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 الملخص التنفيذي

هنيدة غانم

يرصد »تقرير مدار االستراتيجي 2013 - املشهد اإلسرائيلي 2012«، أهم املستجدات 

استشراف  ويحاول  املنصرم،  العام  في  اإلسرائيلية  الساحة  شهدتها  التي  والتطورات 

وجهة التطورات في الفترة املقبلة. 

ويتناول التقرير بالرصد والتحليل املشهد اإلسرائيلي في سبعة محاور أساسية، هي: 

محور العالقات اإلسرائيلية –الفلسطينية، احملور السياسي اإلسرائيلي الداخلي، محور 

العالقات اخلارجية، احملور األمني- العسكري، احملور االقتصادي، احملور االجتماعي، 

أهم  يجمل  تنفيذي  ملخص  للتقرير  ويقدم  إسرائيل،  في  الفلسطينيني  محور  وأخيًرا 

املتغيرات االستراتيجية التي تؤثر في إسرائيل وفي وجهتيها الداخلية واإلقليمية.

وكما جرت عليه العادة منذ إطالق تقرير »مدار« األول قبل ثمانية أعوام، فقد شارك 

للشأن اإلسرائيلي. وقد  الباحثني املختصني واملتابعني  في كتابته وإعداده مجموعة من 

اتبع املشاركون في حتليلهم، قراءة موضوعية ورصينة تركز على املتغيرات ذات الطابع 

االستراتيجي، وجتنبوا قدر املمكن السرد التفصيلي والوصفي املجرد لألحداث.

إسرائيل 2012- صورة عامة

تشير معطيات دائرة اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية أن تعداد سكان إسرائيل قارب 

في نهاية عام 2012 ثمانية ماليني نسمة  )7,980.9( منهم 6.015 مليون من اليهود 

يشكلون %20.6  العرب  من  مليون  و1.648  العام،  املجموع  من  ويشكلون %75.4 

تعداد سكان إسرائيل قارب في 

ماليين  ثمانية   2012 عام  نهاية 

نسمة.
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يقارب  الذين  الفلسطينيني  القدس احملتلة من  العدد سكان  من السكان، ويشمل هذا 

عددهم 300 ألف نسمة، إضافة إلى 319 ألًفا ممن يعرفون كآخرين، كما وال تضم هذه 

املعطيات العمال األجانب الذين يقارب تعدادهم 200 ألف نسمة.

القدس الشرقية،  القدس، وفق املعطيات اإلسرائيلية الرسمية، والتي تضم    وتعد 

أكبر مدن إسرائيل، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 804.355 منهم حوالي 497 

ألف يهودي؛ منهم حوالي 225 ألف مستوطن  يسكنون في أحياء القدس الشرقية التي 

احتلت عام 1967.

تلي القدس من حيث عدد السكان تل أبيب التي يصل تعدادها إلى ما يقارب نصف 

تعّد  فيما  الثالثة 270,348،  املرتبة  تأتي حيفا في  ثم  بـ 404,750.   القدس  سكان 

مدينة بني براك أكبر مدينة للحريدمي 163,301، تليها مدينة بيت شمش التي يقطنها 

ثاني أكبر جتمع للحريدمي  84,209، وألول مرة تكون مستوطنة موديعني عيليت بالقرب 

من رام الله ثالث أكبر جتمع للحريدمي اإلسرائيليني، حيث يصل تعدادها إلى 52,060 

مستوطًنا.

 وبلغت نسبة النمو السكاني في إسرائيل عام 2012 معدل 1.8%،  حيث وصلت 

بني املواطنني العرب 2,6%، وبني احلريدمي وحدهم أكثر من 3% فيما كانت بني اليهود 

العلمانيني قرابة 1,4% . وقد شكلت الزيادة الطبيعية الناجتة عن الوالدات أغلب مصادر 

الزيادة وبلغت حوالي 170 ألف والدة، فيما  لم تتجاوز أعداد املهاجرين 16.5 ألف 

يهودي.1 وتسجل مستوطنه موديعني عيليت أكبر نسبة تكاثر طبيعي في إسرائيل مبعدل 

2 .5.64

يشار هنا إلى أن نسبة اخلصوبة )عدد الوالدات( عند العرب تشهد انخفاًضا مستمًرا، 

حيث وصلت مع نهاية 2012 إلى 3.51 بعد أن كانت عام 1948 تصل 9.2، وفي 

عام 1979 كانت 7.25 وانخفضت إلى 4.57 عام 2000، باملقابل لم تشهد النسبة 

بني اليهود تغيًرا دراماتيكًيا، إذ كانت عام 1948 حوالي 3.8 وانخفضت عام 2012 

إلى 3.0 فقط، ويأتي ذلك بالدرجة األولى بسبب عدم ارتباط نسبة الوالدة عند احلريدمي 

التي حترم  الدينية  باملعتقدات  الوالدة عندهم  باملتغيرات االجتماعية احمليطة، وارتباط 

احلّد من النسل، وهو  ما يرجح استمرار تزايدهم ومضاعفة أعدادهم.3

 وتعتبر معدالت احلياة في إسرائيل من املعدالت العالية عاملًيا، حيث تصل إلى 80.7 

عاًمأ للذكور و83.9 عاًما لإلناث4 بني اليهود، بينما تصل بني العرب  إلى 76 عاًما بني 

الذكور و80 بني اإلناث.5  

ألــف   225 ـــارب  ـــق ي ـــا  م يــســكــن 

مــســتــوطــن  فــي أحــيــاء الــقــدس 

الشرقية التي احتلت عام 1967.

تشهد نسبة الخصوبة عند العرب 

ا مستمًرا، حيث وصلت مع 
ً

انخفاض

نهاية 2012 إلى 3.51 بعد أن كانت 

9.2 عام 1948.

من  إسرائيل  في  الحياة  معدالت 

حيث  عالمًيا،  العالية  المعدالت 

تصل إلى 80.7 عاًمأ للذكور و83.9 

عاًما لإلناث
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أحداث مفصلية وسيناريوهات متوقعة

والدولية  اإلقليمية  واملتغيرات  األحــداث  من  مبجموعة   2012 عام  إسرائيل  تأثرت 

والضبابية  االستقرار  عدم  حالة  بتواصل   2012 عام  متيز  إقليمًيا  املهمة.  والداخلية 

انشغال  في احمليط اجليو- سياسي إلسرائيل وبخاصة في مصر وسورية، واستمرار 

لوالية رئاسية  أوباما  باراك  انتخاب  دولًيا، شكل  النووي«.  اإليراني  بـ»اخلطر  إسرائيل 

السياسية والصراع  العملية  على وجهة  بالتأكيد  سيؤثر  مهًما  عاماًل  أميركا،  في  ثانية 

اإلسرائيلي الفلسطيني. داخلًيا، شكلت االنتخابات اإلسرائيلية وما أعقبها من تشكيل 

ائتالف حكومي برئاسة نتنياهو وعضوية »البيت اليهودي« و»يوجد مستقبل«، و»احلركة«، 

أيًضا، فقد  إلى جانب استثناء احلريدمي حدًثا مهًما، ليس سياسًيا فقط، بل اجتماعي 

افرزت االنتخابات قوى وحتالفات سياسية جديدة، وأسدلت الستار على أخرى، وكان ذلك 

إلى حّد ما ناجت عن أن املعركة االنتخابية انتظمت حول قضايا داخلية، وجتنبت اخلوض 

في القضايا املتعلقة بالصراع. على مستوى آخر، شّكل رفع مكانة فلسطني لعضو مراقب 

في األمم املتحدة والديناميكية املرافقة للعدوان على غزة في ما سمي إسرائيلًيا بـ »عمود 

نوعية  على  األمد  بعيدة  دالالت  من  يحمالنه  ملا  استراتيجًيا  مهمان  حدثان  السحاب« 

املواجهة املستقبلية، وعلى وجهة إسرائيل الدولية من جهة أخرى.

الدائرة االقليمية، بيئة م�شبعة بالتهديدات

بيئة  نحو  التحول  استمرار  شهد   2012 عام  أن  إلى  اإلسرائيلية  التحليالت  تشير 

قد   2013 عام  أن  وتضيف  اإلسرائيلي،  القومي  لألمن  بالتهديدات  مليئة  إستراتيجية 

يشهد ظهور مزيد من التهديدات، وبخاصة من جهة سورية. وفي ظل حالة التقلب واحلراك 

املستمر في احمليط اجلغرافي، توصي مراكز البحث األمنية إسرائيل ببناء استراتيجياتها 

على افتراض استمرار حالة »انعدام اليقني املستقبلي والضبابية«، مع أخذ خطر تعزز 

التيارات اإلسالمية بعني االعتبار، واعتبارها القوى األكثر استفادة من سقوط األنظمة 

احلليفة إلسرائيل.

