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العربيـة  واجلزيـرة  اخلليـج  دراسـات  مركـز  ُأسـس 
مركـزًا  بوصفـه  1994م،  عـام  يف  الكويـت  بجامعـة 
بحثيـًا هيتـم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
اخلليـج  ومنطقـة  الكويـت  دولـة  هتـم  التـي  بالقضايـا 
واجلزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة الرشق 

عمومـًا. الدوليـة  والقضايـا  األوسـط 
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ُتعنـى هـذه النـرشة التحليليـة الشـهرية بتقديـم تغطيـة معمقـة 
ألبـرز التطـورات اجلاريـة عـى السـاحة الكويتيـة، واخلليجيـة، 

والعربيـة، واإلقليميـة، والدوليـة.

وهتـدف هـذه النـرشة الدوريـة إىل تزويـد الباحثـن املختصـن 
واجلمهـور العـام بقـدٍر واٍف مـن املعرفـة التـي تتجـاوز املعاجلـة 
اإلخباريـة لألحـداث، بـا يوفـر هلم قـدرًا رصينًا حول الشـؤون 

املحليـة واملسـتجدات يف املنطقـة والعـامل.

وحتليـل  ورصـد  بمتابعـة  النـرشة  تقـوم  ذلـك،  أجـل  ومـن 
األحـداث املعـارصة بأقىص قدر ممكن مـن املوضوعية، مع تبيان 
أسـباهبا، واسـتقراء دالالهتـا، واسـترشاف مسـاراهتا املسـتقبلية.

أ. د. يعقوب يوسف الكندري
مدير مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

ملاذا هذه »النشرة التحليلية«؟
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اسـتضافت اجلزائـر يف األول والثـاين مـن شـهر 
نوفمـر 2022م، أعـال القمـة العربيـة يف دورهتـا 
العاديـة احلاديـة والثالثني، حتت شـعار »مل الشـمل 

العريب«.
وشـاركت دولة الكويت بوفد رفيع املستوى يف 
هـذه القمـة، بحضـور ممثـل صاحب السـمو األمري 
الشـيخ نـواف األمحـد اجلابـر الصبـاح- حفظـه اهلل 
ورعـاه-، سـمو ويل العهـد الشـيخ مشـعل األمحـد 

اجلابـر الصبـاح- رعاه اهلل.
لعـدة  اسـتثنائية  أمهيـة  القمـة  هـذه  واكتسـب 

مقدمتهـا: يف  اعتبـارات، 
1. أهنـا أول قمـة عربيـة ُتعقـد منـذ ثـالث سـنوات 
بسـبب جائحـة )كوفيـد-19(، حيـث ُعقـدت 
القمـة السـابقة هلا يف تونس يف شـهر مارس عام 

2019م.
عـودة  يعنـي  القمـة،  هـذه  انعقـاد  فـإن  ثـم،  ومـن 
العربيـة  القمـم  عقـد  يف  والديمومـة  االنتظـام 
العمـل  يف موعدهـا، وهـو مـا يعـزز مصداقيـة 
ممثـاًل  املؤسـي  الصعيـد  املشـرك عـى  العـريب 
العـام  الـرأي  أمـام  العربيـة،  الـدول  يف جامعـة 
تشـري  إذ  سـواء؛  حـد  عـى  والعاملـي  العـريب 
السياسـة  وممارسـات  الـدويل  القانـون  أدبيـات 
الدوليـة، إىل أن دوريـة انعقـاد القمـم ُتعـد أحـد 
أبـرز معايـري فعاليـة املنظـات الدوليـة واإلقليميـة
التـي  واإلقليميـة  الدوليـة  األوضـاع  ماهيـة   .2
واكبـت انعقـاد القمـة، والتـي رتبـت تداعيـات 

