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 :  أشرف العجرمي 

العجرمي  عمل    .)2009-2007كاتب وحملل سياسي ووزير سابق يف احلكومة الفلسطينية ( 
ويف اإلدارة العامة لإلعالم  الفلسطينية رئيسًا لدائرة الشؤون اإلسرائيلية يف وزارة اإلعالم سابقا 

م الفلسطينيةوهو   .اخلارجي   ، له الكثري من املقاالت والدراساتو  كاتب دائم يف صحيفة األ
الت يف الشؤون وكتب يف تماإلسرائيلية ويف قضا اإلعالم  عدد من ا نشر له كتاب  و ، عوا

كثريًا يف وسائل اإلعالم    ييظهر العجرم حول اخلطاب اإلعالمي الديين وحقوق األنسان.
 . واإلسرائيلية  الفلسطينية اإلسرائيلية والعربية والدولية كمحلل للشؤون 

 
  

  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
سس املركز يف مطلع عام مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية  كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات    2000وغري حكومية. 

والسياسة اخلارجية؛  العامة. يهدف املركز إىل تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيجي 
لسياسات املسحية واستطال والبحوث لعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة  عات الرأي العام. يقوم املركز 

اكل تواجه  الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضا ومش
ملركز الفلسطيين  تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم اا

ملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أ  وتبادل اآلراء.                                                                                                            جواء من حرية التعبريللبحوث 
لنشـاطات وا ألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة البحث املسـحي. تقوم هذه يتم القيام 

لعام، وتشـــكيل الوحدات مبمارســـة أربعة أنواع من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـياســـية، وإجراء البحوث املســـحية التجريبية واســـتطالعات الرأي ا
لرتكيز على املســــــتجدات يف الســــــاحة الفلســــــطينية وعلى فر  املوضــــــوعات ق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات 

  .واألكادمييالسياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي 
تمع 2020الســـياســـاتية النقدية اليت يصـــدرها املركز للعام  ضـــمن األوراق   الثالثةهي هذه الورقة  م ا . تتناول هذه األوراق قضـــا ســـياســـاتية داخلية وخارجية 

 الفلسطيين وصانع القرار.
 

         
   رام هللا، فلسطني ، 76 شارع اإلرسال، ص.ب

  2964933-2-970+ ت:
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
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  الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: تعاون أم صدام 

 أشرف العجرمي
ريخ إسرائيل، استمرت ألكثر من مخسمائة يوم وختللتها ثالث عمليات انتخابية يف أقل من          بعد أزمة سياسية هي األطول يف 

لت  نتنياهو تشكيل عام، استطاع رئيس احلكومة بنيامني  ر   مصادقة الربملانحكومته اليت  "الكنيست" يف السابع عشر من شهر أ
)، وذلك بعد أن جنح يف عقد اتفاق مع خصمه بيين غانتس زعيم حزب  46مقابل  73حبصوهلا على دعم غالبية األعضاء ( اضيامل

متدة  أبيض"، وبذلك ضمن لنفسه حكومة مستقرة ملدة ثالث سنوات على األقل أو إىل مىت يشاء يف فرتة والية الكنيست امل - "أزرق
  إىل أربع سنوات. 

ا حكومة وحدة "طوارئ" أقيمت مناصفة بني أحزاب اليمني          احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة هي حكومة ميينية على الرغم من أ
إلضافة إىل حزب   - "الليكود" و"شاس" و"يهدوت هاتوراة" وبني حزب "أزرق   أبيض" احملسوب سياسياً يف خانة الوسط األقرب لليمني 

ت الناشئة عنها وعدم الرغبة   "العمل" و"جيشر" وهلما ثالث وزارات. وقد استطاع نتنياهو حتت شعار مواجهة جائحة كورو والتحد
ت رابعة، أن يتوصل مع غانتس إىل اتفاق يف القضا اليت اختلفا حوهلا وخاصة يف السياسة الداخلية كاحلفاظ على الدميقراطية    يف انتخا

لد ترامب املسماة  والفصل بني  السلطات واستقاللية السلطة القضائية، والسياسة اخلارجية بشأن سبل تطبيق خطة الرئيس األمريكي دو
  "صفقة القرن". 

