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توطئة
يصــدر املركز الفلســطيني ألبحاث السياســات والدراســات اإلســراتيجية
(مســارات) ،هــذا الكتــاب ،ضمــن برنامــج الدراســات اإلرسائيليــة،
الــذي أطلقــه املركــز لدراســة وفهــم املــروع الصهيــوين ،وطبيعــة
الدولــة واملجتمــع اإلرسائيليــن ،وصــرورة تطورمهــا بصــورة نقديــة.
معمــق لطبيعــة وأهــداف وديناميــات
وهيــدف الربنامــج إىل حتقيــق فهــم ّ
ســيطرة النظــام الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين ،وفهــم التناقضــات
داخــل املــروع عــى طريــق امتــاك رؤيــة وطنيــة للمــروع التحـ ّـرري
الفلســطيني.
يعــد برنامــج الدراســات اإلرسائيليــة الــذي يــرف عليــه فريــق بحثــي
مكمــ ً
ا لربامــج «مســارات» كمركــز أبحــاث سياســات
متخصــصّ ،
ودراســات إســراتيجية ،إذ ال ينفصــل عــن الربامــج األخــرى يف
املركــز ،كربنامــج الدراســات الفلســطينية ،وبرنامــج الدراســات العربيــة
يت .وستشــمل
مكمــل هلــا مــن حيــث جوهــره السياســا ّ
والدوليــة ،بــل ّ
كافــة اإلصــدارات بدائــل سياســات فلســطينية ملواجهــة السياســات
اإلرسائيليــة ومنظومــات الســيطرة االســتعامرية هبــدف تفكيكهــا
وإحباطهــا.
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وباإلضافــة إىل هدفــه العــام ،يســعى الربنامــج أيضـ ًا إىل توظيــف طاقــات

الكفــاءات الفلســطينية يف الوطــن والشــتات للمســامهة يف بنــاء روايــة
فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام الصهيــوين االســتعامري
االســتيطاين عــى أرض فلســطني ،وحتديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك
املــروع الصهيــوين عــر حتويلــه إىل مــروع خــارس بالرتكيــز عــى نقــاط
ضعفــه ،والتناقضــات يف داخلــه ،واســتعادة إطــار الــراع التحــرري
ضــد النظــام االســتعامري االســتيطاين ،وتنميــة وتطويــر مهــارات التفكــر
اإلســراتيجي لــدى الباحثــن الشــباب ،ومنحهــم اآلليــات الالزمــة لفهم
املــروع الصهيــوين ،واملجتمــع اإلرسائيــي عامــة.

مركز مسارات
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ملخص تنفيذي

هيـدف هـذا البحـث إىل حتليل السياسـات اخلارجيـة اإلرسائيليـة يف املنطقة
بعـد انـدالع الثـورات العربيـة ،وتأثير التغييرات اإلقليميـة على مكانـة
إرسائيـل اإلستراتيجية ،وتأثير ذلـك على املسـألة الفلسـطينية .ويركـز
البحـث عىل حتليـل منظومـة ردود الفعـل اإلرسائيلية بعد انـدالع الثورات
العربيـة وحتـى اآلن ،حيـث يقترح تقسـيم رد الفعل اإلرسائيلي إىل ثالث
مراحـل :مرحلـة الصدمـة ،مرحلـة التكيـف مـع املتغيرات اإلقليميـة،
مرحلـة إعـادة التـوازن اإلستراتيجي .وحيـاول البحـث عـرض تأثري كل