اإلسرائيلي  القومي  األمن  واجهت  أساسية  حتديات  خمسة  يدلني6  عاموس  ويعدد 

السالم مع مصر  نووية، احملافظة على  دولة  نحو  إيران  2012، وهي: استمرار حتول 

واألردن في ظل التغيرات التي تعصف باملنطقة، احلرب األهلية في سورية، واخلوف من 

تؤدي إلى إشعال اجلبهة الشمالية، العالقة مع القضية الفلسطينية ببعديها: السياسي 

واملرتبط بتجديد العملية التفاوضية، واألمني- العسكري اآلتي من غزة، وأخيًرا حتدي 

التحول  استمرار   2012 عام  شهد 

مليئة  إســتــراتــيــجــيــة  بيئة  نــحــو 

ــدات لــأمــن الــقــومــي  ــدي ــه ــت ــال ب

اإلسرائيلي
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احملافظة على مكانة إسرائيل الدولية. 

ويخلص يدلني إلى أنه في ميزان األمن القومي اإلسرائيلي العام، ازدادت االيجابيات 

على السلبيات، إذ جنحت إسرائيل في اجتياز 2012 من غير تسجيل أحداث دراماتيكية 

جدية أو تغيير حقيقي في مكانة إسرائيل اجليو- سياسية، فقد جنحت إسرائيل عملًيا 

استراتيجًيا  يؤثر  حقيقًيا  ثمًنا  تدفع  ولم  واألردن،  مصر  مع  السالم  على  احلفاظ  في 

االستيطانية   املشاريع  في  واستمرت  الغربية،  الضفة  في  باالحتالل  يتعلق  فيما  عليها 

فضاعفت نسبة مشاريعها أربعة أضعاف ما كانت عليه عام 2011 ليكون عام 2012 

وبحق »ربيع االستيطان« اإلسرائيلي، أما في غزة فقد استطاعت أن تتوصل بعد »عملية 

اتفاق هدنة مع حماس، وحولتها إلى مسؤولة عن ضمان احلفاظ  عمود السحاب« إلى 

على الهدوء على اجلبهة اجلنوبية، فيما لم تشهد اجلبهة الشمالية احملاذية لسورية أحداًثا 

دراماتيكية، بل بقيت األمور على احلدود السورية هادئة بشكل عام. 

في الوقت ذاته، أسهم انهماك اجليش السوري في احلرب الداخلية باستنزافه تقنًيا 

مفاجئ  عمل  بأي  اجليش  قيام  احتماالت  السوري«، وتقليل  »التهديد  وبشرًيا، وبتفكيك 

تفكيك  األخيرين  العقدين  في  سجلت  إسرائيل  تكون  بهذا  اجلوالن،  هضبة  الستعادة 

»تهديدين« ألمنها، هما التهديد العراقي في حقبة صدام والتهديد السوري الذي غرق في 

أزمته الداخلية، واألهم أن الوضع السوري بحسب املصادر اإلسرائيلية تسبب بتوجيه 

ضربة قاسية ملكانة إيران في املنطقة، وفتح نافذة إلضعاف احملور اإليراني، وتشويش 

التواصل بني إيران وحزب الله في حال سقوط النظام السوري. 

لكن على الرغم  من ذلك، وعلى الرغم من ما تعّده إسرائيل فرًصا إيجابية تعزز أمنها 

إسرائيل  ملكانة  التهديدات  في  تزايًدا  أيًضا   حتمل   2012 عام  تطورات  فإن  القومي، 

ووجهتها املستقبلية، منها: 

 تهديد بتحول اجلبهة الشمالية إلى جبهة ساخنة، وذلك بسبب ثالثة عوامل، هي:

حتول سورية إلى ساحة حرب جاذبة للحركات اجلهادية والتكفيرية، التي قد . 1

تشن مستقباًل عمليات ضد إسرائيل انطالًقا من اجلوالن.

إقامة إيران ملليشيات موالية لها في سورية )كما بدأ يتسرب بالفعل(، حيث  يتم . 2

تفعيلها في حال سقوط النظام، لتكون ذراًعا لتنفيذ اإلرادة اإليرانية، ما يعني 

إنتاج بيئة توأم للبنان- حزب الله.

حتويل سالح يخل بالتوازن االستراتيجي بني إسرائيل وحزب الله، حيث تخشى . 3

إسرائيل أنه ومع تفكك النظام السوري سيسعى إلى التخلي عن األسلحة التي 

السوري  الجيش  انهماك  أسهم 

باستنزافه  الداخلية  الحرب  في 

تقنًيا وبشرًيا، وبتفكيك »التهديد 

قيام  احتماالت  وتقليل  السوري«، 

الجيش بأي عمل مفاجئ الستعادة 

هضبة الجوالن

ا  
ً

أيض تحمل   2012 عــام  تــطــورات 

لمكانة  الــتــهــديــدات  فــي  ــًدا  ــزاي ت

إسرائيل ووجهتها المستقبلية
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بحوزته لصالح حزب الله، ما سيعني »إخالال« بنيوًيا بخارطة التوازن العسكري 

وتهديد التفوق اإلسرائيلي، وقد جاء توجيه الضربة العسكرية اإلسرائيلية لسورية 

في شهر كانون الثاني مبثابة حتذير أنها لن تقبل هذا التغيير، وأنها لن تتردد 

في الدخول في»املستنقع السوري« كما دخلت سابًقا في »املستنقع اللبناني«.

على ال�شعيد امل�شري، وعلى الرغم من عبور 2012 من غير تسجيل تغيير دراماتيكي 

في العالقة بني البلدين، إال أن إسرائيل ما زالت قلقة جًدا من أن تسير األوضاع في مصر 

باجتاه إلغاء معاهده كامب ديفيد وهي التي تعتبرها مبثابة كنز استراتيجي ال يعوض، 

وتخشى إسرائيل من أن تتحول مصر وحتت ضغط ظروف معينة إلى دولة معادية، فيما 

تشدد مصادرها األمنية على التهديدات اآلتية من سيناء، وعلى مخاطر تطور  حتالف بني 

اجلهادية في سيناء وغزة وسورية. 

سلم  على  اإليراني«  »التهديد  تضع  إسرائيل  فما زالت  االإي���راين  ال�شعيد  على  أما 

احلكومة  رئيس  أوضحه  ما  وهذا  تواجهها،  التي  الوجودية  االستراتيجية  التهديدات 

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في خطابه في 28 أيلول 2012 في األمم املتحدة. ويرتبط 

هذا بحسب القراءات اإلسرائيلية بعاملني: أواًل أن إيران تعتبر رأس حربة القوى املعادية 

أن  إلسرائيل، وثانًيا  املعادية  للمنظمات  الداعم  األوسط واحملرك  الشرق  في  إلسرائيل 

التحول إلى دولة نووية وهو ما يشكل عملًيا تغييًرا استراتيجًيا   إيران في طريقها إلى 

في األطلس اجليو- سياسي اإلقليمي الذي ال ميكن معه إعادة التوازنات االستراتيجية 

لصالح إسرائيل كما هي عليه اليوم.  

 يشار هنا إلى أن امللف اإليراني شهد بعد خطاب نتنياهو تراجًعا معيًنا في اخلطاب 

اإلسرائيلي العام، وخفت حّدة التهديدات اإلسرائيلية بعملية عسكرية، لكن املؤكد أن هذا 

إسرائيل  احلالي، وستحاول  العام  في  اإلسرائيلية  الساحة  إشغال  في  امللف سيستمر 

استخدامه أيًضا من أجل الهروب من أي استحقاقات إلنهاء احتاللها.

الدائرة الدولية: انتخاب اأوباما لوالية ثانية بني التدخل الفاعل واالنطواء والدور االأوروبي واآفاقه

يعتبر انتخاب الرئيس األميركي باراك أوباما لوالية ثانية في 7 تشرين الثاني 2012 

حدًثا ذا أهمية خاصة إلسرائيل، حيث يتوقع العديد من احملللني واملتابعني أن يؤثر على 

تعامل إسرائيل مع امللف الفلسطيني ومع امللف اإليراني، إضافة إلى التوافق على صيغ 

التعامل مع األزمة السورية .

أوباما  انتخاب  البعض أن إعادة  الفلسطينية، يرى  القضية  التعامل مع  على صعيد 

تفتح نافذة إلعادة حتريك العملية السياسية املجمدة، إذ إن أوباما يأتي هذه املرة إلى 

الملف اإليراني شهد بعد خطاب 

ا في الخطاب 
ً
نتنياهو تراجًعا معين

حــّدة  وخفت  الــعــام،  اإلسرائيلي 

بعملية  اإلسرائيلية  التهديدات 

عسكرية

أن  إلـــى  الــبــاحــثــيــن  بــعــض  يشير 

االتجاه الذي تلوح دالئله في األفق 

الواليات  ابتعاد  بالذات  يكون  قد 

في  فاعل  دور  لعب  عن  المتحدة 

الشرق األوسط
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البيت األبيض وقد حترر من قلق الفوز بوالية ثانية، وحترر إلى حّد ما من القيود التي 

كان من شأنها أن حتدد خطواته السياسية املتعلقة بإسرائيل، كما تخلص بشكل خاص 

من »ابتزاز« نتنياهو الذي تدخل بشكل سافر في املعركة االنتخابية لصالح غرميه املرشح 

اجلمهوري ميت رومني. 

