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املشهد اإلسرائيلي لعام 2011 
 ملخص تنفيذي

هنيدة غامن

يرصد تقرير مدار االستراتيجي احلالي، أهم املستجدات والتطورات التي شهدتها 
الساحة اإلسرائيلية في العام 2011، ويحاول استشراف تطور األمور ووجهتها في 

الفترة املقبلة. 
سبعة  في  اإلسرائيلية  الساحة  شهدتها  التي  التطورات  بالتفصيل  التقرير  ويتناول 
اخلارجية،  العالقات  مشهد  السالم،  ومفاوضات  إسرائيل  تغطي:  أساسية  محاور 
املشهد السياسي، املشهد األمني والعسكري، املشهد االقتصادي، املشهد االجتماعي 

ومشهد الفلسطينيني في إسرائيل، باإلضافة إلى ملخص التقرير التنفيذي.
انتهجوا في  الباحثني املختصني،  التقرير وكتابته مجموعة من  أشرف على إعداد 
حتليلهم، تقدمي قراءة موضوعية استشرافية ألهم األحداث التي ميزت العام 2011، 
محاولني جتنب الغوص في السرد التقريري لألحداث والتركيز على املتغيرات ذات 

الطابع اإلستراتيجي.

 إسرائيل 2011- املشهد العام
تشير معطيات دائرة اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية أن عدد سكان إسرائيل بلغ مع نهاية 
2011 حوالي   7.836  مليون نسمة،1  من بينهم  5.901 من اليهود الذين يشكلون 
75.3% من التعداد العام، ومليون و610 آالف  من العرب الذين يشكلون 20.5  %، 
إضافة إلى 325 ألف نسمة يعرفون كآخرين2 ويشكلون 4.25% من إجمالي السكان 
العام. وكما جرت عليه العادة في حسابات املصادر الرسمية اإلسرائيلية، يشمل العدد 

1 دائرة اإلحصاء املركزية، 2011 بيان صحافي: 2011/12/29
  http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201111336 )شوهد 2012/1/20(

2 يضمون مسيحيني من غير العرب وآخرين غير معرفني دينيا بحسب سجالت وزارة الداخلية   

عدد سكان إسرائيل بلغ
 مع نهاية 2011 حوالي

7.8  مليون نسمة
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اإلجمالي سكان القدس احملتلة من الفلسطينيني الذين يقدر عددهم بـ 290 ألف نسمة،  
وسكان هضبة اجلوالن السوريني. 

ويشكل اليهود االشكناز )ذو األصول األوروبية واألميركية( أكبر مجموعة من بني 
املجموعات األثنية األخرى، حيث وصل تعدادهم حوالي 2.2 مليون نسمة يشكلون 
36% من تعداد اليهود، في املقابل يصل تعداد اليهود من أصول شرقية )مواليد آسيا 
وأفريقيا( إلى 1.595 مليون وهو ما يشكل   26.10 % من اليهود3 وقد ولد في العام 

2011 ما يقارب 166.800 طفل في إسرائيل، ووصل إليها 17500 مهاجر. 
وبلغ معدل النمو السكاني في إسرائيل نهاية 2011 وفقا لدائرة اإلحصاء املركزية 
1.9% مقابل 1.8% عام 2010.  وقد بلغ معدل النمو السكاني لليهود 1.7، فيما 
وصل بني السكان العرب إلى 2.5%،4 وسجل العرب املسلمون أعلى معدل للنمو 
السكاني بني العرب، حيث وصل املعدل 2.7 % فيما سجل املسيحيون أقل نسبة بني 
العرب واليهود مبعدل 0.9%، فيما وصل معدل النمو السكاني بني الدروز إلى %1. 
باملقابل سجل اليهود املتدينون »احلريدمي« أعلى نسبة للنمو السكاني، مسجلني بحسب 
عدة  مصادر 4%،5  فيما يبلغ معدل الوالدات عند املرأة احلريدية سبع والدات،6  وهو 
ما تطرقنا إلى آثاره املستقبلية في تقريرنا االستراتيجي السابق7، مع اإلشارة إلى أن هذا 
يعني وبحسب توقعات الباحثني أن املجموعة احلريدية قادرة على مضاعفة عددها كل 

18 عاما مقابل 46 عاما لبقية السكان.8
ويعيش حوالي 40% من سكان إسرائيل في منطقة املركز،  من بينهم 17% في منطقة 
تل أبيب، وتبلغ نسبة الكثافة السكانية في إسرائيل 334 نسمة للكيلومتر املربع، أعالها 
في منطقة تل أبيب بواقع 7470 نسمة للكيلومتر املربع، أما أكثر املدن كثافة فهي مدينة 
املتدينة بواقع 21636 نسمة للكيلومتر املربع.9 ويصل متوسط العمر بني  بني براك 

الرجال في إسرائيل إلى 79.7 وبني النساء 83.4 . 

دائرة اإلحصاء املركزية، 2012، معطيات مختارة من الكتاب السنوي 2011، األرقام حتسب عن   3
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201111240 2010

)شوهد 2012/2/1(   
املصدر السابق.    4

5  يفغينيا بيساروف وارنون سوفير، 2011، إسرائيل دميغرافيا 2010-2030، في الطريق نحو دولة دينية، أوراق 
إسرائيلية، عدد 55.  ترجمة سليم سالمة، إصدار مدار.

6  تعتمد على محاضرة للباحث ايلياهو بن موشيه ، »اجتاهات دميغرافية عند احلريدمي قدمت في مؤمتر عن التشغيل 
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/9E3E5ECF-D2B1-4F21-  :2010/6/7 في  عقد  احلريدمي  عند 

8ACF-79921ACE21FC.htm )شوهد 2012/2/1(
7   مدار،2011 التقرير االستراتيجي 2011 املشهد اإلسرائيلي 2010، »امللخص التنفيذي«ص. 12.

8   ايلياهو بن موشيه . م.س
9   دائرة اإلحصاء املركزية، 2012، املصدر السابق.

يشكل اليهود االشكناز أكبر 
مجموعة من بني املجموعات 
األثنية األخرى، حيث وصل 
تعدادهم حوالي 2.2 مليون 

نسمة يشكلون 36% من تعداد 
اليهود 

نسبة الكثافة السكانية في 
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املربع
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وصفت االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية عام 2011 بأّنه 

مرحلة انتقالية باجتاه إعادة 
إنتاج بيئة إستراتيجية مغايرة 

مليئة بالتهديدات لألمن 
القومي اإلسرائيلي

شهد عام 2011 انخفاضًا في نسبة البطالة في إسرائيل حيث بلغت النسبة %5.6  
لألجير  الشهري  األجر  معدل  ارتفع  كما   ،2010 نهاية  عند   %6.7 كانت  أن  بعد 
الواحد إلى 8555 شيكال10 )2343 دوالرا( بعد أن كان 8340 شيكال في نهاية العام 
2010 و- 7،463 شيكال في نهاية عام 2009. جتدر اإلشارة هنا إلى وجود تفاوت 
ملحوظ في الدخل بني قطاعات االقتصاد املختلفة، إذ تفيد مؤشرات دائرة اإلحصاءات 
املركزية ووزارة املالية إلى أن الدخل املتوسط الشهري في قطاع الصناعة يعلو الدخل 
العام بنسبة 40% ويصل في الوقت الراهن إلى 11،800 شيكل )3240 دوالرا(. 
ويبرز هذا التفاوت أيضا داخل قطاع الصناعة نفسه، فقد كانت قيمة الدخل املتوسط 
الشهري في قطاع التكنولوجيا الرفيعة أكثر من 20 ألف شيكل )5586 دوالرًا(، وفي 
صناعة التكنولوجيا املختلطة أكثر من  15 ألف شيكل )4189 دوالرًا(، فيما بلغ في 

