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 مراجعات

 2022قراءة في التقدیر االستراتیجي لمعھد دراسات األمن القومي 

 وإیرانالساحة الفلسطینیة 

 عماد أبو عّواد

ني تقدیره االستراتیجي الموجھ إلى رئیس صھـیومع مطلع كل عام یقدم معھد دراسات األمن القومي ال
ومة والحك اً،عموم "إسرائیل"یشتمل ھذا التقریر على أبرز التحدیات التي تواجھ  العبریة، الدولة

 ،تحدیات أمنیة خارجیة ؛أساسیة على محاورمتد ھذه التحدیات ت ،على وجھ الخصوص نیةصھیوال
تغیرات ، إضافة إلى الفي الدولة المرتبط بالعالقات المتبادلة والواقع الداخلي ،تحدیات أمنیة داخلیةو

ائح المختلفة والنص العالمیة وتأثیرھا على "إسرائیل"، یُقدم التقدیر في النھایة مجموعة من االستنتاجات
نیة خریطة عمل، وقد أثبتت التجارب أّن الحكومات المتعاقبة تحدیداً صھـیوتضع أمام الحكومة الالتي 

 حثیة.في العقد األخیرة ال تكترث كثیراً لما یُقدم لھا من ھذه المراكز الب

، كان أول المتكلمین في حضرة رئیس دولتھ، مانویل ترایتنبیرغرئیس معھد دراسات األمن القومي 
النقاط على الحروف، لیس فیما یتعلق بالتحدیات، إنّما في طریقة التعاطي معھا، كلماتھ القلیلة وضعت 
ة شاملة من استراتیجی نمتلكبأنّنا ال عندما ننظر إلى كّل التحدیات، نحن نرى "حیث قال ترایتنبیرغ: 

أجل مواجھتھا، یوجد لنا في كّل مرة تعامل مع أحد التحدیات، سواًء إیران أو الساحة الشمالیة 
 لیناعو-ا، لكن ال نمتلك رؤیة شاملة تأخذ بعین االعتبار كّل الساحات وكّل التحدیات، نحن موغیرھ

ھا، مثال على ذلك مصطلح إدارة محصورون بنماذج غیر ذات صلة في غالبیت -االعتراف بذلك
 . "الصراع، وھو تجاھل للوضع الفلسطیني وللضفة الغربیة

ن في المعھد تضع "إسرائیل" أمام مآزق مستقبلیة لیست بالقلیلة، یاالستراتیجیة الغائبة وفق الباحث
مكن المصیریة، ویُ اآلخرین حیال اتخاذ أّيٍ من القرارات بوتجعل من "إسرائیل" دولة مستمرة بالتعلق 

وسم أداء الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة إذا ما اعتمدنا على ما ورد في التقدیر، بأنّھ فوضوي مبني 
ناجح في محطات بسبب الدعم الخارجي والتناغم من قبل بعض دول اإلقلیم،  ،على ردود األفعال

ٍر على ل لم تنجح في تحقیق نصولیس بفعل القدرات الكبیرة التي تمتلكھا، والتي على سبیل المثا
، ورأى غالبیة جمھورھا في استطالع المعھد نفسھ بأّن دولتھم عجزت غزةمحصورة في قطاع  مةاومق

 خالل الحرب األخیرة.

ن من المواضیع اثنیالتقدیر یمتد لمناقشة الكثیر من القضایا المختلفة، ونحن في ھذه القراءة نّركز على 
بالساحة الفلسطینیة، والتي خصص لھا التقدیر مساحة كبیرة، حیث تكررت ساسیة، األول مرتبط األ

فیما تكررت كلمة إیران أكثر من مرة،  100أكثر من  غزةو حماسكلمتي  فیھ على سبیل المثال
 .مّرة، وھو ما خصصنا لھ الجزء الثاني من القراءة 200
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	ساحمالقضیة الفلسطینیة، العالقة مع السلطة الفلسطینیة وسیناریوھات التعامل مع  -

كان اتیجي لمعھد دراسات األمن القومي، واحتلت القضیة الفلسطینیة مساحة واسعة في التقدیر االستر
 القلق الدائم خالل النقاش من سیناریوھات مستقبلیة مفزعة؛ على رأسھا الخوف من االنزالق باتجاه

