


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  1

 يف الدراسات املستقبلية غري العربية "إسرائيل" مستقبل
 وليد عبد احلي . د . أ

 مقدمة:
ربعة أ أن بعضها رىيواليت  1،يالت النصوص التوراتية املتعلقة مبصري اليهودو إذا استبعدان أت

 خاللؤات أخرى حتققت نبسبعة تو ، بداية القرن العشرين قبلت من تنبؤات التوراة قد حتقق
ويربطون بني ، خرى تنتظر التحقق من اآلن وحىت يوم القيامةأبينما هناك تنبؤات ، قرنذلك ال

 اإلسرائيلية األكادميية املستقبلية فإن الدراسات، املعاصرة وبني الداينة املسيحيةهذه التنبؤات 
ينية  النصوص الد يلو أتالتعسف يف  أن ال سّيما، ية كبريةال تويل مثل هذه التنبؤات أمهوالغربية 

 2.وثقافيةدوافع سياسية  ما تظلله كثريا  
خالل الفرتة  والغربية سرائيليةاإلخمتلفة من الدراسات املستقبلية  نماذجل الباحثوبتتبع 

 ايابنية أو ةروسي أومن العثور على دراسات مستقبلية صينية مل يتمكن ، 2000-2020
لية ميكن حتديد الصورة املستقب، "رائيلسإ"عن  وتتوفر فيها مقومات الدراسة املستقبلية متكاملة

 طوات التالية:اخلمن خالل هلذه الدراسات 
 .سرائيليةاإلدراسات املستقبلية ال عرض مناذج من. 1

 وروبية.أ مستقبلية عرض مناذج لدراسات. 2

 .أمريكية مستقبلية دراساتلمناذج عرض . 3

 .الدراساتوجوانب االختالفات يف هذه  حتديد أبرز جوانب التوافق. 4

 اصة بعرض الدراسات:اخللعدد من النقاط املنهجية  ونّبه الكاتب
حجم  أن ال سّيما إن عرض النماذج التحليلية وتقنياهتا ومؤشراهتا أمر يُثقل هذه الدراسة .1

للقارئ غري املتخصص  عرض التقنيات لن يكون جمداي   أن كما،  بعضها مبئات الصفحات
واالجتاهات األعظم وعليه سيكون الرتكيز على النتائج ، يةالدراسات املستقبليف مناهج 

Mega-Trends لبعض التقنيات حيث يكون ذلك ضروراي   إشاراتمع ، بشكل حمدد 
 .وممكنا  
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 :على النحو التايل يف دراساته املستقبلية غت ابسيوميكن حتديد تصورا

 سرائيلي:املستوى الفلسطيين اإلاملستقبل على  .أ

ات من القرن يربعيناخر األأو ستنسحب من الضفة الغربية خالل  "إسرائيل" أن ابسيغيعتقد 
 سياسيا  -وجيو بشراي   يا  وسيكون مثن هذا االنسحاب غال ()أي بعد أقل من ثالثني سنة احلايل
 كبريا    دولة فلسطينية ستعتمد اعتمادا   قامةإسرائيلي وسيتم بعد االنسحاب اإل، "إسرائيل" على

لة التمدد و ايدفعها حمل مما واقتصاداي   ا  سكاني لكنها ستصل ملرحلة من االختناق ،"سرائيل"إعلى 
وهو ما ، ا  تدرجيي تفكك هذه الدولة الفلسطينيةإىل سيقود  األمر الذي، املتوسط لبحرحنو ا

وسيكون ، الغربية حتالل الضفةال فتعود اثنية، سحاهبانا تستشعر خطأ "إسرائيل" سيجعل
 . حنو التسوية من جديديف دفع الطرفني  مهمدور يف تلك الفرتة  لرتكيا والسعودية

عدد اليهود يف ثلثي  ن عدد اليهود يف فلسطنيسيكو  2050 سنةحدود  ه يفأن غويرى ابسي
لسيطرة إلعادة ا" إسرائيل" مما يدفع، ال تتسع هلمغري كافية و " إسرائيل" مساحة مما جيعل، العامل

 . مرة أخرى على الضفة الغربية
حرب احتمال  يتجه حنو سرائيلياجملتمع اإل أن غابسي رىي، سرائيلياحمللي اإلوعلى الصعيد 

 ويقول، ةكبري ابالنقسامات اليت سببها الصراع على مستقبل املناطق احملتل  حدّ إىل أهلية مدفوعة 
يفة لكنها ستكون عن، تلك احلرب األهلية لن تكون ابلضرورة حبجم احلرب األهلية األمريكية أن

هذه احلرب األهلية بقتل أحد  ستبدأ وعلى عكس التقدير الغريزي، وصادمة بدرجة كافية
واملوقف من االنسحاب من  يف إطار التنافس احلزيب والعرقي والطبقي سرائيلينيالزعماء اإل

 . الضفة الغربية
ابسيغ لكن ، خمتلفة مل يوليها الباحثون عناية كبريةل ابسيغ ظاهرة و ايتن ،من جانب آخر

مشكلة الضمان وبني  رافيةجالدميو العالقة بني البنية وهي ، ىلو مما يبدو للوهلة األيراها أخطر 
  على النحو التايل: سرائيلييف اجملتمع اإل املهم وأتثريها االجتماعي
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 عاما   80هو  "إسرائيل" معدل العمر يف. 
  ّعاما   60 وهالتقاعد  سن. 

 من فرتة العمل مبستوى دخل أقل كثريا   عاما   20الفرد سيعيش  أن ذلك يعين. 

  نفاقاإلفإذا حسبنا معدل تزايد (تزايدة التوقعات املRising Expectations)، ن نسبةإف 
اليت  للعشرة أعوامقل أستوى ش مبيضطر للعيسه أن أي، فقط ة أعواملعشر الدخل ستكفي 

ه الظاهرة )أزمة هذ أن ويعتقد ابسيغ .عميق وهو ما يؤسس خللل اجتماعي، تقاعده تلي
اجملتمعات يف  يف وقوع نوع من "الثورة اليت ستصدم كل ا  صناديق التقاعد( ستكون سبب

 . "احلادي والعشرين منتصف القرن
سيكونون بدون  من السكان %60 أن يرى ،سرائيلياجملتمع اإل إىلوعند نقل هذه الظاهرة 

، "االجتماعي الضمان أوجتماعي من اال"األ يارهناأمام مما سيفتح اجملال ، 2050 سنة عمل
 تزايد نسبة الوالدة بني اليهود يفمن انحية و  تزايد معدل العمروتتعزز احتماالت ذلك نتيجة 

 ،مليون يهودي 16إىل  2050 سنةيف  "إسرائيل" وسيصل عدد سكان، واملهجر "إسرائيل"
  .2100 سنةمليون  35-30و

 قليمي: املستوى اإلاملستقبل يف  .ب

ستنتهي لوصول القوات  سوريةو وكل من لبنان  "إسرائيل" قادمة بني حراب   أن يغيعتقد ابس
وسيؤدي ، لكنها ستنسحب ضمن ضماانت ترتبها تركيا وأمريكا، ألطراف دمشق اإلسرائيلية

