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ל משמעותיות עצפויות להיות השלכות  20-לכנסת הניצחון הימין בבחירות ל
ארה"ב ועם עם היחסים , ובייחוד על עתיד שראלשל יהחוץ -מדיניות

בימים קהילה הבינלאומית בכירים במצד שנשמעו הצהרות הפלסטינים. 
מסמך  .צפויים בחזיתות אלוש עתידיים משבריםעל מעידות אחר הבחירות לש

על ולהשלכות אפשריות שלהן תוצאות הבחירות לות ובות ראשונזה מרכז תג
חוץ -הישראלי למדיניותהמכון  -מיתווים את מומחים במיחסי החוץ של ישראל, 

, עלי חסאן-כמאלד"ר עילי זלצמן, , ד"ר עידו זלקוביץ' ,ר נמרוד גורןד" - אזורית
 דליה שיינדלין.וד"ר 

 

 

 ביחס לישראל ולעולם מנוגדות שתי תפיסות עולםמאבק בין א. 
 

לשניים. הבחירות לא היו רק  הבחירות האחרונות הוכיחו שישראל מפולגת": ד"ר דליה שיינדלין
עם על אישיותו ותפקודו של נתניהו. הן היו מאבק בין שתי השקפות עולם מנוגדת. -משאל

כת מחצית מהעם, מתאפיינת בפחד מפני אויבים השקפת העולם שנתניהו מייצג, ושבה תומ
מבחוץ שמאיימים לכאורה על קיומנו, ברצון להסתמכות של ישראל רק על עצמה, בנטייה 

פני שיקולים -להסתגרות ולבדלנות מול הקהילה הבינלאומית, ובהעדפה של שיקולי זהות על
בידוד בינלאומי, כמהה חומרניים. המחצית השנייה של העם, לעומת זאת, פוחדת מהתבצרות ומ

לשיפור חומרי באיכות החיים, וחשה ביטחון עצמי בקשר לשאלות של זהות. עבור המחצית 
יום. -אינם מהווים תירוץ לדחיית בעיות היום –על אף היותם ממשיים  –הזאת, איומי הביטחון 

ורר לאור המאבק בין השקפות העולם, נתניהו זרע בציבור לקראת הבחירות פלגנות רבה וע
לחיוב ולשלילה. תומכיו תמכו בו ברוב גדול, ומתנגדיו תיעבו אותו. השקפת  –רגשות עזים 

בהתאם למגמות  להוסיף ולהתחזק העתיד הקרובותהעולם של נתניהו ניצחה, ובשנים 
תנסה להנחיל  ,כאן הלהשקפת העולם שתוארים שותפהיחד עם  ,ממשלת נתניהו. תדמוגרפיו

דרך מוסדות תרבות וחינוך,  –בקרב חלקים רחבים עוד יותר בחברה הישראלית ה זאת השקפ
ד"ר דליה ) ".וחקיקה התבטאויות שוטפות של ראשי המדינה, יציבורשיח כלי תקשורת, 

ערכה מחקר , אשר ליטית בישראל ובעולםל ויועצת פוסוקרת דעת קה ן היאשיינדלי
צוות הייעוץ בחברה היא בנוסף, . 2015ל המחנה הציוני בבחירות אסטרטגי עבור הקמפיין ש

 (של מכון מיתווים המדיני
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 ארה"ב-מתיחות גוברת ביחסי ישראלצפי לב. 
 

, ונראה מודד האחד עם השני לתקופה נוספתלהתכעת יצטרכו נתניהו ואובמה " :ד"ר עילי זלצמן
לבוא לידי יוכל הדבר  הבאה. נתניהו להחריף את מדיניותו כלפי ממשלת תעתדמ נשיא ארה"בכי 

על החלטות בנושא העצמאות  מהטלת וטו במועצת הביטחון אמריקאית מנעותהיב מעשי ביטוי
 פתרון שתי המדינותדחייה של נתניהו את הלסיום הסכסוך. הדרושים  פרמטריםההפלסטינית או 
של נתניהו והניסיונות  ,ה את וושינגטון וירושלים במסלול התנגשות חזיתיבמצי ערב הבחירות

