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٢٠١٢اإلستراتيجي " مدار"تقرير 

  اجلزيرة نت/عوض الرجوب/ عرض

قراءة أمهيته من تقدمي معديه، وهم جمموعة من الباحثني املختصني، " ٢٠١٢تقرير مدار اإلستراتيجي "يكتسب 

هم وأبرز املستجدات والتطورات اليت شهدا الساحة اإلسرائيلية يف عام موضوعية واستشرافية أل

  .، ووجهتها يف الفترة املقبلة٢٠١١

إسرائيل ومفاوضات : ، هيسبعة حماور أساسيةويتناول التقرير التطورات اليت شهدا الساحة اإلسرائيلية يف 

ألمين والعسكري، املشهد االقتصادي، املشهد السالم، مشهد العالقات اخلارجية، املشهد السياسي، املشهد ا

  .االجتماعي ومشهد الفلسطينيني يف إسرائيل

  أحداث مفصلية

التغريات : ، وهياألحداث املفصلية ذات الطابع اإلستراتيجيشهد العديد من  ٢٠١١يذكر التقرير أن عام 

ب منطقة اليورو واستمرار حتول إسرائيل العاملية اليت تضر واألزمة املالية، بالربيع العريباإلقليمية املرتبطة 

  .وأكثر انعزاال دولة أكثر ميينية وأكثر دينيةلتصبح 

  ٢٠١١املشهد اإلسرائيلي -٢٠١٢تقرير مدار اإلستراتيجي : الكتاب-

  جمموعة باحثني :املؤلف-

  ٣١٦: عدد الصفحات-

  فلسطني، املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية: الناشر-

٢٠١٢األوىل، مارس: الطبعة
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  :الربيع العريب وإعادة صياغة خارطة التحالفات اإلقليمية: أوال

النتفاضة ، واصعود لإلسالميني من جهةيبني التقرير أن سقوط نظام حسين مبارك يف مصر وما أعقبه من 

  .من جهة ثانية، حدثان إقليميان مفصليان ضبابية بشأن وجهة سورية مستقبالالسورية وما يرافقها من 

ويضيف أنه ما زال من املبكر استخالص نتائج قاطعة حول اآلثار املستقبلية لألحداث نظرا الستمرار تفاعلها 

، إسرائيل وتوازناا اإلقليمية مل تعد كما كانت خارطة حتالفاتوسرعة تقلبها، إال أن النتيجة األكيدة هي أن 

وأن أي ختطيط للسياسات اإلسرائيلية املستقبلية سيأخذ يف احلسبان دخول الشعوب كعامل سياسي مؤثر، بعد 

  .أن كانت عامالً غائباً لعقود

قا، فقد كانت ففي احملور املصري، يقول التقرير إنه على الرغم من اهلدوء النسيب، الذي شهدته سيناء ساب

تتحول تدرجييا بفعل غياب الوجود األمين املصري املالئم، وحمدودية القدرة على استخدام السالح، تطبيقا 

  .من جهة، وملجأ للتنظيمات اإلسالمية اجلهادية من جهة أخرى" اإلجرام املنظم"إىل دفيئة لـالتفاق السالم، 

الذي يرجحه غالبية  سقوط نظام األسد: وهات حمتملة هيأما على احملور السوري، فيشري إىل جمموعة سيناري

  .، مع استبعاد التدخل العسكري األجنيباجتيازه هلذه األزمةاحملللني اإلسرائيليني أو 

، "محاس -حزب اهللا- سوريا- إيران"النموذج اليمين وتفكيك حمور: ومن السيناريوهات احملتملة أيضا

للخطر األمين، حصول حزب اهللا على أسلحة سورية إستراتيجية  وحتول اجلبهة السورية إىل مصدر الفوضى

وحتوله إىل نظام ضعيف منشغل  بقاء النظام السوريواندالع حرب جديدة لصرف النظر عن سوريا، وأخريا 

  .بذاته

  األزمة االقتصادية يف منطقة اليورو: ثانيا

إعطاء نتنياهو مساحة أكرب ورويب ستسهم يف يبني التقرير أن األزمة االقتصادية اليت تعيشها دول االحتاد األ

  ".إدارة الصراع ال حله"، وحماولة االستمرار يف سياسة للمناورة والتهرب من أي مفاوضات جدية

"

إسرائيل تأخذ تغير اخلارطة اإلقليمية خاصة يف ظل الربيع العريب واألزمة األوروبية االقتصادية جبدية كربى، وتسعى إىل 