مرحلـة على توجهـات السياسـات اإلرسائيليـة جتـاه املسـألة الفلسـطينية.
كما يسـتعرض البحـث ،بعـد تصنيـف ردود الفعـل ،تطـور السياسـات
اإلرسائيليـة جتـاه البيئـة اإلقليميـة ،ويرصـد وحيلـل عـدد ًا من السياسـات
التـي اتبعتهـا إرسائيـل ،وأمههـا العـودة إىل سياسـات األطـراف التقليديـة
وحتديثهـا ،وإعـادة بلـورة أولويـات اإلستراتيجية اإلرسائيليـة ومكانـة
املوضـوع الفلسـطيني يف هـذه اإلستراتيجية ،والبـدء يف بلـورة تصور يرى
يف البيئـة اإلقليميـة املتغيرة حلظـة أو فرصـة إستراتيجية ومصـدر ًا للحل،
بـدالً مـن أن تكون حلظـة هتديد ،أو على األقـل تعزيـز األوىل ودرء الثانية،
واسـتعامل مـورد الغـاز كأداة لتوطيـد مكانة إرسائيـل اإلقليميـة ،وبخاصة
مـع مصر ،واألردن ،والـدول املحيطـة باإلقليـم العـريب.
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كام يسـتعرض البحـث نامذج من عالقـات إرسائيل اإلقليمية بعـد الثورات
العربيـة ،وبخاصـة مـع مصر ،واألردن ،وسـوريا ،ولبنـان ،وعالقتهـا مع
املوضـوع الفلسـطيني ،موضحـ ًا أن إرسائيل باتـت تعطي أمهية أكبر للبيئة
اإلقليميـة مقارنـة مـع البيئـة الدوليـة ،وبخاصـة بعـد أن اتّضـح أن الدول
اإلقليميـة باتـت تلعـب دور ًا كبير ًا ومؤثـر ًا على اسـتقرار املنطقـة ،وتؤثـر
بشـكل مبـارش وغير مبـارش على مكانـة إرسائيـل اإلقليميـة والصراع
اإلرسائييل الفلسـطيني.

وأخير ًا ،يسـتعرض البحث التوجهات اإلرسائيلية من املسـألة الفلسـطينية
وحيللهـا ،وحتديد ًا بعد الثـورات العربية ،وصوالً إىل تبلـور موقف إرسائييل
يـرى يف التسـوية اإلقليمية مدخ ً
ال للتسـوية مع الفلسـطينيني ،بعد أن كانت
تـرى يف املـايض تسـوية املوضـوع الفلسـطيني مدخل ً
ا لعالقتهـا مـع العامل
العـريب .ويـرى البحث أن إرسائيـل حتاول هتميش املوضوع الفلسـطيني يف

أعقاب تعزيز مكانتها اإلستراتيجية يف السـنوات األخرية ،ما شـجعها عىل
تعميـق مرشوعهـا الكولونيـايل يف الضفـة الغربية ،وفصل الضفـة عن قطاع
غـزة ،واألخري عن املسـألة الفلسـطينية ،وبـروز تصـورات إرسائيلية تصب
كلهـا يف النهايـة نحو هتميـش وتفكيك املشروع الوطني الفلسـطيني ،وهو
مـا يتطلـب سياسـات فلسـطينية تعيـد املركزيـة للمسـألة الفلسـطينية على
املسـتوى اإلقليمـي أوالً ،والـدويل ثانيـ ًا ،وبنـاء حركـة مقاومـة فلسـطينية
منهجيـة ومنظمـة ،تعيـد هـذه املكانـة على املسـتويني اإلقليمـي والـدويل،
وتد ّفـع االحتلال ثمـن احتاللـه ،حيـث أن األخير حيـاول ،منـذ أعـوام،
ربط املسـألة الفلسـطينية باإلرهاب ،مسـتغ ً
ال عدم اسـتقرار البيئة اإلقليمية
8
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وتأثريهـا عىل السـاحة الدوليـة يف تعزيز هـذا التوجه .ليس معنـى ذلك أن

إرسائيـل مل تربـط يف املـايض بين املقاومـة الفلسـطينية واإلرهـاب ،ولكنها
حتـاول ربطـه مـع مـا يسـمى اإلرهـاب العاملـي الـذي تطلـق عليه تسـمية
«اإلرهـاب اإلسلامي» ،جلـذب الـرأي العاملي والـدول نحو تبنـي موقفها
من املسـألة الفلسـطينية.
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مقدمة