اجلزائر حتتضن
قمة »لم الشمل العربي«

عـى  كبـرية  حتديـات  وفرضـت  جسـيمة 
بـدءا  وذلـك  خـاص،  بشـكل  العربيـة  الـدول 
واحتـدام  أوكرانيـا،  يف  الروسـية  احلـرب  مـن 
مـن  العديـد  يف  األمريكي-الصينـي  التنافـس 
مناطـق العـامل وعى مسـتويات خمتلفة، وتسـارع 
وتـرية التغـري املناخـي عـى نحـو غـري مسـبوق، 
إيـران  برنامـج  يف  الالفتـة  بالتطـورات  مـرورًا 
املتحـدة  الواليـات  انسـحاب  منـذ  النـووي 
عـام  الرنامـج  هلـذا  احلاكـم  االتفـاق  مـن 
2018م، وتدخـالت بعـض دول اجلـوار غـري 
عربيـة  لـدول  الداخليـة  الشـؤون  يف  العربيـة 
وانتهـاك سـيادهتا وسـالمة أراضيهـا يف بعـض 
األحيان)كـا هـو احلال يف الرضبات العسـكرية 
التـي تشـنها كل مـن إيـران وتركيـا مـن وقـت 
آلخـر داخـل األرايض العراقيـة(، وصـوالً إىل 
ارتفـاع منسـوب التوتـر والتوسـع االسـتيطاين 
واسـتمرار  املحتلـة،  الفلسـطينية  األرايض  يف 
وليبيـا  واليمـن  وسـورية  العـراق  يف  األزمـات 

ولبنـان.
واإلقليمـي  الـدويل  املشـهد  هـذا  أن  والشـك 
جعـل مـن )قمـة اجلزائـر( حمفـاًل عربيـًا رضوريـًا 
القضايـا،  مثـل هـذه  ملناقشـة  القمـة  عـى مسـتوى 

بشـأهنا. العربيـة  الـرؤى  وطـرح 
فعالياهتـا  ختـام  يف  العربيـة  القمـة  وأصـدرت 
التـي اسـتمرت عـى مـدى يومـني، بياهنـا اخلتامـي 
الـذي محـل اسـم »إعـالن اجلزائـر«، وتضمـن عدة 

بنـود تتعلـق بأوضـاع الـدول العربيـة.
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وقـد أكد البيان عى مركزية القضية الفلسـطينية 
حلقـوق  املطلـق  والدعـم  العربيـة  للـدول  بالنسـبة 
للتـرف«،  القابلـة  غـري  الفلسـطيني  الشـعب 
بكافـة  العربيـة«  السـالم  بـ»مبـادرة  التمسـك  كـا 
القمـة  أطلقتهـا  والتـي  وأولوياهتـا،  عنارصهـا 

.2002 عـام  بـريوت  يف  العربيـة 
وشـدد »إعـالن اجلزائر« عى رفـض التدخالت 
الداخليـة  الشـؤون  اخلارجيـة بجميـع أشـكاهلا يف 

للـدول العربيـة والتمسـك بمبـدأ احللـول العربيـة 
للمشـاكل.

ونـص اإلعـالن كذلـك عـى رضورة مشـاركة 
الـدول العربيـة يف صياغـة معـامل املنظومـة الدوليـة 
واحلـرب  كورونـا  وبـاء  بعـد  مـا  لعـامل  اجلديـدة 
االنحيـاز  عـدم  بمبـادئ  وااللتـزام  أوكرانيـا،  يف 
وباملوقـف العـريب املشـرك جتاه احلـرب يف أوكرانيا 

الـذي يقـوم عـى نبـذ اسـتعال القـوة.
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شـهدت مدينـة رشم الشـيخ املريـة يف الفـرة 
فعاليـات  انعقـاد  نوفمـر 2022م،  مـن 6 إىل 20 
املؤمتـر السـابع والعرشيـن التفاقيـة األمـم املتحـدة 

املنـاخ )كـوب-27(. لتغـري  اإلطاريـة 
وقد شـاركت دولة الكويت بوفد رفيع املستوى 
يف أعال الشـق الرئايس هلذا املؤمتر العاملي الدوري 
اهلـام، بحضـور ممثل صاحب السـمو األمري الشـيخ 
نـواف األمحـد اجلابر الصباح- حفظـه اهلل ورعاه-، 
اجلابـر  األمحـد  مشـعل  الشـيخ  العهـد  ويل  سـمو 

الصبـاح- رعاه اهلل.
)كـوب-27(  ملؤمتـر  الرئيـس  اهلـدف  ومتثـل 
االتفاقيـات  يف  الـواردة  االلتزامـات  ترمجـة  يف 
تغـري  مكافحـة  بشـأن  الدوليـة  والروتوكـوالت 
ملموسـة؛  واقعيـة  وبرامـج  سياسـات  إىل  املنـاخ، 
مـن أجل وقـف اخلطـر الداهم الذي هيدد مسـتقبل 