أن  إلى  الباحثني  بعض  يشير  فاعل،  أميركي  لتدخل  السيناريو  هذا  مقابل  في  لكن 

االجتاه الذي تلوح دالئله في األفق قد يكون بالذات ابتعاد الواليات املتحدة عن لعب دور 

فاعل في الشرق األوسط، وتبني سياسة االنطواء أو على األقل االكتفاء بسياسة إطفاء 

احلرائق بدل العمل على حلّها وهو ما يعني أن أوباما وعلى الرغم من إعالنه أنه سيقوم 

بزيارة املنطقة في آذار 2013 ، إال أنه وفي ظل الظروف الداخلية لبالده لن يبذل »قصارى 

جهده« لتحريك العملية السلمية.  

ويشير البعض هنا، إلى أن الرئيس األميركي سيضع على األغلب القضايا الداخلية، 

وعلى رأسها االقتصاد، على رأس سلم أولوياته في الفترة الرئاسية الثانية، حيث سيحتاج 

إلى دعم الكونغرس ذي الغالبية اجلمهورية لتمرير سياساته الداخلية، ما قد يتطلب منه 

التنازل عن سياساته الطامحة حلّل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في سبيل التعاون مع 

الكونغرس األميركي. إن اآلثار املترتبة عن هذا النزوع ستكون باملقابل فتح املجال أمام  

أطراف دولية أخرى مثل االحتاد األوروبي للعب دور فاعل في قضايا الشرق األوسط، 

وقيادة حتركات دولية جديدة، ودعم جهود دولية وإقليمية قائمة.

وييرى محللون أن تعيني جون كيري وزيًرا للخارجية وتشاك هاغل وزيًرا للدفاع، يعطي 

مؤشًرا مهًما لوجهة السياسة األميركية اخلارجية املقبلة. إذ ناهيك عن أن مصادر  مؤيدة 

إلسرائيل ترى هاغل شخًصا معادًيا أو على األقل ال تعتبره »صديًقا إلسرائيل«7 وتعبر عن 

قلقها من امتناعه دعم احلّل العسكري في إيران، فان هاغل يعتبر صاحب نهج محافظ 

استمرار  احتمال  يعني  ما  الدولية، وهو  الصراعات  في  دور نشط  لعب  إلى عدم  يدعو 

استنفاد  نحو  والسعي  اإليراني،  امللف  مع  للتعامل  العسكري  العمل  معارضة  أميركا 

احللول الدبلوماسية. 8 

إن اتباع أوباما لسياسة اإلنطواء في حال حصولها يعني فتح املجال أمام االحتاد 

االوربي للعب دور أكبر، حيث يتوقع أن يقوم االحتاد بتصعيد محاوالته للتأثير والضغط 

على إسرائيل، وبخاصة في ظل تزايد الدعم الشعبي األوروبي للفلسطينيني، واستمرار 

تغيير املوقف الشعبي في أوروبا من إسرائيل،9 وإن كان من غير املتوقع أن يترجم هذا 

التصعيد إلى اتخاذ خطوات »استراتيجية« من أجل الضغط على إسرائيل، بالذات إذا ما 

اآلثار المترتبة عن النزوع األميركي 

فتح  بالمقابل  ستكون  لالنطواء 

أخرى  دولية  أطراف  أمام   المجال 

للعب دور فاعل في قضايا الشرق 

األوسط،

بتصعيد  االتحاد  يقوم  أن  يتوقع 

على  والضغط  للتأثير  مــحــاوالتــه 

ـــي ظل  ـــل، وبـــخـــاصـــة ف ـــي ـــرائ إس

ـــي  األوروب الشعبي  الــدعــم  تــزايــد 

تغيير  ر  ا واستمر للفلسطينيين، 

من  ــا  أوروب في  الشعبي  الموقف 

إسرائيل



15

أخذت باالعتبار احلساسية األوروبية جتاه اتهامها باملعاداة لليهود وللسامية كما حدث 

أكثر من مرة. 

جتدر اإلشارة إلى أن التصويت من قبل أكثرية دول االحتاد لصالح رفع مكانة فلسطني 

إلى دولة مراقب في األمم املتحدة، وتصاعد»التذمر األوروبي« من السلوك اإلسرائيلي، 

كما مت التعبير عنه بعد إعالن حكومة نتنياهو نيتها بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية في 

التي اعتمدها قناصلة االحتاد االوروبي  التوصية غير املسبوقة  E1،10  والحًقا  مناطق 

في القدس في تقريرهم السنوي والصادر في شباط 2013 من أجل فرض عقوبات على 

املستوطنات، وتقاطع هذه املواقف مع مناخ شعبي أوروبي متغير لصالح الفلسطينيني، 

وذلك في موازاة مؤشرات نزوع أميركا نحو »سياسة االنطواء«، كل هذا يعزز من إنتاج 

مناخ دولي مالئم لعمل فلسطيني دبلوماسي نشط، إذ يقلص السابق ذكره من »مساحات 

في  يوّسع  فيما  عزلتها،  من  ويعمق  منها«،  االستفادة  إسرائيل  تستطيع  التي  املناورة 

املقابل من مساحة املناورة املتاحة أمام الفلسطينيني. 

ويشار في هذا السياق إلى أن الباحث في معهد دراسات األمن القومي في جامعة 

تل أبيب، يهودا بن مئير، وصف نتيجة التصويت على الطلب الفلسطيني بأنها »هزمية 

سياسية« إلسرائيل، ألنه »جسد العزلة الكبيرة إلسرائيل«، وهي عزلة غير مسبوقة منذ 

العدوان الثالثي على مصر عام 1956، فحتى الدول األوروبية التي متثل بالنسبة إلسرائيل 

»األقلية األخالقية«، لم تقف إلى جانبها ضد الطلب الفلسطيني.

ويبدو أن حكومة نتنياهو اجلديدة تعتمد في استمرارها على دعم كتلة املستوطنني التي 

عزلتها  تعميق  الذي سيقوى سيناريوهات  األمر  بينت،  برئاسة  اليهودي«  »البيت  ميثلها 

الدولية، إذ إن أي تنازل حقيقي في موضوع االستيطان يقوم به نتنياهو سيكون مبثابة 

إعالن نهاية حكومته والذهاب إلى انتخابات، وهو ما سيعمل على جتنبه.

الدائرة الداخلية: ت�شكيل احلكومة ال� 33، ت�شتيت احليز ال�شيا�شي، وحتول امل�شتوطنني 

اإىل جزء من االإجماع 

، وما  الثاني 2013  التي جرت في 27 كانون  االنتخابات اإلسرائيلية  نتائج  تشكل 

أعقبها من تشكيل ائتالف حكومي يضن »البيت اليهودي« و»يوجد مستقبل«، و»احلركة«، 

إلى جانب إقصاء احلريدمي مؤشًرا مهًما للتطورات االجتماعية التي حتدث في الطبقات 

العميقة للمجتمع اإلسرائيلي، والتي حتدثنا عن جزء منها في تقاريرنا السابقة، وتشمل:

1. تشتيت احليز احلزبي وتعدد مراكز القوة فيه: أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات 

تشتت القوة السياسية وتوزعها بني عدة مراكز وأطراف. فقد خسر حتالف الليكود- 

في  نتنياهو  حــكــومــة  تــعــتــمــد  

كتلة  ــــم  دع ــى  ــل ع اســـتـــمـــرارهـــا 

المستوطنين التي يمثلها »البيت 

اليهودي« برئاسة بينت، األمر الذي 

تعميق  ت  ها يو ر سينا ى  سيقو

عزلتها الدولية

تــشــكــل نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات 

 27 فــي  ــرت  ج الــتــي  اإلسرائيلية 

كانون الثاني 2013 ، مؤشًرا مهًما 

للتطورات االجتماعية التي تحدث 

للمجتمع  العميقة  الطبقات  في 

اإلسرائيلي

أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات 

وتوزعها  السياسية  القوة  تشتت 

بين عدة مراكز وأطراف.
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بيتنا ربع قوته التي كانت له في الكنيست ولم يحصل إال على 31 مقعًدا، منها 20 

مقعًدا لليكود و11 إلسرائيل بيتنا،  فيما حصل حزب »يش عتيد« )يوجد مستقبل( 

برئاسة الصحافي املعروف يائير لبيد على19 مقعًدا، وحصل حزبا احلريدمي - شاس 

ويهدوت هتوراه- على 18 مقعًدا، منها 11 مقعًدا لألول، و7 مقاعد للثاني، أما حزب 

العمل فحصل على 15 مقعًدا، وحصل البيت اليهودي على 12 مقعًدا. عمليا تعني هذه 

النتائج أن اخلارطة السياسية موزعة بني عدة مراكز ضعيفة ومشتتة، وأن أكبر هذه 

الكتل؛ أي الليكود-بيتنا ستكون محدودة جًدا في قدرتها على املناورة السياسية، وهو 

ما يبدو جلّيا مع تشكيل احلكومة اجلديدة، إذ إن حتالف »الليكود- بيتنا« يشّكل عملًيا 

أقلية )31 من 68 عضو كنيست*( وهو ما يزيد من احتماالت »قصر عمر« احلكومة 

اجلديدة، ويعزز من احتماالت الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

حتالف  يعكس  لأليديولوجيات:  عابرة  أسس  على  االشكنازية  الهيمنة  بناء  إعادة   .2