 . سرائيلي"تراجع مكانة الصراع "الفلسطيين اإل مزيد منإىل ذلك 
وستكون مصر والسعودية ، سطو يف الشرق األستكون تركيا هي القوة املركزية ، ية اثنيةو امن ز 

يف العقود  "إسرائيل" العرب ودور الوسيط بني وستلعب تركيا، ضمن من يدور يف فلكها
 . ...القادمة

 مبهامجة يف هناية املطاف "إسرائيل" تقوم أن ابسيغ فريجح اإلسرائيليةيرانية العالقة اإل ماأ
  ."إسرائيل"يران هبجوم نووي على إ بادرت نأ لكنه استبعد، يرانيةالنووية اإل املنشآت
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 اإلسرائيلية حقول الغاز البحرية هتديدات حزب هللا ابحتمال ضرب أن وترى الدراسة
 ماأ، ملساعدهتا على استخراج الغاز "إسرائيل"ـيعزفون عن القدوم ل سيجعل املستثمرين األجانب

بينما حزب هللا مشكلة اسرتاتيجية الرتباطه  ،مشكلة تكتيكية الدراسة هادفتع محاس حركة
 . يرانإب

 على املستوى الدويل: 

 نظرة "2048املوسوم " كتابهيف  ل ابسيغ و ايتن
ت الصراعات الدولية مث حتديد االجتاه اترخيية الجتاها

والتكنولوجي مث يصل  رايفجالدميو يف اجملال  عظماأل
ويتوقع  .للحروب بني القوى الكربى يف القرن احلايل

 ،2020 سنة مع الوالايت املتحدة حراب  دخول الروس 
على تقدمي  "إسرائيل" قدرة أن ويعتقد .2048 سنة والياابن

بل هناك ، يف العامل حمدودة السياسي هلا دييأللتاملساعدات اجلاذبة 
للنموذج  ذااب  جنا قلأ صبحواأ مريكينياألاليهود  نأباعتقاد 

 مريكياألوهو ما يشكل متغري هتديد ملستوى التناغم ، سرائيلياإل
 يف Yehezkel Dror حيزقئيل درور يشارك مرأوهو ، سرائيلياإل
  4.لدراسة له حول املوضوع طبقا   ييدهأت

 
 

بني توافق عليه سرائيلي وقياس درجة المين اإلمستقبل البعد األراسات د. 2
 5:سرائيلينياملتخصصني يف العلوم السياسية من اإل

على  سرائيلينياإلرباء اخلو  كادميينياألعليها عدد من الباحثني  شرفأاليت  تقوم هذه الدراسة
التحرر من القيود املعرفية  من خالل Causal Layered Analysisالتدرج السبيب تقنية حتليل 

 طوات التالية:اخلوتتبع هذه التقنية ، الثقافة السائدة أوالدين  وأتمع اليت يفرضها اجمل

 حيزقئيل درور
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 .كل جزء وفهم كيف تشكل ،ياهتاة جلزئتفكيك الظاهر أي  :Deconstruction التفكيك .أ

خالل  من ،يف الصراع العريب الصهيوين اهيم السائدةللمف Genealogy جينيولوجيتتبع  .ب
  .تشكل املفهوم متابعة اتريخ

ما تشري الفصل بني قناعتنا حول املستقبل وبني  اليت تعين ؛Distance اعدةاملب أو املسافة .ج
 . له معطيات الظاهرة حاليا  

املستقبل و ترابطه مع التداعيات املستقبلية و شكاله املختلفة أب العالقة بني املاضي دراكإ .د
Alternative pasts and futures . 

 أوعارف حضارية مل استنادا  ويتم ذلك  ؛Reordering Knowledgeتنظيم معارفنا  عادةإ .ه
 مثإسالمي  مث قومي مث من منظور ماركسي ل املوضوعو ا)أي تن دينية متباينة

عند حتليل  هبدف التعرف على نقاط التالقي والتباين بينها مجيعا   (إخل...،مسيحي
 . سرائيلياإلعريب اجتاهات ظاهرة معينة كالصراع ال

 سرائيليةإ عينة فرادأبني  مستوى التوافقات حتليل تّ ، طوات املنهجية السابقةاخلوبناء على 
حول مقومات  ،يف هذا اجملال شرفيةمراتب واحلاصلني على  ،ن الدارسني للعلوم السياسيةم

 . سياسي(، اجتماعي، اقتصادي، عسكري) الشامل القومي مبعناه مناألمبدأ 
 حزاباأليتم مقارنة توافقات النخبة مع توجهات ، اء على نتائج حتديد التوافقاتوبن

 ،وخنبه سرائيلياإلاألحزاب تضع يف اعتبارها توجهات اجلمهور  أن ومعلوم، اإلسرائيليةالسياسية 
السياسية  التنبؤ ابلتوجهات نإفوعليه ، على احتماالت الفوز ابلسلطة عكاساتنا ملا لذلك من

يضع يف اعتباره توجهات اجملتمع وأتثريها على  أن جيب اإلسرائيلية حزاب واحلكومةهلذه األ
 . القصري أوما يف املدى الزمين املباشر يّ يارات االسرتاتيجية ال ساخل

وكشفت نتائج الدراسات عن مستوايت التوافق يف املوضوعات املختلفة اليت متس األمن 
 على النحو التايل: سرائيلياإلالقومي 
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والعمل  "إسرائيل" لضمان أمن فراد العينة املتخصصة(أبني ) نقاط التفاق الواسع. أ
 :موضع الهتمام األكرب مستقبالا  هذه اجلوانب بقاءإعلى 

 (%95 )نسبة التوافق على كل جرياهنا متفوقة علميا   "إسرائيل" تبقى نأ. 

 (%80افق التو  نسبة) ا املائي والطاقوياستقالهلتضمن  أن "إسرائيل" على. 

  يف هذه  منيةأوبناء مراكز  ،طرافهاألمن مركز الدولة  سرائيلينيلإل رايفجالدميو االنتقال
 .(%85 التوافق نسبة) األطراف

 نسبة) والعشرين ىل ابلرعاية خالل القرن احلاديو ألاعتبار صحراء النقب منطقة التطوير ا 
 .(%70 التوافق

 أي ، (%75التوافق  نسبة) فة احلرب هلم أعلىزايدة حجم التجارة مع دول اجلوار جلعل تكل
 صفريصراع غري  إىل zero-sum Game صفريالصراع الصهيوين من صراع  حتويل

nonzero-sum Game . 

 نسبة) تكون رائدة يف تعزيز التوجه العاملي حنو التحرر من سيطرة النفط أن "إسرائيل" على 
 .(%65التوافق 

 هيونية هي عماد القومية اليهودية بغض النظر عن مستوى الص أن ضرورة الرتكيز على اعتبار
 .(%85التوافق  نسبة) تدين الفرد

 ":إسرائيل"ـل مينأمنظور  عند صياغة خالفاا األكثر نقاط ال. ب

 حىت لو ترتب على ذلك خسائر  ميناأليف احلقل  يةاستقالل كثرأتكون  أن "إسرائيل" على
 .(%5نسبة التوافق ) اقتصادية مؤقتة

 (%5التوافق  نسبة) حماكم خاصة هبذا املوضوعاألمنية يكون للقضااي  نأ. 