الصناعات التقليدية 8 آالف شيكل ويقارب معدل الدخل العام.11

أحداث مفصلية وسيناريوهات متوقعة
التي  االستراتيجي  الطابع  ذات  املفصلية  األحداث  من  العديد   2011 العام  شهد 
أثرت وستؤثر في السنوات املقبلة على وجهة املشهد اإلسرائيلي وتطوراته املستقبلية، 
وعلى رأسها التغيرات اإلقليمية املرتبطة بـ »الربيع العربي«، وما سيتمخض عنها من 
إعادة صياغة للمشهد اإلقليمي وخارطة التحالفات فيه، حيث وصفت االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية عام 2011 بأّنه مرحلة انتقالية باجتاه إعادة إنتاج بيئة إستراتيجية 
التي  العاملية  املالية  بالتهديدات لألمن القومي اإلسرائيلي، تليها األزمة  مغايرة مليئة 
القوى  خارطة  في  محتملة  تغيرات  من  عليها  سيترتب  وما  اليورو  منطقة  تضرب 
املستقبلية، واستمرار حتول إسرائيل لتصبح دولة أكثر ميينية وأكثر دينية وأكثر انعزاال. 
إسرائيل،  أثر خاص على   العربي  الربيع  الناجت عن  اإلقليمي  كان لالهتزاز  وقد 
إذ أعاد نفض خارطة  التحالفات اإلقليمية، وميكن النظر إلى سقوط نظام مبارك في 
مصر، بوصفه إغالقًا حلقبة »اخلروج من العزلة«، إذ خسرت إسرائيل آخر حلفائها 
بعد خسارتها نظام الشاه أواًل وتركيا ثانيا، وأصبحت اليوم عمليا دولة من غير حليف 

إقليمي مهم.
إضافة إلى هذه األحداث املفصلية، شهدت الساحة احمللية والدولية أحداثًا مهمة 
أخرى أثرت وستؤثر على وجهة املشهد اإلسرائيلي واإلقليمي على املدى القريب، 

10  محتلن في دائرة اإلحصاءات املركزية لغاية 31 كانون الثاني  2012.
11  املزيد في املشهد االقتصادي في هذا التقرير.

شهد عام 2011 انخفاضًا في 
نسبة البطالة في إسرائيل حيث 

بلغت النسبة %5.6
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من بينها انطالق احلملة االنتخابية الرئاسية األميركية وتوجه منظمة التحرير الفلسطينية 
لطلب عضوية دولة فلسطني في األمم املتحدة، إضافة إلى تسخني امللف اإليراني وعودة 

التلويح بتنفيذ ضربة عسكرية ملنشآت ايران النووية.
تبدو إسرائيل في ظل هذه التطورات أكثر من أي وقت مضى دولة »معزولة« في 
محيطها، متوجسة مما سيتمخض عنه املستقبل فيما يتعلق بجيرانها، خاصة مع اندالع 
الثورة السورية وما يرافقها من  ضبابية، مقابل هذه التغيرات اخلارجية، تزايد التوجه 
داخليا باجتاه اليمني القومي، وكما تشير التحليالت والدراسات فان إسرائيل تشهد 
فيما   مما سبق،  دينية  وأكثر  ميينية  أكثر  دولة   إلى  معها  تتحول  بنيوية  داخلية  حتوالت 
املجتمع  العلمانية واليسارية، ويتم تضييق اخلناق على منظمات  القوى  تتراجع قوة 
إعادة  تعمل على  ميينية  قبل قوى  اإلنسان ومحاصرتها من  املدني ومنظمات حقوق 
تأكيد القيم القومية الصهيونية، كحال منظمة ام ترتسو،12  فيما يتزايد انسداد األفق 

أمام حل الدولتني.
 وميكن القول في هذا السياق إن انطالق حركة االحتجاج التي رفعت شعارات العدالة 
االجتماعية، كشف عن الصراعات الداخلية التي تتنازع إسرائيل بني قطب يحاول استرداد 
قيم »الصهيونية االشتراكية القدمية« التي مثلها سابقا حزب العمل وأحزاب اليسار، وبني 
ميثلها  ويهودية  قومية  نيو-ليبرالية  ميينية  جديدة«،  »صهيونية  إنتاج  إعادة  يحاول  قطب 

حتالف يشاي-ليبرمان-نتنياهو. 

تغيرات ذات طابع استراتيجي

الربيع العربي وإعادة صياغة خارطة التحالفات اإلقليمية 
من  لإلسالميني  صعود  من  أعقبه  وما  مصر  في  مبارك  حسني  نظام  سقوط  شكل 
جهة واالنتفاضة السورية وما يرافقها من ضبابية بشأن وجهة سورية مستقبال من جهة 
ثانية، حدثني إقليميني مفصليني. ومع أنه ما زال من املبكر استخالص نتائج قاطعة 
حول اآلثار املستقبلية لألحداث  نظرا الستمرار تفاعلها وسرعة تقلبها، إال أن النتيجة 
األكيدة هي أن خارطة حتالفات إسرائيل وتوازناتها اإلقليمية لم تعد كما كانت، وأن أي 

وتهدف  الثانية  لبنان  حرب  بعد  أقيمت  ميينية  حركة  هي  الثانية«،  الصهيونية  ترتسو-الثورة  »ام  الكامل   اسمها    12
بحسب نشراتها إلى »تقوية  قيم الصهيونية، وجتديد اخلطاب والفكر وااليديولوجيا الصهيونية في إسرائيل«، من 
أهم ما تقوم به احلركة هو »محاربة« ما تسميه التوجهات املعادية للصهيونية في االكادمييا اإلسرائيلية ومقارعة حتول 
خطاب باحثني ومفكرين ال صهيونيني  إلى  جزء مهيمن في بعض األقسام في اجلامعات اإلسرائيلية خاصة في 

أقسام علم االجتماع والعلوم السياسية.

تبدو إسرائيل في ظل هذه 
التطورات أكثر من أي وقت 
مضى دولة »معزولة« في 

محيطها

أي تخطيط للسياسات 
اإلسرائيلية املستقبلية سيأخذ 

في احلسبان دخول الشعوب 
كعامل سياسي مؤثر ، بعد أن 

كان عاماًل غائبًا لعقود
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تخطيط للسياسات اإلسرائيلية املستقبلية سيأخذ في احلسبان دخول الشعوب كعامل 
سياسي مؤثر ، بعد أن كانت عاماًل غائبًا لعقود، اعتادت إسرائيل خاللها على صياغة 
سياستها مقابل »أنظمة« ورؤساء فقط. وفيما يهدد سقوط نظام مبارك بتحول مصر عامة 
وسيناء خاصة إلى مصدر »للخطر« ، فان سقوط النظام السوري من املمكن أن يفتح 
بابا ملوازنة هذه اخلسارة عبر »تفكيك« محور »حزب الله، إيران، سورية وحماس«، 
بالطبع في حال صعد إلى احلكم في سورية نظام »براغماتي« مقبول غربيا،  وذلك 
وعدم حتول سورية إلى »عراق« جديد، مشحون بالفوضى وساحة عمل للتنظيمات 

»املعادية«، وهو ما تخشاه إسرائيل. 

مصريا: سيناء تتحول إلى مصدر للتهديد االستراتيجي
شهدت اجلبهة املصرية اإلسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السالم بني اجلانبني وضعا مستقرا، 
وعلى الرغم من الهدوء النسبي فقد كانت سيناء تتحول تدريجيا بفعل غياب الوجود األمني 
املصري املالئم، ومحدودية القدرة على استخدام السالح، تطبيقا التفاق السالم، إلى 
دفيئة لـ »اإلجرام املنظم« من جهة، وملجأ للتنظيمات اإلسالموية اجلهادية من جهة أخرى، 
وتشير التقارير املتواترة من مصر إلى أن بعض مناطق سيناء التي تبلغ مساحتها ثالثة أضعاف 
مساحة إسرائيل، ويقطنها 200 ألف نسمة أغلبهم من البدو، حتولت إلى مناطق  لتهريب 

السالح واملخدرات.
يعني هذا استراتيجيا أن الشروط التي وضعت في معاهدة كامب ديفيد من أجل 
ضمان »أمن إسرائيل« من خالل تقييد الوجود الرسمي العسكري واألمني املصري 
حتولت إلى شروط ممتازة لنمو تهديد »غير رسمي« مختلف ميتاز بكونه موزعا ومتشعبا 

وبال رأس، تصعب مواجهته.13 
 لم تشكل االوضاع في سيناء مصدر إزعاج استراتيجي إلسرائيل قبل سقوط نظام 
مبارك، غير أن سقوطه، وعدم استقرار احلال األمني في مصر إلى اللحظة، باإلضافة 
إلى صعود التيار اإلسالمي والسلفي، وما أوضحته أحداث السفارة اإلسرائيلية في مصر 
من »عداوة« في الشارع املصري إلسرائيل، أدى إلى تغير النظرة، وفي هذا السياق تعبر 
جهات إسرائيلية عن خشيتها من أن تتحول سيناء إلى مصدر للتهديد االستراتيجي.14

13   معاريف http://news.walla.co.il/?w=/13/1850397 2011/8/14 )شوهد 2012/2/15(.
14   Ehud Yaari, 2012, “Sinai: A New Front”, Policy Notes, The Washington Institute for Near East 
       Policy • No. 9  • January 2012 

وأيضا ، ايهود يعاري ، 2012/2/27 »سيناء...جبهة جديدة في الصراع العربي-االسرائيلي«، االيام ص. 19. 
)مترجم عن العبرية(
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ال تقتصر مخاوف إسرائيل من تغير الواقع في مصر على اخلوف من مستقبل سيناء 
وقدرة الدولة على فرض سيطرتها عليها، إذ إن سقوط نظام مبارك يعني عمليا خسارة 
»زعيم متفهم ووسيط قادر على أخذ دور في حل اإلشكاليات مع الفلسطينيني«، واألهم 
خسارة الهدوء الذي ميز اجلبهة املصرية، ميكن في هذا السياق رصد مخاوف إسرائيلية 
من أن تتحول مصر إلى دولة معادية تدريجيا، وان يتم إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وهو 
ما يعني عمليا أن تعود إسرائيل إلى الظروف األمنية التي سادت ما قبل حرب 1967.