بينت- لبيد الذي تشكل بعد االنتخابات ، وخاض املفاوضات االئتالفية بتنسيق كامل

 سعي نخب الطبقة الوسطى االشكنازية إلى إعادة زمام السيطرة على احليز السياسي، 

وذلك بغض النظر عن الفروقات واالنتماءات الفكرية، حيث يسمح هذا التحالف عملًيا 

بتكتيل فئات متناقضة، منها العلمانية والقومية املتدينة ومنها ذات النزعة السياسية 

بياضها  سوى  يربطها  ال  والتي  اليسارية،  وأحياًنا  املتطرفة  اليمينية  أو  الوسطية 

وانتمائها للبرجوازية االشكنازية من جهة، ومعاداتها للمركبات غير الصهيونية التي 

تضم في طرفي نقيضها احلريدمي والعرب من جهة أخرى.  وقد كتب في هذا السياق 

أفيعاد كالينبرغ الكاتب في »يديعوت أحرونوت« إلى أن »هذه النخب في كال جانبي 

اخلط األخضر )متيل( إلى التعامل باستعالء مع أولئك الذين ال يشاركونهم في احللم 

]الذين  اليهود  األطراف  إلى[  سكان  ]إضافة  العرب واحلريدمي...  أي  الصهيوني؛ 

ينتمون للشرائح الضعيفة[، إذ تشعر النخب في كال جانبي اخلط أن الدولة ’خاصتهم’ 

موجودة في خطر التعرض لسيطرة معادية«. 

املعركة  أظهرت  إسرائيل:  يضمون  املستوطنون  الشرعية-  حدود  ترسيم  إعــادة   .3

االنتخابية األخيرة، وحتالف بينيت- لبيد بعد ذلك، جناح املستوطنني في إعادة ترسيم 

حدود الشرعية الصهيونية-اإلسرائيلية بحيث تضم املستوطنني في ارئيل متاًما كما 

تضم أبناء الطبقات الوسطى في تل ابيب. وفي هذا جناح استراتيجي للمستوطنني 

الذين استطاعت نخبتهم حتويلهم إلى جزء أساسي من اإلجماع الوطني، وذلك بعد أن 

كانوا محل خالف سياسي داخلي وموضوع  نقد دولي. وميكن اإلشارة إلى اختيار 

الذي  لبيد  بينت-  تحالف  يعكس 

سعي  االنــتــخــابــات  بعد  تشكل 

نخب الطبقة الوسطى االشكنازية 

إلى إعادة زمام السيطرة على الحيز 

السياسي

ــي إعـــادة  نــجــح الــمــســتــوطــنــون ف

ترسيم حدود الشرعية الصهيونية-

اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــيـــث تــضــم 

المستوطنين في ارئيل تماًما كما 

في  الوسطى  الطبقات  أبناء  تضم 

تل ابيب.

*تشير أغلب التوقعات إلى احتمال انضمام حزب »كادميا«)مقعدان(الحًقا.
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باعتباره  ارئيل11  في  التعليمي  املركز  قلب حرم  االنتخابية من  بدء معركته  لبيد  يئير 

مؤشًرا إلى هذا التوجه الذي اضطر نتنياهو إلى إطالق حملته من بؤرة استيطانية 

ميينة ايديولوجية هي »رحليم« التي متت شرعنتها الحًقا.12 مبعنى أن نتنياهو اضطر 

أن يلتف على ميني لبيد مبوقف أكثر ميينية، أما حزب العمل فقد خاض معركته مع 

محاولة التملص من أي حديث سياسي، والتركيز على األجندة االجتماعية على أمل أن 

يكسب أصوات الذين شاركوا في حملة االحتجاج، ولفت االنتباه بشكل خاص تغييب 

رابني من دعايته،  األمر الذي يشي برغبة »تفكيك« العالقة مع ما صار ميثل »اليسار« 

في العقل اإلسرائيلي. هذا ناهيك عن أن يحيموفتش عبرت أصاًل عن موقف متفهم 

للمستوطنني، وامتنعت عن إدانة االستيطان. يتكامل هذا املوقف إلى حّد بعيد مع دخول 

العليا، والنخب العسكرية  العدل  النخب اإلسرائيلية كمحكمة  إلى معاقل  املستوطنني 

واألمنية إضافة إلى احلكومة، وهو ما اعتبره الباحث اإلسرائيلي أورن يفتاحئيل بأنه 

ضم إسرائيل للمستوطنات وليس العكس، إذ إن املستوطنني اليوم لم يعودوا يطالبون 

بأن يكونوا جزًءا من إسرائيل، فقد صارت إسرائيل جزًءا من املستوطنات!

جهة  من  اجلديدة  احلكومة  وتشكيلة  جهة،  من  ودالئلها  االنتخابات  نتائج  ظل  وفي 

أخرى، يبدو بحسب حتليالت كثيرة أن نتنياهو سيحاول االبتعاد عن التعامل مع امللف 

الفلسطيني والتركيز على السياسات الداخلية وال سيما فيما يتعلق بتجنيد احلريدمي في 

صفوف اجليش اإلسرائيلي، أو في إطار اخلدمة الوطنية- املدنية. وهو أمر ملزم له أيًضا 

في ضوء وجود قرار صادر عن احملكمة اإلسرائيلية العليا في هذا الشأن، وفي ضوء 

مطلب اقتسام العبء الذي يطالب به كل من لبيد وبينيت. 

على صعيد آخر، ثمة تأكيدات أن أهم حتّد سيواجهه رئيس احلكومة اجلديدة كامن 

في اخلالف مع الواليات املتحدة األميركية، وفي الضغط الذي متارسه الدول األوروبية 

من أجل إحراز تقدم على صعيد القضية الفلسطينية. لكن تشكيلة احلكومة تشي بأن 

املعركة  ُأخرى، وبأن  مرة  حُتسم  لن  فلسطينية  دولة  بإقامة  املتعلقة  املصيرية  القرارات 

السياسية التي ستدور لن تسمح باتخاذ خطوات بعيدة املدى، وسيكون رئيس احلكومة 

نتنياهو مضطًرا إلى أن يختار بني احملافظة على بقائه السياسي واستقرار حكومته، أو 

بني اتخاذ خطوات سياسية لن تسمح له بالبقاء في احلكم.

فيما عدا هذه التغيرات الكبرى سواء على مستوى عاملي أم محلي، شهدت الساحة 

اإلسرائيلية مجموعة من املستجدات املهمة التي نلخصها، وبحسب ما اعتدنا في تقاريرنا 

السابقة، ضمن سبعة محاور أساسية:

أن  كثيرة  تحليالت  بحسب  يبدو   

عن  االبــتــعــاد  سيحاول  نتنياهو 

الفلسطيني  الملف  مع  التعامل 

والتركيز على السياسات الداخلية

أهــــم تــحــّد ســيــواجــهــه رئــيــس 

ــدة كــامــن في  ــدي ــج الــحــكــومــة ال

المتحدة  الــواليــات  مــع  الــخــالف 

ــذي  األمــيــركــيــة، وفـــي الــضــغــط ال

أجل  من  األوروبية  الدول  تمارسه 

القضية  صعيد  على  تقدم  إحــراز 

الفلسطينية.

اإلسرائيلية  الحكومة  استمرت 

الهادفة  سياستها  في  عام2012 

إلى إدارة الصراع، فيما كانت السمة 

األهم التي هيمنت على الخطاب 

السياسي هي التحول من خطاب 

»الال شريك« إلى خطاب »الال حل«،
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العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية

الصراع،  إدارة  إلى  الهادفة  في سياستها  عام2012  اإلسرائيلية  استمرت احلكومة 

فيما كانت السمة األهم التي هيمنت على اخلطاب السياسي هي التحول من خطاب »الال 

شريك« إلى خطاب »الال حل«، حيث اسهمت مجموعة من العوامل في هذا التحول من 

بينها: حالة اجلمود التي تسيطر على العملية السياسية، وهيمنة الفكر اليميني في املجتمع 

التي تتحول إلى نخب ذات توجه  التي تشهدها النخب  البنيوية  اإلسرائيلي، والتحوالت 

»صهيوني محافظ- متجدد«،13  فيما عززت البيئة الدولية من إمكانيات استمرار إسرائيل 

في سياسات إدارة الصراع وتكريس الوقائع على األرض، علًما أن 2012 شهد تراجًعا 

واضًحا في التدخل الدولي في العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية ووصوله إلى أقل منسوب 

له منذ إطالق عملية السالم في مؤمتر مدريد قبل أكثر من عقدين من الزمن .

بقضاياه  العربي  العالم  بانشغال  واملرتبطة  احمليطة  اإلقليمية  الظروف  أسهمت  وقد 

الواليات  الثابتة، وانشغال  الرتابة  من  قالب  إلى  الفلسطيني  االنقسام  الداخلية ودخول 

واسعة  مساحة  إسرائيل  إعطاء  في  مجتمعة  أسهمت  الرئاسية،  باالنتخابات  املتحدة 

للمناورة واالستمرار في االستيطان الذي سيحول حّل الدولتني إلى ضرب من املستحيل. 