 (%5التوافق  نسبة) اإلسرائيلية أومن اجلنسية اليهودية  بدال  اجلنسية العربية  حاللإ. 

 (%5التوافق  نسبة) بعض تكتيكات حروب العصاابت سرائيلياإليتبىن اجليش  نأ. 
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 :(%40عن  زيدتالتوافق  نسبة)املستقبلي  ميناأليف املنظور  نقاط التوافق النسيب. ج

  الدين أواجلنس  أوابلعمل يف أي قطاع بغض النظر عن العرق  سرائيلياإلالسماح للمواطن 
 .(%55)نسبة التوافق 

  (%60التوافق نسبة ) حمتملة رضيةأل االستعداد لبناء منشآت ملواجهة زالز. 

   نسبة ) "إسرائيل"ـليمي للدول الصديقة لمن املنهاج التع العمل على جعل اهلولوكوست جزءا
 .(%45 التوافق

 (%40نسبة التوافق ) يلسرائييف اجملتمع اإل "إسرائيل" يف دمج العرب. 

 (%40 نسبة التوافق) اإلسرائيلية على سياسة الغموض النووي بقاءاإل. 

 احتياطية أوعلى خطط بديلة  اإلسرائيليةاملؤسسات  لزامإ Backup plan  ملواجهة أي
 .(%55 )نسبة التوافق احتمال هبجمات الكرتونية

 (%40 نسبة التوافق) عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدول اجلوار "إسرائيل" التزام. 

  وغري الشرعيني( على التجسس  ثيوبينياألاملهاجرين ) فارقةألاتدريب املهاجرين اليهود
 .(%45 قنسبة التواف) لبالدهم لتشكيل شبكات جتسس حملية عادهتمإو 

 :(%30-15أي أن يكون اخلالف بني  نقاط اخلالف النسيب: . د
 (%20 نسبة التوافق) قراريكون هناك قضاة يف كل وحدة صنع  نأ. 
 نسبة التوافق) ("إسرائيل")بدون مشاركة  تعزيز اتفاقيات الدفاع املشرتك بني دول اجلوار 

15%). 
 (%30 توافقنسبة ال)" إسرائيل"واة للعرب يف اضمان حقوق املس. 
 دول الربيكسمع  ميناألور اون والتشاتعزيز التع BRICS (30 نسبة التوافق%). 

 
  :"إسرائيل"دراسات مستقبل النظام الدويل وتداعياته على . 3

عهد سياسة ملتتوقع دراسة ، "إسرائيل"على  هعكاسات حتوالت النظام الدويل وبنيتنا وحول
 تتنبه للتطورات أن "إسرائيل"أن  Jewish People Policy Institute The الشعب اليهودي
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وتتمثل ، حنو الفوضى الدولية أوعلى حتول النظام حنو القطبية التعددية  احملتملة املرتتبةاملستقبلية 
 6:هذه التطورات يف

  مريكيةاألتراجع املكانة رية املرتبطة به بسبب احتماالت والقوة العسك سرائيلياإلآتكل الردع 
 . روابأو و  مريكاأبني  خصوصا   طلسياألالف الفات داخل التحاخلوتنامي  عامليا  

   غماسها يف تدخالت عسكرية ال تنتهي يف نا بسبب سطو عن الشرق األ مريكياألالتخلي
 مهيةاألالنفطي األمريكي قلل من  ستقاللاال أن كما،  وحجم النفقات فيها املنطقة

 .خرىاألمتأله القوى  غا  فرامما سيسبب ، سطو االسرتاتيجية للشرق األ

 الفوضى  أوالنظام القطيب التعددي  ظلّ يف  نساناإلوحقوق  قراطيةو الدميتراخي القيم  نإ
عالقاهتا مع الفلسطينيني  نأل، لضبط الفلسطينيني يسرا   كثرأحلركة  فرصة "إسرائيل" مينح

 . أقل عرضة لالنتقاد الدويل ستصبح

 ذلك سيكلف  نإف ،كما يتضح حاليا  ،  رة الدوليةالنزعة احلمائية يف التجا تزايدت ذاإ
 . سواقهأالكثري من  سرائيلياإل قتصاداال

 أمام  "إسرائيل" سيضع ،جاري والتقينيف القطاع الت خصوصا   ،الصيين مريكياألن التنافس إ
 . الطرفني حدأوابلتايل خسارة  بني املتنافسني يار املفاضلةخ
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7 
 خبريا   250حوايل نت مع و اوتع، ئيليةاسر إوزارة وهيئة حكومية  15شارك يف هذه الدراسة 

التأكيد  مالمح هذه الدراسة هي همأو ، سنوات ستّ  مدة الدراسة واستغرقت، جنبيا  أو  سرائيليا  إ
 :على
 سكانية هي واحدة من أكثر الدول الغربية كثافة "إسرائيل" نأ. 
 خرىاأليفوق الدول الصناعية الغربية  "إسرائيل" التزايد السكاين يف نأ . 
 الفجوة مع الدول الغربية تضيق أن إىليشري  سرائيلياإلالتطور االقتصادي  نأ .  

 :مستقبال   "إسرائيل" هناك ثالثة سيناريوهات ستواجه أن وترى الدراسة
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 .ي مبوازاة الدول الغربيةسيناريو التطور الصناع ل:و السيناريو األ
مما يستدعي العمل على هتيئة  ،مركز ليهود العاملإىل  "إسرائيل" حتويل السيناريو الثاين:

 . القدرة على االستيعاب
العالقات سيتسع وتزداد معه  "إسرائيل"بني العرب و "السالم" أن افرتاض :السيناريو الثالث

 . مركز التطور يف املنطقةإىل خالل هذه البيئة  من "إسرائيل" تحولاالقتصادية والتجارية لت
ني مها نتيجة لعامل   سرائيلياإللكن الدراسة ترجح احتمال تصاعد التوتر الداخلي يف اجملتمع 

وترى . يليئسراوتراجع عوامل التضامن االجتماعي يف اجملتمع اإل ،سوء توزيع الدخل من انحية
ارجي اخلومناطق عبورها  طرافهاأكيز على تطوير للرت  حباجة مستقبال   "إسرائيل" أن الدراسة

 . للعامل
 يالءإ إىل "إسرائيل" وهو ما سيدفع، مرجح مرأقيام الدولة الفلسطينية هو  أن وترى الدراسة

  . "أوروبيةمن اعتبار ذاهتا "ضاحية  بدال   قليماإلللعالقة معها ومع  كرباأل مهيةاأل

 
 8:ئيليسرااإلمن منظور اجملتمع  املستقبل. 5

 The Institute سرائيلياإلد دراسات األمن القومي همع جراهاأحتدد نتائج الدراسة اليت 

for National Security Studies (INSS) ؛2019 سنةمن القومي حتت عنوان مؤشر األ 
 التوجهات يف التأثري على يسهمما  وهو، ورؤيتها املستقبلية سرائيلياإلمؤشرات األمن القومي 

 . سرائيلياإللصانع القرار  بليةاملستق
 
 
 
 

 معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي 
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 يتبني لنا ما يلي:، للنتائج الواردة يف الدراسة وطبقا  
 :اأهن سرائيلي؟اإلما هي أهم عوامل التهديد لألمن القومي 

 (سوريةجنوب لبنان و ) اجلبهة الشمالية. 
  يرايناإلاملشروع النووي. 
  مريكيةاأل اإلسرائيليةالعالقات. 
  جيااب  إو  سلبا  على اجملتمع وأتثريها  عالماإلوسائل . 
  ومدى تطورها اإلسرائيليةالعالقات العربية . 
 سرائيلياجلوانب االجتماعية يف اجملتمع اإل. 
 وخمابرات( ،وشرطة ،جيش) اإلسرائيلية األمنيةحنو املؤسسة  اجملتمعية التوجهات . 
  سرائيلياإلالصراع الفلسطيين. 

