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  ملخص

  ٢٠١٧-٢٠١٦ ستراتيجي إلسرائيلاالتقدير ال

  (فصول مختارة)
  
در اصال ٢٠١٧- ٢٠١٦ سرائيلإلستراتيجي االتقدير الفصول مختارة من لثالثة  جمةترالكتاب هذا مثل ي

 ،من القوميبحاث األأمعهد  - أهم مراكز األبحاث والتفكير في إسرائيلعن  ٢٠١٧مطلع العام بالعبرية 
األول ، فكان اختيارنا هنفسالوقت تكون شاملة ومتخصصةً في  في اختيارنا لهذه الفصول أن وقد اعتمدنا

لتقدير الذي يضم خالصات ما تم التوصل إليه فيما يتعلّق بواقع إسرائيل والتحديات التي التنفيذي لملخص لل
ة التي تربط إسرائيل ت الخاصتواجهها ومستقبلها على كافة المستويات، بينما يتناول الفصل الثاني العالقا

ركز الفصل الثالث يبينما بالواليات المتحدة والتوقعات بشأنها بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة األميركية، 
من روسيا والواليات المتحدة وانعكاساتها على أبرز أزمات المنطقة  على تشابك العالقات الدولية بين كلٍّ

  .والمصالح اإلسرائيلية الروسي في سوريا العربية في ضوء التدخل العسكري
التي تفرضها  التهديدات ،في السنوات السابقة جرت العادةكما  التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي، يوضح

 وتداعيات ثارآل حلِّيكما ، ، فضالً عن الفرص التي تقدمها هذه البيئةأمام إسرائيلالبيئة اإلقليمية والدولية 
لبلورة سياساتها  منيةلمؤسستين السياسية واألإلى ا محددة توصيات يقدم أخيراًو هذه التحديات والفرص،

  .والعسكري ين السياسيفي االتجاه راتهاوخيا
وبذلك تشكل هذه الترجمات فرصة أمام القارىء العربي للوقوف على طريقة التفكير اإلسرائيلية 

سٍ مباشر بالمنطقة العربية وقضاياها بشكل عام، وبالقضية الفلسطينية على تماهي ومنطلقاتها في قضايا 
إسرائيل كما هي دون  تندرج هذه الترجمات في سياق معرفي يهدف إلى فهمكما ومستقبلها بشكل خاص. 

حتى مجرد التفكير في مقاومة إسرائيل والتصدي تضخيم إلى درجة ال يمكن معها التها مبالغات غاي
تصغير وتتفيه إلى الدرجة التي تكرس الواقع القائم وتضيف هزائم جديدة إلى دون ، أو تمرلعدوانها المس

  قائمة الهزائم العربية أمام إسرائيل.
الواقع ومواجهة : ٢٠١٧-٢٠١٦ سرائيلإلالتقدير االستراتيجي يحمل الفصل األول من الكتاب عنوان "

رئيس وال معهد أبحاث األمن القوميرئيس  ،يدلينعاموس بقلم ويمثل أهم خالصات التقدير  ،"التحديات
الموازنة بين مركبات ميزان يخلص الفصل إلى أن . جهاز االستخبارات العسكري اإلسرائيلياألسبق ل

 ٢٠١٧، وما يتوقع لها أن تكون عليه في عام ٢٠١٦األمن القومي لدولة إسرائيل كما بدت في نهاية عام 
ائيل بقيت كما تيجي إلسرالمؤثرة على نحو إيجابي في الوضع االسترافصاعداً، تدل على أن العناصر 
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التهديد العسكري المباشر انخفض العسكرية، وقوتها  على تفوق كانت عليه قبل عام. فقد حافظت إسرائيل
باالمتناع عن المواجهات والحروب واسعة النطاق، خصوصاً في ظل  تنجحكما جوهري،  لها على نحو

على أن االتفاق النووي الذي تم  عالوةًلتهديد القادم من الدول العربية ومحيطها، لظ االنخفاض الملحو
لق وفيما يتع ق التهديد النووي اإليراني.أجل تحق ٢٠١٥قوى العظمى في صيف عام بين إيران وال هتوقيع

والصراع ضد  "ي ضد التطرف الشيعي"الصراع السن أن إلى الفصلبالصراع مع العالم العربي، يخلص 
. يبين إسرائيل والعالم العربي السنمجاالً للمصالح المشتركة قد أوجد داعش وحركة اإلخوان المسلمين، 

تطوير الوضع االقتصادي  تودي إلىأن  يتوقع لهاتطورات إيجابية في سوق الطاقة  يشير إلى حدوث كما
  أن تُساهم في تحسين عالقاتها مع دول أخرى. وإلسرائيل، 

ضعف  شهد تطورات ثانوية سلبية، مثل؛المحيط االستراتيجي إلسرائيل أن إلى  يشير الفصل، المقابل وفي
إدارة  على سلم أولوياتالمنطقة  كذلك تراجعفي الشرق األوسط، و وصورتهامكانة الواليات المتحدة 

إلى تقوية إيران  أدتسكرية الروسية في سوريا القوة الع أن تدخل األمريكي أوباما، فضالً عنالرئيس 
وفي اإلطار الفلسطيني يذهب  إسرائيل في المنطقة.عمل تتسبب بتقييد حرية أن ويتَوقع لها وحزب اهللا، 