وقد شهدت النشاطات االستيطانية في العام 2012 كثافة قّل نظيرها في السنوات 

املاضية، شملت املصادقة على بناء آالف الوحدات االستيطانية ومصادرات باجلملة آلالف 

الدومنات، وترحيل مجموعات كبيرة من البدو، واالستمرار في مخطط عزل القدس عن 

محيطها في اجلنوب والوسط، وفصل األغوار عن بقية الضفة الغربية. 

كما  العام.  للمستوطنات خالل  مليار شيكل  من  أكثر  نتنياهو  لقد خصصت حكومة 

توسيع  نتنياهو، ومت  برئاسة  مرة  ألول  االستيطان  لشؤون  وزارية  جلنة  بتشكيل  قامت 

صالحيات دائرة الهجرة لتشمل الضفة الغربية.

ومما يشكل سابقة ذات أهمية قصوى تدلل على توجهات إسرائيل املستقبلية هو تقرير 

جلنة القاضي املتقاعد إدموند ليفي )2012( الذي يستنتج بأن االستيطان في الضفة 

الغربية ال يخالف القانون الدولي، بل هو حق مشروع إلسرائيل. وقد أوصت اللجنة، فيما 

أن  الرغم من  بأثر رجعي، وعلى  الضفة  البؤر االستيطانية في  أوصت، بشرعنة جميع 

نتنياهو لم يقم بتبني التقرير رسمًيا، إال أن الوقائع على األرض تشير إلى أنه يأخذه بعني 

االعتبار في مشاريعه االستيطانية املتالحقة.

ووسط هذا الواقع امليداني، شكل التصويت لرفع مكانه دولة فلسطني إلى عضو مراقب 

الدولية ودخولها في مسار  تدهور مكانة إسرائيل  املتحدة مبثابة مؤشر على  في األمم 

االستيطانية  النشاطات  شهدت 

 نظيرها 
ّ

في العام 2012 كثافة قل

في السنوات الماضية

لقد خصصت حكومة نتنياهو أكثر 

للمستوطنات  شيكل  مليار  من 

خالل عام.

أهمية  ذات  سابقة  يشكل  ومما 

ــى تــوجــهــات  ــل قـــصـــوى تـــدلـــل ع

تقرير  هو  المستقبلية  إسرائيل 

إدموند  المتقاعد  القاضي  لجنة 

بأن  يستنتج  ــذي  ال  )2012 ( ليفي 

ال  الغربية  الضفة  في  االستيطان 

يخالف القانون الدولي
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عزلة غير مسبوقة منذ عقود، فحتى الدول األوروبية التي متثل بالنسبة إلسرائيل »األقلية 

األخالقية«، لم تقف إلى جانبها ضد الطلب الفلسطيني. فقد صوتت 138 دولة إلى جانب 

الطلب الفلسطيني، وعارضته تسع دول، منها فقط دولة واحدة من القارة األوروبية بجانب 

قلب  في  جزر  شكل  على  دول صغيرة  وأربع  وبنما وإسرائيل،  املتحدة وكندا  الواليات 

احمليط ال يكاد يسمع باسمها املواطنون اإلسرائيليون.

المشهد السياسي الداخلي

بينت النتائج النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في 2013/1/22 أنه على 

الليكود  حزبي  )بني  بيتنا«  »الليكود-  حتالف  تلقاها  التي  املدوية  الصفعة  من  الرغم 

و»إسرائيل بيتنا«( من جمهور الناخبني، وأدت إلى خسارة هذين احلزبني ربع قوتهما، 

وفوزهما بكتلة تشكل ربع الكنيست، فإن رئيس التحالف بنيامني نتنياهو ظل األوفر حًظا 

لتأليف احلكومة اإلسرائيلية ]وهذا ما حدث بالفعل[، وألن يتولى منصب رئيس احلكومة 

للمرة الثالثة.

وأسفرت تلك النتائج النهائية عن فوز معسكر اليمني، الذي يتألف من حتالف »الليكود 

- بيتنا« وحزب »البيت اليهودي«، بـ 43 مقعًدا في الكنيست الـ 19، إذ فاز األول بـ 31 

مقعًدا، والثاني بـ 12 مقعًدا.

في املقابل، فاز »معسكر أحزاب الوسط- اليسار« الذي يتألف من حزب »يش عتيد« 

)يوجد مستقبل(، وحزب العمل، وحزب »هتنوعا« )احلركة(، وحزب ميرتس، وحزب كادميا، 

بـ 48 مقعًدا، توزعت على النحو التالي: »يش عتيد« - 19 مقعًدا؛ العمل - 15 مقعًدا؛ 

»هتنوعا« - 6 مقاعد؛ ميرتس - 6 مقاعد؛ كادميا - مقعدان.

وفاز حزبا احلريدمي- شاس ويهدوت هتوراه- بـ 18 مقعًدا، منها 11 مقعًدا لألول، 

و7 مقاعد للثاني.

وفازت األحزاب العربية بـ 11 مقعًدا، منها 4 مقاعد للقائمة املوحدة - العربية للتغيير، 

و4 مقاعد للجبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، و3 مقاعد للتجمع الوطني الدميقراطي.

وكان حزب »يش عتيد« برئاسة اإلعالمي يئير لبيد، »جنم« هذه االنتخابات و»مفاجأتها« 

من دون منازع، في إثر متكنه من الفوز مبكانة احلزب الثاني من حيث عدد املقاعد في 

الكنيست املنتخب.

وال ُبد من أن نشير إلى أن البرنامج الذي خاض »يش عتيد« االنتخابات على أساسه، 

احتل املجال االقتصادي- االجتماعي مركز الصدارة فيه، وحظي بحصة األسد منه.

أسفرت النتائج النهائية لالنتخابات 

الــذي  الــيــمــيــن،  معسكر  فـــوز  عــن 

يتألف من تحالف »الليكود - بيتنا« 

 43 بـــ  الــيــهــودي«،  »البيت  وحـــزب 

مقعًدا

ــط-  ــوس ــــزاب ال فـــاز »مــعــســكــر أح

اليسار« الذي يتألف من حزب »يش 

وحزب  مستقبل(،  )يوجد  عتيد« 

)الحركة(،  وحزب »هتنوعا«  العمل، 

بـ  كاديما،  وحزب  ميرتس،  وحزب 

48 مقعًدا

المحللين في  أبرز  ثمة إجماع لدى 

إسرائيل على أن نتائج االنتخابات 

االنتخابية  الحمالت  فشل  أثبتت 

التي دارت حول جدول أعمال حمل 

اسم »العملية السياسية«
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أثبتت فشل  االنتخابات  نتائج  أن  أبرز احملللني في إسرائيل على  لدى  وثمة إجماع 

احلمالت االنتخابية التي دارت حول جدول أعمال حمل اسم »العملية السياسية« التي 

تنطوي على انسحابات من املناطق احملتلة، وتفكيك مستوطنات، في مقابل »وعود واهية 

من جانب الفلسطينيني واحلصول على التأييد الدولي«. وقد كانت رئيسة »هتنوعا« تسيبي 

ليفني الوحيدة التي طرحت العملية السياسية، وحصدت نتيجة ذلك ستة مقاعد فقط، أّما 

لبيد، ورئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش، فلم يوليا املسألة اهتماًما كبيًرا.

في موازاة ذلك، فإن احلملة االنتخابية التي جنحت فعاًل هي تلك التي ركزت على جدول 

األعمال املتعلق بتحسني حياة املواطنني داخل إسرائيل. 

ولم يكن لبيد وحده الذي ابتعد عن احلديث عن مستقبل الضفة الغربية، وركز على 

في  املساواة  تطبيق  السكنية، وضرورة  الشقق  املعيشة وأسعار  غالء  تخفيض  ضرورة 

حتمل أعباء خدمة الدولة، من خالل فرض اخلدمة العسكرية على الشبان اليهود احلريدمي 

)املتشددين دينًيا(، وفرض اخلدمة الوطنية- املدنية على العرب، بل إن هذا هو ما فعله 

أيًضا نفتالي بينيت، زعيم حزب »البيت اليهودي« الذي فاز بـ 12 مقعًدا، وزاد قوة اليمني 

االستيطاني بنحو ضعفني. 

إن ما ميكن استنتاجه من ذلك هو أن تصاعد مكانة املستوطنني ونفوذهم في سياق 

معركة االنتخابات، رمبا كان مبثابة السمة األبرز خاللها، وبالتالي ال ُبد من أن تطبع 

مبيسمها مرحلة ما بعد االنتخابات أيًضا. 

ولم ينعكس تصاعد نفوذهم هذا في اتساع شعبية حزب »البيت اليهودي« وفي علو 

مكانته فحسب، وإمنا انعكس أيًضا في تعزيز سيطرتهم على الليكود الذي أصبح »أكثر 

استيطانًيا« بلغة أحد املعلقني، وجناحهم في احتالل مرتبات مواقع في قائمة »الليكود- 

بيتنا«، وفي واقع فرض »التعاطف« مع أجندتهم على األحزاب الصهيونية جميعها.

