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مرجعية   أن يكون إلى يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية 

القرار،   وصناعة  السياسية  التنمية  قضايا  في  مختصة 

والتعددية   الديمقراطية  قيم  تعزيز  في   
ً
ومساهما

والتسامح،   إلىواالعتدال  القدرات    باإلضافة  تنمية 

واإلمكانيات السياسية لدى األفراد والجماعات واألحزاب  

مدنية   ودول  مجتمعات  بناء  يخدم  بما  املنطقة،  في 

قا املصير  وديمقراطية  تقرير  حق  مبادئ  على  ئمة 

العنف ونبذ  إنجاز    والحرية،  في  واملساهمة  والتطرف، 

الشعب   السيما  واملدنية،  السياسية  لحقوقها  الشعوب 

 .الفلسطيني

يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في  

اإلنسانية   العلوم  مهاراتها  علىمجال  وتنميتها،    تطوير 

السي الدعم  للفلسطينيين،  وتوفير  واألكاديمي  اس ي 

الثقافية،   الطاقات  إلى  ورعاية  املهارات  كما يسعى  تنمية 

الشباب،   لدى  املدني،  و السياسية  املجتمع  قضايا  فهم 

وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول  

 االجتماعية واإلنسانية والسياسية.
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الساحة   القطاعات    "اإلسرائيلية"تزدحم  مختلف  في  واألحداث  التطورات  من  بجملة 

والعسكرية واألمنية  السياسية  للمشهد وغيرها  واملجاالت  صورة  مجموعها  في  قدم 
ُ
ت  ،

ودالالتهااإلسرائيلي" أبعادها  لفهم  أحداثه؛  أبرز  على  الضوء  تسليط  يستدعي  الذي  من  ،  " 

عد من  خالل  دوري  ملحة    " اإلسرائيلي " المشهد  د  إلعطاء  محاولة  في  شهر  كل  أول  يصدر 

باتت متداخلة   "اإلسرائيلية" فاحصة للقارئ الفلسطيني والعربي، على اعتبار أن التطورات  

 عن أهميتها بالنسبة للفلسطينييمع عدد من الساحات املجاورة
ً
 . ن، فضال

 قدمة: امل

شهر   منشباط/  ازدحم  بجملة  واأل   فبراير  السياسية  والعسكرية  األحداث  داخليً "سرائيليةاإل "منية  وخارجيً ،  ا،  ا 

بالتزامن مع تصاعد االحتجاجات الحزبية على التغييرات القانونية التي تعتزم حكومة االحتالل تنفيذها، مما أعطى صورة  

حداث فيها،  افية عن مآالت األ صعوبات جادة أمام تقديم رؤية استشر   وضع الداخلي، و   "سرائيلياإل " مشوشة عن الواقع  

أكثر وضوحا من ذي قبل  السيما وأن   الخارجية باتت  الباب واسعً   ، الضغوط  يفتح  الذي  في  األمر  التأزم  أمام مزيد من  ا 

جماحها،خاصة  ،  "سرائيلياإل "املشهد   كبح  في  الواضح  والعجز  الفلسطينية،  املقاومة  عمليات  تنامي  استمرار    مع  رغم 

 كبها جيش االحتالل وقطعان املستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. املجازر التي يرت

الشهري  يسعى   التقرير  التطورات    إلى حصرهذا  في   التي شهدها شهر "  سرائيليةاإل "أهم  فبراير، على مختلف األصعدة، 

 محاولة لتلّمس التبعات املتوقعة على الساحتين الداخلية والخارجية.

 : خطة فنزل  •

إحكام السيطرة على الضفة  إلى  التي هدفت  -بعد أيام فقط على انعقاد قمة العقبة األمنية    "سرائيلية"إاط  تحدثت أوس

الجنرال   صاغها  أمريكية  أمنية  خطة  خالل  من  املقاومة  عمليات  موجة  ووقف  فنزل "الغربية،  الخطة    أن    -"مايك  هذه 

ألن هجوم    ؛السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على تنفيذها  إلعادة األمن في الضفة الغربية محكوم عليها بالفشل، وأن  

 . ، واستعادة هدوء املنطقةتنسيق األمنيالبلدة حوارة ألحق أضرارا بالغة ب املستوطنين على