ا إما عالقة تقوم على التنسيق والتعاون أو على           هذه الورقة تريد فحص أفق العالقة مع احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة من حيث أ
واملواجهة. وأٌي من هذين االحتمالني سيكون رهٌن مبجموعة من العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف السياسة اإلسرائيلية جتاه   الصدام

ا أن تقود إىل احتمال من اإلثنني من قبيل مدى استقرار االئتالف احلكومي ودور الشخصيات املركزية يف   الفلسطينيني، واليت من شأ
ارجية والدفاع يف التأثري على اندفاع نتنياهو. واملوقف الفلسطيين وتطورات الوضع على األرض، واحتماالت  أبيض" ووزاريت اخل-"أزرق

واملوقف األوريب، وموقف    ،احلرب مع إيران أو يف غزة، وعالقة احلكومة مع دول اإلقليم وخاصة الدول اليت هلا اتفاقات سالم مع إسرائيل 
ت املتحدة. مث ما هي التوصيات  احلزب الدميقراطي األمريكي الذي يع  ارض رؤية ترامب، وكذلك موقف اليهود يف اخلارج وخاصة يف الوال

  اليت تطرحها للقيادة الفلسطينية للتعامل مع الوضع اجلديد وآفاق تطوره يف اي من االجتاهني املذكورين. 

  اإلئتالف احلكومي اإلسرائيلي: 
سة احلكومة إىل رئيس احلكومة   فور االتفاق على التناوب بني نتنياهو وغانتس برزت شكوك يف تنفيذ األول للشق املتعلق بتسليم ر
التفاق مع نتنياهو الذي متيز بتحطيم خصومه السياسيني ممن شاركوه احلكم. ولكن   البديل غانتس الذي غامر مبستقبله السياسي 

لرغم من كل شيء فإن وجودهم يف احلكومة هو عمل  غانتس ومجاعته يدعون أ  سيتيح هلم الفرصة للتأثري على القرار يف كل    " وطين " م 
م اجلمهور ومصلحة دولة إسرائيل سواء أكانت داخلية حبت أم هلا ارتباطات إقليمية ودولية ومن بينها العالقة مع   القضا اليت 

أبيض" يؤيد خطة ترامب كرزمة واحدة وال يدعم ضمًا أحادي اجلانب. كما أن  -رقالفلسطينيني وموضوع خطة ترامب. فحزب "أز 
زعيمي احلزب غانتس وغايب اشكنازي يعتقدان أن وجودمها يف وزاريت الدفاع واخلارجية ميكن أن يتيح هلم قدرة أكرب على التأثري يف موقف  

العربية)، قال غانتس أنه ملتزم ببذل كل ما    13القناة  (  18/5/2020احلكومة؛ ففي مراسم استالم حقيبة الدفاع من نفتايل بينت يف  
يف وسعه حلث الرتتيبات السياسية والسعي من أجل السالم، و"دفع خطة الرئيس ترامب للسالم بكل ما تتضمنه". أما اشكنازي فقد  
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فرباير شباط املاضي أن ضم املستوطنات بدون احلوار مع اجلريان يعترب عمًال   3" يف يديعوت أحرونوت صرح يف مقابلة تليفزيونية مع "
غري مسؤول، وأن خطة ترامب جيدة كرزمة واحدة؛ ومعروف عن اشكنازي أنه يؤيد حل الدولتني مع رغبة يف احلفاظ على غور األردن  

يف األسابيع القليلة القادمة    ) أنه48عرب  (موقع    27/5/2020حتت سيطرة إسرائيل ولكن يف إطار اتفاق سالم. فيما قال غانتس يف  
سيجري البحث بشكل مهين من خالل وزاريت الدفاع واخلارجية يف سبل العمل الصحيحة من أجل حتقيق النتائج اليت ستحافظ على  

م سيعملون حبكمة ومسؤولية.     املصاحل األمنية والسياسية إلسرائيل، وأ
م القليلة املاضية  - "الليكود" و"أزرقال شك أن هناك خالفاً بني  أبيض" بشأن القضا السياسية وحل الدولتني. وهذا اخلالف برز يف األ