هيـدف هـذا البحث إىل عـرض وحتليل السياسـات اإلرسائيلية املتشـكلة يف
البيئـة اإلقليميـة بعـد انـدالع الثـورات العربية ،وتأثير التغييرات يف البيئة
اإلقليميـة على مكانـة إرسائيـل وعلى مكانـة املسـألة الفلسـطينية .يعتمـد
البحـث على منهجيـة حتليـل اخلطـاب السـيايس اإلرسائيلي منـذ انـدالع
الثـورات العربية ،وحتليل معمـق للنصوص الرسـمية والبحثية والصحافية
التـي صـدرت يف هذا الشـأن يف السـنوات اخلمـس األخرية.
ويكتسـب البحـث أمهيتـه مـن ثالثـة جوانـب؛ األول أن البيئـة اإلقليميـة
باتـت بيئـة مهمـة للمشروع اإلرسائيلي ،والسياسـات اإلرسائيليـة يف
السـنوات األخيرة تفـوق البيئـة الدوليـة مـن حيث أمهيتهـا عىل اسـتدامة
االسـتقرار األمنـي واإلستراتيجي اإلرسائيلي ،وعىل املسـألة الفلسـطينية،
وتبـذل إرسائيـل يف السـنوات األخيرة جهـود ًا سياسـية كبيرة مـن أجـل
متكين موقعهـا إقليميـ ًا ،ويف السـاحة اخللفيـة للعـامل العـريب ،مثـل أفريقيـا
ودول حـوض املتوسـط ودول االحتـاد السـوفييتي السـابق .أمـا اجلانـب
معمقة
الثـاين فينبـع من حاجـة املكتبـة العربية إىل دراسـة بحثية وسياسـاتية ّ
للسياسـات الدوليـة واإلقليميـة اإلرسائيليـة ،حيـث أن االهتمام املعـريف
العـريب حـول إرسائيل يركـز عادة على التحـوالت السياسـية واالجتامعية
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الداخليـة ،وال يبـدي اهتاممـ ًا جديـ ًا بالسياسـات اخلارجيـة إلرسائيـل

بشـكل علمـي ومنهجـي .وينـدرج اجلانـب الثالـث يف دراسـة التوجهات
اإلرسائيليـة جتاه املسـألة الفلسـطينية مـن خالل حتـوالت موقعهـا يف البيئة
اإلقليميـة ،فالبيئـة اإلقليميـة عـادت لتلعـب دور ًا مه ً
ما يف التأثير املبـارش
على املسـألة الفلسـطينية ،والعمـل عىل بنـاء واقتراح رزمة من السياسـات
الفلسـطينية ملواجهـة السياسـات اإلرسائيليـة اإلقليميـة التـي باتـت تؤثـر
على املسـألة الفلسـطينية ،حيـث تعمـل إرسائيـل ،يف هـذا السـياق ،على
ثالثـة حمـاور ،أوالً :ربـط املسـألة الفلسـطينية باإلرهـاب .ثانيـ ًا :هتميـش
املوضوع الفلسـطيني .ثالث ًا :التأكيد عىل أن أي تسـوية للرصاع الفلسـطيني
اإلرسائيلي تبـدأ كتسـوية مـع العـامل العـريب وليـس العكس.
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القسم األول

مراحل تبلور التصور اإلسرائيلي
للبيئة اإلقليمية
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مراحل تبلور التصور اإلسرائيلي للبيئة اإلقليمية

مـع انـدالع الثـورات العربيـة ،يمكـن مالحظـة ثلاث مراحل تبلـور فيها
التصـور اإلرسائيلي للبيئـة اإلقليمية بعد الربيـع العريب :الصدمـة ،التكيف
التكتيكـي ،اسـتعادة التوازن اإلستراتيجي.

مرحلة الصدمة

حتـى اندالع الثـورة املرصية يف كانـون الثاين/ينايـر  ،2011مل ِ
تلق إرسائيل
بـاالً لألحـداث التونسـية ،فتونـس بعيـدة جغرافيـ ًا عـن إرسائيـل ،وال
تؤثـر عليهـا سياسـي ًا وإستراتيجي ًا ،وبخاصـة بعد اتفـاق أوسـلو ،وانتقال
مركـز قيـادة منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـن تونـس إىل الضفـة الغربيـة
وقطـاع غـزة ،فضل ً
ا عـن أن تونـس ليسـت موضوعـ ًا جاذبـ ًا للتخصـص
األكاديمـي يف إرسائيـل ،باملقارنـة مـع مصر ،أو دول املشرق العـريب.
علاوة على ذلـك ،مل تتوقع دوائـر البحـث واالسـتخبارات العسـكرية أن
تكـون األحـداث التونسـية بدايـة سلسـلة مـن األحـداث على املسـتوى
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اإلستراتيجي يف املنطقـة .يف هـذا الصـدد ،يشير أفرايم عنبـار ،وهو مدير