األمني في   بشأن الوضع  االحتاللمعها  و الواليات املتحدة  تقلق  تواصل تسخين األجواء قبل شهر رمضان، فيما  في املقابل، ي

مهاجمة املستوطنين لبلدة   أن  مع العلم إطالق النار على قوات الجيش واملستوطنين،   استمرار، مع لضفة الغربيةأراض ي ا

الفلسطيني،   الشارع  في  أجواء صعبة  م وز بعض  تنصل  قد  و حوارة، خلق  مقدمتها  راء االحتالل  وفي  العقبة،  تفاهمات  ن 

البؤر االستيطانية بضعة أشهر أ  ؛تجميد شرعنة  الخطة األمنية األمريكية يقدر لها أن تسجل فشال ذريًعا،    ن  مما يعني 

 . ألنه ال توجد فرصة لنجاحها

آال تنص   األمريكية على تجنيد عدة  األمنية  السلطةالخطة  في  األمن الجدد  للتدريب والتجهيز  و ،  ف من رجال  يخضعون 

لقبولها، لكنها    يها دارة األمريكية بشدة علضغطت اإل   بالسالح، واالنتشار شمال الضفة ملحاربة املجموعات املسلحة، وقد

لقضاء على املجموعات املسلحة في الضفة التي تحظى بدعم كبير في  إلى اها تهدف  ضعيفة للغاية، رغم أنّ في الوقت ذاته  

الفصائل وتأييد  الفلسطيني،  بأن  كافة    الشارع  اعتقاد  وأي  الخطة    ،  تنفيذ  في  تقدم  إحراز  على  قادرة  السلطة ستكون 
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خاللها من  املقاومة  على  أن    ،بالقضاء  األرض،  سيكتشف  على  الواقع  قراءة  في  كبير  خطأ  في  وقع  أنّ ه  قنبلة    ها والنتيجة 

 السلطة ذاتها.موقوتة ستنفجر في وجه  

األ ب  "سرائيلياإل "التشاؤم  ينجم   الخطة  تنفيذ  الضفة  الواقع األمنينتيجة  مريكية  فشل      ؛الناش ئ شمال 
ً
يمثل تحديا ألنه 

ا على قبول الوضع الجديد الذي نشأ، مما قد  االحتالل ذاته قد ال يكون قادرً   كما أن  لطة واالحتالل على حد سواء،  للس

لداخل املحتل نفسه، في ظل ما يصفه بـ"عجز" السلطة الذي أسفر  إلى ايتعين عليه التحرك، خشية أن تصل العمليات  

العسك املجموعات  نشوء  فإن  عن  وبالتالي  لد نفا  رية،  الوقت   يهد 
ّ
بأن األرض  على  الفلسطينيون  يفسره  قد  وتردده،  ه  ، 

وأن   إدارة    ضعف،  قبل  من  مقيدتان  و "بايدن"يديه  من    اشعورً إن   ،  املزيد  على  يشجعهم  لديهم  والنصر  النشوة  من 

 . الهجمات

 : توتر مع واشنطن •

ضد   األمريكية  املواقف  وستتصاعد  القانونية  تغييراتها  بسبب  االحتالل  ما  حكومة  وآخرها  الفلسطينيين،  ضد  ياستها 

أمريكيون  ؤ مس  هأعلن مشاركتهم  من  ولون  االقتصاديين  في  إلغاء  لكبار  بنما  في  لمؤتمر  املالية  وذلك  وزير  حضور 

سموتريتش"  " اإلسرائيلي" حزب  "بيتسلئيل  زعيم  الدينية"،  وعدم  "الصهيونية  ملقاطعته  واضحة  أمريكية  رسالة  في   ،

في ظل تصريحات الفلسطينيةمقابلته،  بلدة حوارة  العنصرية ضد  بلومبرغ"هاجم    فيما ،  ه  نيويورك    "مايكل  بلدية  رئيس 

حكومة   بها  تقوم  التي  القانونية  "التغييرات  واصًف "نتنياهو"األسبق،  بأنّ ،  إياها  على  ا  كارثة  محاول  "؛إسرائيل" ها    ته ألن 

ستدفع املحاكمة  من  نفسه  لحماية  القوانين  هذه  من خالل  نفسه  ا  "سرائيلييناإل "  تحصين  بأن  إلى  في    العتقاد  العيش 