امات بني مسؤولني يف احلزبني، حيث هامجت الوزيرة مريي ريغف "ليكود" بيين غانتس يف مقابلة مع صحفية   برتاشق االنتقادات واال
لش28/5/2020" (يديعوت " مته  ضج مبا يكفي لتويل منصب رئيس احلكومة وأنه سيمر  )، وا نه غري  خص الضعيف ووصفته 

"  كان بتجربة اختبار خالل العام والنصف القادمني لرؤية إن كان سيتعلم وينضج للوصول هلذا املنصب. ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية "
ف حول تفسري بنود اتفاق الشراكة بينهم خاصة فيما  أبيض"، و"الليكود" وجود خال-) عن مسؤولني يف حزيب "أزرق30/5/2020(

أبيض" أن نتنياهو لن يستطيع الضم بدون موافقة غانتس، فيما قال مسؤولون  -يتعلق بضم املناطق الفلسطينية حيث ادعت مجاعة "أزرق
لقيام بذلك، وهناك من يتوقع انفر    ما عمد نتنياهو على اختاذ قرار عقد االئتالف إذا  اط يف "الليكود" أن نتنياهو لديه الصالحية 

  أحادي.  
تتحدث بعض األوساط اإلسرائيلية عن عدم وجود محاس أمريكي خلطوات إسرائيلية أحادية، ونقل مراسل الشؤون اإلسرائيلية يف موقع  

ألسبوعني املاضيني عن  " األمريكي بن كاسبيت عن مسؤول رفيع املستوى أن أصدقاء نتنياهو يف البيت األبيض امتنعوا خالل ااملونيتور"
"غري متحمسني لفكرة الضم   إيفانكا ترامب الرد على اتصاالته املتكررة، وأن كبري مستشاري الرئيس األمريكي جاريد كوشنري وزوجته 

أن مشكلة نتنياهو الرئيسية أنه "غري قادر على قراءة نوا واشنطن احلقيقية يف هذه   وأضاف املوقعلنظر إىل ظروف اللعب احلالية". 
املرحلة". وهلذا قد يلجأ نتنياهو للقيام بضم رمزي ملستوطنة أو عدد قليل من الكتل االستيطانية اليت كان جيري احلديث عن ضمها  

  إلسرائيل يف إطار تبادل األراضي مع الفلسطينيني. 
ئتالف احلكومي سيعاين من عدم استقرار مبا يكفي للصمود لثالث سنوات، وهناك شكوك يف نوا نتنياهو جتاه تويل غانتس  يبدو أن اال

ت مبكرة، وهو حياول استثمار وجود "أزرق سة احلكومة بعد سنة ونصف وقد يلجأ قبل ذلك النتخا أبيض" لتمرير سياسته. كما  -لر
يادات األمنية على خطة ترامب والضم أحادي اجلانب؛ مع العلم أن رئيس هيئة األركان احلايل أفيف  يواجه نتنياهو موقفا متحفظا للق 

ك" نداف أرغمان قد جنحا يف ثين نتنياهو عن ضم غور األردن بصورة أحادية اجلانب عشية   كوخايف ورئيس جهاز األمن العام "الشا
ت ما فقد تراجع نتنياهو على خلفية معارضة كبار موظفي وزاريت اخلارجية والدفاع وكبار    قبل األخرية يف أيلول سبتمرب املاضي.  االنتخا

لتايل يوفروا  جيل أخرى يف رمبا ينجح هؤالء مرة و  )27/5/2020"هارتس الضباط (" امكانية   على الفلسطينينيقرارات نتنياهو و
  الصدام ولو إىل حني. 