البرشيـة.
وناقشـت جلسـات املؤمتـر عـى مدى أسـبوعني 
حـول  دولـة   200 مـن  ألكثـر  وفـود  بحضـور   -
العـامل- القضايـا احليويـة التـي متـس تأثـريات تغـري 
املنـاخ عـى مسـتقبل البرشيـة، ومن أمهها: مسـتقبل 
الوقـود األحفـوري، والطاقـة اجلديـدة واملتجـددة، 
احلـراري،  واالحتبـاس  العـامل،  غابـات  ومحايـة 
وسـبل حتـوط املـدن مـن خماطـر التغـريات املناخيـة 
واجلفـاف  والسـيول  كالفيضانـات  املسـتقبل  يف 
واالرتفـاع القيـايس يف درجات احلرارة، واخلسـائر 
واألرضار لتعويـض الـدول الفقـرية عـن اخلسـائر 

النامجـة عـن الكـوارث املرتبطـة باملنـاخ.

قمة املناخ )كوب ـ 27(
يف شرم الشيخ حتقق اختراقاً مهماً

وبالتزامـن مـع )كـوب-27(، أطلقـت اململكـة 
العربيـة السـعودية النسـخة الثانيـة مـن قمـة مبـادرة 
نقطـة  تعتـر  والتـي  األخـرض،  األوسـط  الـرشق 
حتـول هامـة للمنطقـة يف العمـل املناخـي وأساسـًا 
املنـاخ،  آثـار تغـري  للتعـاون اإلقليمـي يف مكافحـة 
وهـو مـا يعـر عـن الرغبـة الصادقـة للـدول العربية 
وحتقيـق  للمنـاخ  باريـس  اتفـاق  بنـود  تنفيـذ  يف 

املسـتدامة. التنميـة  ومـؤرشات  أهـداف 
ويف كلمتـه أمـام قمـة مبـادرة الـرشق األوسـط 
األخـرض يف مدينـة رشم الشـيخ، قـال ممثل صاحب 
اجلابـر  األمحـد  نـواف  الشـيخ  األمـري  السـمو 
العهـد  ويل  سـمو  ورعـاه-،  اهلل  حفظـه  الصبـاح- 
الشـيخ مشـعل األمحـد اجلابـر الصباح- رعـاه اهلل- 
بالقـرارات  التزامهـا  تؤكـد  الكويـت  »دولـة  إن: 
واملبـادرات اخلليجيـة واإلقليميـة والدوليـة املعنيـة 
بالبيئـة فقـد تضمنـت رؤيـة كويـت جديـدة 2035 
مسـتدامة  معيشـية  بيئـة  حمورهـا  أساسـية  ركيـزة 
البيئيـة  االسـتدامة  حتقيـق  إىل  خالهلـا  مـن  تسـعى 
واإليفـاء بتعهداهتـا البيئيـة أمـام املجتمـع الـدويل.. 
كـا أن دولة الكويـت ملتزمة بكافـة معايري التعاون 
البيئيـة  مشـاريعها  تنفيـذ  يف  املتحـدة  األمـم  مـع 

هلـا«. املخصصـة 
واضـاف سـموه: » يف هـذا الصـدد فقـد رشعت 
دولـة الكويـت يف تنفيـذ عـدد مـن املشـاريع مثـل: 
العامليـة  الـزور  ومصفـاة  البيئـي  الوقـود  مـرشوع 
ومـرشوع مناولـة الكريـت ومـرشوع خـط الغـاز 

اخلامـس«.
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مـن جهتـه، حـذر األمـني العـام لألمـم املتحـدة 
انطونيـو غويريـش يف كلمتـه أمـام مؤمتـر )كـوب-
غرفـة  يف  سـيكون  البرشيـة  »مسـتقبل  مـن   )27
حلـول  إىل  العـامل  دول  تتوصـل  مـامل  اإلنعـاش« 
اجلهـود  وبـذل  املناخـي،  التغـري  لقضيـة  ناجعـة 
للحفـاظ عـى هـدف اتفاقيـة باريـس للمنـاخ لعـام 
درجـة  ارتفـاع  جتـاوز  منـع  يف  واملتمثـل  2015م، 
فـوق  مئويـة  درجـة   1.5 عتبـة  األرض  حـرارة 