عرضة    "إسرائيل" اسيجعلهم  وألن  إلى  وميولهم،  مواقفهم  بسبب  ضدهم  والتمييز  بين    الضطهاد  االستراتيجي  التحالف 

فإن    "إسرائيل" القانون،  بسيادة  مشترك  التزام  على  يقوم  املتحدة  بالعالم    والواليات  بإضعاف عالقتها  تخاطر  إسرائيل 

يطالبون فيها بأن    "جو بايدن"لرئيس  إلى ارسالة  "  الحزب الديمقراطي" وجه أعضاء بارزون في الكونغرس من    كما،  "الحر

، واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية املتاحة ملنع الحكومة  دون إلحاق الضرر بالنظام القضائييفعل كل ش يء للحيلولة  

إلحاق    "اليمينية" في  االستمرار  من  مع  املتطرفة  الدولتين  حل  إمكانية  وتقويض  السياسية،  باملؤسسات  الضرر 

 . الفلسطينيين

ألن زيارة كهذه لها    ؛واشنطن بعد وقت قصير من تشكيل حكومتهإلى    "إسرائيلي"بأن يصل كل رئيس وزراء  العادة  جرت  

   لم يتلق    " نتنياهو"معنى رمزي وعملي، وتوضح العالقة الوثيقة والخاصة التي تربطهما، لكن  
ً
  ا دعوة لزيارته، وليس معروف

 . ا واستياًء من اإلدارةتجاهله يعني انتقادً فومتى،  ما إذا كان سيتلقى دعوة

أن   الواضح  األزمة    من  يشتد    "اإلسرائيلية"تفاقم  عندما  خاصة  االستراتيجي،  للتعاون  يتسرب  قد  املتحدة  الواليات  مع 

أن   تصديق  الصعب  ومن  اإليراني،  النووي  يرى   " اهونتني"التحدي  ال  األمريكية جيًدا  السياسة  يعرف  يفهم    الذي  ال  أو 

الحالية سوف تتسبب بإلحاق    "نتنياهو"استمرار سياسة    أن    ، أّي "إسرائيل" األزمة، والعواقب الوخيمة التي قد تسببها ل

واضحة   له  املتحدة  الواليات  من  رسالة  ولعلها  بينهما،  الثنائية  بالعالقة  شديد   و ضرر 
ّ
أن في    همفادها  يتحكم  لم  إذا 

 .املتطرفين من حكومته، فقد يصبح شخصية غير مرغوب فيها في واشنطن

السجال    ثتمثل مسلسل  في  حلقة  لدى    "اإلسرائيلي"آخر  واشنطن  سفير  أعلنه  موقف  في  أبيب"األمريكي  توم "  " تل 

 "نايدس
ّ
أن أكد  الذي  نصح  ،  ا  "نتنياهو" ه  التغييرات  مسألة  حول  الفرامل"  على  وزارة  بـ"الضغط  نشرت  فيما  لقانونية، 

، أظهر للمرة األولى معطيات حول العنف الذي يمارسه جيش االحتالل والشرطة  2021ا لعام  الخارجية األمريكية تلخيصً 

 .واملستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

األمريكيأّما   اإلعالمي  الصعيد  الحكومة  ؛ فقد  على  على  الهجوم  وفًق الحا  "اليمينية"تواصل  من  لية،  العديد  في  ملا جاء  ا 

توافق  االمريكية، وقد  الصحافة  في  السياسيين  املعلقين  كبار  الصادرة عن  كلها املقاالت والتحليالت  املصادر  أن    ت    على 
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، ويخاطر بمستقبل املؤسسات السياسية والقضائية في الدولة ملجرد خروجه من  "اإلسرائيلي"يحطم املجتمع    "نتنياهو""

ألن    املحاكمة  جدا،  وشخص ي  جدا،  مهم  جدا،  كبير  ش يء  أمام  أننا  يؤكد  مما  تنتظره،  تؤدي    " نتنياهو"التي  أن  يأمل 

التغييرات القانونية لنهاية محاكمته على تهم خرق الثقة والرشوة واالحتيال، مما قد يقوده للسجن، وفي حال أصبحت  

 .""ديمقراطية مزيفة" مثل املجر، فسيذهب العالم بأسره نحو االتجاه غير الصحيح "إسرائيل"

 