  املوقف الفلسطيين: 
  خطة  عن  االمريكية  اإلدارة اعالن بعد أجري  الذي  واملسحية، السياسية  للبحوث الفلسطيين املركز  اجراه  الذي الرأي  استطالع  اظهر

  أيضا  النتائج  واشارت  كلها،  بنودها وضد الصفقة  ) ضد % 94( فلسطيين  وجود إمجاع  ، " القرن صفقة "  سم  املعروفة  األمريكية اإلدارة
  ذلك  يف  مبا  وأمريكا  إسرائيل مع عالقات  هناك  تكون  لن  نه   الصفقة  ضد  عباس  الرئيس  إعالن  أيدوا ) %65 اجلمهور (  ثلثي  أن إىل 

  االعرتاف  وسحب االنقسام،  اء العظمى الغالبية وطالبت  كما  احتالل، كقوة  املسؤولية حتمل  إسرائيل على  وأن األمنية العالقات
  . القرن  صفقة  على رداً  وذلك  املسلح،  للعمل اللجوء وحىت بل  "أوسلو"،  تفاق العمل  وإيقاف  معها، األمين التنسيق  ووقف  سرائيل، 

  1. إسرائيل  مع  األمين التنسيق  يوقف  ولن قاله   ما  ينفذ لن   عباس الرئيس أن % 68 من    اغلبية  اعتقدت  املقابل  يف
ا اإلسرائيلية القيادة اعلنت ان ، بعدمفراً  الفلسطينية  مل جتد القيادة   القرن،  صفقة  يف جاء ملا تنفيذا فلسطينية  يأراض ضم لعملية خمططا

ا   خاصة   مرارا  به   هددت   ما   تنفيذ  من   ضد   مناعة  اإلسرائيلية  القيادة   لدى  اصبح  كما  به،  دد   ما  بتنفيذ   جبديتها   الشارع  ثقة  فقدت   قد  وا

 
1http://pcpsr.org/ar/node/800   
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ا   السلطة   تعلنها   اليت   التهديدات  ا   تعتقد  أل م بوقف العمل  .  نفذتُ   لن  ا ديدا م جادون يف تنفيذ  وعليه أظهر الفلسطينيون ألول مرة أ
التفاقات مع إسرائيل وأوقفوا التنسيق املدين واألمين مع اجلانب اإلسرائيلي. تشري تقديرات جيش االحتالل أن التصعيد يف املناطق  

كوخايف "انذاراً للقادة العسكريني" بشأن تصعيد حمتمل يف الضفة    الفلسطينية وارداً جداً على خلفية الضم، حيث أصدر رئيس األركان
  الغربية.  

حية أخرى هناك احتمال الندالع مواجهات مع غزة كرد فعل على ما حيدث يف الضفة، على الرغم من أن "محاس" على ما يظهر   من 
فشال أية   ستحاول االستفادة من الوضع القائم لتعزيز سلطتها يف غزة وحتقيق استقالل عن رام هللا. ويبدو أن إسرائيل ستكون معنية 

جهود للمصاحلة والوحدة الفلسطينية، ففي السابق كانت السلطات اإلسرائيلية حتسب حساب السلطة الفلسطينية يف تعاملها مع غزة  
لقطاع، ورمبا اآلن، وعلى ضوء "التحلل   االقتصادية يف القضا   ا  كافة االتمن  "  واملقاصة اخلاصة  فاقات، قد تشعر احلكومة اإلسرائيلية أ

لتعامل مع غزة ككيان مستقل مبا يشمل توريد أموال مقاصة غزة لـ"محاس". وهذا قد يكون   ريس وتبدأ  هي األخرى يف حل من اتفاق 
دات الوضع يف غزة  من أكرب اإلغراءات حلركة "محاس" للمضي قدمًا يف مشروع إمارة غزة. مع أن األمور ليست بسيطة يف ظل تعقي

رة مواجهات مع إسرائيل بني فرتة وأخرى.    ووجود تداخالت ومصاحل إقليمية خمتلفة قد يكون بعضها دافعاً إل
قد يستخدم تقدير املوقف بشأن التصعيد احملتمل يف الضفة كوسيلة للضغط على احلكومة لتأجيل خطوات أحادية متسرعة. ولكن  

ستغالل "محاس" للفرصة للذهاب حنو اتفاق مع إسرائيل أوسع من اتفاقات اهلدنة اليت كان جيري احلديث  الوضع يف غزة واحتمال حماولة ا
لتحذيرات على اعتبار أن غزة هي املشكلة الرئيسة  ا يف السابق قد يكون حافزاً لنتنياهو للذهاب حنو تنفيذ وعوده وعدم االكرتاث    بشأ