سورية: سيناريوهات محتملة
الساسة  من  الكثير  يجمع  وفيما  كثب.  عن  سوريا  في  يحدث  ما  اسرائيل  تراقب 
واحملللني على أن نظام األسد ساقط ال محالة، فان هناك )قلة( أيضا ترى إمكانية اجتيازه 
لهذه األزمة. وتستبعد التقديرات اإلستراتيجية اإلسرائيلية التدخل العسكري األجنبي 
في سورية بسبب صعوبة تشكيل ائتالف دولي إلسقاط األسد، خاصة بسبب املوقفني 

الروسي والصيني.
النظام،  سقوط  حال  في  ووجهتها  سورية  مستقبل  قراءة  في  التحليالت  تتفاوت 

وميكن في هذا السياق  أن نشير إلى عدة سيناريوهات إسرائيلية:
السيناريو اليمني وتفكيك محور »إيران-سورية-حزب الله- حماس«: ترجح . 1

األزمة  مع  للتعامل  اليمني«  السيناريو  اإلسرائيلية  اإلستراتيجية  التقديرات 
السورية، وهو ما سيؤدي إلى انهيار النظام نتيجة التآكل املتواصل والنزف. 
تعتمد هذه التقديرات على تقديرات شعبة االستخبارات في اجليش اإلسرائيلي 
)أمان( للعام 2012، التي متيل إلى الترجيح بأن الهزة التي تعم الدول العربّية 
في الشرق األوسط ستستمر على األقل حتى انتهاء 2013، يرى البعض أن 
هذا السيناريو قد يؤدي في حال حتققه إلى صعود نظام  »سني معتدل« وليس 
إسالميًا »متطرفًا« كما حصل مثال في مصر، وبحسب هذه القراءة من املتوقع 
الطبقات الوسطى وحتظى بدعم فئات  السلطة غالبية سنية متثل  إلى  أن تصل 
أخرى مكونة من األقليات املختلفة.15 وفي حال حتقق هذا السيناريو سيؤدي 
سقوط نظام البعث إلى تسديد ضربة قاصمة لنفوذ إيران في املنطقة، وسيضعف 
سيؤدي  إذ  »اللبنانية«،  اجلبهة  على  خاصة  املناورة  على  قدرتها  استراتيجيا 
سقوط بشار إلى قطع الطريق أمام إمدادات السالح من إيران إلى حزب الله، 
وهو ما قد يؤدي إلى »حتييد« سورية أوال وإضعاف اخلطر املتمثل بحزب الله 

15  Zisser, Eyal. The Syria of Bashar al-Asad: At a Crossroads. INSS Insight. No. 249, April 5, 2011
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ثانيا، والى إضعاف الهيمنة اإليرانية ثالثا. عمليا، يعني حتقق هذا السيناريو 
أن إسرائيل »ستوازن« إلى حّد ما خسارتها اإلستراتيجية بعد »الضربة« التي 

تلقتها إثر سقوط نظام مبارك. 
سيناريو الفوضى وحتول اجلبهة السورية إلى مصدر للخطر األمني: في حال . 2

اليمنية،  املعادلة  غرار  على  »االنتفاضة«  إلنهاء  صيغة  إلى  الوصول  فشل 
الفوضى و/أو احلرب  املرجح هو دخول سورية في حالة من  السيناريو  فان 
األهلية، في هذه احلالة حتى وان بقي النظام، فستكون الدولة ضعيفة بنيويا 
واستراتيجيا، بحيث يخسر النظام  قدرته على السيطرة على أجزاء واسعة من 
البالد، وال يستبعد في هذا احلال أن تقسم البالد إلى مناطق نفوذ جلماعات 

منشقة أو مسلحة.16
يحمل حتول سورية إلى ساحة للفوضى أو للحرب األهلية، في طياته »تهديدا«   
ألمن إسرائيل القومي، من وجهة نظرها، وذلك ألن »تراخي« الدولة  يعني 
»إمكانية دخول منظمات »جهادية« سواء من العراق أم من أماكن أخرى إلى 

سورية، وهو ما قد يهدد بتحويل جبهة اجلوالن إلى جبهة »نشطة« . 
تتجاوز املخاوف اإلسرائيلية دخول جماعات جهادية إلى سورية إلى خوف   
من  وقوع األسلحة اإلستراتيجية في سورية في حال سقوط النظام أو إنهاكه 

في أيدي منظمات »معادية«، بالذات أيدي حزب الله.
حصول حزب الله على أسلحة سورية إستراتيجية واندالع حرب جديدة لصرف . 3

النظر عن سورية: تتخوف إسرائيل من أن يقوم النظام السوري بتزويد حزب الله 
بأسلحة إستراتيجية متطورة، خاصة األسلحة اجلديدة التي مت شراؤها مؤخرا 
من روسيا مثل صواريخ أرض-جو أو ارض- أرض، كما تتخوف إسرائيل 
من أن يحصل احلزب على أسلحة كيماوية أو بيولوجية.17  وفيما عدا املخاوف 
من حصول حزب الله على أسلحة متطورة وجديدة، تعبر مصادر إسرائيلية 
مختلفة عن مخاوفها أن يقوم حزب الله بلعب دور فاعل لـ »مساعدة« النظام 
السوري للخروج من أزمته،  وذلك بأن يقوم بـ »عمل استفزازي« ضد إسرائيل 
يؤدي إلى إشعال اجلبهة اللبنانية بهدف صرف األنظار عما يحدث في سورية. 

بقاء النظام السوري وحتوله إلى نظام ضعيف منشغل بذاته : يبقى بقاء النظام . 4

16   انظر: رون بن يشاي ، موقع جريدة يديعوت احرونوت االلكتروني2012/2/9   »توقع:سورية ستتقسم مثل 
العراق« : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4187508,00.html )شوهد 2012/2/15(

17  املصدر السابق. 
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السوري على حاله  سيناريو شبه غائب في األدبيات اإلسرائيلية، علما أن هذا 
ما زال في طور املمكن في ظل ما يبديه اجليش من ثبات رغم حاالت االنشقاق، 
وفي هذا السياق أعرب البنتاغون في أواسط شباط 2012 على لسان رئيس 
وكالة استخبارات البنتاجون )DIA( اجلنرال رونالد برجس أن نظام  بشار األسد 
يبدي متاسكا، وهو ما يعاكس تقديرات إيهود باراك بقرب نهايته.18 غير أن 
الثبات ال يعني بالضرورة القضاء نهائيا على املعارضة بل قد ينتج واقعا هجينا 
يبقى معه النظام مع إمكانية وجود منسوب معني من عدم االستقرار الداخلي، 
وهو ما سيحول سورية إلى دولة مشغولة بأمورها الداخلية. من املمكن أن يؤدي 
هذا على األقل في املرحلة األولى إلى إضعاف دور سورية اإلقليمي وإلى حتولها 
إلى دولة، لكن هذا السيناريو وان حتقق فهو سيناريو »مؤقت« على األغلب، 
وقابل للتغير، ألن سورية في حال استطاع النظام   استعادة »سيطرته« ستذهب 
على األغلب إلى اتخاذ مواقف أكثر تشدد والتصاقا بإيران، وهو ما يعني عمليا 
إبقاء اجلبهة السورية اللبنانية، في حالة توتر دائم، ما يعني حتويل إسرائيل إلى 

دولة تعيش على حافة املواجهة الدائمة.