 :ونسبة من يؤيد الفكرة ،"لإسرائي"لـ هتديداا األكثر طر اخلما هو 

 %32 اجلبهة الشمالية

 %26 اإليراينالنووي 

 %8 "اإلرهابيةاهلجمات "

 %14 الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي

 %12 محاس

 %8 "إسرائيل"لـ بلوماسيةيالدالعزلة 
 
 
 
 



 13 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  13

 :على مواجهات املخاطر "إسرائيل" قدرة

 %81 " احلادةاإلرهابيةاهلجمات " صد  القدرة على 

 %73 نفسها لقدرة على مواجهة تصاعد املخاطر على كل اجلبهات يف اللحظةا

 %72 القدرة على ضبط الستقطاب بني خمتلف القطاعات اجملتمعية اإلسرائيلية

 %62 القدرة على ضبط الفساد يف النظام احلكومي

 %56 القدرة على مواجهة العزلة الدولية

 %55 مريكياألالقدرة على التكيف مع تقليص الدعم 

 :من سينتصر :مع غزة أوهناية حرب يف اجلبهة الشمالية 

 %43 نصر إسرائيلي واضح

 %34 ادعاء الطرف اآلخر حتقيق النصر إمكانية

 %11 فرصة "إسرائيل"بفقدان الشعور 

 %12 خسارة كبرية للجبهة الداخلية جتعل نتائج احلرب ابهتة

 ر يف:تصنا نظرة اترخيية: ابلعودة للخلف: من

 ل أحد الطرف اآلخر "إسرائيل" 

 %42 %8 %50 حرب لبنان الثانية

 %44 %9 %49 )اجلرف الصامد( 2014حرب غزة 
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 الذين قالوا ل: :الدولتني أتييد حل  

2006 2009 2012 2015 2016 2017 2018 2019 

29% 36% 31% 40% 41% 45% 42% 45% 

 الدولتني حسب التوجه السياسي: حل   دييأت

 %25 نون اليهوداملتدي

 %72 العلمانيون اليهود

 %89 العرب

 %55 اليهود

 %39 اليمني

 %82 الوسط

 %82 اليسار

 كيفية التعامل مع محاس:

 %34 عملية عسكرية ونزع سالحها

 %23 كل املنافذ  وإغالق ""إسرائيل مع قطع عالقات القطاع متاماا 
صار وحتسني انر ملدة طويلة مقابل ختفيف احل إطالقوقف 

 احلياة اليومية والبنية التحتية
26% 

 %6 قبول حكومة محاس والعمل معها للوصول إىل اتفاق

 %11 الصراع احلالية إدارةالستمرار يف سياسة 
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 :الذين قالوا نعم :يف "إسرائيل" الوضع الراهن على حاله بقاءإسياسة 

2017 44% 

2018 35% 

2019 34% 

 :ممكن يف الزمن املنظور الدولتني تطبيق حل  

 %40 ممكن على املدى البعيد

 %34 غري ممكن

 %11 ممكن يف املدى القريب

 %15 ل أعرف

 فقط(: "سرائيلإ") بشكل أحادي "إسرائيل"إىل مناطق من الضفة الغربية  ضم  

 % 26 الكتل الستيطانية فقط ضم  

 %14 "إسرائيل"كل املستوطنات إىل   ضم  

 %7 الغربيةكل الضفة   ضم  

 % 8 كل منطقة ج  ضم  

 %45 معارض ألي شكل من الضم
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 :سرائيلياإلالبدائل للصراع الفلسطيين  فضلأ

 %37 شامل حل  العمل على إجياد 

 %23 لالنفصال عن الفلسطينيني مؤقتةإجراءات 

 %17 "إسرائيل"لـالكتل الستيطانية يف الضفة الغربية  ضم  

 %14 حالهبقاء الوضع الراهن على 

 %9 دولة واحدة وإقامةضم  كل الضفة الغربية 

 :اإلسرائيليةعلى اهلوية  ثرهأو الدولتني  حل  منع 

 %46 كما هي على حاهلا "إسرائيل"ستبقى 

 %28 كدولة يهودية "إسرائيل"سيضر 

 %18 دميوقراطيةكدولة  "إسرائيل" سيضر

 %8 أمر ضروري لتحديد هوية الدولة

 حىت لو أدى ذلك للحرب: سوريةمن التخندق يف  رانإيائيلي ملنع سر إعمل  يديأت

 %70 نعم

 %30 ل

 :)الواثقون(األمنية األجهزة  الثقة يف

 الشرطة األمنوكالة  املوساد اجليش

93% 86% 80% 53% 
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 للمواجهة القادمة: جيداا  معد   سرائيلياإلهل اجليش 

 %87 نعم

 %13 ل

 :سرائيلياإل اجليش ازجنإ تؤثر على سرائيلياإليف اجملتمع  ولوجيةيدياألالفات اخلهل 

 % 67 أتثري سليب

 %26 ليس هلا أتثري

 % 10 إجيايبهلا أتثري 

 :سرائيلياإلهل القيم اليت توجه كبار قادة اجليش قريبة من قيم أغلبية اجملتمع 

 % 70 قريبة

 %30 بعيدة

 فماذا تنصحه: ابجليشتنصح من يريد اللتحاق  أن لو قدر لك

 %15 اللتحاق بوحدات النخبة املقاتلة

 %20 اللتحاق كجندي مقاتل

 %35 حلاجات اجليش طبقاا اللتحاق بوحدة 

 %21 اللتحاق بوحدات هلا دور يف اخلدمات املدنية

 %5 بوحدات سهلة املهام اللتحاق

 %4 السعي لعدم اللتحاق
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 :ـبتتسم األمنية كرية و العس معاجلة اإلعالم للموضوعات

 %74 مصداقية

 %64 موضوعية

 %61 وطنية

 %59 متوازنة

 :"إسرائيل"يف  العربكيف تنظر للمواطنني 

 %54 فيه وأشك أحرتمه

 %21 له نفس احلقوق

 %25 عدو حمتمل

 سرائيل":إخبصوص العالقة مع "عرب  لتفكريك قرباأل ما هو القرتاح

كل يساعد على تقليص الفجوة على احلكومة أن تستثمر بش
 بني العرب واليهود بشكل سريع

35% 

 %34 بني العرب واليهود بشكل متساو   تستثمرعلى احلكومة أن 

 %31 على احلكومة أن ل تستثمر يف املواطنني العرب

 تراجعت: سرائيلياإلدرجة التضامن داخل اجملتمع 

 %70 صحيح

 %30 غري صحيح
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 :سرائيلياإلن يف اجملتمع ضعف التضام سبابأأهم 