مركـز بيغن-سـادات للدراسـات اإلستراتيجية ،إىل املفاجـأة التي أصابت
الدوائـر البحثيـة ،السياسـية واالسـتخباراتية ،مـن الربيع العـريب ،موضح ًا
ومكمة،
أنه «خالل سـنوات شـ ّيدت إرسائيل منظومة اسـتخباراتية كبيرة ُ
ولكنهـا مـرة أخـرى تفاجـأت مـن األحـداث يف الشرق األوسـط ،يف
السـنوات األخيرة» 1.وعلى الرغم مـن أن هنالـك بعض الباحثين الذين
تطرقـوا إىل أمهيـة الثـورة التونسـية وانعكاسـاهتا على املحيـط العـريب ،فإن
الدوائـر الرسـمية اإلرسائيلية تعاملـت مع احلدث عىل أنـه حدث موضعي
خيـص احلالـة التونسـية فقط.
جـاءت الثـورة املرصيـة صادمة إلرسائيـل ،فلم تتوقـع حدوثها ،كما أهنا مل
تتوقـع نتائجهـا حتى اللحظـة األخيرة ،وزعـم أكاديميون وسياسـيون أن
النظـام املصري ليـس شـبيه ًا بالنظـام التونسي ،وأن حدثـ ًا شـبيه ًا باحلالـة

التونسـية غري وارد باحلسـبان .تعـود الصدمة اإلرسائيلية ليـس إىل املفاجأة
التـي أصابـت األوسـاط اإلرسائيليـة فحسـب ،بـل أيضـ ًا بسـبب غيـاب
2
اخلطـط البديلـة للتعامل مع األحـداث ،بام حتمله من رسعـة وعمق تغيري.
وأشـارت الباحثـة اإلرسائيلية كارميـت فيلنيس ،إىل أن البحـث األكاديمي
اإلرسائيلي حول املنطقة حيتاج إىل حتول تارخيي ،ففشـله يف توقع التحوالت
يف العـامل العـريب نابـع مـن اعتماده عىل أطـر حتليليـة قديمة وحمافظـة ،مثل:
رأي عـام غير مبال ،نظم سياسـية مسـتقرة وجيوش قويـة 3.ويف املوضوع
نفسـه ،يشير املـؤرخ اإلرسائييل شـاؤول مشـعال إىل أمهيـة تغيير املنظومة
التحليليـة واملعرفيـة اإلرسائيليـة بعد الربيـع العريب ،فيقـول يف هذا الصدد:
16
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«اإلطـار العلمي الذي سـيطر على اخلطاب األكاديمي والسـيايس يف الفرتة

التـي سـبقت الربيـع العـريب ،يتعـرض إىل خطـر وجـودي ،يف ظـل الفراغ
الـذي تركتـه املنظومـة القديمـة ،هنالـك تشـكل إلطـار معـريف جديـد ال
تتضـح معامله بعـد» 4.مل تكـن الصدمة اإلرسائيليـة من الربيع العـريب نابعة
مـن إعجـاب ا ُملحب عندمـا يفاجئـه بعمل ال يتوقعـه ،بل من تشـاؤم الذي
يـرى كل تغيير خـارج عـن سـيطرته هتديـد ًا مبـارش ًا لـه 5.وعىل املسـتوى
الرسـمي ،فقـد فضلـت إرسائيـل يف هـذه الفرتة االنتظـار إىل ما سـتؤول له
األحـداث ،فكانـت الترصحيـات السياسـية العلنيـة قليلـة على الرغـم من
ِ
ختـف اسـتياءها من سـقوط مبـارك ،وعلى الرغم من
أن جهـات رسـمية مل
أن هنالـك أنبـاء رسبـت حـول الغضـب اإلرسائييل مـن املوقـف األمريكي
مـن سـقوط النظـام ،وعـدم دعمها حلفائهـا يف املنطقـة .وهو موقـف ُيعرب
عنـه بشـكل علنـي أكثـر بعـد توقيـع االتفـاق النـووي مـع إيـران .فمثالً،
رصح فـؤاد بـن أليعـزر وزير الدفـاع السـابق «األمريكيون مل يفهمـوا ،بعد،
6
الكارثـة التي أحدثوهـا يف الرشق األوسـط».