لعودة إلحیاء المفاوضات على األقل مع السلطة الظھر ألّيٍ من مقترحات ادولة واحدة في ظل إدارة 
رائیلیاً سإیفتقد إلى الرؤیة الُمجمع علیھا  حماسوعلى الجانب اآلخر ال زال التعامل مع الفلسطینیة، 

	على أّن غیاب االستراتیجیة بات مقلقاً. حفي ظل اتفاق واض

ً بایدن عدم تقدم جون سیاسي والجمود ال وفق التقدیر فإنّ  طینیین، آلمال الفلس في ھذا الملف بات مخیّبا
الذین رأوا مع دخولھ البیت األبیض فرصة للعودة إلى ما قبل حقبة ترامب والتي شھدت تقزیماً للسلطة 

 ھناك أربعة فإنّ غالقاً للكثیر من مصادر األموال التي كانت تُغدق علیھا، ووفق التقدیر إالفلسطینیة، و
 :متغیرات مھّمة أثرت على مسار القضیة الفلسطینیة

إعالن الرئیس الفلسطیني عن عقد انتخابات تشریعیة، رئاسیة ومن ثم لمنظمة التحریر والعودة  .1
عن ھذا القرار بشكل متوقع وفردي، ساھم بتغیّر كبیر في المزاج العام وقاد إلى القضاء على 

 لیة.أمل التوصل لتفاھمات داخ
، حیث كانت السلطة الفلسطینیة تتطلع إلى أّن غیاب نتنیاھو قد تغیّر الحكومات في "إسرائیل" .2

	یؤدي إلى تحریك الملفات العالقة وإعادة إحیاء العملیة السیاسیة.
ما یتعلق بمسیرة االستیطان وخریطتھا،  في "إسرائیل"بایدن الحكم وخالفاتھ مع جون دخول  .3

	لتحریك الملف السیاسي. لكن كان ذلك دون العمل
للمشھد الفلسطیني  حماسسطینیة، وصدارة وتّوحد الجبھات الفل غـزةالحرب األخیرة على  .4

	وحصولھا على التأیید األكبر من قبل الفلسطینیین.

، حیث اومةمقوانطلق التقدیر من النقطة الرابعة في وصف االنزیاح في التوجھ الفلسطیني باتجاه ال
ً استراتیجی اً نجازإحققت  ساحملخص المشھد بما یلي:  وضعت نفسھا وصیة على المسجد  دفق، ا

د ال یوجنّھا ترید أن تقول طالما وكأالمعسكر الفلسطیني، أكدت أنّھا من تقود واألقصى والقدس، 
ي، دون راتیجأطلقت وابالً من الصواریخ إلى عُمق "إسرائیل" االستوقد سنُشعل المنطقة، ف تانتخابا

أن تُحّرك الفلسطینیین في المدن المختلطة في "إسرائیل"،  استطاعتویقافھا، إأن یستطیع الجیش 
 وساھمت بحراكھم في الضفة الغربیة، وكذلك إطالق صواریخ من جنوب لبنان.

ي، حیث في الشارع الفلسطین حماسفي تبني فكر  وفق التقدیر فإّن الحرب األخیرة كان لھا أثر واضح
 %40مقابل أقل من  %60لترأس السلطة الفلسطینیة یزید عن  إسماعیل ھنیةورد خاللھ أّن دعم 

رفعت نسبة  غـزةواألمر األھم أّن الحرب على لرئیس السلطة الحالي محمود عباس أبو مازن، 
، 2020عن العام  %25بة ، بنس2021لقاء الحجارة والقنابل الحارقة تجاه الجیش خالل إعملیات 
 ، وكانت األرقام على النحو التالي:2018ضعاف العام أوثالثة 

	.5500 لت إلى نحوصو 2021العام  في جارة والقنابل الحارقةحلقاء الإعملیات  -
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	.2020في  4000مقابل  -
	.2019في  3800و  -
 .2018في  1881و -

فساد لینتشر فیھا اوفقد كان التوصیف على أنّھا تضعف، السلطة الفلسطینیة وعند تقییم واقع 
والمحسوبیة، وغیر قادرة على تلبیة الطموح الفلسطیني، لكن ذلك لیس كافیاً لغیابھا أو انھیارھا، حیث 
تُمثل مصلحة إقلیمیة ودولیة، وتُساھم من خالل اتفاقیاتھا مع "إسرائیل" في الحفاظ على الھدوء في 