األزمة االقتصادية في منطقة اليورو
 تعيش دول االحتاد األوروبي على وقع أزمة مالية خانقة، وقد حذر البنك املركزي 
منطقة  مساعي  تعثرت  حال  في  حادة  اقتصادية  أزمة  حدوث  احتمال  من  األوروبي 
اليورو إليجاد مبلغ 200 مليار يورو بغرض إنقاذ  اقتصاد بعض الدول األوروبية التي 
تواجه مشاكل تتعلق بديونها، وتشير توقعات عدة إلى أن عواقب هذه األزمة قد تكون 
أقسى وأشد من األزمة املالية السابقة، باعتبارها ستؤثر على دول عديدة، ومن بينها  

دول تأثرت بشكل جزئي فقط من األزمة احلاصلة عام 2008. 
وقد أكد محافظ البنك املركزي األوروبي أن فيروس األزمة قد يصيب باقي دول 
العالم، وبالذات بريطانيا ومثيالتها من الدول املوجودة خارج منطقة اليورو، والتي 
املتفشية.  وقد حذرت صحيفة  تاما املساهمة بدورها في حل األزمة  رفضت رفضا 
»األكونوميست«19 من انهيار اليورو خالل فترة قصيرة في حال عدم جناح أملانيا والبنك 
املركزي وصندوق النقد الدولي20 في منع تفشي األزمة، وبناء عليه ستكون النتيجة 

هآرتس http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/1.1643620 2012/2/14 )شوهد 2012/2/16(  18
19  في عددها الصادر في 16 كانون الثاني 2012.

20  أعلن الصندوق عن فتح خطوط اعتماد، تقدمت إليه دول مثل أسبانيا وايرلندا، ولكن خطوط االعتماد هذه قد 
تكون حال مؤقتا فقط وليس نهائيا.

بقاء النظام السوري وحتوله إلى 
نظام ضعيف منشغل بذاته
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اليورو  منطقة  انهيار  وبالتالي  عديدة،  مالية  مؤسسات  وسقوط  بنوك  انهيار  فتاكة: 
بأكملها.

على الرغم من أن هذه التوقعات السوداوية تبقى في إطار التكهنات، وناهيك عن 
املباشرة لالزمة خاصة،21 ميكن رصد بدايات ضعف دور االحتاد  اآلثار االقتصادية 
األوروبي وقدرته على لعب دور ضاغط من خالل نكوص الضغط األوروبي على 

إسرائيل في مسألة التفاوض. 
ستسهم األزمة التي تضرب منطقة اليورو على املستوى القريب  في إعطاء نتنياهو 
مساحة أكبر للمناورة والتهرب من أي مفاوضات جدية، وفي محاولة االستمرار في 
سياسة »إدارة الصراع ال حله«، ولكن على املستوى البعيد وفي حال فشل دول االحتاد 
الساحة  إلى  تدخل  ان  املمكن  من  قوى جديدة  أن  يعني هذا  إيجاد حل عميق،  في 
اإلقليمية في محاولة للتأثير على وجهته، مع اإلشارة هنا إلى صعود جنم قوى اقتصادية 
جديدة كبرى أهمها الصني والهند، وحتى وإن كانت هذه الدول غير مهتمة حاليا في 

لعب دور فاعل فان هذا األمر قابل للتغير مستقبال. 
تأخذ إسرائيل تغير اخلارطة اإلقليمية خاصة في ظل الربيع العربي واألزمة األوربية 
االقتصادية بجدية كبرى، وتسعى إسرائيل من جهة إلى إيجاد حتالفات بديلة للتحالفات 
والعالقات  االقتصادية من جهة  اليونانية  األزمة  من  االستفادة  التي خسرتها وحتاول 
املتوترة مع تركيا من جهة أخرى من أجل إقامة حتالف مع اليونان وقبرص ودول في 
أوروبا الشرقية مثل بولندا ودول سابقة في االحتاد السوفيتي كأذربيجان، ناهيك عن 
تعميق التعاون مع الصني والهند. غير أن  حتالفاتها هذه حتى اآلن هي مع دول هامشية في 
اخلارطة اإلقليمية  وال تشكل قوة حقيقية ميكن االستعاضة عنها عن انهيار التحالفات التي 
خسرتها تباعا مع إيران الشاه أوال وتركيا ثانيا ومصر مبارك ثالثا. وفي هذا السياق يبقى 
أن إسرائيل ستستمر مبا بدأته في العام السابق غداة الثورة في مصر، من محاولة تعزيز 
قوتها العسكرية وقوة الردع وتشديد أواصر التحالف العسكري مع الواليات املتحدة، 

على الرغم من االختالفات التي تظهر بني احلني واآلخر على املستوى السياسي.

الصراع بني الصهيونية اجلديدة والصهيونية القدمية
باإلضافة إلى التغيرات اإلقليمية التي تعزز من »عزلة إسرائيل« في منطقة الشرق 
األوسط، وفي ظل تزايد حمالت املقاطعة الدولية الشعبية لها بسبب سياستها جتاه 

21  داني روتشلد، 2012، تقييم هرتسليا2012 : إسرائيل في عني العاصفة. مؤمتر هرتسليا 2012. )بالعبرية(
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املستقبلية،  وجهتها  على  تؤثر  بنيوية  داخلية  تغيرات  إسرائيل  تشهد  الفلسطينيني،  
بتعاظم انسحاب إسرائيل نحو دولة  بتزايد عزلتها اإلقليمية، وهو ما يتجلى  وتبشر 

أكثر ميينية وأكثر قومية وأكثر دينية.
رفعت  والتي  املاضي  الصيف  في  االحتجاج  حملة  انطالق  أن  من  الرغم  وعلى 
شعارات العدالة االجتماعية أدت إلى االعتقاد بأن املجتمع اإلسرائيلي بدأ ينتظم ضد 
هيمنة اخلطاب القومي اليميني واألمني على حياته، إال أن خفوت هذه احلركة من جهة 
واستمرار  سّن  القوانني التي تتجه نحو تأكيد »قومية ويهودية« الدولة، يؤكد ان الدولة 
توغل في االنسحاب باجتاه اليمني، وان التوجه اليميني جنح إلى اآلن في جتاوز حمالت 

االحتجاج االجتماعي وما حملته من توجه بتجاوز اخلطاب النيوليبرالي واألمني.
وتكمن أهمية انطالق  حركة االحتجاج االجتماعي الضخمة التي اجتاحت املدن 
اإلسرائيلية في الصيف املاضي في ظل تصاعد اخلطاب اليميني القومي في الكشف 
عن صراع بني صهيونية جديدة وصهيونية قدمية تتنازعان املجتمع اإلسرائيلي وحتاول 
يسود  التي  االحتجاج  حركة  مثلت  السياق  هذا  وفي  وجهته،  على  التأثير  منها  كل 
االعتقاد بأن كادرها وجمهورها األساسي ينتميان إلى الطبقة الوسطى، وليس للطبقات 
الفقيرة واملهمشني اقتصادًيا واجتماعًيا، رغبة اجليل الشاب في استعادة قيم »الصهيونية 
القدمية« التي طبقت قيم دولة الرفاه التي عاشها وخبرها اآلباء واألجداد كما كتب عالم 
االجتماع اإلسرائيلي ليف غرينبرغ، قبل انزالق إسرائيل إلى قيم النيوليبرالية والسوق 
احلرة، التي يطبقها نتنياهو من خالل موظفي وزارة املالية ممن يتناغمون فكريا مع حيتان 
السوق الذين يسيطرون على االقتصاد«.22 جاءت هذه احلركة في محاولة »الستعادة« 
إسرائيل اآلباء«، في ظل هيمنة نظام سياسي-اقتصادي جديد من وجهة نظرهم هو 
نتاج تزاوج بني نيوليبرالية نتنياهو وبني صهيونية جديدة ميينية وقومجية ميثلها حتالف كل 
من األحزاب احلريدية )املتشددة دينًيا(، واألحزاب املتدينة، واملستوطنني، وأعضاء 
الكنيست »املتطرفني« في كل من حزبي الليكود وكادميا، واجلماعات القومية املتطرفة 

املنضوية ضمن حزب »يسرائيل بيتينو«، وحركة »إم ترتسو« وغيرهم.
من  جزء  استرداد  تعاود  أن  املمكن  ومن  خفوتها،  رغم  االحتجاج  حركة  تنته  لم 
زخمها، لكنها كما يبدو فشلت في صد التحول الداخلي، والذي تتحول إسرائيل مبوجبه 
إلى توليفة من التحالف بني قوى ميينية قومية  ودينية في ظل سياسة اقتصادية نيوليبرالية. 