  منية اإلسرائيلية قد تكون أسهل يف الضبط واملعاجلة. بينما الضفة اخلاضعة أصًال للسيطرة األ

  الدول العربية:
ً أكرب للعالقة مع الدول العربية وخاصة تلك اليت هلا اتفاقات سالم مع إسرائيل "األردن ومصر"  - يعطي "أزرق  أبيض" يف احلكومة وز

ت  و وقد عرب عن ذلك زعيما احلزب غانتس واشكنازي.  التفاق مع الوال يت  ت على أن الضم  ينص موقف احلزب قبل االنتخا
املتحدة والتنسيق مع األطراف الدولية واإلقليمية ذات الصلة. ويبدو أن كالمها يؤيدان موقف اجلنراالت الرافض لفكرة التطبيق األحادي  

األمنية يف وزارة الدفاع "ينطوي على كارثة   - لهيئة السياسيةاجلانب فهو حسب تعبري اجلنرال احتياط عاموس غلعاد الرئيس السابق ل
  ) 13/5 يديعوت (".  لنسبة إلسرائيل ألنه ميكن أن ينسف العالقة مع األردن اليت بفضلها متلك إسرائيل حدوداً شرقية آمنة

ملوقف الذي صدر عن امللك عبد هللا الثاين يف مقابلته مع " األملانية يف يوم  دير شبيغلصحيفة " وهؤالء يف احلقيقة يهتمون كثريًا 
، والذي قال فيه أن اختاذ إسرائيل "أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية يف متوز (يوليو) املقبل سيؤدي إىل صدام  15/5/2020

يار السلطة الفلسطينية، وأشار اىل أن املنطقة يف هذه احلال ستشهد "مزيداً من    الفوضى والتطرف". كبري" مع األردن، وحذر من ا
لتأكيد    من إقدام األردن ومصر على إلغاء أو جتميد االتفاقات معها. كما خيشون من    ،كغانتس واشكنازي  ،ن و جنراالت سابق  ىخيشو

ديدًا اسرتاتيجيًا لألمن اإلسرائيلي. ولكن السؤال هنا إىل أي مدى يشعرون جبدية   ضعفاحتمال  السلطة يف األردن وهو ما يعترب 
جتاه إلغاء أو جتميد اتفاق  امل واقف العربية؛ فلو كانت التقديرات األمنية والسياسية اإلسرائيلية تشري إىل أن موقف األردن سيذهب 

لكابوس وسيضعون أقدامهم يف األرض لوقف نتنياهو   م سيعملون كل ما بوسعهم لتاليف هذا السيناريو األشبه  السالم مع إسرائيل فإ
عليًا إىل تفكك احلكومة؛ فالسعي اإلسرائيلي هو حنو مزيد من التطبيع مع العامل العريب وليس لفقدان ما يوجد بشكل  وقد يقود ذلك ف

ا مع إسرائيل  ا  بني وخاصة  ، رمسي وعلين. مع أن بعض الدول العربية ال تزال جتاهر بعالقا دول اخلليج والسودان اليت مل تقطع صال
 اهو عن عزمه فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق يف الضفة الغربية. سرائيل حىت بعد إعالن نتني

  احلرب مع إيران: 
ئب رئيس املعهد على رئيس دولة     تشري التقديرات االسرتاتيجية الصادرة عن معهد أحباث األمن القومي اليت عرضها عاموس يدلني 

ت وسيناريوهات احلرب اليت قد ختوضها إسرائيل يف عام  6/1/2020إسرائيل رؤوفني ريفلني يف  ، واليت تتناول التهديدات والتحد
إيران أو ميليشات موالية هلا يف العراق وسورية أو لبنان أمر وارد. وأن التحدي األبرز هو التموضع اإليراين   ، إىل أن احلرب مع2020
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يف املنطقة وخماطر مشروع إيران النووي. وأن خطر اندالع احلرب على اجلبهة الشمالية هو بسبب سعي إيران للتموضع هناك وأيضاً  
لصواريخ الدقيقة م ا قد يضطر إسرائيل إىل القيام بضربة استباقية للحزب. كما يشري التقرير فإن التأخر يف عقد اتفاق  تزويد "حزب هللا" 