نحن نعتقد أّن الھدوء ُمضلل، والھدوء " نّص تقدیر معھد دراسات األمن القومي: الضفة الغربیة، كما
 ً والتنسیق  ،في الضفة الغربیة نابع من وجود الجیش والشاباك، وحفاظھم على واقع معیشي مرتفع نسبیا

األمني مع السلطة الفلسطینیة برئاسة أبو مازن، لكن ھذه األمور غیر مضمونة لألبد، ونحن نرى من 
 . "في تراجع السلطة وضعفھا، ومن الُممكن أن تصل إلى التفكك اً خالل التعّمق أّن ھناك استمرار

قابل االقتصاد م"رأى التقدیر أّن خطة لبید  فقدلم تُقدم "إسرائیل" استراتیجیة جدیدة،  غزةوحیال 
ً  "الھدوء  حماس فراج عن األسرى لدى، وحین ربطت "إسرائیل" موضوع اإللیست حّالً جوھریا

 غزةاع في األوضھذا االشتراط غیر قابل للتطبیق، والحقیقة أّن فكشرط للتقدم، كبلت یدیھا بنفسھا 
إلى النقطة ما قبل الحرب األخیرة، وقد وصف التقدیر سیاسة الحكومة اإلسرائیلیة على أنّھا:  عادت

ل وفي ظل فقدان إسرائیوسیطرتھا،  حماسعودة إلى ما قبل الحرب األخیرة، لكن في ظل ارتفاع قّوة 
 مقاومةأسلوب  حماسمنذ الحرب األخیرة تستخدم  ؛أكثر من ذلك .حماسلوسائل منع تعاظم قّوة 

بیة الضفة الغرووتشجیع العملیات في القدس  مقاومةإلى جانب تطویر ال غزةھدوء في قطاع  :مزدوج
 المحاولة من جنوب لبنان.و

مة توحد الجبھات الفلسطینیة أربك حسابات حكوفتالل، حلة االوربما ھذا األكثر بعثاً على القلق في دو
ظھر  وقدنتنیاھو وقت الحرب، ودفع باتجاه قرار أمني سریع بضرورة تھدئة كّل الجبھات مجتمعة، 

ني في مواجھة الجبھات مجتمعة، فنقل وحدات من الجیش إلى داخل المدن، صھیوعجز األمن ال
بریاً، وال یزال إلى ھذه اللحظة یعیش مخاوف انفجار الداخل،  غزةوسارع لینفي إشاعة نیتھ دخول 

 وما قد یتبعھ من حراك في الضفة الغربیة أو اشتعال الجبھة الجنوبیة مّرة أخرى.

 خالصة واستنتاجات:

ر الحكومة یغیاب البعد السیاسي وعدم تغیتكمن في المشكلة یرى كاتبا الجزء الفلسطیني من التقدیر أّن 
ة ویرى التقدیر أنّنا نقترب من الدول نیة السابقة،صھیومن سیاستھا بالمقارنة مع الحكومة ال الحالیة

وما یدعم بھذا االتجاه ني، صھـیورغم خطورة ذلك على المشروع ال الواحدة من خالل ھذه السیاسیة،
جانب لھو التعلّق الكبیر ما بین الجانبین، اإلسرائیلي والفلسطیني، في شتى المجاالت خاصة ا

 االقتصادي.

تقویة السلطة الفلسطینیة من أجل ضمان الھدوء وعدم االنزالق وخلصت االستنتاجات إلى ضرورة 
باتجاه دولة واحدة، من خالل اتفاق أولي من ثالث إلى خمس سنوات سواًء موقع أو غیر موقع، 

ھا ت مع قیاداتھا، ألنّ یضمن تقویة الواقع األمني واالقتصادي للسلطة، واستمرار العالقات والحوارا
، "ج"و" ب"أفضل بكثیر من التیارات اإلسالمیة، مع تمكین السلطة من فرض النظام في مناطق 

ومنح تراخیص بناء للفلسطینیین ھناك، واالستعداد لالنفصال عن الفلسطینیین من خالل منع البناء 
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 من دول الخلیج، ومع الحرصخارج المستوطنات الكبرى، وتوفیر دعم للسلطة الفلسطینیة تحدیداً 
 على بقاء مفاتیح األمن بید الجیش.