http://www.haokets.org/2011/12/11/%D هعوكتس 2011/12/11:  22  ليف غرينبرغ »احذروا بطن احلوت« 
7%94%D7%99%D7%96%D7%94%D7%A8%D7%95-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%9F-%D7

D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%9F%94%/ )شوهد 2012/1/3(

يتعاظم انسحاب إسرائيل نحو 
دولة أكثر ميينية وأكثر قومية 

وأكثر دينية

مثلت حركة االحتجاج التي 
يسود االعتقاد بأن كادرها 

وجمهورها األساسي ينتميان 
إلى الطبقة الوسطى  وليس 
للطبقات الفقيرة واملهمشني 
اقتصادًيا واجتماعًيا ، رغبة 

اجليل الشاب في استعادة قيم   
»الصهيونية القدمية«
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أحداث ذات تأثير متوسط قريب
فيما عدا هذه األحداث التي تعتبر ذات طابع استراتيجي، تأثر املشهد اإلسرائيلي 
املديني  اإلسرائيلي على  املشهد  التأثير على  في  تستمر  أن  املتوقع  من  أحداث  بثالثة 
املتوسط والقريب، هي: بدء معركة االنتخابات األميركية، استحقاق أيلول، وتسخني 

امللف اإليراني.

انطالق معركة االنتخابات الرئاسية في أميركا
أسهم انطالق املعركة االنتخابية الرئاسية في الواليات املتحدة في زيادة مساحة املناورة 
أثر االنتخابات على  املفاوضات، وميكن مالحظة  فيما يخص  والتهرب اإلسرائيليني 
توجهات اوباما فيما يتعلق بامللف الفلسطيني وتراجعه عن مواقف سابقة اتخذها . بدا 
تراجع اوباما واضحا في املواقف التي صار يتخذها كلما »سخنت« املعركة االنتخابية 
الرئاسية. وفيما حمل خطاب اوباما في جامعة القاهرة في 4 حزيران 2009 الذي عنونه 
»بداية جديدة« بوادر أمل بسياسة أميركية جديدة اجتاه الشرق األوسط، ورأى فيه الكثير 
العربية  واإلسالمية، فان خطابه  العالقات األميركية-  انعطافة مهمة في  املراقبني  من 
أمام اجلمعية العامة في 21 أيلول 2011، الذي خصص جزءا كبيرا منه لـ »الصراع«، 
نسف هذا األمل بعد أن تبنى  فيه املوقف اإلسرائيلي من املفاوضات ومن االحتالل، 
مشددا على »أنه  ال ميكن الوصول إلى سالم من خالل قرارات األمم املتحدة بل من 
خالل املفاوضات«، يضاف إلى هذا املوقف، اجلهود والضغوط اجلبارة التي  مارستها 
الواليات املتحدة على الدول األعضاء في مجلس األمن من أجل رفض املوافقة على 
الطلب الفلسطيني، وهو ما حدث بالفعل وجنب الواليات املتحدة استخدام حق النقض 

الفيتو.
من املهم أن نشير هنا إلى أنه من املتوقع أن يشهد عام 2012 مزيدا من التقارب 
بني اإلدارة األميركية وبني احلكومة اإلسرائيلية، حيث من املتوقع أن متتنع اإلدارة 
األميركية عن ممارسة إي ضغوط جدية على إسرائيل أو محاولة التأثير عليها باجتاه 
اتخاذ مواقف ايجابية من املفاوضات أو جتميد االستيطان، خاصة في ظل تصعيد 
إيران،  بـ »ضربة عسكرية« على  لـ »امللف اإليراني« والتلويح اإلسرائيلي  إسرائيل 
إذ حتاول أميركا، التي ال تبدو على األقل في املنظور القريب معنية بهذه الضربة،  
الضغط باجتاه  نأي إسرائيل عن ذلك، ما يعني أنها لن تعمل على الضغط في ملفني 

ساخنني في   الوقت ذاته.

لم تنته حركة االحتجاج رغم 
خفوتها، ومن املمكن أن تعاود 

استرداد جزء من زخمها، لكنها 
كما يبدو فشلت في صد التحول 

الداخلي في إسرائيل والذي 
تتحول إسرائيل مبوجبه إلى 
توليفة من التحالف بني قوى 
ميينية قومية  ودينية في ظل 
سياسة اقتصادية نيوليبرالية

انطالق معركة االنتخابات 
الرئاسية في أميركا
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استحقاق أيلول
شكل توجه منظمة التحرير الفلسطينية لطلب انضمام فلسطني إلى عضوية األمم 
حل  آلليات  جديدة  معادلة  لوضع  ومحاولة  مهما  حدثا   2011 أيلول  في  املتحدة 
الصراع وفك اجلمود الذي أصاب »عملية السالم« وذلك بعد سنوات عجاف طويلة 
من املفاوضات. تبقى أهمية هذه اخلطوة منوطة باخلطوات التي ستتلوها والتي ستقوم 
بها منظمة التحرير الفلسطينية. إذ إن جتميد التحرك حاليا، ناهيك عن حالة الهدوء 
األمني التي تسود مناطق الضفة الغربية تعطي إسرائيل شعورا باالنتصار بسبب تعرقل 
هذا املسعى، واألهم استمرار سياسات فرض األمر الواقع على األرض، خاصة في 
ظل االنشغال األميركي باالنتخابات الرئاسية والعالم العربي بالثورات التي جتتاحه 

ناهيك عن األزمة املالية في منطقة اليورو، وما تعنيه من إضعاف للدور األوروبي. 

تسخني امللف اإليراني 
على الرغم من  حالة عدم االستقرار اإلقليمي الذي تشهده املنطقة، وحالة الغموض 
والترقب الناجتة عن ذلك، ورمبا بسبب تزايد املخاوف اإلسرائيلية من عدم االستقرار، 
وبالتالي تزايد الشعور »بالتهديد« ألمنها اإلقليمي، شهد امللف اإليراني سخونة متزايدة 
في الربع األخير من العام 2011، على الرغم من  حدة النقاش وسخونته في اخلطاب 
تتأثر  إيران  إمكانية شن ضربة عسكرية على  أن  إلى  أن نشير  بد من  اإلسرائيلي، ال 

بعوامل مستقلة تؤثر على إمكانية تنفيذها:
االنتخابات في أميركا: تشير أغلب القراءات إلى أن الرئيس األميركي باراك . 1

اوباما، الذي يخوض معركة النتخابه لوالية ثانية لن يكون راغبا في إرسال 
القوات األميركية إلى حرب جديدة، وفي »التورط« في إدارة حرب ال ميكن 

التأكد من نتائجها.
عدم االستقرار في سورية : على الرغم  من ان انشغال النظام السوري حاليا . 2

ما  أي حرب ضد  لتحييده عن  »فرصة«  يشكل  أن  الداخلي من شأنه  بالشأن 
دورا  يلعب  قد  العامل  هذا  أن  إال  كيانيا،  استراتيجيا  خطرا  إسرائيل  تسميه 
معاكسا بحيث تؤدي الضربة إلى تضامن الشارع العربي مع إيران، وبالتالي 
النظام السوري الذي سيتكاتف بالضرورة مع إيران، وهو ما يعني  أيضا مع 
تهديد مصالح أميركا من حيث إضعاف املعارضة السورية أوال وتقوية النظام 
ثانيا، وزيادة منسوب الكراهية ألميركا ثالثا، في الوقت الذي تتصاعد فيه قوة 
القوى اإلسالمية التي ال تعتبر أميركا أصال »صديقا«،  وهكذا  في الوقت الذي 

 من املتوقع أن يشهد عام 2012 
)عام االنتخابات الرئاسية 

األميركية( مزيدا من التقارب 
بني اإلدارة األميركية وبني 
احلكومة اإلسرائيلية حيث 
من املتوقع أن متتنع اإلدارة 
األميركية عن ممارسة إي 
ضغوط جدية على إسرائيل

تبقى أهمية هذه اخلطوة منوطة 
باخلطوات التي ستتلوها والتي 

ستقوم بها منظمة التحرير 
الفلسطينية. إذ إن جتميد 
التحرك حاليا ، ناهيك عن 

حالة الهدوء األمني التي تسود 
مناطق الضفة الغربية تعطي 

إسرائيل شعورا باالنتصار

 شهد امللف اإليراني سخونة 
متزايدة في الربع األخير من 

العام 2011
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تشهد فيه املنطقة زعزعة عميقة فان أي عمل »حربي« قد يؤدي إلى توجيه احلراك 
الشعبي إلى اجتاهات ال ترغب أميركا فيها وحتاول تالفيها.