والتحريض" اليأس "تزايد و ية بين إسرائيل والفلسطينييناستمرار الجمود في العملية السياسأن إلى  الفصل
خريف في السكاكين وعمليات الدهس" الذي بدأ و ليات الفرديةالعم"إرهاب  يغذِّي ،ينالفلسطيني أوساطفي 

٢٠١٥ .  
أن  يذكرتستمر العالقات بين إسرائيل وأوروبا بالتدهور، كما أن  الفصلهذا وفي قضايا أخرى يتوقع 

أن  ويخلص إلىالصدوع في المجتمع اإلسرائيلي.  ما أدى إلى زيادةقد ضعف  في إسرائيل التكافل الداخلي
ائيلي إلى مواجهات وجر الجيش اإلسر ،وعلى قادة الجيش اإلسرائيلي ،على شرعية إسرائيلالهجمات 

  هذه السنة. سياسية قد تراجعت
  
دبلوماسي ال ،عيران لعوديد "لعالقاتل بداية جديدة :إسرائيل والواليات المتحدة"الثاني  الفصلا مأ

سابقة في المدرسة الالباحثة في معهد األمن القومي و ،وميخال خطوئيل ردوشيسكي ،سابقالسرائيلي اإل
دونالد كي يرمطرح الرئيس األ فيؤكد على ،والالسامية في جامعة حيفا ألبحاث العنصرية فروممعهد ك
ويشير إلى  .وسطفي الشرق األ وخصوصاً ،في إدارته لمواجهة الملفات المختلفة ةديجد لشخصياتترامب 

الذي ال يتجزأ من السياق اإلقليمي والدولي  اًجزء تُعدالعالقات المتبادلة بين إسرائيل والواليات المتحدة  أن
صياغة سياسات تأخذ في أوباما باراك خالل الفترة الثانية لرئاسة لواليات المتحدة تحدياً أمام امثّل 

ويركز الفصل على  .مضطربأوسط  ية واالقتصادية واالجتماعية في شرقبالحسبان التغييرات السياس
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ن موضوعان مركزيااالتفاق النووي مع إيران، والصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين بوصفهما 
ة إلى عالق الفصلتطرق يو .أوباما والية الرئيسخالل  في العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة أثّرا

كان لها دور حاسم  ١٩٦٧على أن حرب األيام الستة عام  مؤكداً ،كية يرمإسرائيل بالمنظمات اليهودية األ
الفهم الغريزي للتحالف غير المكتوب كما يذكر ". الواليات المتحدة يهودفي العالقات بين إسرائيل وبين 
يخدم مصالح كال ويؤثر على الدعم األمريكي إلسرائيل  آخر اًبعد بوصفه "بين الواليات المتحدة وإسرائيل

   .نالجانبي
أن  يؤكد الفصل علىوحول مستقبل العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة في عهد الرئيس ترامب 

المكانة  فيفي حاالت كثيرة تدخالً إسرائيلياً مباشراً، سيؤثر ال يشمل والذي  ،الواقع الجديد في المنطقة
المنطقة أو  منسحب تدريجياً نست كانت الواليات المتحدةأ وسواء ،سرائيل في المستقبلاالستراتيجية إل

كاتبا الفصل  يحثّ من هناو ،العباً دولياً وإقليمياً مركزياً بوصفهاستستمر في تدخلها الحذر، فإنها ستستمر 
  .كية الجديدةيرمع اإلدارة األم هاأن تُبادر إلى بداية جديدة في عالقاتعلى إسرائيل 

  
 ،" لعوديد عيرانالمتحدة والتدخل الروسي في الشرق األوسطالواليات من الكتاب " األخيرالفصل  يعزو

لرئيس الروسي فالديمير بوتين دوافع الكية رياإلدارة األمعدم إدراك إلى  التدخلهذا  الموقف األميركي من
القراءة األولى إليها  التي توصلتللعمل وفقاً لالستنتاجات  هايديولوجية التي تُحركه، وعدم استعدادواأل

ما بدا له  بوتين، من محاولة إصالح كّلالرئيس الضعف االقتصادي لروسيا لم يمنع أن  وهي ،للوضع
أوكرانيا من  كلٍّفي التدخل  وقد تمثلت هذه المحاولة في .مبراطورية السوفييتيةإلل اًكفكُّوتَ اًتاريخي اًتشويه

للطريقة التي تتعامل توضيحات معقولة  ويشير الفصل إلى إمكانية إعطاء .لكترونيوسوريا والمجال اإل
الواليات ضعف توحي بعالمات  بوجودستنتاج عن اال وذلك بعيداً، مع روسيا كيةرياإلدارة األم فيها

األهمية النسبية أن إلى  الفصلخلص يو .واجههافي التعامل مع التحديات التي تُ تهاعدم جديالمتحدة أو 
 معالواليات المتحدة  سلوكتحسم بشكل غير مباشر األزمة بشأن للمناطق والمواضيع العالمية األخرى س

 ."جديدة ة روسيةمبرياليإل"يبدو على أنه استيقاظ ع ما مروسيا، و
 