 %40 التوتر بني اليسار واليمني

 %23 ثنائية الدين والعلمانية

 %11 اإلسرائيليالصراع الفلسطيين 

 %10 والفقراء األغنياءالفروق بني 

 %8 العالقات العربية اإلسرائيلية

 %8 الفروق بني وجهات النظر الليربالية واحملافظة

 مستعدة ملواجهة عسكرية حمتملة: سرائيليةاإلهل اجلبهة الداخلية 

 % 58 بعيد حد  مستعدة إىل 

 %42 مستعدة إىل مستوى حمدود

 ت وعائلتك مستعدون ملواجهة عسكرية:أن هل

 %31 استعداد كبري

 %38 استعداد حمدود

 %31 غري مستعد

 هي القيمة العليا ابلنسبة لك: ما

 يهودية أبغلبيةدولة  حالة السالم لكربىا "إسرائيلأرض " الدميوقراطيةالدولة  

1988 15% 19% 33% 33% 

2019 19% 15% 15% 51% 
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 :)املوافقون( ليي هل توافق على ما

 %60 أن اليهود هم الشعب املختار

 %56 منفرداا يعيش الشعب اليهودي  أن

 %49 اليهود ضد  العامل 

 %82 على نفسها عتمدت" أن إسرائيلميكن لـ"

 %66 قصر يف غابة "إسرائيل"

 %55 يف خطر "إسرائيل" دميوقراطية

 مما هو عليه احلال اآلن: فضلأ يف العامل "إسرائيل"ـمل يكن الوضع السرتاتيجي ل

 %44 نعم

 هل توافق على العبارات التالية:

 نعم 

 %64 ابلسيف دائماا سنعيش 

 %84 أولا إذا جاء أحد ليقتلك فاقتله 

 %61 لغة القوة إل  العرب ل يفهمون 
 %62 ليس هناك شريك للسالم
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 الدللت املستقبلية لنتائج الستطالع:
حنو  تقبال  سمسيدفع حكومته  سرائيلياإلاجملتمع  أن من التوجهات السابقة نستنتج أن ميكن

 التوجهات التالية:
 . احملتمل اينير اإلللتخلص من التهديد  اإلسرائيليةتزايد الضغط اجملتمعي على احلكومة . 1

 . وسياسيا   اقتصاداي   مريكياألضرورة عدم استبعاد تراجع الدعم . 2

على حزب هللا غري ممكن يف املدى الزمين  أومة الفلسطينية يف غزة و االنصر املطلق على املق. 3
 . القصري

 .الدولتني غري مضمون يف املدى الزمين القصري واملتوسط حلّ . 4

وغزة تقوم على ساقني مها العنف واحلصار يف املدى الزمين  "سرائيلإ" ستبقى العالقة بني. 5
 . القريب واملتوسط

ح بني و ااملستوطنات( هو احتمال يرت إىل  ضافةابإلمن الضفة الغربية ) أراض   ضمّ تطبيق . 6
55-60%. 

 . سيتواصل 1948فلسطينيي  ضدّ التمييز . 7

واحتماالت االضطراب يف اجملتمع  ،ائيليسر إلااستمرار تراجع مؤشرات التضامن اجملتمعي . 8
 .تتزايد

يف السياسة  استخداما  األكثر هي األداة  ،مبستوايهتا املختلفة، شنةاخلستبقى القوة . 9
 . جتاه الدول العربية اإلسرائيلية

 

 9:مستقبل الظاهرة الدينية يف اسرائيلدراسات . 6
تنامي أن  ،سرائيلينياإل منينياألرباء اخل ويشاركهم قدر كبري من ،سرائيليوناإليعتقد الباحثون 

 الفرتة أن ويرون، جدا  سيء  أووضع سيء إىل يف املستقبل  سيقود "إسرائيل" التيار الديين يف
  . هذا التوجه يف احلكم عززت تنياهونلالطويلة 
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السري طور التيار الديين فقد ت، ظاهرة التنظيمات الدينية السرية إىلوتشري هذه الدراسات 
من القرن  اتيالثمانينبعد مطلع  خصوصا   Jewish Underground يسمىما  أواملتطرف 
سيارات رؤساء بلدايت  تفخيخ واتضح دوره يف عمليات، العشرين

 ،Yitzhak Rabin رابنيإسحق قتل إىل   وصوال   ،فلسطينية
احلرم  لني يفصامل واهلجوم على ،قصىاأل حرق املسجد التو اوحم
واستمرار  ،نيمن املصلني الفلسطيني ريعدد كب وقتل ،براهيمياإل

ويتعزز ، واملمتلكات الفلسطينية فراداألهجمات املستوطنني على 
لنسبة اجلنوح  1995هذا البعد من خالل االرتفاع املتواصل منذ 

خالل  %25-20ح بني و اللتطرف بني اليهود املتدينني وبنسبة ترت 
 2019.10-1995الفرتة من 

 
 
 
 
 

سفري سابق ورئيس  وهو، Carmi Gillon ونكارمي غيل ويعتقد
 مونيمأ وشجالذي تعد ) التيار اليميين أن ،Shabak للشاابكبق سا

عندما كان عدد  اتيالثمانينركائزه( تنامى بني املستوطنني يف  حدأ
وهم اآلن أكثر من نصف مليون يف ، تقريبا   لفأ 12املستوطنني 

بتدمري معابد  حقا  ال يقومونسهؤالء  أن ويتصور، الضفة الغربية
 أويهود  صالحينيإكما سيقتلون ،  ومسيحية يف فلسطني سالميةإ
 قررت ذاإ حدة تزداد هذه املسألةوقد ، Knesset كنيست عضاءأ
 . الغربية االنسحاب من الضفة "إسرائيل"

 إسحق رابني

 براهيميإلاحلرم ا

 كارمي غيلون
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إذ تدل ، سرائيلياإلبتوجهات الرأي العام  سرائيلينياإلوترتبط هذه التوجهات لالسرتاتيجيني 
النزعة  حول قياس Israel Democracy Institute قراطيةو للدميسرائيلي لمعهد اإلدراسة ل

 :أن على "إسرائيل"ـوأثرها على اجملتمع والعالقات الدولية ل "إسرائيل" الدينية يف

 %69.9 "متدينون "ميينيون مهنأبوصفوا أنفسهم  24-18الشباب اليهودي بني 

 %42.4 اة بني املرأة والرجلو االشباب اليهودي يعارضون املس

 %70.4 الدولتني حل  يؤيدون 

 %40.2 كل الضفة الغربية  ضم  يؤيدون 

 
املنظور  وتتبىنOmri Boehm،11 مري بويهمأو  سرائيلياإل لكن دراسة أخرى للباحث

 ا  نظر  فشال)اليمني واليسار(  "ئيلاإسر "ات الرئيسية يف التيار  أن ترى، Normative املعياري
وترى ، نساناملواطن واإل وحقوق نسانيةاإل بعاداأليديولوجي على لتغليبهما البعد األمين واأل