األزمة املالية العاملية: تثقل األزمة املالية التي ضربت بعض دول اليورو كاهل . 3
دول االحتاد األوروبي. إن اندالع حرب جديدة في املنطقة يعني عمليا تعميق 
األزمة االقتصادية في هذه الدول، أوال بسبب استيرادها النفط من إيران وثانيا 
بسبب تأثير احلرب املتوقع على إغالق مضيق هرمز، وثالثا من عدم وجود توقع 

ملدى استطالة هذه احلرب.
فيما عدا هذه التغيرات الكبرى، سواء على مستوى عاملي أم محلي، شهدت الساحة 
اعتدنا في  ما  التي نلخصها وبحسب  املهمة  املستجدات  اإلسرائيلية مجموعة من 

تقاريرنا السابقة ضمن سبعة محاور أساسية:

املشهد التفاوضي 
استمرت إسرائيل عام 2011  في إتباع سياسات إدارة الصراع وليس حّله، وتهدف 
وضعية  من  حتسن  األرض  على  حقائق  فرض  إلى  اإلسرائيلية  الصراع  إدارة  سياسة 
إسرائيل التفاوضية وخصوصا في القدس، كما تهدف إلى إبقاء الوضع القائم حتى 

تسنح الفرصة السياسية إلسرائيل لفرض حل يناسبها.
واستغلت إسرائيل األوضاع الدولية، اإلقليمية واحمللية، لتجاوز استحقاق أيلول 
من جهة، ولتكثيف االستيطان من جهة أخرى، وقد أسهمت األزمة االقتصادية العاملية 
واقتراب موعد االنتخابات األميركية من تقليل الضغط على إسرائيل، كما أسهمت 
االهتمام  تقليل  وبالتالي  الداخلية  بشؤونه  العربي  العالم  بانشغال  العربية  الثورات 
بالشأن الفلسطيني، إال في حاالت خاصة كاستحقاق أيلول. على املستوى احمللي 
أسهم  ضعف املعارضة وغياب البديل السياسي  حلكومة نتنياهو في جناح األخير في 

فرض أجندته السياسية في إسرائيل، بل وأصبح خطابه محل إجماع.
في املقابل بقي التصور اإلسرائيلي للحل النهائي، كما هو: القدس موحدة، سيطرة 
)أو سيادة( إسرائيلية في غور األردن، ضم الكتل االستيطانية وأكبر قدر من مساحات 
العودة أو حتى االعتراف  C ودولة منزوعة السالح ورفض حق  األرض في منطقة 
باملسؤولية التاريخية عن قضية الالجئني، وطبعا التشديد على شرط االعتراف بإسرائيل 

كدولة يهودية.

تشير أغلب القراءات إلى أن 
الرئيس األميركي باراك اوباما، 
الذي يخوض معركة النتخابه 
لوالية ثانية لن يكون راغبا في 

إرسال القوات األميركية
 إلى حرب جديدة

 تثقل األزمة املالية التي ضربت 
بعض دول اليورو كاهل دول 

االحتاد األوروبي. إن اندالع حرب 
جديدة في املنطقة يعني عمليا 
تعميق األزمة االقتصادية في 

هذه الدول

استمرت إسرائيل عام 2011  
في إتباع سياسات إدارة الصراع 

وليس حّله
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العالقات اخلارجية
أظهرت التطورات التي حدثت عام 2011 أن إسرائيل ما زالت تواجه أزمة انعزال 
تركيا  مع  العالقات  في  والتدهور  السلمية  املفاوضات  مسار  في  التقدم  تعثر  بسبب 

وعمليات إعادة التشّكيل في املنطقة العربية الناجتة عن الثورات الشعبية.
 وعلى الرغم من انشغال العالم بالثورات العربية وجناح إسرائيل في استغالل الوضع 
القلق  أن  إال  اهتماماتها،  واجهة  إلى  اإليرانية  النووية  القضية  دفع  أجل  من  الراهن 
اإلسرائيلي من التحوالت اجلارية في العالم العربي وخصوصًا النجاحات التي حققتها 
احلركات اإلسالمية في االنتخابات التونسية واملصرية واملغربية وبوادر ارتفاع قوتها 
في ليبيا وإمكانية تصاعد عدم االستقرار في سورية تؤرق قيادات إسرائيل العسكرية 
والسياسية على حد سواء. تؤكد هذه التطورات  بأن سياسة »اجلدار احلديدي«، املبنية 
على أن العرب هم تهديد جذري لن تتغير، وأن آليات الفصل والردع واإلمساك بزمام 
املبادرة تبقى اآلليات األساسية للتعامل مع الواقع، وأن على السياسة اخلارجية أن تطّوع 

للفكر األمني واملصالح العسكرية.
وعلى صعيد العالقة مع الواليات املتحدة شهد 2011 تقاربا في املواقف خاصة 
املتعلقة  الدولية  الشرعية  قرارات  لفرض  محاوالت  ألي  األولى  برفض  يتعلق  فيما 
الواليات  استعملت  فقد  احملتلة.  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلي  باالستيطان 
املتحدة حق النقض - الفيتو في مجلس األمن في 18 شباط 2011 على مشروع قرار 

ينص على عدم شرعية املستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية.
في املقابل أدت األزمة االقتصادية األوروبية والعاملية في العام 2011 إلى إضعاف 
الدور األوروبي واألميركي في املنطقة، وأفسحت املجال لدخول تأثيرات جديدة متمثلة 

بنفوذ روسي متجدد يستمد قوته من املصالح املشتركة مع إيران وسورية.
اإلقليمية  التحديات  ملواجهة  إسرائيلية  توجهات  خمسة  إلى   اإلشارة  وميكن 

والضغوط الدولية:
• العرب 	 فيها  ينشغل  التي  الفترة  في  اإليراني  التهديد  خطورة  على  التأكيد   

بثوراتهم، والعمل على خلق حالة من الهلع الدائم بواسطة التركيز على اإلدعاء 
بأن القدرة النووية اإليرانية تشكل حالة استثنائية  تلزم اتخاذ إجراءات عملية.

• اتخاذ موقف ضبابي بالنسبة للثورات العربية، بناًء على القاعدة القائلة بأن أي 	
تدخل أو دعم إسرائيلي ألي قوة سياسية سيكون عقبة أمامها.   

• استمرار االعتقاد بأن املعاهدة السلمية مع مصر هي كنز إستراتيجي. 	

سياسة »اجلدار احلديدي«، 
املبني على أن العرب هم تهديد 

جذري لن تتغير، وأن آليات 
الفصل والردع واإلمساك بزمام 
املبادرة تبقى اآلليات األساسية 

للتعامل مع الواقع

التأكيد على خطورة التهديد 
اإليراني في الفترة التي ينشغل 
فيها العرب بثوراتهم، والعمل 

على خلق حالة من الهلع الدائم 
بواسطة التركيز على اإلدعاء 
بأن القدرة النووية اإليرانية 
تشكل حالة استثنائية  تلزم 

اتخاذ إجراءات عملية.
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• محاوالت احلكومة اإلسرائيلية تعميق تأثيرها على السياسة اخلارجية األميركية 	
من خالل الوصول إلى تفاهمات مع الرئيس أوباما على خلفية احتياجه لدعم 
يهودي في االنتخابات التي ستجري في شهر تشرين الثاني من العام 2012. 

• استمرار توسيع رقعة التأثير اإلسرائيلية في أقاليم ومناطق جديدة وبعيدة وعلى 	
رأسها دول شرق-جنوب آسيا والتي بدأت حتتل صدارة قوائم الدول القيادية 
في العالم على املستويني االقتصادي والتكنولوجي، كما هو احلال مع الصني 
والهند ودول أخرى، دون املس بالعالقات التقليدية مع الدول الغربية، التي 
تؤكد إسرائيل كل الوقت بأنها جزء ال يتجزأ منها، ولهذا على األخيرة اإلبقاء 

على احتضان إسرائيل.   