. מעבר לכך, אינם משכנעים את ראשי הממשל האמריקאילאחר הבחירות לחזור בו מכך 
לאישור  אותו הישג יד, ושהממשל מתעתד להביאנמצא באיראן  עםהסכם גרעיני שדיווחים ה

את נתניהו בעמדת חולשה  יםמציב ,הקונגרסהתנגדות מועצת הביטחון במטרה לנטרל את 
נתניהו לא ש. מאחר האיראניישראל מתהליכי קבלת ההחלטות בהקשר  את םילנטרולמעשה מ

באיראן ללא תמיכה אמריקאית בשעה להורות על תקיפה ישראלית  ,רוצה, ובוודאי שאיננו יכול
 ני. לנוכח חוסר ההסכמה התהומיזו, התוצאה היא בלעדיות אמריקאית בסוגיית הגרעין האירא

דרדרות אנו צפויים לחזות בהמשך הבין ישראל לארה"ב בנושא האיראני ובסוגיה הפלסטינית, 
. נצחונו של נתניהו, זאתלהצניע מגמה  נתניהו יבקשגם אם כלפי חוץ שתי המדינות, היחסים בין 

ד"ר עילי ) ".החוץ והביטחון של מדינת ישראל-למדיניות שרבא צחון פירוסיבמובן זה, הוא נ
זלצמן הוא חבר ועד מנהל במכון מיתווים ומרצה ליחסים בינלאומיים בקלרמונט מק'קנה 

 (ב"השבאר קולג'
 
 

 להקצנה עלול להוביל פאון בתהליך השלום יקההמשך ג. 
 

. המדיניטובות בנושא התהליך  תוצאות הבחירות לכנסת אינן מבשרות" :ד"ר עידו זלקוביץ'
פועל יוצא מכך הוא וסטינים, הפלעם המשא ומתן  חרדים לא תאפשר את חידוש-ממשלת ימין

הקצנה. ה לחול ין הצדדים עלולוג בדיאלללא ידום יוזמות מדיניות אזוריות. קחסימת האפשרות ל
ינית תעשה סטשיח, הרשות הפל-רואה באף ממשלה ישראלית גורם בר בעוד החמאס אינו

תנסה הרשות הפלסטינית כסרבנית שלום. עיני העולם ר את ישראל בילצי מאמצים נרחבים
 .שיגבירו את הלחץ על ישראלצדדיים -צעדים חדצפויה לנקוט להצטרף לעוד אמנות בינלאומיות ו

פלסטינית אירועים מקומיים של התנגדות לגרור  ההמשך הבנייה הישראלית בהתנחלויות, עלול
, אלימותפעולות החמאס ליזום  ם עזה, עלולבנוסף, ללא התקדמות בתהליך שיקו .תעממי

. ישראל הפלסטיני על לב הציבור מול הרשות הפלסטיניתשלו  במאבקשישמשו את החמאס 
יהיה ולקדם פתרון אזורי לסוגיה הפלסטינית. זה  המתונותערב מדינות צריכה להידבר עם 

התקדמות במסלול הפלסטיני -עצור את פרויקט הגרעין האיראני. היעדרלמאמצים חשוב במרכיב 
בין ממשלת מערכת היחסים ב על ממשלת ישראל ויביא לכך שלחץ בינלאומי רל , כאמור,יגרום

 תוולעל. התפתחויות כאלה יפגעו בביטחון ישראל ותוסיף להיות עכורהבית הלבן הליכוד ל
ד"ר עידו ) ".טריית ההגנה שסיפק עד היום הממשל האמריקאי למדינת ישראלאת מ ערערל

-המרצ, ובצוות הייעוץ המדיני של המכון חבר, מדיניות במכון מיתווים-זלקוביץ' הוא עמית
  (ה"ת באוניברסיטת מינסוטה שבארה"בללימודי המז אורח

 
 

 דן פוליטי חדש עבור אזרחי ישראל הערביםעי. ד
 

ן היו היסטוריות מבחינת התפקיד המרכזי שמילאו בה 20-הבחירות לכנסת ה" :חסאן-כמאל עלי
הפתיע רבים בהיקפו, הוא כבר דבר הפעם ישראל. ניצחון הימין, הגם ש הערבים אזרחי