تراجع متواصل لليسار  إىلالصهيونية يشري  جياو يديولاألاالجتاه العام يف تطور  أن اسةهذه الدر 
ومع تنامي العدد السكاين للعرب يف ،  الصهيويننييف اليم وفينيةالشوتنامي النزعة ، الصهيوين

أسوأ من منوذج التمييز  منوذجا  يف طريقها لتكون  "إسرائيل"  الدراسة ترى نإف، "إسرائيل"
مما ، العشرينعند بداية العقد األخري من القرن  فريقياإجنوب يف  قائما  الذي كان العنصري 

وعليه ، فريقياإلله منوذج التمييز العنصري  تهىان الذي نفسه ناريو السييفتسري  "إسرائيل" جيعل
 ."هورية احتادية ثنائية القوميةمج"هو  املخرج من هذه األزمة من وجهة نظر هذا الباحث نإف

 
 
 

https://www.nyrb.com/collections/omri-boehm
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 The Herzl رئيس معهد هرتزل يقوده "إسرائيل" هناك تيار يف، ومقابل هذه الفكرة

Institute  هازوينيورام Hazony Yoram   األحادية لنظرة القوميةيف أتكيده على ا خصوصا 
 واعتباره الرتويج حلقوق ،ومعاداته الصرحية لنزعة العوملة ،"إسرائيل"ـل
ويطالب استبداهلا مبنظومة قيم ، عاملية أبنه منهج خاطئ ساننإ
وهو  12،من األخالق التوراتية( دىناألاحلد ) عليها طلقأ خالقيةأ

 خصوصا  ملة يف الفكر الصهيوين الليربايل صار العو أن ما يتصادم مع
 ل"دول ترسم مسارها املستقبلي بشكه يتصور املستقبل يسري حنو أن

وحتقق ، اصة مبعزل عن اآلخريناخلوتنمي تقاليدها ، مستقل
 قلياتاأللكن موقفه من  13،"دمصاحلها بطريقة ال يتدخل فيها أح

ملنظور األغلبية السائدة كما  العربية قليةاأل خضاعإله ولو بشكل ضمين استمرار قبو  إىليشري 
 14."إسرائيل"هو يف 

 
 ارج:اخليهود  معاإلسرائيلية  مستقبل العالقةدراسة   .7

 "إسرائيل" حنو مريكينياألدرجة االلتزام بني اليهود  اإلسرائيلية أنارجية اخلتشري دراسة لوزارة 
 له دالالت وهو مؤشر، "إسرائيل"اة منها مقارنة ابلفرتات املاضية من حي قلأ هي، 2008 سنة
يهود  أن يف االعتبار خذاألمع  15،"إسرائيل"ـمريكي لة على مستوى التأييد اليهودي األسلبي

 16."إسرائيل"من يهود العامل خارج  %68 حنو الوالايت املتحدة ميثلون حاليا  
 
 :اإلسرائيليةيف الدراسات املستقبلية  "تفاؤلا "األكثر الجتاه . 8
 :(تنياهون)املقرب من  معهد القدس لالسرتاتيجية واألمن اسةدر  
 " تبدو النظرة املتفائلة ملستقبلجيدا   إسرائيل يبدو مستقبلحتت عنوان " يف دراسة حديثة 

وتقوم نظرة التفاؤل هذه على األسس ، خرىاألمن الدراسات  حا  و أكثر وض "يلئإسرا"
 17:التالية

 يورام هازوين
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 إذ تقف، رةو اونظريه يف الدول اجمل "إسرائيل" ي يفوجود هوة كبرية بني التقدم العلم .أ
 مجايلإل قياسا  على البحث العلمي  فاقا  نإاألكثر قائمة دول العامل  سأر على " إسرائيل"

 . أعلى نسبة يف العامل وهي، %4.5ىل إ "إسرائيل" إذ تصل النسبة يف، الناتج احمللي

 ".إسرائيل"ثية هلا يف شركة عاملية حتتفظ مبراكز وخمتربات حب 300 حنوهناك  .ب

يف املدى  مناألطر الرئيسي" على اخلهي  يرانإ" أن من اجلانب األمين فرتى الدراسة ماأ
حول  العشرينمن القرن  اتيالتسعينوأن التفاؤل الذي عمَّ يف منتصف ، الزمين املنظور

يف الضفة خبصوص األراضي  اتيةمجالربااالعتبارات  نأو ، كان غري دقيق "السالم"احتماالت 
القناعة السائدة يف الوسط  صبحتأو ، يديولوجيةاألمن االعتبارات  مهيةأاألكثر هي  الغربية

أما . يف املدى الزمين املنظور "بسيفها"تعيش  أن "إسرائيل" على أن هي سرائيلياإلالشعيب 
من  %88 أن إىلالبياانت تشري  نإف، املخاطر من القوة الصاروخية للفلسطينيني يف قطاع غزة

 . وهي نسبة عالية وذات داللة، اعرتاضها تّ  ريخاالصو هذه 
يف اجملتمع  رسوخا  التوازن االجتماعي بني اليهود الشرقيني والغربيني يزداد  أن وترى الدراسة

ومؤشرات ، أتثري الثقافات الفرعية أووهو ما يقلل من احتماالت االضطراب اإلثين ، سرائيلياإل
 ذلك هي:

 .Ashkenazim شكنازمياألو  Sephardim بني السفاردمياج املختلط تزايد الزو . أ

 نسبة أعلى من لتويل مامهمأمما يفتح اجملال  ،تزايد أعداد الطالب اجلامعيني من السفاردمي. ب
 . وغريها يةدار اإلاملناصب 

مما يقلص من مشاعر الدونية لديهم يف مدى ، تزايد عدد الضباط الكبار من السفاردمي.  ج
 . ةاالسرتاتيجيالقرارات  ال سّيمااركتهم يف عمليات اختاذ القرار مش

 18:جند النتائج التالية ،نفسه لمعهدلأخرى  قبليةتمسويف دراسة 
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 :وتتمثل يف :األمنيةالتهديدات  حتديد أهم أ.

 .احتمال حتوهلا لدولة نووية خصوصا   اإلسرائيليةومتددها حول احلدود  يرانإ. 1

 .سرائيلياإلالصراع الفلسطيين  حلّ استمرار عدم . 2

 .سيطرة محاس على قطاع غزةاستمرار . 3

 ".إسرائيل"سالمية حول انتشار التنظيمات السلفية اإل. 4

 . "إسرائيل"سالمي حول اإل خوايناإلالنموذج .  5

 . املنطقةإىل عودة النفوذ الروسي . 6

. وحزب هللا السوريةهي والقوات على احلدود مع اجلوالن  يرانإتواجد  مواصلة احتماالت.  7
وحزب هللا  يرانينياإلتكون احتماالت االعتماد على  ضعفأوكلما كان اجليش السوري 

 . "إسرائيل"ـمقلق ابلنسبة ل مرأوهو ، كربأ

 . سطو جتاه التدخل يف الشرق األ مريكياألتراخي االلتزام . 8

 الفرص: ب.
 مثل: ،""اطمئناان  أكثر  سرائيلياإل هناك جمموعة من املؤشرات اليت جتعل املستقبل