املشهد السياسي الداخلي
تكريس  إلى  الرامية  املبادرات  من  مبزيد  بالدفع   2011 عام  االسرائيلي  اليمني  استمر 
واقع  استغالل  خالل  من  األمام،  إلى  العام  واالجتماعي  السياسي  املناخ  على  سيطرتـه 
وجود ائتالف مييني مستقر، باملقابل استمرت احلكومة في تنفيذ مشاريع االستيطان وال 
سيما تلك املتعلقة بتهويد القدس احملتلة، وفي عرقلة استئناف املفاوضات السياسية مع 

السلطة الفلسطينية.
وعلى املستوى التشريعي مت تقدمي وسن مجموعة من القوانني لتكريس هيمنة اليمني 
وعلى رأسها: قانون املقاطعة، وقانون القذف والتشهير والهجوم على وسائل اإلعالم 

إضافة إلى »مشروع قانون ديختـر«.
وفضاًل عن هذا احلراك اليميني في مجال سن القوانني،  شهد عام 2011 أحداًثا 
بارزة أخرى على املستوى الداخلي، في مقدمتها الهجوم على احملكمة العليا لكبح 
توجهاتها الليبرالية، وعلى املنظمات اليسارية، وعلى وسائل اإلعالم والصحافيني، 
املواطنني  على  الهجوم  تصعيد  إلى  باإلضافة  النقدية،  األكادميية  التيارات  وعلى 
الفلسطينيني سواء من خالل سن قوانني أخرى، أم من خالل اتخاذ إجراءات ترمـي 

إلى تضييق اخلناق على حقوقهم ووجودهم كما هي احلال في منطقة النقب.
باملقابل أشارت حتليالت كثيرة إلى أن حزب الليكود آخذ في التطّرف اليميني أكثر فأكثر.
وعلى الساحة احلزبية شهد عام 2011 حراكا حزبيا، إذ مت إجراء انتخابات لرئاسة 
حزب العمل حيث فازت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش برئاسته في ختام اجلولة 
التي جرت في 21 أيلول 2011 وتنافست خاللها مع عضو  الثانية من االنتخابات 

الكنيست عمير بيرتس )رئيس احلزب األسبق(.

استمر اليمني االسرائيلي عام 
2011 بالدفع مبزيد من املبادرات 

الرامية إلى تكريس سيطرتـه 
على املناخ السياسي واالجتماعي 

العام إلى األمام

 أشارت حتليالت كثيرة إلى 
أن حزب الليكود آخذ في 

التطّرف اليميني أكثر فأكثر
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في 8 كانون األول 2011 أعلن الصحافي واملذيع التلفزيوني يائير لبيد )جنل يوسف 
لبيد، الوزير السابق ورئيس حزب شينوي املنحل( استقالته من العمل في قناة التلفزة 
اإلسرائيلية الثانية متهيًدا خلوض االنتخابات العامة املقبلة للكنيست. حيث تبني أن لبيد 

ال ينوي أن ينضم إلى أي من األحزاب القائمة وسيؤسس حزًبا جديًدا.
وأعلنت رئيسة حزب كادميا عضو الكنيست تسيبي ليفني في مؤمتر صحافي خاص 
في 18 كانون األول 2011  تقدمي موعد االنتخابات التمهيدية لرئاسة احلزب إلى يوم 
27 آذار 2012، وأضافت أنها تنوي أن تفوز في هذه االنتخابات وأن تعمل من ثم 

على تشكيل الئحة انتخابية تضع مصلحة الدولة نصب عينيها.
وهناك من يعتقد أن العام 2012 سيكون عام انتخابات في إسرائيل، وإن نتنياهو 
وليبرمان وصال إلى هذه القناعة. إذ إن شعبية نتنياهو وسط اجلمهور ستمنح حزبه تأييًدا 
واسع النطاق، إضافة إلى  تراجع حزب كادميا واالستقرار احلالي حلزب العمل، األمر 

الذي يجعل من الصعب إيجاد بديل جدي للسلطة املوجودة حالًيا. 

املشهد العسكري
وصفت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عام 2011 بأّنه مرحلة انتقالية باجتاه 
اإلسرائيلي.  القومي  لألمن  بالتهديدات  مليئة  مغايرة  إستراتيجية  بيئة  إنتاج  إعادة 
والنتيجة األهم هي التخوف والقلق من فترة االنتقال الفاصلة بني املوجة األولى من 
الثورات العربية وبني الوضع اجليو-سياسي اجلديد الذي سيتكّون بعد عدة سنوات. 
حيث أن التحّوالت احملتملة في العالم العربي كثيرة، ولها تأثيرات وتداعيات متنوعة. 
وستضطر إسرائيل أمام كل املتغيرات اإلقليمية  إلى إعادة النظر في برنامجها العسكري 

وخطة تطوير وجهوزية قواتها املسلحة.
وميكن اإلشارة إلى أن أكثر ما يقلق املؤسسة السياسية واألمنية هو، تراجع عوامل 
االستقرار في املنطقة ودخولها في خانة املجهول في املرحلة الراهنة، واألهم أن صياغة 

النظام اإلقليمي لن تتجـاوز الشعـوب. 
التقديرات اإلستراتيجية وحتليلها، تؤكد املؤسسة األمنية على  وفي سياق عرض 
وجوب قراءة  تداعيات التقلبات التي تصيب كل دولة على حدة، على أساس أن لكل 
دولة خصائصها وتركيبتها وتقاليدها اخلاصة، ناهيك عن االختالف في أهمية دورها 

على الصعيدين العربي واإلقليمي.
أما فيما يتعلق بامللف النووي اإليراني، فتشير مستجدات عام 2011   إلى تصاعد 

حدة التوتر والوصول إلى أقصى درجات »الردع املتبادل« بني إيران وإسرائيل.  

وهناك من يعتقد أن العام 
2012 سيكون عام انتخابات في 
إسرائيل، وإن نتنياهو وليبرمان 

وصال إلى هذه القناعة

وصفت االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية عام 2011 بأّنه 

مرحلة انتقالية باجتاه إعادة 
إنتاج بيئة إستراتيجية مغايرة 

مليئة بالتهديدات لألمن 
القومي اإلسرائيلي
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املشهد االقتصادي
أعلنت دائرة اإلحصاءات املركزية اإلسرائيلية مع نهاية العام 2011 عن منو الناجت 
احمللي اإلجمالي إلسرائيل بنسبة 4.8%، حيث وصل إلى 860.7 مليار شيكل. 
وارتفع معدل األجر الشهري لألجير الواحد إلى 8555 شيكال23 )2343 دوالرا( بعد 
أن كان 8340 شيكال في نهاية العام 2010 و  7،463 شيكال في نهاية العام 2009. 
مع العلم أن هنالك تفاوتا ملحوظا في الدخل بني قطاعات االقتصاد املختلفة، إذ تفيد 
مؤشرات دائرة اإلحصاءات املركزية ووزارة املالية أن الدخل املتوسط الشهري في قطاع 
الصناعة يعلو الدخل العام بنسبة 40% ويصل في الوقت الراهن إلى 11،800 شيكل 

)3240 دوالرا(. 
ويعتبر غالء املعيشة في إسرائيل بصورة خاصة من أبرز األسباب التي قادت إلى 
ظهور حركة االحتجاج. باإلضافة إلى تقليص اإلنفاق على اخلدمات العامة والسياسة 
الضريبية، عبء األمن، وجود احتكارات وكارتيالت اقتصادية في إسرائيل، الدعم 

احلكومي السخي املقدم للمستوطنني وغيرها. 
التحرك عبر تشكيل جلنة خبراء  أرغمت االحتجاجات احلكومة اإلسرائيلية على 
دعيت باسم »جلنة تراختنبرغ«. أوصت اللجنة بتخصيص ميزانيات بقيمة تصل إلى 
30 مليار شيكل خالل السنوات اخلمس القادمة، بحيث ينال التعليم القسط األوفر. 
وتدعو التوصيات إلى تفكيك االحتكارات ولفرض املزيد من الضرائب على ذوي 
أن  إلى  هنا  يشار  املعيشة.  لتخفيض األسعار وغالء  العالي واستيراد بضائع  الدخل 
1700 شخص في إسرائيل ميلكون 650 شركة كبيرة، وأن 22 مجموعة اقتصادية 
من   %30 على  تسيطر  إسرائيل  في  عائالت   10 االقتصاد.  من   %50 على  تسيطر 

االقتصاد ككل. 
الّنخبة  ترى  اإلسرائيلي،  االقتصاد  على  وأثرها  املصرية  الثورة  يخص  وفيما 
العسكرية وعدٌد من اخلبراء االقتصادّيني وبعض أرباب املرافق املهّمة، أّن الّتهديدات 
التي تنطوي عليها الّثورات العربية ستفرض إدخال تغييرات جذرّية على حجم ميزانية 
األمن وبنيتها، عالوة على إعادة صياغة سّلم األولوّيات اإلسرائيلي بشكٍل جذري. 
مظاهر  وبروز  النمّو  معّدالت  تقليص  في  الثورات  هذه  مساهمة  من  مخاوف  هناك 
الّركود االقتصادي، مّما سيجد ترجمته في تراجع الّناجت احملّلي اإلجمالي اإلسرائيلي 
بشكٍل كبير. ومن املمكن أن تسفر الثورات العربّية عن فْرِض قيوٍد على جتارة إسرائيل 

23  محتلن في دائرة اإلحصاءات املركزية لغاية 31 كانون الثاني  2012.

