل لوالية 

رابعة، وعلى رأس حكومة ميينية متطرفة . وكما تشـــير بعض التوقعات فإن هذه األجواء 

جاء خطاب نتنياهو الذي ألقاه في 

الكونغرس في 3 آذار 2015، بدعوة 

الجمهوري  الكونغرس  رئيس  من 

إدارة  على  وبااللتفاف  بينر،  جون 

أوباما، ليزيد من حالة التوتر القائمة 

بين الجانبين
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املشـــحونة قد تكون عامال مهما لتحريك اإلدارة األميركيـــة لطرح مبادرة لتحريك العملية 

السياســـة أوال، وملمارســـة ضغوط جدية على نتنياهو التخاذ خطوات جدية باجتاه إنهاء 

االحتالل ثانيا. ميكن أن نشير في هذا الصدد إلى تصريحات رئيس طاقم البيت األبيض 

دنيس مكدينو ) Denis McDonough ( خالل حديثه أمام اجتماع منظمة اجلي ســـتريت 

اليهودية من أن: االحتالل الذي اســـتمر 50 عاما يجب أن ينتهي،13 مضيفا أن العالقات 

بني اجلانبني متوترة ليس بســـبب إشـــكاليات شـــخصية بني أوباما ونتنياهو، بل بسبب 

انقسامات في الرأي حول التعامل مع قضايا سياسية.14 

وإذا ما أخذنا اســـتجابة نتنياهو للضغـــوط أكثر من مرة بعني االعتبار، فإنه ليس من 

املســـتبعد التوقع أن تســـهم هذه الضغوط في تغيير مواقف نتنياهو، خاصة أن التجربة 

التاريخية تدل على ان نتنياهو استجاب سابقا للضغوط، كما حدث مثال في التوقيع على 

معاهدة واي ريفر إلعادة االنتشار في اخلليل عام 1997، علما أن هذا ال يعني أن تتغير 

املعادلة بشكل استراتيجي ، كما ال بد من التأكيد على أن التوتر مع الواليات املتحدة على 

أهميتـــه لم ميس- وال يتوقع أن ميس- جوهر العالقات االســـتراتيجية بني البلدين، حيث 

من املتوقع أيضا أن يستمر نتنياهو في محاولة إدارة العالقة مع إدارة أوباما عبر سياسة 

إدارة األزمات دون إيصالها إلى مواجهة جدية.

3 .3 التوتر مع االتحاد االوروبي

وكما يظهر فصل العالقات اخلارجية، فقد كان التوتر قد شاب أيضا عالقات إسرائيل 

مع دول االحتاد األوروبي، وأســـهم في ذلك اعتراف الســـويد بفلسطني في أواخر تشرين 

األول 2014، ومجموعـــة االعترافات الرمزية املتتاليـــة بالدولة، ومن بينها اعتراف مجلس 

العموم البريطاني ومجلس النواب اإلسباني واجلمعية الوطنية الفرنسية وجمعية إيرلندا.

 وفيما هاجمت إسرائيل هذه اخلطوات- وما سبقها أيضا من خطوات ملقاطعة منتجات 

املســـتوطنات- فإن إســـرائيل تعاملت مع التوتر عبر تبني سياســـة إدارة األزمات التي 

يتقنهـــا نتنياهو، والتي تهـــدف فعليا إلى احلفاظ على حّد أدنى من االســـتقرار في هذه 

العالقـــات دون أن تصل إلى مواجهة متّس جوهريا بها. في الوقت ذاته، عمدت إســـرائيل 

عبر أذرعها الدبلوماسية املختلفة إلى محاولة حتييد النظر عن االحتالل، عبر التركيز على 

امللـــف اإليراني واعتبـــاره مصدر اخلطر احلقيقي على الســـالم العاملي، هكذا ظل امللف 

النووي اإليراني املوضوع املركزي في السياســـة اخلارجية اإلســـرائيلية، وسيبقى- كما 

يبدو- امللف األساســـي لعمل الدبلوماسية اإلســـرائيلية في حكومة نتنياهو الرابعة، حيث 

من املرجح أن تربط حكومته كل قضاياها مبسألة اإلرهاب اإلقليمي والدولي.

أيضا عالقات  التوتر قد شاب  كان 

إسرائيل مع دول االتحاد األوروبي، 

السويد  اعتراف  وأسهم في ذلك 

بفلسطين في أواخر تشرين األول 

 .2014
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4.  إسرائيل إلى أين؟

4 .1 سيناريوهات، وتوقعات 

ترى التقديرات اإلســـرائيلية أن الصراع ســـيكون »قابال لإلدارة« فقط، وليس »للحل«، 

وأن إســـرائيل عليها بالتالي أن تقوم بتطوير آليات الحتواء الصراع وإدارته وحتويره مبا 

يخدم مصاحلها، وليس تفكيكه.  

فـــي ما يلي بعض خطـــوط عامة من املتوقع أن تقوم بها إســـرائيل في املرحلة املقبلة، 

وتهدف بشـــكل عام إلى إدارة الصراع من جهة، والقيام بتغييرات على األرض حتيل حّل 

الدولتني إلى شـــبه مســـتحيل، وذلك وســـط العمل على تعزيز الهوية اليهودية للدولة على 

حساب مركباتها املدنية:

تعميق االستيطان وتغيير الواقع الدميغرافي على األرض، من خالل تصعيد املخططات   .1

في مناطق القدس ومناطق ج. في هذا الســــياق ال بد من التذكير بأن نتنياهو جنح في 

الفوز مجددا بوالية رابعة بسبب األصوات التي كسبها من املستوطنني على حساب البيت 

اليهودي، وبســــبب خطابه اليميني االستيطاني، وبسبب إعالنه أن الدولة الفلسطينية لن 

تقوم في واليته، وهو ما يعني أن املصوتني سيطالبون بتحقيق ما وعد به، ليس فقط من 

خالل اإلبقاء على الوضع الراهن، بل من خالل تعميقه.