 ".إسرائيل"ـالتهديد ل ضعفأو العريب  قليمياإلالربيع العريب خلخل النظام أن . 1

 قوى دولية أوقليم قوى حملية مدعومة من دول اإل بني، proxy war ابةيالنب و ر تزايد ح. 2
لكن القوى  ،(إخل...،مصرو ، قطرو ، ماراتإلاو ، السعوديةو ، يرانإو ، "إسرائيل"و، )تركيا

 . يدا  وهي األعلى ، من غريها وتناغما   تنظيما  األكثر تبدو هي  يرانإاملدعومة من 

لة السيطرة عليها من قبل و اجتري حم سطيةأو الشرق  الدول قاليمأوجود مساحات واسعة من . 3
 . قوى متناحرة

وحركات  ،(ماراتواإلالسعودية ومصر  ضدّ : تركيا وقطر لسياسي )دوال  سالم ااإل يظّ  ش  ت  . 4
 . (إخل...،والقاعدة ،وداعش ،والسلفيون ،خواناإل)

 .رام هللا( /)غزة االنقسام الفلسطيين. 5
 





        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             28        

والتحول يف كفاءة اجليش ، اإلسرائيليةاكتشاف املبالغة يف القدرة  ؛هناية احلل املنفرد. 3
النمط البوليسي القائم على فرض النظام  إىلمن "القدرة القتالية امليدانية"  سرائيلياإل
 .يف الضفة الغربية( خصوصا  )

تزايد النقد و ، قدرات حزب هللاو ، يرايناإلالنووي  ؛سالميةواإللقدرات القتالية العربية تنامي ا. 4
 .العاملي املخاطر النامجة عن حروب قادمة على االقتصادو ، "إسرائيل"ـل

  . ملدى زمين طويل "إسرائيل"ـل مريكياألتزايد الشكوك حول مدى استمرار التأييد . 5

 ".إسرائيل"ـل يازا  حنا قلأوهو  ،سطو الشرق األ يفرويب و تنامي النفوذ األ. 6

االحتاد و  ،تركياو ، يرنإ) يف الصراع العريب الصهيوين قليميةاإلتزايد دور القوى . 7
 (إخل...،رويبو األ

 سيناريوهني:إىل  ،وروبيةحسب الدراسة األ ،يدتؤ هذه التحوالت قد 
 .اإلسرائيلية استمرار سياسة القوة .1
 .يف املنطقة يرايناإلزيز الدور عة وتة العربيفشل توجهات الوحد .2

 تتصور الدراسة التداعيات التالية:  ،وبناء على ما سبق
سيغادروهنا يف حالة سقوط  سرائيليةإر غري فحيملون جوازات س "إسرائيل" من سكان 20% .1

 . "إسرائيل"متتالية من الصواريخ على موجات 

وقد يبدو ، سطو يف الشرق األ "طائفة يهودية" إىل ،على مدى طويل ،"إسرائيل" تتحولس .2
 البعدين التاليني: ملأتلكن يكفي  مستهجنا  هذا التصور 

 .مريكياألمع تراجع الوزن  خصوصا  رواب أو منوذج الغيتو وتطوره يف . أ
لى املنطقة جيعل مصريها مرتبط عمن اعتمادها  كثرأارج اخلعلى " إسرائيل" اعتماد. ب

 .(واقتصاداي   ،تقنيا  و  ،بشراي  ) ارجخلاب

 :يرتتب على ذلك احتماالت
بني  ال سّيما هتفكر يف هذا االجتا سرائيليةإات وهناك قياد ؛يف املنطقة "إسرائيل" اندماج .1

 .األجيال اجلديدة
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تراجع القوى الدولية املعارضة مثل الوالايت  ؛تزايد التوجهات الوحدوية يف العامل العريب .2
 . سالميةاإلتنامي القوى ، رويبو االحتاد األ جناح منوذج، املتحدة

 سيناريوهني مها:إىل تصل الدراسة ، حول مستقبل القدس ملانيةأويف دراسة 
سيتم فصل القدس حيث  ،للصراع يضع حدا   أن اتفاق سياسي من شأنه :لو السيناريو األ

نة مفتوحة مع تصبح القدس مدي أن ميكن ، أونو االشرقية والغربية مع احلد األدىن من التع
جلنة وإدارة مشرتكة بشكل  أومع جملس توجيه شامل ، إسرائيلية وفلسطينية، حكومتني بلديتني

 .رئيسي للخدمات البلدية
زيد من مباستمرار االجتاه احلايل بل  سياسي حلّ ال ينطوي على  :السيناريو الثاين

لتصل ض نسبة الفلسطينيني الت خلفو اواملزيد من احمل ،القدس شرقي إىلاملستوطنني القادمني 
مواجهة املمارسات  البحث يف كيفيةإىل  نيالفلسطينيوهو ما سيدفع . %32-28 ما بنيإىل 

 . الذي قد يقود لتجدد املواجهة مراأل ،اإلسرائيلية
 

 21:: الدراسات األمريكيةاثلثاا 

 ()سي آي أي مريكيةاألوكالة املخابرات املركزية عن صادرة  مريكيةأتشري دراسات 
Central Intelligence Agency (CIA)، هناك  أنإىل  ،مع تنقيحها وجرى رفع احلظر عنها

 تتمثل يف اآليت: اإلسرائيليةآتكل يف القوة عوامل 
تنامي اهليمنة و ، مجاع السياسيغياب اإلو ، ضغوط امليزانية والتضخم تنامي عدم االستقرار:. 1

 .احملتلة راضياأليف  االستيطاين رهاباإلتنامي و ، فةتنامي التيارات الدينية املتطر و ، السفاردية

تنامي دور ، 1سباب السابقة يف البند األنتيجة  ؛"إسرائيل"زايدة النزعة الصقورية يف . 2
 مكانياتإ ضعافإو ، راضيلألتزايد النزوع حنو مزيد من الضم و ، الشخصيات املتطرفة

 .يف اجملتمع العريب "إسرائيل"ـالعدائية ل استمرار املشاعرو ، ردنواألالتسوية مع الفلسطينيني 

 .لبنان وغزة وخصوصا  استمرار املواجهات املتقطعة مع اجلوار . 3

 . يف اجملتمع العريب "إسرائيل"ـتزايد نزعة العداء ل. 4
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 .سطيأو الشرق  قليماإلسرائيلي العسكري يف آتكل التفوق اإل. 5

 .حملتلةحدوث تغريات جذرية يف دول اجلوار لفلسطني ا. 6

 .غري تقليدية يف املواجهات القادمة سلحةأ لادخإاحتمال . 7

 يتولد عما سبق:
واحتمال تراجع عمق االلتزام  ،بسبب العالقة مع دولة غري مستقرة مريكيةاألالسياسة  رابكإ .1

 . "إسرائيل"ـب مريكياأل

 .مريكاأعلى  واقتصاداي   عسكراي   سرائيلياإلعتماد اال عباءأزايدة  .2

 ".إسرائيل"ـبسبب االحنياز ل مريكاألتزايد العداء العريب  .3

 .رويب على حساب الوالايت املتحدةأو فتح اجملال لنفوذ روسي وصيين و  .4
 النتيجة التالية: إىل 19وختلص الدراسة يف البند رقم 