الصناعيـة.  الثـورة  قبـل  مـا  مسـتويات 
وبعـد مفاوضات طويلـة وصعبة جتاوزت بكثري 
املوعـد املحـدد، اختتم مؤمتر األطـراف حول املناخ 
نقاشـات  ـا كان حمـور  نصًّ أقـر  بعدمـا  )كـوب27( 
حممومـة ينشـئ صندوقـًا لتعويـض الـدول الفقـرية 
املتـرضرة من التغـرّي املناخي، وسـتعمل جلنة خالل 
العـام التـايل عـى وضـع التفاصيـل املتعلقـة بكيفيـة 

عملـه ومصـادر التمويل
أنطونيـو  املتحـدة  األمـم  عـام  أمـني  وعلـق 
جوترييـش بالقـول إن قمـة املنـاخ يف رشم الشـيخ 

العدالـة«. نحـو  مهمـة  خطـوة  »خطـت 
صنـدوق  أن  رغـم  إنـه  رسـمي  بيـان  يف  وقـال 
اخلسـائر واألرضار لـن يكـون كافيـًا للتعامـل مـع 
»إشـارة سياسـية  فإنـه  املتزايـدة،  املناخيـة  اخلسـائر 
الثقـة  بنـاء  هلـا إلعـادة  ماسـة  كانـت هنـاك حاجـة 

والفقـرية. الغنيـة  الـدول  بـني  املتداعيـة« 
وبينا رحب نشـطاء املناخ بشـكل عام بصندوق 
احلـذر  البعـض  آثـر  اجلديـد،  واألرضار  اخلسـائر 
وأوضحـوا أنـه مل يتـم بعد االتفـاق عـى العديد من 
جوانـب إدارتـه كـا أنـه مـن غـري الواضـح حجـم 

األمـوال التـي سـيجمعها ومـن أي جهـات.
يف  الطاقـة  عـدل  مديـرة  سـو،  جـني  وقالـت 

املتحـدة  الواليـات  إن  البيولوجـي،  التنـوع  مركـز 
واحلكومـات األوروبيـة والـدول الصناعية األخرى 
املقاومـة«. مـن  »بعـد سـنوات  ختلـت عـن موقفهـا 
إىل  أسـايس  بشـكل  ترجـع  املعارضـة  وكانـت 
املخـاوف مـن أن جتـد هـذه الدول نفسـها مسـؤولة 
ماليًّـا عـن تأثـريات انبعاثاهتـا املرتفعـة تارخييًّـا مـن 

احلـراري. لالحتبـاس  املسـببة  الغـازات 
إال أنـه صـار من الصعب التمسـك هبـذا املوقف 
وسـط »تزايـد اجلسـامة والنطـاق والتكـرار« لآلثار 
الضـارة لتغـري املنـاخ، حسـبا ورد يف )خطـة تنفيـذ 

رشم الشـيخ( النهائية.
اجلديـد خمتلفـا عـن صناديـق  الصنـدوق  وسـيكون 
ألنـه  املتحـدة  األمـم  مـن  املدعومـة  األخـرى  املنـاخ 
سـيجمع األمـوال مـن جمموعـة واسـعة مـن املصـادر، 
بـا يف ذلـك بنـوك التنميـة ومصـادر متويـل مبتكـرة مثـل 
الرضائـب عى الوقود األحفـوري أو رشكات الطريان.
الصـادرة  الشـيخ«  رشم  »خطـة  وتضمنـت 
عـن مؤمتـر )كـوب27(، إشـارة إىل تعزيـز الطاقـة 
»منخفضـة االنبعاثـات«، وكذلـك مصـادر الطاقـة 
التـي  مـر  إىل  واضحـة  إشـارة  يف  املتجـددة، 
اسـتضافت املؤمتـر هـذا العـام وإىل منتجـني آخرين 
للغـاز، الوقـود األحفـوري األقـل تلويثـا. ويدعـم 
االتفـاق أيضـا خطـط العديـد مـن البلـدان املنتجـة 
جديـدة  تقنيـة  السـتخدام  األحفـوري  للوقـود 
الحتجـاز الكربـون للحـد من االنبعاثـات بدال من 

اإلنتـاج. تقليـص 
هـذا ومـن املقـرر أن تسـتضيف دولـة اإلمارات 
العربيـة املتحدة، املؤمتـر املقبل )الثامـن والعرشين( 
املنـاخ  لتغـري  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  التفاقيـة 

)كـوب-28(.