مرحلة التكيف التكتيكي
أعقبـت الصدمـة اإلرسائيليـة مـن انـدالع األحـداث يف مصر ،وانتشـار
الثـورات ،ومـا تبعها من حـراكات غري ثوريـة ،املطالبة باإلصلاح يف دول
املنطقـة ،مرحلـة التكيـف التكتيكـي؛ أي حمـاول فهم مـا حيـدث يف املنطقة
العربيـة ،ومـآالت الثـورات العربيـة .ويف هـذا السـياق ،يقـول املؤرخـان
اإلرسائيليـان النقديـان إيلي بوديـه ونمـرود غـورن ،إنـه يف الوقـت الـذي
تعامل الغـرب مع الثورات العربية وحـركات اإلصالح بخطاب من األمل
17

ودعـم الثـورات الديمقراطيـة ،فـإن إرسائيـل تعاملت معها على أهنا هتديد

ألمنهـا القومـي 7.وطغـى اخلطـاب األمنـي على التعاطـي اإلرسائيلي مع
األحـداث يف العـامل العـريب ،واعتبرت أن الـرد اإلرسائييل على التحوالت
الدراماتيكيـة يف املنطقـة جيـب أن يكون من خلال زيادة امليزانية العسـكرية
واألمنيـة 8.يعـدد أفرايـم عنبار أن التحوالت التي أسـفرت عنهـا الثورات
العربيـة قـد هتـدد األمـن القومـي اإلرسائييل ،وتتمثـل هذه التحـوالت يف:
ضعـف الـدول العربيـة وزيـادة الضبابيـة السياسـية ،حتـوالت يف ميـزان
القـوى اإلقليمـي وصعود قـوى إقليمية جديـدة مثل إيران وتركيـا ،تراجع
تأثير الواليـات املتحدة األمريكيـة .ويعدد عنبـار التأثريات اإلستراتيجية
للثـورات العربيـة على إرسائيـل يف نـواح عـدة :عزلـة إقليميـة ،تـآكل قوة
الـردع اإلرسائيليـة ،أخطـار أمنية جديـدة وأخـرى قائمة آخـذة بالتصعيد،
هتديـد املمـرات املائيـة يف حـوض البحـر األبيـض املتوسـط ،الغفلـة عـن
9
املشروع النـووي اإليراين.
يف كتابـه «األفـق اآلخـذ باالبتعـاد» ،يقدم املـؤرخ والدبلومـايس اإلرسائييل
املعـروف إيتامر رافينوفيتش ،قـراءة يف الكتاب للثـورات العربية ،ويعترب أن
اتفاق سلام بني إرسائيل وسـوريا يف سـنوات التسـعينيات ،كان سـيجنب
سـوريا األحـداث احلاليـة 10.ال يعالج الكتـاب الثورات العربيـة ،بل يقدم
قـراءة تارخييـة عامـة للصراع اإلرسائييل العـريب منـذ العـام  1948وحتى
العـام  .2012ويتطـرق يف هنايتـه إىل التغيرات يف العـامل العـريب .وعلى
الرغـم مـن املكانـة املعرفيـة للكاتـب يف األكاديميـة اإلرسائيليـة ،فإنه يبقى
يف اجلانـب األمنـي مـن حتليـل الثـورات العربيـة وانعكاسـاهتا عىل املشـهد
18
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اإلقليمـي واألمـن اإلرسائيلي ،بنظـرة متشـائمة بطبيعـة احلـال .وأشـار