ت بديلة للتحالفات اليت خسراإجياد حتالفا

"
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إسرائيل تأخذ تغير اخلارطة اإلقليمية خاصة يف ظل الربيع العريب واألزمة األوروبية االقتصادية جبدية ويتابع أن 

وتسعى إىل إجياد حتالفات بديلة للتحالفات اليت خسرا، غري أن التقرير يعترب هذه التحالفات حىت اآلن  كربى،

  .ية يف اخلارطة اإلقليميةهي مع دول هامش

وقوة الردع وتشديد أواصر التحالف  تعزيز قوا العسكريةوتوقع التقرير استمرار إسرائيل يف حماولة 

العسكري مع الواليات املتحدة، على الرغم من االختالفات اليت تظهر بني احلني واآلخر على املستوى 

  .السياسي

  الصهيونية القدميةالصراع بني الصهيونية اجلديدة و: ثالثا

، وتشري إىل تزايد عزلتها تغريات داخلية بنيوية تؤثر على وجهتها املستقبليةيوضح التقرير أن إسرائيل تشهد 

، وهذا ما دولة أكثر ميينية وأكثر قومية وأكثر دينيةاإلقليمية، وهو ما يتجلى بتعاظم انسحاب إسرائيل حنو 

  .الدولة" ومية ويهوديةق"تؤكده القوانني اليت تتجه حنو تأكيد 

  أحداث ذات تأثري متوسط

  :إضافة إىل األحداث الكربى واإلستراتيجية السابقة، يستعرض التقرير أحداثا ذات تأثري متوسط هي

وهو ما أسهم يف زيادة مساحة املناورة والتهرب  :انطالق معركة االنتخابات الرئاسية يف أمريكا-١

ت، والتأثري على توجهات الرئيس األمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بامللف اإلسرائيليني فيما خيص املفاوضا

  .٢٠١٢الفلسطيين وتراجعه عن مواقف سابقة اختذها، وهو ما قد يستمر خالل 

حيث شكل توجه منظمة التحرير الفلسطينية لطلب انضمام فلسطني إىل عضوية األمم  :استحقاق أيلول-٢

مهما وحماولة لوضع معادلة جديدة آلليات حل الصراع وفك اجلمود الذي حدثا  ٢٠١١املتحدة يف أيلول 

، لكن تبقى أمهية هذه اخلطوة منوطة باخلطوات اليت ستتلوها واليت ستقوم ا منظمة "عملية السالم"أصاب 

  .التحرير الفلسطينية

، لكن إمكانية ٢٠١١ن عام شهد امللف اإليراين سخونة متزايدة يف الربع األخري م :تسخني امللف اإليراين-٣

شن ضربة عسكرية على إيران تتأثر بعوامل باالنتخابات يف أمريكا وعدم االستقرار يف سورية واألزمة املالية 

  .العاملية
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  مستجدات مهمة

فيما عدا التغريات الكربى واملتوسطة السابقة، شهدت الساحة اإلسرائيلية جمموعة من املستجدات املهمة 

  :ر يف سبعة حماور أساسية هييلخصها التقري

  املشهد التفاوضي: أوال

، لفرض حقائق على األرض حتسن اتباع سياسات إدارة الصراع وليس حلّهيف  ٢٠١١استمرت إسرائيل عام 

من وضعية إسرائيل التفاوضية، وخصوصا يف القدس، كما دف إىل إبقاء الوضع القائم حىت تسنح الفرصة 

  .حل يناسبهاالسياسية إلسرائيل لفرض 

"

أسهمت األزمة االقتصادية العاملية واقتراب موعد االنتخابات األمريكية يف تقليل الضغط على إسرائيل، كما أسهمت 

الثورات العربية بانشغال العامل العريب بشؤونه الداخلية وبالتايل تقليل االهتمام بالشأن الفلسطيين

"

، وتكثيف االستيطان لتجاوز استحقاق أيلول من جهةية واحمللية، واستغلت إسرائيل األوضاع الدولية واإلقليم

وقد أسهمت األزمة االقتصادية العاملية واقتراب موعد االنتخابات األمريكية يف تقليل الضغط من جهة أخرى، 

يب بشؤونه الداخلية وبالتايل تقليل االهتمام كما أسهمت الثورات العربية بانشغال العامل العرعلى إسرائيل،