9نرشة حتليلية شهرية تصدر عن مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت ـ العدد )٣( ـ ديسمرب ٢٠٢٢م

أميركا: انتخابات »منتصف الوالية« 2٠22م
تسفر عن كونغرس منقسم

يف  الواليـة«  »منتصـف  انتخابـات  أنتجـت 
منقسـم  كونغـرس  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 
بـني ما بـني الديمقراطيـني الذين احتفظـوا بالغالبية 
يف جملـس الشـيوخ، واجلمهوريـني الذيـن سـيطروا 
عـى جملـس النـواب ولكـن بأغلبيـة ضئيلـة مل تلبـي 
طموحاهتـم مـا قبـل االنتخابـات التـي أجريـت يف 

نوفمـر 2022م. الثامـن مـن 
 51 مـن  أغلبيـة  عـى  الديمقراطيـون  وحصـل 
مقعـًدا يف جملـس الشـيوخ املكـون مـن 100 مقعد، 
ممـا سـيجعل مـن األسـهل عـى الرئيـس جـو بايدن 
تقديـم مرشـحيه للمناصـب القضائيـة واإلداريـة، 

التـي تتطلـب اعتـادًا هنائيـًا مـن جملـس النـواب.
أمـا اجلمهوريون فقـد حصـدوا 218 مقعدًا من 
إمجـايل مقاعـد جملـس النـواب البالغـة 435 مقعدًا، 
ليضمنـوا أغلبيـة ضئيلـة يف املجلـس، حيـث كانـوا 
يأملـون يف حتقيـق فـوز كاسـح أو كـا أطلقـوا عليـه 
احلـزب  علـم  لـون  إىل  إشـارة  يف  محـراء«  »موجـة 

اجلمهـوري.

الديمقراطـي-  احلـزب  فقـد  النتيجـة،  وهبـذه   
حـزب الرئيـس جو بايـدن- سـيطرته بأغلبية هشـة 
والشـيوخ(،  )النـواب  الكونغـرس  جملـي  عـى 
احلزبـني  بـني  منقسـًا  اآلن  الكونغـرس  وأصبـح 
الكبريين، وذلك انسـجامًا مـع االجتاهات التارخيية 

املتعاقبـة. األمريكيـة  اإلدارات  مـدار  عـى 
فعى سـبيل املثـال، حينا وصل الرئيس األسـبق 
مثـل  الديمقراطـي  للحـزب  )ينتيـم  أوبامـا  بـاراك 
الرئيـس جـو بايـدن(، إىل البيـت األبيـض يف ينايـر 
عـام 2008م، كان الديمقراطيـون يسـيطرون عـى 
اجلمهوريـون  فـاز  أن  إىل  بمجلسـيه،  الكونغـرس 
بمجلـس النـواب يف أول انتخابـات نصفيـة لـه بينا 

احتفـظ الديمقراطيـون بأغلبيـة جملـس الشـيوخ.
وكـا هـو معتـاد، لعبـت قضايـا السياسـة الداخليـة 
السـيا االقتصـاد والتضخـم الـدور األبـرز يف حتديـد 
توجهـات الناخبـني األمريكيني؛ الذيـن يميلون تارخييًا 
إىل عـدم االكـراث بقضايـا السياسـة اخلارجيـة سـواء 

يف انتخابـات الكونغـرس أو االنتخابـات الرئاسـية.
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»كوفيد ـ 19« ُيفجر احتجاجات
»األوراق البيضاء« يف الصني

شـهدت مـدن صينيـة كـرى بينهـا العاصمـة بكـني، 
تظاهـرات  شـنغهاي،  للبـالد  االقتصاديـة  والعاصمـة 
شـهر  مـن  األخـري  األسـبوع  مـدار  عـى  نـادرة  حاشـدة 
إجـراءات  عـى  احتجاجـًا  وذلـك  2022م؛  نوفمـر 
اإلغـالق التـي تتبعهـا الدولـة ملكافحـة جائحـة فـريوس 