يف كتابـه إىل أن الرؤيـة اإلستراتيجية اإلرسائيليـة اعتمـدت على أسـس
تقليديـة يف املنطقة ،السلام مع مصر واألردن ،واعترب أن الثـورات العربية
هدمـت هـذه األسـس ،األمـر الذي تبين الحق ًا أنـه غري صحيـح ،ويقرتح
على إرسائيـل البحـث عن منظومـة تفكير إستراتيجي جديدة تتلاءم مع
التحـوالت يف العـامل العريب .ظهـرت املقاربة اإلرسائيليـة األمنية للتغريات
العربيـة بعـد تعقيـد األزمـة السـورية .فقـد صـدر أول كتـاب عـن الثورة
السـورية يف مركـز «موشـيه ديـان للدراسـات الشرق أوسـطية وشمال
أفريقيـا» ،يف جامعـة تـل أبيـب ،ومؤلفـه هـو إيـال زيسر ،املتخصـص يف
سـوريا ،وهـو أيضـ ًا أحـد خرجيـي وحـدة االسـتخبارات العسـكرية يف
اجليـش اإلرسائيلي قبـل التحاقـه باألكاديميـة اإلرسائيلية .يعكـس عنوان
الكتـاب املراحـل التـي مـرت هبا الثـورة السـورية ،فجـاء عنـوان الكتاب:
«سـوريا :احتجـاج ،ثـورة ،حـرب أهليـة» .فهـو يشير يف كتابـه إىل أن
األحـداث احلاليـة يف سـوريا بـدأت كاحتجـاج حملي حمـدود على مطالـب
اجتامعية-اقتصاديـة ،ثـم حتولـت إىل ثـورة بسـبب عنف النظـام ،هتدف إىل
إسـقاطه ،وانتهت بحـرب أهلية 11،ما سـينعكس كثري ًا عىل البيئـة اإلقليمية
إلرسائيـل الحقـ ًا وأولوياهتا اإلستراتيجية.
ظهـرت مقاربـات أمنيـة للتغيرات العربيـة يف مقـاالت علميـة حاولـت
فهـم النظـام الـدويل بعـد احلـرب البـاردة وتصوراهتـا للثـورات العربيـة.
ففـي مقـال ألسـتاذ العالقـات الدوليـة يف جامعـة حيفـا ،بيني ميلـر ،يميز
بين ثالثـة توجهـات يف العالقـات الدوليـة بعـد احلـرب البـاردة ،وحياول
19

أن حيلـل موقفهـا مـن التغيرات العربيـة .التوجـه التشـاؤمي الـذي توقع

نشـوء أنماط جديـدة مـن الرصاعـات ،والتوجـه التفـاؤيل الـذي اعتبر أن
النظـام الـدويل بعد احلـرب البـاردة يتجه نحـو تعزيز االسـتقرار والسلام
العاملـي ،والتوجـه الواقعـي الذي يشـكك بـكل تغيير (للجيـد أو اليسء)
يف النظـام الـدويل ،حتى يـدرك كُنهـه ومآالته 12.يشير ميلـر إىل أن التوجه
التشـاؤمي ينطلـق مـن أن «الربيع العريب» سـيخلص إىل «شـتاء إسلامي»،
يعيـق التحـوالت الديمقراطيـة ،وينتهي بفشـل الدولة العربيـة ،ويركز عىل
االنعكاسـات األمنيـة للربيـع العـريب عىل اسـتقرار املنطقـة والعـامل ،وطبع ًا
على إرسائيـل .ويعتبر الكاتـب أن إرسائيـل تنتمـي إىل هـذا التوجـه يف
مقاربتهـا للربيـع العـريب .يف هذه النقطة حتديـد ًا ،اعترب الكاتـب أن املوقف
اإلرسائيلي نابـع مـن تصـورات عقالنيـة أمنيـة فقط.
يمثـل كتـاب املسـترشق اإلرسائييل رفائيـل يرسائييل ،املوسـوم «مـن الربيع

العـريب إىل اخلريـف اإلسلامي» 13،أحـد تعبيرات التصـور اإلرسائيلي
اليمينـي املحافـظ جتـاه الثـورات العربية .يدعـي يرسائيلي أن الربيع العريب
أنتـج نظ ً
ما إسلامية ،وح ّيـد األنظمـة السـلطوية التـي جلمـت احلـركات
ِ
تكتـف بتطبيق الرشيعة
اإلسلامية .ويصـل إىل نتيجة أن هـذه احلركات لن
اإلسلامية يف البلـدان التـي حتكمهـا ،بل سـتعمل عىل التحريـض وإعالن
اجلهـاد ضـد الغـرب .ويقـرر ،بشـكل اتضح أنـه غير صحيـح ،أن النظم
اإلسلامية هي البديـل الوحيد الذي أفرزتـه الثورات العربيـة ،وأن العرب
أمـام خياريـن فقـط؛ إما البقـاء مع األنظمـة التسـلطية ،وإما االنتقـال نحو
14
نظـم دينية.
20
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كما ظهرت املقاربـات األمنية للتغيرات يف العامل العريب يف اإلنتـاج البحثي
اإلرسائيلي يف احلالـة املرصيـة حتديـد ًا ،وذلـك يعـود إىل املكانـة اخلاصـة