الوصول إلى ، لكن یُمكن العمل من أجل أنّھ ال حلول أبدیة حماس فقد رأى التقدیر یخصما  في
وتخفیف الحصار مع زیادة التدخل المصري، وھذا لن یُساھم  غزةإعمار تفاھمات لھدوء طویل مقابل 

لذلك یجب االستمرار في االستعداد من أجل عمل عسكري لتفكیك قّوة ، وحماسفي منع تعاظم قّوة 
السعودیة  ؛إشراك دول الخلیج علىال بدّ من العمل  حماس؛ومن أجل ضبط  .مستقبالً  حماس

في مشاریع إعادة االعمار ومدّ الغاز وتكریر المیاه، من أجل تخفیف التأثیر والموقع الُمھم  ،ماراتواإل
 لقطر.
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اإلیرانيالملف  - 	

كان األھم من حیث وحظي الملف اإلیراني بحضور كبیر في تقریر معھد دراسات األمن القومي، 
، وھو الرقم األعلى من بین كّل مّرة 200أكثر من النقاش والحضور، فوردت كلمة إیران في التقدیر 

لقنبلة ولھا إلى اوالمخاوف من إیران لم تنصب فقط في اتجاه احتمالیة وص .القضایا التي تم نقاشھا
ً النوویة، بل ما باتت تُم من وجود إقلیمي من خالل عالقاتھا الممتدة مع أطراف المقاومة  ثلھ أیضا

 تحدیداً.

لرئاسة البالد جعل من المحافظین أصحاب سیطرة كاملة على  إبراھیم رئیسيانتخاب وفق التقدیر فإّن 
كّل مرافق الدولة، خاصة أّن رئیسي یُعتبر من الشخصیات المقربة وصاحبة تأثیر كبیر لدى المرشد 
األعلى، ویُرى في ھذه السیطرة على أنّھا ستزید من تشدد إیران في ملفات كثیرة وعلى رأسھا ملف 

 ووي اإلیراني.المفاوضات حیال الملف الن

، فقد أكدّ التقدیر أّن ھناك تحسناً طرأ على االقتصاد اإلیراني، جاء 2021وعلى خالف تقدیر العام 
عود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وقدرة إیران على تصدیره، وكانت "إسرائیل" یعلى خالف المتوقع، و

بدء احتجاجات واسعة في الداخل  تأمل أن یستمر تراجع االقتصاد ھناك، وأن یؤدي ھذا التراجع إلى
 ً باالنكماش نحو الداخل وترك الساحات األخرى، وتقلیل الدعم  اإلیراني، تدفع إیران للتفكیر جدیا

 لحلفائھا من قوى المقاومة.

 ً إیران فقدت جزءاً من سیطرتھا، وتتراجع من حیث القبول في ظل ازدیاد  یرى التقدیر أنّ  إقلیمیا
في و ،وفق التقدیر مع طالبان ا من أفغانستان وضع ایران في تحدٍ حاب امریكانس التحدیات، حیث إنّ 
یران في االنتخابات، وفي لبنان ھناك ازدیاد في النقد إالشیعیة المدعومة من  قوىالعراق تراجعت ال

یران في تزوید حزب هللا إوفي سوریا رغم استمرار قدرة  .الموجھ لحزب هللا، وتأثیر ایران ھناك
ً ھناك تراجع إال بالسالح  لقصف اإلسرائیلي للساحة السوریة، وفيللوجود اإلیراني في ظل استمرار ا ا

 ظل مطالبات من أطراف عدّة بضرورة انسحابھا من الساحة السوریة. 

وتعّول "إسرائیل" كثیراً على القوى الدولیة بما فیھا روسیا، بأّن تستطیع الضغط على إیران في ملف 
بر تعت إذحصر الوجود اإلیراني في الشمال الشرقي لسوریا، ألقل أو على ا ،االنسحاب من سوریا

ومن جانب آخر ترى بأنّھا تتمتع  ،"إسرائیل" أّن صداقتھا مع روسیا ال تقّل عن صداقة روسیا وإیران
غیر راضیة بشكل كبیر عن الدور األمریكي في ھذا الملف منذ  ھابدعم أمریكي في ھذا الملف، لكن

 دن للحكم.دخول بای

مع جیرانھا من دول  إیرانبوادر تحسن في عالقات  على الجانب اآلخر ورد في التقدیر أّن ھناك
والشعور بضرورة تحسین  ،الخلیج وھو یأتي في سیاق تراجع التدخل األمریكي في ھذا الملف