)كوفيـد-19(. املسـتجد  كورونـا 
وهـذه االحتجاجـات غـري املسـبوقة يف الصـني، هـي 
ميـان  يف  الطالبيـة  التظاهـرات  منـذ  نوعهـا  مـن  األوىل 

1989م. عـام  تيانيمـن 
وتفجـرت االحتجاجات ضد سياسـة »صفر كوفيد« 
الرسـمية، بعـد مـرع العـرشات نتيجـة نشـوب حريـق 
ناتـج عـن إجـراءات اإلغـالق الصارمة ضـد )كورونا(.
اخلامـس  يف  أشـخاص  بعـرشة  حريـق  أودى  فقـد 
والعرشيـن مـن نوفمـر 2022م، يف أورومتـي عاصمة 

إقليـم شـينجيانغ شـال غـريب الصـني.
 واعتـرت رسـائل عدة نرشت عى وسـائل التواصل 
كوفيـد  ملواجهـة  املتخـذة  اإلجـراءات  أن  االجتاعـي 
فاقمـت هـذه املأسـاة، إذ إن هنـاك سـيارات متوقفـة منـذ 
أسـابيع بسـبب اإلغالق يف احلـي الصغري الضيـق املؤدي 
إىل املبنـى املشـتعل، وهو ما أعـاق وصول أجهزة اإلنقاذ.
وأطلـق عـى هذه االحتجاجـات »تظاهرات األوراق 
البيضـاء«؛ ألن املحتجـون رفعـوا أوراقـًا بيضـاء فارغـة 
غـرار  عـى  وذلـك  وسـخطهم،  غضبهـم  عـن  للتعبـري 
االحتجاجـات التـي جرت يف هونـغ كونغ عام 2020م، 
عـى  لالحتجـاج  بيضـاء  أوراقـًا  املواطنـون  محـل  حيـث 

القوانـني األمنيـة املشـددة املسـتحدثة يف املدينـة أنـذاك.

وتبـدو خطـورة االحتجاجـات املناهضـة الجـراءات 
مكافحـة »كورونـا« يف الصـني بالنظـر إىل أسـباب عـدة، 

أمهها:
يف  واملهنيـة  العمريـة  الفئـات  خمتلـف  مشـاركة   -
االحتجاجـات، السـيا طـالب وطالبـات اجلامعـات بـا 
يف ذلـك جامعـة تسـينغهوا املرموقـة يف بكـني التـي ختـرج 
منهـا الرئيـس يش جينبينـغ ، مما ُيعيد إىل الذاكرة الرسـمية 
والذاكـرة املجتمعيـة يف الصـني، الذكـرى املؤملـة سياسـيًا 
للتظاهـرات الطالبيـة يف أواخـر ثانينيـات القرن املايض، 
اآلليـات  مسـتخدمة  برامـة  بكـني  قمعتهـا  والتـي 

الثقيلـة. العسـكرية 
- االمتـداد اجلغـرايف لالحتجاجـات، التـي مل تقتـر 
عـى مدينـة واحـدة أو اثنتـني، بـل امتدت إىل مـدن كرى 

عـدة، يف مقدمتهـا العاصمـة بكني.
تـم  التـي  السياسـية  للشـعارات  املرتفـع  السـقف   -
رفعهـا وترديدهـا يف االحتجاجـات، والتـي وصلـت إىل 
واالنتقـاد  النظـام  معارضـة  مـن  مسـبوق  غـري  مسـتوى 
والـذي  احلاكـم  الشـيوعي  للحـزب  الشـديد  العلنـي 
وصـل يف بعـض األحيان إىل مطالبـة الرئيس يش جيننينغ 

األوىل. للمـرة  وذلـك  باالسـتقالة 
املحتجـني،  قبـل  مـن  املتزايـدة  للضغـوط  ونتيجـة 
مكافحـة  تدابـري  بتخفيـف  الصينيـة  احلكومـة  قامـت 
جائحـة »كورونا«، ومـن ذلك: إلغاء رشط اختبار »يب.
واألماكـن  املصالـح  لدخـول  كـرشط  املسـبق  يس.آر« 
التجاريـة،  املحـال  إغـالق  قيـود  وتقليـص  العامـة، 