مشهد العالقات الخارجية

واجهت إسرائيل عام 2012 أزمة في عالقتها اخلارجية بلغت أوجها في التصويت على 

رفع مكانة فلسطني إلى مكانة دولة مراقبة في األمم املتحدة. وعلى الرغم من ما بدا من 

لها من قبل دول صديقة  الدولية وتزايد االنتقادات املوجهة  تزايد عزلتها  مؤشرات على 

كاالحتاد األوروبي إال أن هذه األزمة لم تصل إلى »مرحلة جدية« تدفع إسرائيل إلى تغيير 

سياستها املتعلقة بامللف الفلسطيني عامة، وإلى وقف سياساتها االستيطانية التي تقلص 

فرص حّل الدولتني من جهة أخرى. 

المستوطنين  مــكــانــة  تــصــاعــد 

معركة  ســيــاق  ــي  ف ــم  ــوذه ــف ون

االنتخابات، ربما كان بمثابة السمة 

األبرز خاللها، وبالتالي ال ُبد من أن 

بعد  ما  مرحلة  بميسمها  تطبع 

ا. 
ً

االنتخابات أيض

تــتــخــذ إســـرائـــيـــل  مـــن مــوضــوع 

يمثله  الــذي  الوجودي«  »التهديد 

جهة،  مــن  الــنــووي  إيـــران  برنامج 

ومساعي »نزع الشرعية« عنها من 

أساسية  عمل  محاور  أخرى،  جهة 

لسياساتها الخارجية.
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وتتخذ إسرائيل في مواجهة االنتقادات لسياستها املتعلقة بالفلسطينيني خاصة في 

موضوع االستيطان، من موضوع »التهديد الوجودي« الذي ميثله برنامج إيران النووي 

من جهة، ومساعي »نزع الشرعية« عنها من جهة أخرى، محاور عمل أساسية لسياساتها 

اخلارجية.

وتنتظر إسرائيل بترقب حترك السياسة اخلارجية األميركية التي سيتبناها أوباما في 

واليته الثانية، وبخاصة فيما يتعلق بامللف اإليراني واملسألة الفلسطينية. وعلى الرغم من 

أن أوباما سبق وتعهد مبنع إيران الوصول إلى قنبلة نووية، إال أن إسرائيل تتوجس من 

االكتفاء بالعقوبات أو تبني سياسة احتواء إيران نووية بدل رفضها، ويزيد من توجسها 

هذا تعيني كيري وزيًرا للخارجية وهاغل وزيًرا للدفاع. 

باجتاه  يضغط  أوباما سوف  أن  البعض  يعتقد  الفلسطيني،  باملوضوع  يتعلق  وفيما 

بزيارته  التوجه  هذا  أصحاب  ويستشهد  الدولتني،  حّل  وتسوية  املفاوضات  في  التقدم 

إلى إسرائيل، ويعتقد هؤالء أن تعامل أوباما مع هذا امللف، سيكون مختلًفا عن تعامله 

شاكلة  على  كبيًرا  ضغًطا  إسرائيل  على  ميارس  فلن  األولى،  واليته  فترة  في  السابق 

جتميد االستيطان. أما التوجه الثاني فانه يعتقد أن الواليات املتحدة ستترك هذا امللف 

لألوروبيني، وأن أوباما سيكون منغمًسا في قضايا أميركا الداخلية وملفات دولية أخرى 

مثل أفغانستان وكوريا الشمالية.

على امل�شتوى االإقليمي: حتاول إسرائيل أن تستفيد من الواقع اإلقليمي، من خالل 

استغالل انشغال العالم العربي بأموره الداخلية وحتقيق مكاسب جمة من ذلك لتفادي 

خالل  من  مصر  مع  للعالقات  جديدة  بلورة  مثال  مستقباًل،  العربي  الربيع  انعكاسات 

املصلحة املشتركة للطرفني في سيناء، واحلفاظ على الهدوء واالستقرار على جبهة غزة. 

ونشهد أيًضا إحياء لسياسات األطراف في السياسية اخلارجية اإلسرائيلية، فهنالك تعزيز 

للعالقات اإلسرائيلية مع دولة جنوب السودان، وقبرص اليونانية واليونان ودول القوقاز 

املتاخمة للمنطقة العربية وإيران. 

تنظر إسرائيل إلى احلالة السورية كفرصة لتحسني مكانتها اإلستراتيجية في املنطقة، 

فهي تعتقد أن سقوط النظام سوف يعزز من مكانتها اإلستراتيجية، على األقل على املدى 

لفرض  العربية  احلالة  استغالل  إسرائيل  الله. وحاولت  إيران وحزب  القصير، ويضعف 

وقائع في األراضي الفلسطينية احملتلة، وتغييب املوضوع الفلسطيني.

تستفيد  أن  ــل  ــي ــرائ إس تــحــاول 

خالل  مــن  اإلقليمي،  الــواقــع  مــن 

تــحــقــيــق مـــكـــاســـب جـــمـــة مــن 

الربيع  انعكاسات  لتفادي  ذلــك 

تعزيز  فهنالك   ،
ً
مستقبال العربي 

دولــة  مــع  اإلسرائيلية  للعالقات 

جنوب السودان، وقبرص اليونانية 

المتاخمة  القوقاز  ودول  واليونان 

للمنطقة العربية وإيران. 

المستوى  على  إســرائــيــل،  شنت 

الفلسطيني،  حرًبا على قطاع غزة 

توجد  ال  أنــه  افتراضها  على  بناء 

في  حماس  و  إلسرائيل  مصلحة 

»الــرصــاص  عملية  شــكــل  تــكــرار 

المصبوب«،
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المشهد العسكري

ما زالت التقديرات اإلسرائيلية تعتقد أن الثورات العربية جتّدد نفسها، وترى التقديرات 

حيث  العربي،  احمليط  في  القامت  للواقع  منوذًجا  تشكل  سورية  في  احلالية  احلرب  أن 

تعادل طرفا النزاع في ساحة املواجهة، وتضاءلت قدرتهما على احلسم، وعلى الرغم من 

بعض  أن  إال  األسد،  إلى حتمية سقوط  تشير  اإلسرائيلية  االستخبارات  التقديرات  أن 

السيناريوات املتداولة هو إمكانية غرق سورية في الفوضى الكاملة. 

وتلخص املؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية مخاوفها في عاملني:

 تراجع عوامل االستقرار في املنطقة ودخولها في خانة املجهول في املرحلة الراهنة.

في حتديد  مركزي  عامل  إلى  السياسي   اإلسالم  ظل حضور  في  الشعوب   حتول 

مستقبل املنطقة. 

شنت إسرائيل، على املستوى الفلسطيني،  حرًبا على قطاع غزة بناء على افتراضها 

أنه ال توجد مصلحة إلسرائيل و حماس في تكرار شكل عملية »الرصاص املصبوب«، 

ويشار في هذا السياق  إلى أن القيادة السياسية استندت لدى اتخاذها قرار اغتيال 

أحمد اجلعبري، على التقارير االستخباراتية التي تقول إن حماس لن تكون معنية حًقا 

للقطاع، وأن  اإلسرائيلي  اجليش  اجتياح  عن  تتمخض  قد  مرتفعة  ذات وتيرة  مبواجهة 

حماس عندما كانت تتردد بني جدوى املقاومة العسكرية ضد إسرائيل، واحلاجة إلى البقاء 

في السلطة، كانت تختار على الدوام اخليار الثاني، ورجحت التقارير أنه إذا توافرت لها 

)حماس( آلية إلنهاء سريع على نحو نسبي جلولة العنف هذه، فقد »تتعاون« إلنهائها.

على صعيد اجلبهة الشمالية- اللبنانية، كانت االستراتيجية التي تبنتها إسرائيل هي 

احلفاظ على حالة »التهدئة القسرية« مع حزب الله في مقابل العمل على منعه من احلصول 

على أسلحة »كاسرة للتوازن«. وتقدر إسرائيل أن حزب الله سيتأثر جًدا في حال سقوط 

النظام في سورية، لكنها تستبعد إمكانية مبادرة احلزب إلى الهجوم على إسرائيل بهدف 

حتويل األنظار عن املشهد السوري وتخفيف الضغط عن إيران.  

وفي السياق املصري، أشارت التقديرات األمنية اإلسرائيلية لعام 2012، إلى أن مصر 

الثالثني عاًما املاضية،  الرئيس محمد مرسي لن تكون كسابق عهدها خالل  في عصر 

وترى أن على إسرائيل في الفترة القريبة أن تكون مرنة في تعاملها مع دول اجلوار خاصة 

معاد  نشاط  أي  ملواجهة  التام  االستعداد  ذاته  الوقت  في  أيضا  عليها  لكن  مصر،  مع 

إلسرائيل في املستقبل.

على صعيد امللف اإليراني الذي يعتبر أكثر امللفات حضوًرا في اخلطاب اإلسرائيلي، 

فإن   ، اإليراني  الملف  صعيد  على 

عام 2012 لم يشهد تطورات جدية 

ذات أبعاد عسكرية واستراتيجية

ترجح أغلب التقديرات أن إسرائيل 

ضد  عسكري  عمل  إلى  تذهب  لن 

إيران من غير الدعم األميركي

يظهر  بــدأ  اإلسرائيلي  االقتصاد 

تأثره باألزمة المالية العالمية التي 

تعصف بشكل خاص ببعض دول 

أوروبا،  فقد تراجع للربع السابع على 

التوالي نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

ليصل مع نهاية 2012 إلى %3.3
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فإن عام 2012 لم يشهد تطورات جدية ذات أبعاد عسكرية واستراتيجية ذات أهمية وسط 

على ضرورة  اإلسرائيلي  بعمل عسكري، واإلجماع  العلني  اإلسرائيلي  التهديد  تصعيد 

تذهب  لن  إسرائيل  أن  التقديرات  أغلب  ترجح  وفيما  اإليراني.  النووي  البرنامج  وقف 

اإلدارة  أن  يعتقد  البعض  فإن  األميركي،  الدعم  إيران من غير  إلى عمل عسكري ضد 

األميركية التي بدأت مالمحها باالتضاح، تفضل استنفاد السبل السياسية والدبلوماسية، 

وال تتعجل اخليار العسكري.