ملصر يف التفكير اإلستراتيجي اإلرسائيلي ،فاألبحـاث التـي تناولـت
الثـورة املرصيـة تطرقـت ،باألسـاس ،مـن حيـث الكـم ،إىل التداعيـات
األمنيـة والسياسـية للثـورة املرصيـة على األمـن القومـي اإلرسائيلي ،أو
دراسـة األبعـاد األمنيـة للثـورة املرصيـة .وحتـى تلـك األبحـاث التـي
تناولـت الثـورة املرصيـة بالتحليـل والدراسـة وحماولـة الفهـم ،مل تُغيـب
البعـد اإلرسائيلي يف تعاطيهـا مع الثـورة املرصيـة .فمثالً ،تناولـت أبحاث
أكاديميـة التحديـات األمنيـة املرتتبـة عـن الثورة ،مثـل :االسـتقرار األمني
يف شـبه جزيـرة سـيناء ،العالقـة مـع قطـاع غـزة ،العالقـة مـع إرسائيـل
وسـباق التسـلح بينهما ،وهو كان يشـغل بال مراكـز األبحـاث اإلرسائيلية
قبـل الثـورة .واألهـم مـن كل ذلك ،االهتمام البحثـي األكاديمـي بمكانة
املؤسسـة العسـكرية واجليش املرصي بعد الثـورة .وال ختفي هذه األبحاث
تأثير هـذه املكانـة بالسـلب واإلجيـاب على إرسائيل ،علاوة على أن هذه
الفترة شـهدت أبحاثـ ًا أكاديميـة إرسائيليـة هتتـم بالعالقـة بين السـيايس
والعسـكري يف الثـورات العربيـة وأثرهـا على األمـن القومـي اإلرسائييل،
وعلى مسـتقبل التحـول الديمقراطي 15.عبرت هذه األبحـاث ،وبخاصة
الصـادرة عـن مراكز البحـث والرصد ،عـن توجهات النخب السياسـية يف
إرسائيـل التـي تعاطت مـع التغيرات العربيـة يف هذه الفترة تعاطيـ ًا امني ًا،
فـكان الـرد اإلرسائيلي على هـذه التغيرات التوجـه نحو زيـادة التسـليح
واالسـتعداد األمنـي ملواجهتهـا ،ومل يكـن لـدى إرسائيـل ،يف هـذه الفرتة،
توجـه إستراتيجي شـامل يتعاطـى مـع التغيرات يف العـامل العريب.
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مرحلة إعادة التوازن اإلستراتيجي
ارتبطـت مرحلـة اسـتعادة التـوازن اإلستراتيجي مـع سـقوط اإلخـوان
املسـلمني وتنحيـة مـريس عـن احلكـم يف متـوز  ،2013وتعقيـد املسـألة
السـورية عبر دخـول تنظيـم الدولـة اإلسلامية (داعـش) إىل األزمـة،
وتعثـر التحـوالت السياسـية يف ليبيـا ،واليمـن .أصـاب إرسائيـل يف هـذه
املرحلـة رضب مـن الثقـة بالـذات .فمن جهـة ،أثبتت للغرب ،أهنـا الدولة
الوحيـدة القـادرة على فهـم العقليـة والتحـوالت العربيـة ،وأن األمـل أو
الواقـع املتخيـل املسـتقبيل الـذي زرعـه الربيع العـريب يف نفـوس الكثري من
بشرت بذلـك إرسائيل منـذ البداية
الدوائـر الغربيـة ،كان جمـرد وهـم ،كام ّ
يف السر والعلـن .ومـن جهـة أخـرى ،تعيـش إرسائيل زهـو ًا إستراتيجي ًا
غير مسـبوق يف تاريـخ رصاعهـا مـع العـرب ،فالـدول تنهـار ،وجيوشـها
تتفـكك ،والرصاعـات األهليـة والبينيـة اإلقليميـة تـزداد ،والتناقضـات
اإلستراتيجية بين دول املنطقـة تصـب لصالـح إرسائيـل .وأصبحـت
َ
تتـوان إرسائيل
القضيـة الفلسـطينية هامشـية يف األجنـدة العربيـة ،لذلك مل
عـن إفشـال كل تسـوية للحـل دون رادع ،وزيـادة سـيطرهتا الكولونياليـة
االسـتيطانية على فلسـطني ،وشـن حربين عىل قطاع غـزة العامين 2012
و ،2014مـا يعنـي أن التغيرات ،يف العـامل العـريب عمومـ ًا ،ويف مصر
خصوصـ ًا ،مل متنـع إرسائيـل مـن شـن عدوانني عىل قطـاع غـزة .ووصلت
ذروة ذلـك يف اخلطـاب الكولونيـايل التقليدي الـذي يتبناه رئيـس احلكومة
اإلرسائيليـة بنيامين نتنياهـو ،يف اعتبار إرسائيـل رأس احلربة للعـامل الغريب
يف مواجهـة «اإلرهاب اإلسلامي» ،شـام ً
ال املقاومة الفلسـطينية ضمن هذا
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اإلرهـاب ،واعتبار نفسـها واحـة الديمقراطيـة الوحيـدة يف املنطقة ،وذلك