 منو الناجت احمللي اإلجمالي 
إلسرائيل بنسبة 4.8%، حيث 
وصل إلى 860.7 مليار شيكل

يعتبر غالء املعيشة في إسرائيل 
بصورة خاصة من أبرز األسباب 

التي قادت إلى ظهور حركة 
االحتجاج

أرغمت االحتجاجات احلكومة 
اإلسرائيلية على التحرك عبر 

تشكيل جلنة خبراء دعيت 
باسم »جلنة تراختنبرغ«. 
أوصت اللجنة بتخصيص 

ميزانيات بقيمة تصل إلى 30 
مليار شيكل خالل السنوات 

اخلمس القادمة، بحيث ينال 
التعليم القسط األوفر. 
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الثورة  أحداث  أثرت  البحار.  عْبر  ُتنَقل  التجارة  هذه  من   %98 أّن  ذلك  اخلارجّية. 
املصرية على االقتصاد اإلسرائيلي على املديني القصير والبعيد. تصل اخلسائر الناجتة 
عن توقف تصدير الغاز املصري إلى إسرائيل، وعن اإللغاء املتوقع للصفقة املجحفة 
التي أبرمت في العام 2005، ويتم مبوجبها إمداد إسرائيل بحوالي 40% من حاجتها 

من الغاز إلى 4 مليار شيكل سنويا.
هذا ويدور نقاش ساخن في إسرائيل حول احتمال حدوث أزمة مالية عاملية تتسبب 
فيها منطقة دول اليورو، علما بأن طور أزمة الديون في أوروبا يضع االقتصاد اإلسرائيلي 
في وضع حساس، وميكن الشعور بانعكاسات األزمة املالية احملتملة في دول منطقة 
اليورو على االقتصاد اإلسرائيلي من خالل االنخفاض في حجم الصادرات، والعجز 
اآلخذ في االزدياد في مداخيل إسرائيل من الضرائب، باإلضافة إلى احتمال ظهور 
مظاهر اقتصادية أخرى مثل ارتفاع نسبة البطالة، تراجع اإلنتاج، تآكل األجور وغيرها.

املشهد االجتماعي
شكلت حركة االحتجاج أبرز األحداث التي صاغت املشهد االجتماعي عام 2011، 
وأدت باحلكومة إلى تعيني جلنة »تراختنبرغ« للتعامل مع أهم مطالبها وإيجاد السبل 
حللها. يشار هنا إلى أن احلركة خفتت كثيرا لكنها لم تخب متاما وما زال من املبكر 

اإلعالن عن انتهائها.

أبرز مالمح هذه احلركة:
• بدأتها مجموعة صغيرة من الشبان والشابات ممن  خرجوا إلى شارع روتشيلد في 	

تل أبيب وأقاموا خيمة لالعتصام الدائم للمطالبة بحل لضائقة السكن فتحولوا 
في غضون ساعات إلى محط تأييد وتضامن اآلالف الذين أقاموا خيام اعتصام 
دائمة في الشارع نفسه في تل أبيب، وفي شتى املدن والبلدات في كافة أنحاء 

البالد.
•   كان انطالق حركة االحتجاج عفوًيا غير مخّطط له. 	
• على خالف حركات االحتجاج التي نشأت في إسرائيل في املاضي، مثل حركة 	

»الفهود السود« وحركة »أوهليم« )اخليام(، لم تكن حركة االحتجاج االجتماعي 
األخيرة متجانسة، ال في قيادتها وال في قاعدتها الواسعة، ولكن املشاركني فيها 

اتفقوا على الهدف األساسي، املتمثل باملطالبة بالعدالة االجتماعية. 
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الفلسطينيون في إسرائيل
على  اخلناق  وتشديد   التضييق  سياسات  انتهاج  في  استمرارا   2011 العام  شهد 
الفلسطينيني في إسرائيل، وجتلى ذلك بشكل خاص في القوانني التي مت سنها أو مت 
تقدميها للكنيست،  وفي انتهاج سياسات استهدافية من جهة أخرى، كما جتلى األمر 

بالذات باخلطط املعدة للنقب على شاكلة مخطط برافر.
مت على املستوى  التشريعي سن مجموعة من القوانني متس مباشرة بالعرب وتهدف 

إلى تشديد السيطرة عليهم، أهمها:
  قانون منع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينّية، مينح القانون صالحية لوزير املالية 
النكبة  ذكرى  إحيائها  حال  في  احلكومة  متّولها  هيئات  من  ميزانّيات  بسحب 
املالّية  وزير  القانون  ل  يخوِّ كذلك  إسرائيل.  دولة  استقالل  يوم  الفلسطينّية 
سحب متويل مؤّسسات وهيئات متّس »باحترام علم الدولة أو رموزها«، ومن 
ى  سحب متويل حكومّي من هيئات ومنّظمات وسلطات محّلـّية ترفض ما يسمَّ
بـِ »القيم األساس إلسرائيل كدولة يهودّية ودميقراطّية«. ومينع القانون هيئات 
التي حتصل على متويل حكومّي كالسلطات  أو مؤّسسات حكومّية، أو تلك 
احملّلـّية، من تنظيم أو متويل فّعالّيات تتناقض مع أسس الدولة أو قيمها أو تنفي 

تعريفها كدولة يهودّية ودميقراطّية.
بلدة  إلى  لالنتقال  يسعى  َمن  كّل  على  القانون  يشترط   : القبول  جلان  قانون   
صغيرة في منطقتي النقب واجلليل، التي تضم أقّل من 400 أسرة، احلصوَل 
على موافقة من جلان قبول تتأّلف من سّكان املدينة، وعضو في الوكالة اليهودّية 
حني  أو املنّظمة الصهيونّية العاملّية. يخّول القانون هذه اللجاَن أن ترفض املرشَّ
الذين تراهم -في ما تراهم- »غير مالئمني لطريقة احلياة في املجتمع«، أو »قد 
يضّرون بنسيج املجتمع« وهو ما يعطي صالحية رفض سكن العرب في البلدات 

الصغيرة بسبب عدم مالءمتهم »لنمط احلياة«.
الثالثة، تعديَل  بالقراءة  أقّر الكنيست، في 2011/3/29،  قانون املواطنة:   
قانون املواطنة، ليتيح سحب املواطنة مّمن أدين بـ »مخالفات إرهابّية« وبالتجّسس 

واملساس بسيادة الدولة.
وفيما يتعلق باخلارطة احلزبية للفلسطينيني في إسرائيل، أبرزت األحداث املتعلقة 
بالربيع العربي خاصة في سورية واحلراك االجتماعي في إسرائيل، إضافة إلى توجه 
السلطة الفلسطينية إلى األمم املتحدة وطلب االنضمام إليها، تباينا معينا في املواقف، 

ترى الّنخبة العسكرية وعدٌد 
من اخلبراء االقتصادّيني 

وبعض أرباب املرافق املهّمة، أّن 
الّتهديدات التي تنطوي عليها 

الّثورات العربية ستفرض إدخال 
تغييرات جذرّية على حجم 

ميزانية األمن وبنيتها

فاجأت حركة االحتجاج 
االجتماعّي االقتصادّي من حيث 
زخمها وحشدها واستمراريتها 
املراقبني والسياسيني على حّد 

سواء

يسود االنطباع بأن الكادر 
األساسّي احملرك حلركة 

االحتجاج وجمهورها األساسي 
ينتميان إلى الطبقة الوسطى 
اإلسرائيلية وليس للطبقات 
الفقيرة واملهمشني اقتصادًيا 

واجتماعًيا
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السوري وجد من يؤيد  امللف   التغيرات اإلقليمية، ففي  وتخبطا حزبيا داخليا اجتاه 
النظام السوري خاصة في اجلبهة الدميقراطية للسالم، ومن يعارض النظام بال هوادة 

خاصة احلركة اإلسالمية.