فھم التوجھ  ویُمكن مارات.اإل دولة خاصة معاإلیرانیة من خالل ھذه العالقات األوضاع االقتصادیة 
في ھذا التقدیر إلى غیاب عصا الرئیس األمریكي السابق دونالد ترامب، والذي كان یتعامل مع دول 

 الخلیج أداة تنفیذیة لسیاسات الوالیات المتحدة.
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مت في الملف النووي، حیث یرى راز تسیإیران فوفق التقدیر تتقدم  ،أّما فیما یتعلق بالقضیة األھم
اه انتاج باتت أكثر حافزیة باتجأن إیران ، الشق اإلیراني في التقدیر االستراتیجيوزمالؤه ممن كتبوا 

یس بدتھ قیادات أمنیة وازنة ضد توجھ رئأالقنبلة النوویة، وربما یقودنا ذلك إلى الرفض الذي كانت قد 
وزراء االحتالل السابق نتنیاھو بضرورة انسحاب أمریكا من االتفاق النووي، معتبرین أّن االنسحاب 

ضراره كبیره، فمن الجانب األول دفع إیران لتصلیب مواقفھا، وكسبت إلى جانبھا مجموعة أكانت 
ً من الدول الغربیة، وازداد حلفھا مع الصین ور كان ما قالھ رئیس ھیئة أر وسیا متانة، لذلك لیس غریبا

ً أاالحتالل السابق آیزنكوت، عندما قال بأّن ھذه القضیة   رغباتنا.ل دارھا نتنیاھو ورئیس الموساد خالفا

األول أن یكون ھناك عودة  :الحالیة حیال النووي اإلیراني المحادثاتأربعة سیناریوھات تحملھا 
السیناریو قلیل االحتمالیة، فیما ثالثة سیناریوھات أخرى متوسطة االحتمالیة وھو السابق  لالتفاق

ف توق اإلعالن عن اتفاق مبدئي قریباً، أوأو  عالن الفشل،إتمرار الحوارات دون اس تمحورت حول،
 ضد إیران من قبل الوالیات المتحدة.المحادثات وتشدید العقوبات 

 دیر االستراتیجي یرى بأّن إیران باتت أقرب للقنبلة النوویة مما كانتأیّاً كانت نتائج المحادثات فإّن التق
علیھ وقت االتفاق األول، وباتت أكثر تشدداً في مواقفھا، وھذا یقودنا إلى إدراك أّن السیاسة اإلسرائیلیة 

نجاز إلیست مبنیة على استراتیجیات واضحة، بل فّضل نتنیاھو مصلحتھ الشخصیة للحدیث عن 
امب من االتفاق النووي، رغم التحذیرات أّن األضرار أكبر من المكاسب، وھو ما تجني انسحاب تر

 ثماره "إسرائیل" حالیاً.

من  نإیراكلّما مّر الزمن دون اتفاق ستقترب رأى راز وزمالؤه: أنّھ في خالصة التقدیر والتوصیات 
لالتفاق، وفي كّل الحاالت غراءات لھا للعودة إویة وبالتالي سیكون من الصعب تقدیم قنبلة نو

لك ھناك ، ولذھا"إسرائیل" موجودة في وضع حرج استراتیجیاً، وكل السیناریوھات سلبیة بالنسبة ل
حاجة بضرورة استمرار التنسیق مع الوالیات المتحدة، من أجل بناء خطة عسكریة ضاغطة على 

دة سیطرتھا في المنطقة، والعمل إیران، ومنع امتالكھا السالح النووي، والوقوف أمام مساعیھا لزیا
 مع الغرب وبعض الدول العربیة لزیادة ردع إیران.

یُالحظ ھنا التركیز اإلسرائیلي على البقاء في جیب الوالیات المتحدة في التعامل مع إیران، ولیس 
ت بسّراً أّن الحدیث اإلسرائیلي عن احتمالیة استھداف إیران بشكل منفرد، لیس سوى تھدیدات فارغة ث

أّن رصیدھا صفري، وبأّن ریاح الوالیات المتحدة قد تتعارض مع التوجھ اإلسرائیلي مستقبالً، األمر 
الذي یجعل من "إسرائیل" تحت رحمة میزان القوى الدولي الذي قد یتغیر بما ال تشتھي، ورغم 

ً امتالكھا قّوة تكنولوجیة وسالح ً تقلیدی ا والقوى  تجعل إیران وغیر تقلیدي مھول، لكن العوامل األخرى ا
 المناھضة األخرى في المنطقة أكثر تفوقاً علیھا.