المشهد االقتصادي

تشير مجموعة من املؤشرات املهمة ان االقتصاد اإلسرائيلي بدأ يظهر تأثره باألزمة 

املالية العاملية التي تعصف بشكل خاص ببعض دول أوروبا، وأنه معرض للدخول في 

السنوات املقبلة في حالة  تباطؤ أو رمبا ركود.

 فقد تراجع للربع السابع على التوالي منو الناجت احمللي اإلجمالي ليصل مع نهاية 

2012 إلى 3.3% بعد أن كان في الربع الثالث من عام 2010 قد سجل منًوا بنسبة 

4.8%. حيث يضاعف هذا التراجع من مخاطر عدم االستقرار االقتصادي إلسرائيل. 

البرملانية  واالنتخابات  غزة  في  إسرائيل  بها  قامت  التي  العسكرية  العمليات  وتضفي 

واتساع العجز في امليزانية العامة واستقالة محافظ البنك املركزي ستانلي فيشر وغيرها 

من املستجدات، تضفي مزيًدا من املخاوف من  تزايد عدم اليقني االقتصادي وترجيح 

حدوث خسائر قد تنتج عن التغييرات في السياسة االقتصادية، وعن إساءة في التدريج 

االئتماني إلسرائيل.  

وسجل عام 2012 ارتفاًعا ملحوًظا في نسبة البطالة التي قاربت 7% بعد أن كانت 

5.4% في نهاية عام 2011 ، كما انخفض النمو االقتصادي من 4.6% عام 2011 إلى 

3.3% عام 2012، علًما أن هذه النسبة باملقارنة مع باقي دول OECD ما زالت تعتبر 

مرتفعة،  حيث يصل معدل النمو بني أعضائها إلى 1.4%، في حني تصل في الواليات 

املتحدة إلى 2.2% . كما بلغ حجم العجز في املوازنة اجلارية للقطاع احلكومي عام 2012 

نحو 39 مليار شيكل ) أكثر من 10 مليار دوالر( مقابل 21.7 مليار عام 2011.

على صعيد آخر بلغت واردات إسرائيل 19,9 مليار شيكل للشهر الواحد )أكثر من 

خمسة مليارات دوالر(، كان حوالي ثلثها من دول االحتاد األوروبي، 21% منها من آسيا  

و 13% من الواليات املتحدة والباقي من كل دول العالم األخرى. أما معدل الصادرات 

اإلسرائيلية في الشهر الواحد فبلغ 13,7 مليار شيكل )حوالي 3,5 مليارات دوالر(، ما 

ا 
ً

ملحوظ ارتفاًعا   2012 عام  سجل 

في نسبة البطالة التي قاربت %7 

نهاية  فــي   %5.4 كانت  أن  بعد 

عام 2011

حــقــقــت صـــــــــادرات األســلــحــة 

اإلسرائيلية عام  2012 زيادة كبيرة، 

ووصلت إلى نحو 7 مليارات دوالر

االقتصاد  غزة  على  الحرب  كلفت 

اإلسرائيلي ما يقارب 3 مليار شيكل
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يعني أن معدل العجز الشهري في ميزان التبادل التجاري  يزيد عن 1.5 مليار دوالر. 

وعليه يكون العجز املتراكم في العام 2012 قد زاد عن 21 مليار دوالر، ما يعني تفاقم 

هذا وتشير  احمللي.  ناجتها  من   %34.6 نسبة  إلى  التجارى إلسرائيل  العجز  مستوى 

املعطيات إلى تراجع الواردات، ولكن بنسب ضئيلة مقابل تراجع الصادرات.

صادرات  حققت  العاملية،  االقتصادية  األزمة  تداعيات  من  الرغم  وعلى  املقابل  في 

األسلحة اإلسرائيلية عام  2012 زيادة كبيرة، ووصلت إلى نحو 7 مليارات دوالر، وهو ما 

يشكل زيادة قدرها 20% مقارنة مع عام 2011، وفًقا لتقديرات أولية لوزارة الدفاع، علًما 

أن املعطيات الدقيقة حول هذا الرقم ستظهر في نهاية الربع األول من العام 2013، بعد 

أن تقدم كافة الشركات تقاريرها االقتصادية للعام 2012. علًما أن إسرائيل حتتل ما بني 

املرتبة الرابعة والسادسة في العالم ملبيعات األسلحة،  فيما تصدر معظم أسلحتها إلى 

الواليات املتحدة وأوروبا.

هذا وعمقت احلرب على غزة من جهة، واالنتخابات من جهة أخرى مالمح األزمة، إذ 

كلفت احلرب على غزة االقتصاد اإلسرائيلي ما يقارب 3 مليار شيكل، فيما وصلت التكلفة 

اإلجمالية لالنتخابات للبرملان اإلسرائيلي )الكنيست( إلى 2.8 مليار شيكل.

المشهد االجتماعي

شهد عام 2012 تراجع حركة االحتجاج االجتماعي من الشارع، حتى أشرفت على 

لم تتحقق بشكٍل يُرضي جمهور  الرغم من أّن مطالبها األساسية  الكامل، على  الغياب 

احملتجني. وعلى الرغم من الغياب امليداني إال أن خطاب حركة االحتجاج حتول إلى جزء 

أساسي من برامج عدد كبير من األحزاب اإلسرائيلية التي خاضت االنتخابات األخيرة، 

وال سّيما حزب »يش عتيد« )يوجد مستقبل( الذي جنح في أن يصبح ثاني أكبر حزب في 

الكنيست، وحزب العمل وميرتس اللذان جنحا في مضاعفة قوتهما.  

االقتصادية  القضايا  في وضع  احلركة جنحت  إن  القول  ميكن  السياق  هذا  وفي   

والفجوات االجتماعية واالقتصادية على رأس األجندة العامة في إسرائيل، بعد أن كانت 

مغيبة على امتداد عقود لصالح مواضيع األمن والسياسة اخلارجية، وهو ما بدا جليا في 

هيمنة القضايا االجتماعية املهمة مثل السكن والصحة والتعليم والعمل ومجابهة الفقر 

وغيرها على اخلطاب العام، وتبني بعض األحزاب للشعارات واملطالب األساسّية حلركة 

االحتجاج، أي تلك املطالب املتعلقة مبصالح الطبقة الوسطى وليس مصالح الطبقة الدنيا 

النقد إلى احلركة وإلى »بياض« قادتها وتسلِّطهما،  والفقراء. وهو ما أدى إلى  توجيه 

نــجــحــت الــحــركــة االجــتــمــاعــيــة  

االقتصادية  القضايا  ــع  وض فــي 

ـــة  ـــي ـــاع ـــم ـــت ـــــوات االج والـــــفـــــج

األجندة  رأس  على  واالقتصادية 

العامة في إسرائيل

ـــي إســـرائـــيـــل ارتـــفـــاع  ــر ف ــم ــت اس

الفوارق  واتساع  الفقر  مستويات 

االجتماعّية، حيث زاد عدد العائالت 

حجم  في  تراجع  وحــدث  الفقيرة 

الطبقة الوسطى

 2013 الحالّية  السنة  أن  ويــبــدو 

سوف تشهد موجات جديدة من 

الكبير  العجز  ضوء  على  االحتجاج 

وصل  والذي  إسرائيل  ميزانية  في 

إلى 39 مليار شيكل
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واجتماعًيا،  جغرافًيا  واملقصاة  البعيدة  الضواحي  وسكان  للفقراء  متثيلها  وضعف 

الذي  الطبقة الوسطى االشكنازية بشكل خاص. وهو األمر  البالغ مبصالح  واهتمامها 

جتلى، مراًرا وتكراًرا، في اعتبار دافني ليف14 وستاف شفير وآخرين من قيادة التيار 

املركزّي في احلركة من ذوي البشرة البيضاء، مقارنة بالفقراء من اليهود الشرقيني )سود 

البشرة مجاًزا(، الذين اختاروا أن يقيموا خيامهم بعيًدا عن شارع روتشيلد.15

في املقابل استمر في إسرائيل ارتفاع مستويات الفقر واتساع الفوارق االجتماعّية، 

حيث زاد عدد العائالت الفقيرة وحدث تراجع في حجم الطبقة الوسطى وحصتها من الناجت 

القومّي، ما يعني زيادة الفوارق االجتماعية اتساًعا وعمًقا. وبقيت األوضاع االجتماعية، 

كانت  كما  البيوت  استئجار  أو  لشراء  الباهظة  السكن والتكاليف  وعلى رأسها ضائقة 

في املاضي تقريًبا، وشهدت بعض اجلوانب االجتماعّية تدهوًرا منذ صيف 2011، فقد 

واصلت أسعار الشقق ارتفاعها، إضافة إلى ارتفاع أسعار املاء والكهرباء والكثير من 

السلع األساسية، ناهيك عن غيرها. 