  هدنة مع غزة يكرس التأثري اإليراين ويعزز فرص املواجهة على اجلبهة اجلنوبية. 
ا وإخالء قواعد عسكرية يف سوري            ة، وقلصت حجم نقلها لألسلحة عرب  تشري املعلومات اإلسرائيلية أن إيران بدأت خبفض قوا

ا إسرائيل على أهداف إيرانية   الرحالت اجلوية إىل سورية. وحسب مصادر عسكرية إسرائيلية كان هذا بسبب سلسلة اهلجمات اليت نفذ
بعة لـ"حزب هللا" يف سورية ويف العراق مستهدفة الوجود والبىن التحتية والقيادات اإليرانية وليس فقط إح ريب السالح  وأخرى  باط 

 لـ"حزب هللا". وكان وزير اجليش السابق نفتايل بينت تعهد مبواصلة العمليات حىت رحيل إيران من سورية. 
حاليًا يبدو أن موضوع احلرب مع إيران تراجع بسبب انكفاء إيران اليت تعيش أزمة اقتصادية كبرية بسبب تفشي الكورو وبسبب   

ت األمريكية. لكن هذا ال يعين أال يعود املوضوع إىل جدول أعمال احلكومة يف الفرتة القادمة خصوصاً إذا إزداد التوتر بني إيران   العقو
لوكالة قد تعيق أو تؤ  ستفزاز كبري إلسرائيل، وأي حرب بني إسرائيل وإيران بصورة مباشرة أو  ت املتحدة أو إذا قامت إيران  جل  والوال

ا قد تواجه جبهة غزة كذلك.  تنفيذ بعض اخلطط اإلسرائيلية   يف الضفة أل

  : املوقف األمريكي
يلعب املوقف األمريكي دورًا حامسًا يف اخليارات اإلسرائيلية جتاه احلرب أو السالم بل أنه يساعد يف تشكيل احلكومات، وقد حظي  

لد ترامب ساعدته يف الفوز وكسب أصوات اليمني. و  دا كثرية من الرئيس دو ال شك أن موقف ترامب هو الذي سيحدد  نتنياهو 
ومىت. واالتفاق االئتاليف بني غانتس ونتنياهو يتحدث عن شرط االتفاق مع اإلدارة    ،ال  مإلسرائيل إذا ما كانت ستضم مناطق فلسطينية أ 

  االمريكية. أي بدون الضوء األخضر األمريكي لن تستطيع حكومة نتنياهو غانتس فعل شيء.  
لكن يف ظل اخلالف بني اجلمهوريني والدميقراطيني حول خطة ترامب، من الواضح أن نتنياهو قد وضع بيضاته مجيعها يف سلة ترامب  

اإلسرائيلي بديًال خلطة ترامب أو لضم أحادي اجلانب من قبل   -وخسر الدميقراطيني الذين يؤيدون حل الدولتني واالتفاق الفلسطيين 
خيتلف موقف غانتس عن نتنياهو يف حرص األول على عدم معاداة الدميقراطيني وأيضًا يف التحسب الحتمال فوز  إسرائيل. يف املقابل 

يدن الذي يعارض "صفقة القرن"، خاصة بعد اخفاق ترامب يف معاجلة أزمة الكورو ومعدالت البطالة العالية   املرشح الدميقراطي جو 
ت املتحدة وأخرياً املو    اجهات على خلفية تزايد العنصرية. جداً يف الوال

مورها الداخلية وهذا قد يدفعها لعدم دعم خطوات إسرائيلية حنو الضم. فيما يرى    يرى البعض أن اإلدارة األمريكية مشغولة اآلن متاماً 
التصويت له. يف كل األحوال  آخرون أن حاجة ترامب لدعم االجنيليني تزداد على ضوء املشاكل القائمة وهو حباجة خلطوة إسرائيلية لتعزز  

إذا شعر غانتس وجمموعته أن فرص ترامب ضعيفة فهذا قد يزيد معارضتهم لسياسة نتنياهو بتجاهل موقف املرشح الدميقراطي، وقد يقود  
  أبيض" من احلكومة. -ذلك إىل انقسام يف احلكومة وإىل تعطيل الضم أو تصويت مجاعة غانتس ضده أو إىل خروج "أزرق