 : "املعركة بين الحروب"  •

الهجمات  مّر   بلغ عددها    "اإلسرائيلية"عقد كامل على بدء  املواقع اإليرانية، وقد  بل  املئاتعلى سوريا بزعم استهداف   ،

الشرق األوسطهذه  توسعت   في  أخرى  إلى مناطق     ، سواءً الهجمات 
ً

لبنان وصوال أو  اليمن  أو  العراق  إيران ذاتها،  في  إلى   

 ".ضمن ما أسمتها دولة االحتالل استراتيجية "املعركة بين الحروب 

العشر مناسبة  إن   "  مرور هذه السنوات  في    ُصمِمت  التي  هذه االستراتيجية  عن  "كشف حساب لتقديم  لالستمرار 

أن   بين حين وآخر دون  الهجمات  في    هاتعزيز وضعإلى  في بعض جوانبها تسعى  وإلى حرب شاملة،    "إسرائيل"  جّر تتنفيذ 

   مع العلم،  املنطقة املحيطة بها
ّ
كلت ،  2013في    فور اتخاذ القرار بالشروع في استراتيجية املعركة بين الحروب ه  أن

ُ
خطة    ش

سوريا مساحة من إنكار   ومنح ت، بتنفيذ هذه الهجما "إسرائيل" عمل أسبوعية للقوات الجوية في سوريا، مع عدم اعتراف 

معها،   التصعيد  منع  بهدف  البداية  في  الهجمات  أن  وقوع  أحيانانشر ها  رغم  الهجوم    ت  ملنع  لاللتفاف  مضادة  بطاريات 

عمل على  دفع االحتالل لل  األمر الذيبوتيرة مذهلة، وهناك سباق دائم معه،  "  لعدومما كشف عن تقدم "ل،  "اإلسرائيلي"

   .ى ما يحدث في الخلفية طوال الوقتأيام األسبوع للتغلب عل مدار الساعة طوال

عن   السنوات  هذه  معقدة  ل  االحتالل  تنفيذكشفت  عمق  عمليات  وخارجهاض ار األ في  السورية  و ي  جميع  يفك الت،  في  ر 

أمان، في ضوء  ، بما فيها املفاجآت غير املتوقعة، واألهم ضمان عودة الطيارين إلى منازلهم بهارات التي يمكن أن تقابلالخي

، وال شك  االحتالل كثير من الصواريخ باتجاه طائرات، التي قد تطلق الاكنرؤية البطاريات املضادة للطائرات في بعض األم

مستوى من  هناك  كانن الزمن، من استراتيجية املعركة بين الحروب منذ أكثر من عقد م  االحتالل  في كل عملية نفذهاأنه 

تنفيذ هجوم واسع جًدا منطلًق املهام  أداء    خالل  ا تهواجه  التي املخاطر  إمكانية  ا من سوريا، مما يستدعي  الجوية، وأهمها 

 .الدفاعية  هفي وقت مبكر، والتأكد من قدرات العمل واالستعداد  همن

بعد هجماته    إن  على بدء االحتالل في استراتيجيته العدوانية "املعركة بين الحروب"،   كل هذا الوقتبعد  يمكن القول  

الواليات املتحدة  في سوريا قد وسع مناطق عدوانه، وهاجم قوافل األسلحة على الحدود العراقية، فيما شدد تعاونه مع  

 . ربط روسيا معه كشريك جديد بغرض تأجيل الحرب القادمة قدر اإلمكانإلى  ، وفي الوقت ذاته اضطر هاحول استمرار 

 :االنقالب القضائي •

 

جملة من العواقب    -فاقم التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية أمام دولة االحتاللمع ت-  "إسرائيليون "رصد خبراء  

الحكومة   رئيس  أداء  على  املترتبة  نتنياهو"الوخيمة  يعرف    " بنيامين  القضائيـ"ببما  فياالنقالب  يتمثل  والذي  جملة    "، 

صاإل  بتقليص  وتتعلق  إلقرارها،  نتنياهو  حكومة  تسعى  التي  القانونية  السلطة  جراءات  ومنح  العليا،  املحكمة  الحيات 

التنفيذية ممثلة بالحكومة سلطة تعيين قضاتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة، فضال عن صبغ الدولة بجملة  

حساب   على  املتطرفين  املتدينين  نفوذ  من  يزيد  مما  الدولة"،  "تديين  طريق  على  اليهودية  بالشريعة  مرتبطة  سياسات 