في املُقابل لم يالحظ تغيير جدي في األجور لدى غالبية شرائح املجتمع اإلسرائيلي. 

ويبدو أن السنة احلالّية 2013 سوف تشهد موجات جديدة من االحتجاج على ضوء العجز 

الكبير في ميزانية إسرائيل والذي وصل إلى 39 مليار شيكل، ووصل إلى ضعف العجز 

الذي كان متوقًعا، وتوقع محاوالت سّدة من خالل تقليص اإلنفاق االجتماعّي وتخفيض 

األجور وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع، إضافة إلى توّقعات قيام احلكومة بإلغاء أو 

تعليق بعض املشاريع التي اضطرت إلى املبادرة إليها استجابة حلركة االحتجاج.

وتعتبر الفئة اليهودية االثيوبية أكثر الفئات فقًرا من بني اليهود في إسرائيل، وما زال 

اليهود من أصٍل أثيوبي يعيشون في أحياء خاصة بهم في مدن وبلدات طرفّية بعيدة، في 

الغالب، وفي بلدات أو أحياء ُخصصت في املاضي للفقراء وذوي الدخل املنخفض الذين 

كانوا ُيغادرونها في أول فرصة تسنح لذلك. 

يدرس أوالد اليهود من أصٍل أثيوبي في مدارس حصرية لهم، وفي الكثير من األحيان 

يرفض أولياء أمور طالب في مدارس القرى واملدن ذات األكثرية غير األثيوبية أن ينضم 

أوالد من أصول أثيوبية إلى صفوف أبنائهم. وتبنيِّ نتائج بحث أجري مؤخًرا للمقارنة بني 

األوضاع االجتماعّية ألبناء الشبيبة من اليهود من أصل أثيوبي الذين ولدوا في أثيوبيا 

وهاجروا إلى إسرائيل، واجليل الثاني من األثيوبيني، أي أبناء الشبيبة األثيوبيني الذين 

ُولدوا في إسرائيل أّن أوضاع اجليل الثاني، وال سيما في مجال التحصيل الدراسي،16 

تكاد تكون أسوأ قياًسا إلى أوضاع الذين هاجروا من أثيوبيا إلى إسرائيل، وهو ما يدلل 

المعركة  ـــذه  ه فــي  ــا 
ً

الفــت ـــان  ك

وبرز  النسائي،  الحضور  االنتخابية 

وجـــود 3 مــرشــحــات فــي مــواقــع 

مرئية في القوائم العربية.

ــٍل  أص ــن  م الــيــهــود  أوالد  ـــدرس  ي

أثيوبي في مدارس حصرية لهم.
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بحسب بعض الباحثني على مستوى اإلهمال الذي يلحق مبدارس هؤالء الطالب، ومستوى 

تعليمهم، خاصة إذا ما قورن وضعهم باملهاجرين من دول االحتاد السوفييتي سابًقا.

الفلسطينيون في إسرائيل

هي:  عربية،  قوائم   4  ،2013 الثاني  كانون  في  األخيرة  االنتخابية  املعركة  خاضت 

اجلبهة، التجمع، والقائمة املشتركة والتي تضم حتالًفا من  احلركة اإلسالمية اجلنوبية، 

احلركة العربية للتغيير، واحلزب الدميقراطي العربي. وقائمة رابعة باسم حركة »دعم«. ولم 

تؤد االنتخابات إلى تغير مهم على اخلارطة، فقد حصلت كل من اجلبهة والقائمة املوّحدة 

على أربعة مقاعد، في حني حصل التجمع على 3 مقاعد، وبهذا حصلت القوائم العربية مًعا 

على 11 مقعًدا. وقد حصلت القائمة املوحدة على أكبر عدد من األصوات بواقع 138450 

األخيرة  اللحظات  وحتى  صوت،   24500 حوالي  إلى  تصل  للنظر  ملفتة  بزيادة  صوًتا 

كانت القائمة مرشحة للحصول على املقعد اخلامس. كذلك األمر مع التجمع الذي سجل 

زيادة ملحوظة في عدد مصوتيه بزيادة أكثر من 13.000 صوت إذ حصل هذه املرة 

على 97030 صوًتا، مقابل 83793 صوًتا في االنتخابات السابقة، أما قائمة اجلبهة فلم 

تستطع أن جترف مصوتني جددًا إليها، وبلغ عدد األصوات التي حصدتها  تقريًبا نفس 

عدد األصوات بواقع 113439 مقابل 112130  في االنتخابات السابقة، ومن املالحظ 

أيًضا هبوط عدد املصوتني من اليهود للجبهة.

وقد كان الفًتا في هذه املعركة االنتخابية احلضور النسائي، وبرز وجود 3 مرشحات في 

مواقع مرئية – حنني زعبي، نبيلة اسبنيولي، وهبة يزبك. وقد أبرزت القائمتان املرشحات 

في حمالتهما االنتخابية، وأظهرتا نوًعا من احلساسية جتاه القضايا االجتماعية وقضايا 

النساء. وال شك أن دخول حنني زعبي للكنيست في املرة السابقة جنح في إعطاء دفعة 

للحضور النسائي في املعركة االنتخابية، وهو تطور ملفت، وعلينا االنتظار كي نرى كيف 

ميكن أن تكون له إسقاطات على معارك انتخابية أخرى في العمل البلدي مثاًل، وعلى 

مجمل العمل السياسي لدى الفلسطينيني.

على صعيد العالقة مع الدولة، استمر في عام 2012 تشديد اخلناق على الفلسطينيني 

في إسرائيل ، حيث مت اتخاذ عدة قرارات مهمة من جهة تأثيرها على مستقبلهم، أهمها 

القرار املتعلّق بتعديل قانون املواطنة، إذ رفضت احملكمة العليا بأغلبية 6 قضاة ضد 5 

االلتماس الذي قّدمته عدة منظمات حقوق إنسان إللغاء تعديل قانون املواطنة، والذي يقيد 

إمكانية لّم الّشمل وتوحيد العائالت بني الفلسطينيني مواطني إسرائيل، وبني الفلسطينيني 

الــخــنــاق على  ــد  ــدي ــش ت ــر  ــم ــت اس

الفلسطينيين في إسرائيل ، حيث 

من  مهمة  قــرارات  عدة  اتخاذ  تم 

مستقبلهم  على  تأثيرها  جهة 

بتعديل  ق 
ّ

المتعل الــقــرار  أهمها 

قانون المواطنة.

سجلت 1100 حالة إطالق نار خالل 

العربي،  الــوســط  فــي   ،2011 سنة 

حــاالت  مــن  أن %68  ــى  إل إضــافــة 

هذا  تحدث  المعروفة  النار  إطالق 

في الوسط.
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من سكان الضفة والقطاع، وممن يعّرفون بأنهم سكان دولة عدو ) سورية، لبنان، إيران 

والعراق..( وأيضا القرار املتعلق بقانون النكبة، إذ مّت رفض االلتماس الذي قدم من قبل 

جمعية عدالة وجمعية حقوق املواطن للمحكمة العليا إللغاء قانون النكبة باعتباره قانوًنا 

غير دستوري.

تزايد  الفلسطيني في إسرائيل استمرار  أما على صعيد داخلي، فقد شهد املجتمع 

مستويات العنف ووصوله إلى درجات غير مسبوقة، إذ مت اإلبالغ عن 1100 حالة إطالق 

نار خالل سنة 2011، في الوسط العربي، إضافة إلى أن 68% من حاالت إطالق النار 

املعروفة حتدث في الوسط العربي. وأنه من بني 141 حالة القتل  في السنة ذاتها، كانت 

املعتقلني  من   %30 أكثر   أن  إلى  التقرير  العربي. ويشير   الوسط  في  منها  حالة   68

اجلنائيني هم من العرب،  وتبلغ نسبة العرب القتلى في حوادث الطرق %45. 

املجتمعية  الظروف  االقتصادي وبتردي  بالواقع  بعيد  إلى حّد  العنف  وترتبط ظاهرة 

تركتها  التي  البنيوية  اآلثار  إلى  الدولة إضافة  املمؤسس من طرف  اإلهمال  وسياسات 

أساسية  مفاصل  على  الدولة  النكبة وسيطرة  بعد  املجتمع  التاريخية وحتوالت  الظروف 

الرسمي  التعليم  على  قبضتها  حُتكم  إسرائيل  دولة  زالت  ما  إذ  والتعليم.  كالتربية 

للفلسطينيني، فتفرد له جهاًزا خاًصا ليس من منطلق مراعاة الهوية والثقافة الفلسطينية 

وحفظها وتطويرها، وإمّنا كأداة لتحّكم األغلبية اليهودية باألقلّية العربية الفلسطينية في 

إسرائيل، وهو ما انعكس أيًضا في أهداف التعليم و مضامينه، مثلما انعكس في املبنى 

التنظيمي للجهاز ككّل.
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