، صدام حسني سقاطإو ، (يرانيةاإل)يف احلرب العراقية  حاسم يراينإتصار نا حتقيق نإ"
ليج واهلالل اخلسيكون له تداعيات مربكة يف منطقة  ،يب حكومة شيعية يف العراقوتنص

لتخفيف حدة النزاع  فيها للوالايت املتحدة شكّ وهنا ستكون هناك فرصة ال ، صيب ومصراخل
ي و جهة جديدة هحن contagionر مشرتكة لتوجيه املشاع سبابأ جيادإو  ،سرائيلياإلالعريب 

 . اإلسرائيلية يرانيةاإلتمال املواجهة وهو ما يعزز اح، رانإي
 فتتنبأ أبن  United States Institute of Peaceمعهد الوالايت املتحدة للسالمدراسة أما 

الضغوط  أن وهي ترى، حتول دون التقدم حنو السالم "إسرائيل" يديولوجية يفالتوازانت األ
ز وهو ما قد يعز ، ستتزايد مستقبال   "إسرائيل" الدولية على

وترى . "إسرائيل"احتماالت تزايد حالة عدم االستقرار يف 
ليج اخلتدمري اجليش العراقي يف حروب  أن هذه الدراسة

 نتيجتني مها: إىلأدى 
هلجوم عسكري من  "إسرائيل" ضعف احتمال تعرض .1

 .الشرق
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 .اإلسرائيليةتراجع القيمة االسرتاتيجية للضفة الغربية من وجهة النظر  .2

 يتزايد ويزيد ابملقابل من احتماالت يرايناإلخطر النووي  أن مريكيةاألراسة وتضيف الد
دمقرطة" املنطقة العربية قلل من "ـلمريكية املساعي األأن  كما،  تشار السالح النووي يف املنطقةنا

دمما  ،سالميةاإلسع للحركات أو لكنه منح حركة  ،أمهية املساندة العربية للفلسطينيني  سيوج 
سط سيتواصل يف و تعثر املسار السلمي يف الشرق األأن  وتعتقد الدراسة .عداء ركثأقوى 

 . الدولة الفلسطينية قامةإوسيستمر ابتعاد هدف  ،املدى الزمين القريب
 

 Low Probabilty-High الدراسات املستقبلية واملتغري قليل الحتمال عظيم التأثري

impact: 
يُبىن على ، املبين على نتائج الدراسات املستقبلية جيالتخطيط االسرتاتي أن على الرغم من

عنصر املفاجأة يف العالقات الدولية ال  أن إال، الفرعية واالجتاهات عظماألساس االجتاهات أ
حتديد  تّ  سرائيلياإلاصة ابملنطقة والصراع العريب اخلويف الدراسات املستقبلية ، جيوز جتاهله

 تمال لكنها خطرية النتائج(:ضئيلة االح) االحتماالت التالية
 ".إسرائيل"تتدخل فيها  يرانإو ليج اخلوقوع مواجهة عسكرية بني دول . 1

 . املسلمني للسلطة خواناإلوقوع اضطراابت يف مصر تؤدي لعودة . 2

 . يرانإيف مواجهة  "إسرائيل" وترك ،"إسرائيل" ليج عن أي مواجهة معاخلاحتمال ختلي دول . 3

 . على اجلبهة السورية "إسرائيل" على كبح مجاح ن تعمل روسياأ. 4

 . "إسرائيل"دخال تعديالت عليه هتم إدون  يرانإعودة الوالايت املتحدة لالتفاق النووي مع . 5

القوى املرتبطة  معها تضعف يرانإلتعقبه اضطراابت سياسية داخل  يرايناإلوفاة املرشد . 6
 . يف املنطقة يرانإب

 . اإلسرائيلية ردنيةاألاه تركيا وقطر بشكل يؤثر على العالقات ابجت ردينأاحنياز . 7

 .ردنتغريات عميقة يف السلطة السياسية يف األ. 8

 . هلية يف الضفة الغربية تؤدي لسيطرة محاس على الوضعأحرب . 9
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تفجري إىل مة الفلسطينية و ادفع املق إىلوصول الوضع يف قطاع غزة بسبب احلصار . 10
 . "رائيلإس"ضاع مع و األ

 . من تركيا ومصر للسباق النووي يف املنطقة انضمام كال  . 11

 . "إسرائيل"ـقطع الدعم العسكري ل حدّ  إىلمريكي تنامي اليسار األ. 12

الوالايت املتحدة يعيد احتالل  أو وروبيةالدول األ حدىإكبري" على   رهايبإوقوع هجوم ". 13
 . املنطقة من قبل القوى الغربية

تشار السالح النووي نا كشمري تؤدي لتعزيز دعوات منع  أومواجهة نووية يف كوراي  وقوع. 14
 . "إسرائيل"وتطبيق ذلك على 

 
 الصورة الشاملة:

وبعد دراسة متأنية هلذه الدراسات والعودة ، دون الدخول يف تقنيات الدراسات املستقبلية
 على النحو التايل:يف هذه الدراسات  "إسرائيل" الرئيسية ملستقبل املعاملميكن حتديد ، ملراجعها

 سنةعدم االستقرار يف املنطقة واستمرار موجات املواجهات العسكرية ستبقى حىت  نإ. 1
2050. 

 . هي االحتمال األعلى خالل املدى الزمين املتوسط اإلسرائيليةستبقى املواجهة اإليرانية . 2

 . العلمية والتقنية على كل دول اجلوار هلامتفوقة من الناحية  مستقبال   ستبقى "إسرائيل" نإ. 3

 هذاوشكل  مع تباين يف تقدير حدة عالية "إسرائيل" احتماالت الصراع الداخلي يف. 4
 . الصراع

 فضلألن تكون يف وضع  "إسرائيل" نإف ،والعرب "إسرائيل" نظران ملوازين القوى بني ذاإ. 5
 . مما هي عليه اآلن مستقبال  
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 هي: ةاملستقبلي سرائيليةاإلاهلواجس  برزأ. 6

 .وحملية قليميةإو وألسباب عاملية  تدرجييا   "إسرائيل"ـتراجع الدعم األمريكي ل .أ

 "إسرائيل" وسينعكس ذلك على مكانة، لدى الرأي العاملي ترتاجع "إسرائيل" صورة .ب
 . عامليا  

 . القادمة عاما  مسة الصراع ستبقى هي الغالبة على املنطقة خالل الثالثني  نإ .ج

"اإلدارة  أو ،احتماالت قيام الدولة الفلسطينية تتأرجح بني "الدولة التابعة لالحتالل". 7
 . من انحية اثلثة عدم قيامها أو ،الذاتية" من انحية

بينما  ،واألمريكية معنية ابملستقبل على املديني املتوسط والطويل وروبيةالدراسات األ نإ. 8
 كثرأ وروبيةوتبدو الدراسات األ، ني القصري واملتوسطاملدي اإلسرائيليةيغلب على الدراسات 

 اإلسرائيلية أو مريكيةاألمقارنة ابلدراسات  ودوليا   قليميا  إو  حمليا   "إسرائيل" مبستقبل تشاؤما  
 . بشكل عام
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