االســــتمرار في مســــاعي نزع الشرعية عن أي حراك فلســــطيني، سواء أكان سياسيا   .2

رسميا، أم شعبيا ميدانيا، والعمل على ربط النضال الفلسطيني باإلرهاب »اإلسالمي« 

كمــــا متثله حركات كداعش والقاعدة وبوكو حرام، والتشــــديد على أن إســــرائيل تقف 

في الصف األول ملواجهة اإلرهاب، وهي تقوم بذلك بوصفها قائمقام الغرب »املســــيـ - 

يهودي« املتحضر في مواجهة اإلسالم الشرقي املظلم. 

مســــاع مســــتمرة لنزع شــــرعية التحركات األوروبية للضغط على إســــرائيل من خالل   .3

إعادة تدوير مصطلحات من  خطاب الالســــامية والعنصرية التاريخية واملسألة اليهودية 

واحملرقة، وإعادة تصنيعها سياســــيا، واســــتعمالها فزاعة ملجابهة اخلطوات األوروبية، 

واعتبار إسرائيل تواجه اآلن »الالسامية اإلسالمية« اجلديدة املدعومة أوروبيا. 

تصاعد التوتر في العالقات األميركية اإلسرائيلية واألوروبية اإلسرائيلية، حيث تشير عدة   .4

مصــــادر إلى أن أوباما قد يتجه –كونه حّرا في الفترة املقبلة من الضغوط االنتخابية- 

إلى تبني سياسة ضاغطة أكثر على حكومة نتنياهو، في املقابل، من املتوقع أن يستمر 

نتنياهو في اللعــــب على التوترات األميركية الداخلية بــــني اجلمهوريني والدميقراطيني، 

والهروب إلى امللف االيراني للتهرب من أي اســــتحقاقات جتــــاه إنهاء االحتالل. وعلى 

 تــواصــل إســرائــيــل مــســاعــي نــزع 

الشرعية عن أي حراك فلسطيني، 

أم  رسميا،  سياسيا  أكـــان  ســـواء 

ربط  على  والعمل  ميدانيا،  شعبيا 

بــاإلرهــاب  الفلسطيني  الــنــضــال 

حركات  تمثله  كما  ــي«  ــالم »اإلس

كداعش والقاعدة وبوكو حرام

»الصراع سيكون »قابال لإلدارة« فقط 

وليس للحل«
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الرغــــم مــــن التوتر الذي قد يتزايــــد، فإنه من غير املتوقع أن ميــــّس هذا عمق العالقات 

االستراتيجية، وال التعاون األمني بني البلدين. 

السعي نحو تعميق السيطرة اليمينية االستيطانية على مفاصل احليز العام، مبا في ذلك   .5

السلطتني التشريعية والتنفيذية، ومحاوالت الهيمنة على اخلطاب العام، وعلى مؤسسات 

املجتمع املدني.

6.  تآكل مســــتمر للحدود السياسية- األيديولوجية الفاصلة بني املستوطنني واملستوطنات 

من جهة وإســــرائيل داخل اخلط االخضر من جهة أخرى، وتزايد متازج املســــتوطنني 

فــــي املجتمع اإلســــرائيلي، باعتبارهم جزءا طبيعيا من الطبقــــات والفئات االجتماعية، 

واستمرار صعودهم في النخب.

اســــتمرار الســــعي نحو تعميق الهوية اليهودية للدولة، وتقليص حيز املواطنة، وذلك من   .7

خالل مترير قانون يهودية الدولــــة وقوانني أخرى تعزز من الطابع اليهودي واإلقصائية 

للفلسطينيني ومحاوالت قمع مطالبهم وحتركاتهم. 

رهن مستمر لكل حراك سياسي مبصالح فئوية وحسابات داخلية حزبية وفئوية، في هذا   .8

الســــياق، سيكون كل حزب شــــريك في االئتالف، وبغض النظر عن حجمه، مؤثرا فعليا 

علــــى إمكانيات احلّل، وإمكانيات مترير أي اتفاق في حــــال مت التوصل إليه في أروقة 

التفاوض.

طغيان مســــتمر لألجندات الفئوية واالجتماعية على خطاب أحزاب الوســــط واملعســــكر   .9

الصهيونــــي، وذلك في ظل عدم وجود برنامج سياســــي بديل مطــــروح من قبلهم. ومن 

املتوقع أن يتناسب هذا الوضع طرديا مع استتباب األمن، إذ كلما زاد األمن اضمحل 

االهتمام باالحتالل وتزايد خطاب احلقوق االجتماعية والطبقية. 

تبني سياسة »تقليم« األظافر من أجل التعامل مع حماس في غزة، مبوجبها يتم التعامل   .10

مع حماس كســــلطة مســــؤولة عن حفظ األمن في غزة، يتم عقابها إذا لم تقم بذلك، من 

غير السعي إلى تدميرها. 

تعزيز عالقات إسرائيل مع القوى الصاعدة، وخاصة مع الهند التي باتت العالقات معها   .11

إستراتيجية من الدرجة األولى، وتعزيز احلضور اإلسرائيلي في مناطق جديدة وخاصة 

في أفريقيا، وقد اتضح إلســــرائيل أن هذه الدول قد تلعب دورا في قرارات مهمة، مثل 

امتناع نيجيريا ورواندا عن التصويت مع القرار الفلسطيني في مجلس األمن.
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