ה השלישית בגודלה היא . ואולם, הקמת הרשימה המשותפת והפיכתה למפלגבישראל שבשגרה
 תנסההרשימה המשותפת נושאי חוץ. על נושאי פנים וגם על  תשפיע גם, שתופעה חדשה
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 ,הערבי בישראל. בנוסף האזרח סובלמהן חלק מהמצוקות הקשות , או לפחות לשפר, לפתור
ול לפע ולגיטימציה רב פוטנציאליש לה גם  ,פוליטיקה הישראליתרכזי בהפיכתה לגורם מ לאור

לקראת הבחירות, נראה שחל שינוי דרמטי ביחסים בין השמאל  .בזירה האזורית והבינלאומית
ין הערבים. הרשימה המשותפת ומפלגות השמאל לא תיאמו ביניהן מהלכים בישראל לב

ברית פוטנציאליים -ני. אם עד כה נחשבו הערבים כבואף לא חתמו על הסכם עודפים משותפים
מצד שני, המנהיגות של איימן  בחירות האלה הבליטו את ההבדלים בתפיסותיהם.ה, לשמאל

בחתימה על הביע תמיכה עודה היא כזאת שפונה לשמאל בישראל ומדברת גם בשפתו. עודה 
חיוני  היהיאם הדבר בפני הנשיא  היה מוכן להמליץ על הרצוגירמז שו הסכם העודפים עם מרצ,

יכוי לתחילת בנייתה של שותפות סש כאן ייתכן שילמרות חילוקי הדעות, . ממשלת ימיןלחסימת 
 חברה הישראליתבבכנסת ו בסיס תיאום מהלכים=על ,ל בישראלתית בין הערבים לשמאאמ

צוות הייעוץ המדיני של במדיניות במכון מיתווים, חבר -חסאן הוא עמית-)כמאל עלי ".לכלב
 רבית בישראל באוניברסיטה הפתוחה(המכון, ומרצה בנושא החברה הע

  
  

 המתיחות עם תורכיה משך הה. 
 
היו לנתניהו ולארדואן כמה  התורכי משטהז מאבארבע השנים שחלפו " :ר נמרוד גורן"ד

חשש נתניהו הדבר לא קרה.  ,אולםותורכיה. -חסי ישראלהזדמנויות בהן יכלו להביא להסדרה בי
שארדואן לא ישוב לתקוף מילולית את ישראל. הקואליציוניים ודרש ערבויות מתגובת שותפיו 

מדיניות נגד  יוהתבטאויותבאופן חסר תקדים את מהלך מבצע צוק איתן בהחריף  ,דומצ ארדואן,
שראל, חדשה בי תחת ממשלת ימיןארדואן לנתניהו שורר כיום חוסר אמון מוחלט. בין  ישראל.

לפריצת דרך , אין לצפות לך ויגבריובתקופה בה הלחץ הבינלאומי על ישראל בנושא הפלסטיני 
אשר בדומה לבחודש יוני,  הבחירות הכלליות שייערכו בתורכיהלקראת  תורכיה.-ביחסי ישראל
המשך . צפויה אף לגבורעל ישראל  התורכית הביקורתמערכות בחירות קודמות, אירע שם ב

המתיחות עם תורכיה יימנע משתי המדינות לשתף פעולה בנושא הגז הטבעי, ועלול אף לפגוע 
לאור ית. חה את המתיחות הפוליטבסופו של דבר ביחסי הסחר ביניהן, שעד כה שרדו בהצל

בישראל רשמיים -בלתירמים גו ביניהם םשמקיימיחשיבותם של ערוצי דיאלוג מדיני זאת, 
, בין הצדדים דיפלומטיים העברת מסריםיוסיפו לאפשר אלה רוצים ע צפויה לעלות. בתורכיה

ב, בתור "רהא .סיםלשיקום היח לסיועפיקים , וחיפוש אחר את"ניתוח משותף של השינויים במזה
לייצר ו תורכיה-ישראל לנסות למנוע הדרדרות ביחסי ברית של שתי המדינות, צריכה גם היא-בת

צוות בר נמרוד גורן הוא ראש מכון מיתווים, חבר "ד) ".ניהןבים פיוסנ יםמירשמנגנוני הידברות 
 (ת באוניברסיטה העברית בירושלים"היני של המכון, ומרצה ללימודי המזהייעוץ המד

 
 