ت املتحدة الذين هم بصورة عامة يؤيدون خيار حل الدولتني ويتفقون مع املوقف الدميقراطي  كما أن ه ناك أمهية خاصة ملوقف يهود الوال
دد مستقبل دولة إسرائيل من وجهة نظرهم كدولة "يهودية ودميقراطية"   بغالبيتهم الساحقة، وإذا كان نتنياهو قد حتداهم مبواقفه اليت 

م "أزرقفعلى األغلب سيهت ثريهم يبقى حمدوداً  -م  ثري اإلدارة األمريكية.  وليسأبيض" ولن يتجاهلهم. لكن   حبجم 
 

  املوقف األورويب:  
  2الحتاد، ل الرمسية صفحةالجوزيف بوريل، املنشور يف  األورويب، ن البيان الصادر عن املمثل األعلى لألمن والسياسة اخلارجية لالحتادإ

والذي يشري إىل أن االحتاد ال يعرتف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة وأنه سيواصل متابعة  

 
2 -https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters

%20Statement%20by%20High%20Representative%20Josep%20Borrellhomepage_en/77856/Israel: 
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 ً ً الوضع عن كثب واختاذ اخلطوات الالزمة ميثل بيا إلسرائيل ألن السياسة اخلارجية لدول االحتاد  مجاعيًا نذارًا أوروبيًا إ ال يتضمن  فرد
تت مهيأة.  تؤ  إلمجاع. اال أن إمكانية صياغة مواقف واختاذ قرارات بشكل فردي أو رمبا يف إطار جمموعة صغرية   خذ 

يف هذا الشأن ال تستطيع أي حكومة إسرائيلية جتاهل املوقف األورويب بسبب أن أورو هي الشريك االقتصادي األهم إلسرائيل يف العامل  
ا فادحة. ولكن االهتمام اإلسرائيلي مبوقف أورو له عالقة حبجم الضغط األورويب    والذي مينحها مكانة تفضيلية ا ستكون خسار بدو

ت مؤكدة إذا طبقت سياستها وقد يؤثر   والدول املشاركة فيه. وقد يكون هذا موضوعًا مؤثرًا لو وصلت إسرائيل رسائل واضحة بعقو
  كذلك على مستقبل احلكومة. 

  التوصيات: 
جيل    بناء على  لتايل ميكن  مج تطبيق السيادة على مناطق فلسطينية و ما تقدم، ال تزال هناك فرصة لتأجيل تنفيذ حكومة إسرائيل لرب

ن تقوم أسرائيل بتحد العامل والقانون والقرارات الدولية سواء   ي أو منع الصدام مع الفلسطينيني. يف املقابل هناك احتمال ليس صغريًا 
ت املتحدة اليت ستكون شريكة يف القرار. فماذا   ستثناء الوال بضم جزئي أو كامل، وهذا لن يكون مقبوال من مجيع األطراف الدولية 

  ينبغي أن نفعل؟ 
كبريًا على الساحتني اإلقليمية    دبلوماسيًا  أوًال، الضغط ملنع حدوث الصدام بثين إسرائيل عن سياستها املعلنة، وهذا يتطلب جهداً 

يار لألمن   لتحذير من خطورة السياسة اإلسرائيلية وما ميكن أن تسببه من ا والدولية، وكذلك على الساحة اإلسرائيلية ليس فقط 
ضع خرائط بديلة للحدود ويفضل  يف املنطقة، بل بتقدمي رؤية فلسطينية تفصيلية تشمل كل قضا احلل النهائي مبا يف ذلك و   واالستقرار

مج عمل سياسي بديل ميكنه أن يعيد اطالق العملية السياسية وحيبط خطوات   يت الرد الفلسطيين يف إطار عريب وليس منفرداً، وبر أن 
  إسرائيل األحادية اجلانب.  