وغريهـا.
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اليمني املتطرف يعود للسلطة يف إسرائيل
من بوابة انتخابات »الكنيست«

أسـفرت نتائـج انتخابـات الرملان )الكنيسـت( 
اإلرسائيـي اخلامـس والعرشيـن التـي أجريـت يف 
أحـزاب  فـوز  عـن  2022م،  نوفمـر  مـن  األول 
بأكـر  »الليكـود«  بقيـادة حـزب  املتطـرف  اليمـني 
الرئيـي  املؤهـل  جعلـه  ممـا  املقاعـد،  مـن  عـدد 

اجلديـدة. احلكومـة  لتشـكيل 
وبلغـت نسـبة التصويـت يف هـذه االنتخابـات 
إىل  سـنوات،   4 مـن  أقـل  يف  اخلامسـة  ُتعـد  التـي 
نحـو 70.6%، وهـو معـدل املشـاركة األعـى منـذ 

2015م. عـام  انتخابـات 
والدينـي  القومـي  اليمـني  معسـكر  ونجـح 
املتطـرف بزعامـة بنيامـني نتنياهـو يف احلصـول عى 
64 مقعـدًا يف االنتخابـات بعـد فشـله املتكـرر يف 
الـدورات االنتخابيـة األربعة األخـرية يف احلصول 

عـى 61 مقعـدًا.
املعسـكر جمموعـة مـن األحـزاب  ويضـم هـذا 
حـزب  وتشـمل:  املتطرفـة،  واليهوديـة  اليمينيـة 
»شـاس«،  وحركـة  نتنياهـو،  برئاسـة  الليكـود 
وقائمـة هيـود التـوراة )هيـدوت هتـوراة(، وحـزب 
»الصهيونيـة الدينيـة برئاسـة بتسـلئيل سـموتريتش 
حـزب  بـني  حتالـف  عـن  عبـارة  احلـزب  وهـذا 
الصهيونيـة الدينيـة وحركـة »قـوة هيوديـة« برئاسـة 

غفـري.  بـن  إيتـار  املتطـرف  السـيايس 

يف املقابل، ُمني اليسـار اإلرسائيي بأكر خسارة 
يف انتخابات »الكنيسـت« عى مـدار دوراهتا الـ25 
السـابقة، حيث أخفقت حركة »مريتس« اليسـارية 
يف جتـاوز نسـبة احلسـم الالزمـة لدخـول الرملـان، 
وتراجـع متثيـل حـزب »العمـل« إىل أربعـة مقاعد، 
وهـي أقـل نتيجة حصل عليها يف تارخيه السـيايس.
وعى صعيد األحزاب العربية، فقد تنافسـت يف 
هـذه االنتخابات ثالث قوائـم حزبية، هي: القائمة 
املشـركة وهـي حتالـف بـني اجلبهـة الديموقراطيـة 
للتغيـري)  العربيـة  واحلركـة  واملسـاواة  للسـالم 
مقاعـد   6 مقابـل   5 إىل  مقاعدهـا  عـدد  تراجـع 
وقائمـة  2021م(،  عـام  السـابقة  االنتخابـات  يف 
التجمـع الوطنـي الديموقراطي التـي انفصلت عن 
»القائمـة املشـركة« ) مل حتصـل عـى أيـة مقاعـد يف 
)حصلـت  املوحـدة  العربيـة  والقائمـة  2022م(، 
عـى 5 مقاعـد مقابـل 4 يف انتخابـات 2012م(.

ويف ضـوء التوجهـات األيديولوجيـة للحكومة 
اإلرسائيليـة اجلديـدة، مـن املرجـح تزايـد مسـتوى 
واتسـاع  غـزة،  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  يف  التوتـر 
النطـاق اجلغـرايف لالسـتيطان، وتعاظـم إجـراءات 
»هتويـد« مدينـة القـدس املحتلـة واملسـجد األقىص 
املبـارك، كـا ال تبـدو أية فـرص حقيقية السـتئناف 

مفاوضـات السـالم الفلسـطينية اإلرسائيليـة.