  .بالشأن الفلسطيين

حلكومة نتنياهو يف جناح األخري يف  ضعف املعارضة وغياب البديل السياسيأما على املستوى احمللي فأسهم 

  .فرض أجندته السياسية يف إسرائيل

  العالقات اخلارجية: ثانيا

بسبب تعثر التقدم يف  تواجه أزمة انعزاليل ما زالت أن إسرائ ٢٠١١أظهرت التطورات اليت حدثت عام 

مسار املفاوضات السلمية، والتدهور يف العالقات مع تركيا وعمليات إعادة التشكيل يف املنطقة العربية الناجتة 

  .عن الثورات الشعبية
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ع القضية النووية ورغم انشغال العامل بالثورات العربية، وجناح إسرائيل يف استغالل الوضع الراهن من أجل دف

النجاحات اليت حققتها احلركات اإلسالمية اإليرانية إىل واجهة اهتماماا، إال أن التحوالت اجلارية وخصوصا 

  .وإمكانية تصاعد عدم االستقرار يف سوريا تؤرق قيادات إسرائيل العسكرية والسياسية على حد سواء

تقاربا يف املواقف خاصة فيما يتعلق برفض األوىل ألي ٢٠١١وعلى صعيد العالقة مع الواليات املتحدة شهد 

ويف املقابل أدت األزمة االقتصادية . حماوالت لفرض قرارات الشرعية الدولية املتعلقة باالستيطان اإلسرائيلي

، وأفسحت اال لدخول تأثريات جديدة إضعاف الدور األورويب واألمريكي يف املنطقةاألوروبية والعاملية إىل 

  .يستمد قوته من املصاحل املشتركة مع إيران وسوريا بنفوذ روسي متجددثلة متم

التأكيد على : ملواجهة التحديات اإلقليمية والضغوط الدولية هي مخسة توجهات إسرائيليةويشري التقرير إىل 

ملعاهدة السلمية مع خطورة التهديد اإليراين، اختاذ موقف ضبايب بالنسبة للثورات العربية، استمرار االعتقاد بأن ا

مصر كنز إستراتيجي، حماوالت احلكومة اإلسرائيلية تعميق تأثريها على السياسة اخلارجية األمريكية، استمرار 

  .جنوب آسيا-توسيع رقعة التأثري اإلسرائيلية يف أقاليم ومناطق جديدة وبعيدة وعلى رأسها دول شرق

  املشهد السياسي الداخلي: ثالثا

على املناخ  تكريس سيطرتهبالدفع مبزيد من املبادرات الرامية إىل  ٢٠١١إلسرائيلي عام استمر اليمني ا

، وباملقابل وجود ائتالف مييين مستقرالسياسي واالجتماعي العام إىل األمام، من خالل استغالل واقع 

ة، ويف عرقلة استئناف استمرت احلكومة يف تنفيذ مشاريع االستيطان وال سيما تلك املتعلقة بتهويد القدس احملتل

  .املفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية

قانون : وعلى رأسها لتكريس هيمنة اليمنيوعلى املستوى التشريعي مت تقدمي وسن جمموعة من القوانني 

  .وغريها" مشروع قانون دخيتر"املقاطعة، وقانون القذف والتشهري واهلجوم على وسائل اإلعالم إضافة إىل 

أحداثًا بارزة أخرى على املستوى الداخلي، يف مقدمتها اهلجوم على احملكمة العليا  ٢٠١١د عام كما شه

، وعلى املنظمات اليسارية، وعلى وسائل اإلعالم والصحافيني، وعلى التيارات لكبح توجهاا الليربالية

سن القوانني واختاذ إجراءات ترمي األكادميية النقدية، باإلضافة إىل تصعيد اهلجوم على املواطنني الفلسطينيني ب

  .إىل تضييق اخلناق على حقوقهم ووجودهم
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  املشهد العسكري: رابعا

إعادة إنتاج بيئة إستراتيجية بأنه مرحلة انتقالية باجتاه  ٢٠١١وصفت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عام 

التخوف والقلق من فترة االنتقال الفاصلة بني والنتيجة هي . مغايرة مليئة بالتهديدات لألمن القومي اإلسرائيلي

املوجة األوىل من الثورات العربية وبني الوضع اجليوسياسي اجلديد الذي سيتكون بعد عدة سنوات، مما 

  .سيضطر إسرائيل إىل إعادة النظر يف برناجمها العسكري وخطة تطوير جاهزية قواا املسلحة