التفاقات  وخلق بدائل فلسطينية مالئمة، وتكييف  نياً، وضع خطة عملية حلل املشكالت النامجة عن قرار القيادة وقف العمل 
املؤسسات الفلسطينية مع الوضع اجلديد. فمثًال للتعامالت التجارية واملالية ميكن اسناد دور رئيس ملؤسسات القطاع اخلاص للتعامل مع  

طرة اإلسرائيلية اليت ال تتواجد  اجلانب اإلسرائيلي وجتنب التنسيق الرمسي معه. كما جيب بناء جلان محاية شعبية يف املناطق اخلاضعة للسي
ت واجلوازات اجلديدة مع األمم املتحدة اليت ميكن أن تلعب دوراً يف   فيها قوات أمن فلسطينية. كما ميكن بناء بنك معلومات حول اهلو

  محاية حرية حركة املواطنني الفلسطينيني.  
  والضم   ترامب   خلطة   يثاق وطين يقوم على قاعدة عنوان واحد هو التصدي ، حتقيق الوحدة الوطنية بدعوة مجيع الفصائل للتوقيع على م لثاً 

  يف  السياسية يف إطار الشراكة اجلميع  بني الثقة وبناء للتعاون لياتآ وخلق السابقة واالتفاقات اخلالفات يف اخلوض بدون اإلسرائيلي
  يتطلب عقد اجتماع لإلطار القيادي املؤقت ملنظمة التحرير. سلمية، وقد   بوسائل  املشرتك والنضال املسؤولية وحتمل القرار صنع

جتاه مواقف عربية جادة يف معارضة السياستني اإلسرائيلية واألمريكية وممارسة ضغوط على اإلدارة األمريكية، وفضح الد ول  رابعاً، الدفع 
عالن مواقف و  اضحة تصدر عن قيادة منظمة التحرير واستخدام وسائل  العربية اليت خترق اإلمجاع وتقيم عالقات تطبيعية مع إسرائيل، 

  التواصل االجتماعي لتنظيم محالت شعبية واسعة وخلق رأي عام عريب. 
تمع املدين خاصة يف أورو وأمريكا، والتوجه   ت ومنظمات ا خامساً، القيام حبملة دبلوماسية يف العامل تستهدف احلكومات والربملا

ت الدولية  كذلك للمنظمات احلقوقية  لتوازي مع   لالضطالعوحمكمة اجلنا يت  بدورها يف محاية حقوق الشعب الفلسطيين. هذا 
  ترتيب أوضاعنا الداخلية مبا يدفع العامل الحرتامنا وللتضامن معنا؛ فالوضع الداخلي الفلسطيين والتضامن العريب يعززان املوقف الدويل 

   الداعم لشعبنا. 



 

 

  

  أوراق   
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  2020 حزيران (يونيو) 

ــاتية  ضـــمن  الثالثةهذه الورقة هي  ــياسـ ــاتية 2020النقدية اليت يصـــدرها املركز للعام    األوراق السـ ــياسـ . تتناول هذه األوراق قضـــا سـ
تمع الفلسطيين وصانع القرار. م ا  داخلية وخارجية 

  
  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 

سس املركز يف مطلع عام   كمركز مستقل للبحوث األكادميية    2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. 
ودراسات السياسات العامة. يهدف املركز إىل تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛  

لعديد   والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث من النشاطات البحثية،  املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز 
لسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف   منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة 
تمع الفلسطيين وصانع   السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضا ومشاكل تواجه ا

ول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين  القرار ووضع حل
ملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء   للبحوث 

                                                                                                                             وتبادل اآلراء.     من حرية التعبري
لنشـاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة السـياسـة الداخلية، وحدة التحليل االسـرتاتيجي، ووحدة   يتم القيام 

البحث املســحي. تقوم هذه الوحدات مبمارســة أربعة أنواع من النشــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســياســية، وإجراء البحوث 
املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه   املسـحية التجريبية واسـتطالعات الرأي العام، وتشـكيل فرق اخلرباء وجمموعات العمل، وعقد وتنظيم

ــــة واليت حتتاج إىل  ــــية ذات األمهية اخلاصـ ــــياسـ ــــاحة الفلســـــطينية وعلى املوضـــــوعات السـ لرتكيز على املســـــتجدات يف السـ الوحدات 
  .واألكادمييالبحث العلمي 
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