 .ذو السمة العلمانية الليبرالية "سرائيلياإل " غالبية املجتمع
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اإلجراءات مؤسسات  ةكفيل  هذه  بجميع  الضرر  سواء  الدولة   بإلحاق  حد  على  واألمنية  السياسية  وتتمحور  الرسمية:   ،

 العواقب حول ما يلي: 

، وستترك  القومي  ها ت القانوني مرتبطة بأمنألن تداعيات التغييرا  ؛العاقبة األولى بأمن الدولة ومستقبلها  تتعلق .1

"  إسرائيل"مصالح  تعّرض  و ا أن تداعياتها ثقيلة،  بات واضًح قد  رة على هيكل نظامها السياس ي، و نتائجها املدّم 

   .للخطر

املساعدة بتعزيز    "بايدن"، وسيصّعب على الرئيس  رر التعاون مع الواليات املتحدةتض في  العاقبة الثانية  تتمثل   .2

رأسها   وعلى  القومي،  أمنها  و أهداف  نووية،  أسلحة  على  إيران  حصول  السعودية  عدم  اتفاقات إلى  إضافة 

 . التطبيع

العدوانية الصارخة املصاحبة للتغييرات القانونية تمزق    ألن    ؛العاقبة الثالثة بتراجع التضامن الداخليترتبط   .3

املصير داخله"اإلسرائيلي"املجتمع   بالتضامن ووحدة  اليهو ، وتقوض صموده، وتضر  األمريكيين  ، وحتى دعم  د 

 .له

ر والهدوء على  ، وقدرتها على الحفاظ على االستقرا "إسرائيل"تراجع الردع ضد أعداء  في  العاقبة الرابعة  تتمثل   .4

املختلفة تدمير   تهم استراتيجي  ألن    ؛الجبهات  ليس  لهؤالء  املدى  نووي  هطويلة  واالستنزاف،  بقنبلة  باإلرهاق  بل  ة، 

 . ستسلمتحتى 

بدأت رؤوس األموال  حيث  ،  "إسرائيل"تراجع ثقة رجال األعمال واملجتمع الدولي بحول    العاقبة الخامسةتدور   .5

 تتبتعد عن الدولة، وثقة مجتمع األعمال الدولي في اقتصادها 
ً

 .النهيار االقتصاديى الإ تراجع، وصوال

إنجاًزا لم    هايكرهون، ألن التغييرات القانونية توفر ملن  "ائيلإسر "العاقبة السادسة بالحملة املناهضة لتتعلق   .6

بأنّ  الدولة  تتهم  التي  الشرعية،  ونزع  املقاطعة  من قبل حركات  تحقيقه  وترتكب جرائم  ها عنيتمكنوا من  صرية 

 . ضد اإلنسانية

 

 خاتمة: ال

لق السيما ما تع،  ليةالداخ "اإلسرائيلية"بالتطورات  تمثل  من العام الجديد   ثانيالشهر الاألبرز في   "اإلسرائيلي"الحدث   ن  إ

مزيد  إلى  الدولة ذاهبة    ما يعني أن    ؛منها باالنقالب القضائي، ودخول االحتجاجات املتفاقمة أسبوعها العاشر دون توقف

سواءً  الداخلية،  واملواجهة  الصدام  الحالية،    من  الحكومة  عقد  انفراط  أو  جديد،  سياس ي  اغتيال  بتنفيذ  ذلك  انتهى 

رئيسها   اواضطرار  "ب"إلى  الخطة  الى  فاشية  لذهاب  أقل  هم  بمن  واستبدالهم  به،  املحيطة  الفاشية  الزمرة  بإقالة   ،

األقل   على  لكنهم  في وعنصرية،  الدولي  مقبولون  و املجتمع  املتعلقة  ،  األمنية  املسائل  لبحث  االحتالل  إرجاء  يعني  ال  هذا 

الفلسطيني تحديدا العنف واملجازر   ؛بامللف  يف  ؛يرتكبها جيشه على مدار الساعة  ألن  املجال  ما قد  ستقبال شهر  ال سح 

محاولة   مع  بالتزامن  ساخن،  للمسجد    "اليمين"رمضان  املتوقعة  اقتحاماته  في  األرض  على  الوقائع  من  مزيد  فرض 

 األقص ى. 