وجوب قراءة تداعيات وحتليلها، تؤكد املؤسسة األمنية على  ويف سياق عرض التقديرات اإلستراتيجية

  .، على أساس أن لكل دولة خصائصها وتركيبتها وتقاليدها اخلاصةالتقلبات اليت تصيب كل دولة على حدة

    املشهد االقتصادي: خامسا

وجود غالء املعيشة وتقليص اإلنفاق على اخلدمات العامة والسياسة الضريبية وعبء األمن ويعترب 

، من أبرز األسباب اليت قادت احتكارات اقتصادية يف إسرائيل والدعم احلكومي السخي املقدم للمستوطنني

جلنة "إىل ظهور حركة لالحتجاج يف إسرائيل أرغمت احلكومة على التحرك وتشكيل جلنة خرباء باسم 

  ".تراختنربغ

خالل السنوات ) و مثانية مليارات دوالرحن(وأوصت اللجنة بتخصيص ميزانيات بقيمة ثالثني مليار شيكل 

وفرض املزيد من الضرائب على  وتفكيك االحتكاراتاخلمس القادمة، حبيث ينال التعليم القسط األوفر، 

  .ذوي الدخل العايل واسترياد بضائع لتخفيض األسعار وغالء املعيشة

جمموعة اقتصادية تسيطر  ٢٢أن و، شركة كبرية ٦٥٠شخص يف إسرائيل ميلكون  ١٧٠٠وأشار التقرير إىل أن 

  .من االقتصاد كله% ٣٠عشر عائالت يف إسرائيل تسيطر على وأن  من االقتصاد،% ٥٠على 

وترى النخبة العسكرية وعدد من اخلرباء االقتصاديني وبعض أرباب املرافق املهمة، أنّ التهديدات اليت تنطوي 

ذرية على حجم ميزانية األمن وبنيتها، عالوة على إعادة عليها الثّورات العربية ستفرض إدخال تغيريات ج

  .صياغة سلّم األولويات اإلسرائيلي بشكلٍ جذري

"

استمرارا يف انتهاج سياسات التضييق وتشديد اخلناق على الفلسطينيني يف إسرائيل من خالل القوانني  ٢٠١١شهد عام 

سياسات استهدافية من جهة أخرىاليت مت سنها أو مت تقدميها للكنيست من جهة، وانتهاج 

"
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  املشهد االجتماعي: سادسا

، وأدت باحلكومة إىل ٢٠١١أبرز األحداث اليت صاغت املشهد االجتماعي عام  حركة االحتجاجشكلت 

للتعامل مع أهم مطالبها وإجياد السبل حللها، ورغم أا خفتت كثريا لكنها مل ختب " تراختنربغ"تعيني جلنة 

  .من املبكر اإلعالن عن انتهائهامتاما وما زال 

، وانطالقها عفويا، وأا غري بدؤها مبجموعة صغرية من الشبان والشاباتومن أبرز مالمح هذه احلركة 

  .متجانسة

  الفلسطينيون يف إسرائيل: سابعا

ل استمرارا يف انتهاج سياسات التضييق وتشديد اخلناق على الفلسطينيني يف إسرائيل من خال ٢٠١١شهد عام 

  .القوانني اليت مت سنها أو مت تقدميها للكنيست من جهة، وانتهاج سياسات استهدافية من جهة أخرى

فعلى املستوى التشريعي مت سن جمموعة من القوانني متس مباشرة بالعرب ودف إىل تشديد السيطرة عليهم، 

حية لوزير املالية بسحب ميزانيات الذي مينح صال قانون منع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية: من بني أمهها

  .من هيئات متوهلا احلكومة يف حال إحيائها ذكرى النكبة

وفيما يتعلق باخلارطة احلزبية للفلسطينيني يف إسرائيل، أبرزت األحداث املتعلقة بالربيع العريب خاصة يف سوريا 

 األمم املتحدة وطلب االنضمام إليها، واحلراك االجتماعي يف إسرائيل، إضافة إىل توجه السلطة الفلسطينية إىل

؛ ففي امللف السوري وجد من يؤيد وختبطا حزبيا داخليا جتاه التغريات اإلقليميةتباينا معينا يف املواقف، 

.النظام السوري خاصة يف اجلبهة الدميقراطية للسالم، ومن يعارض النظام بال هوادة خاصة احلركة اإلسالمية

  