إلعطـاء نفسـها مربرات أخالقيـة أمام العـامل يف ظل حالة الفوىض السـائدة
يف العـامل العريب.
ركـزت األبحـاث اإلرسائيليـة يف هذه املرحلة عىل دراسـة العـامل العريب «ما
بعـد الربيـع العريب» ،واعتبرت األبحـاث أن مرحلة الربيع العـريب انتهت؛
أي الثـورات مـن أجـل الديمقراطيـة يف العـامل العـريب ،فركـزت األبحاث
على دراسـة وتقييم مرحلـة الربيع العـريب ،وكأهنا مرحلـة وانتهت ،وبحث
انعكاسـاهتا على املنطقـة ،التـي تتمثل ،أساسـ ًا ،يف اهنيـار الدولـة القطرية،
وصعـود تنظيم الدولة اإلسلامية.

اخلالصة
انعكسـت الـردود اإلرسائيليـة على موقفها مـن املسـألة الفلسـطينية .ففي

مرحلـة الصدمـة ،وبخاصـة يف العـام األول ،حاولـت إرسائيـل أن تقـدم
انطباعـ ًا للعـامل بأهنـا جـادة يف حـل الرصاع على أسـاس حـل الدولتني كام
طرحـه نتنياهـو يف خطـاب بـار إيلان ،وقـد متثـل هـذا املوقـف يف خطابـه
يف األمـم املحتـدة يف دورهتـا العـام  ،2011حيـث خصـص خطابـه كلـه
للموضـوع الفلسـطيني ،مشـدد ًا على اسـتعداده حلـل الدولتين عبر
مفاوضـات مبـارشة مع الفلسـطينيني ،اعتامد ًا على تصوره الـذي طرحه يف
خطـاب بار إيالن .وال شـك أن هـذا التوجه اإلرسائيلي كان ،يف جزء منه،
تأثـر ًا باألحـداث والتغيرات يف العـامل العـريب ،فقـد اعتقـدت إرسائيل أهنا
بطرحهـا تسـوية للموضوع الفلسـطيني ،سـوف تتجنب تأثيرات الثورات
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العربيـة عليهـا .ويف املرحلـة الثانيـة ،وبعـد أن أخـذت البيئـة اإلقليميـة

تتجـه نحـو الفـوىض ،تركـت إرسائيـل املوضـوع الفلسـطيني لصالـح
امللـف النـووي اإليـراين ،وليـس صدفـة أن نتنياهـو يف خطابـه يف األمـم
املتحـدة العـام  ،2012خصـص غالبيتـه للملف النـووي اإليـراين ،وظهر
تصلبـ ًا يف موقفـه مـن املوضوع الفلسـطيني الـذي طرحه يف هنايـة اخلطاب،
وكان هـذا اخلطـاب يمثـل بداية التغيير يف املوقـف اإلرسائييل ،مـن اعتبار
املوضـوع الفلسـطيني مركزيـ ًا يف مواجهة إرسائيـل للتغيرات اإلقليمية إىل
هتميشـه ،ورفضـت إرسائيل يف هـذه املرحلة أي ربط بين املوضوع اإليراين
واملوضـوع الفلسـطيني .أمـا يف املرحلـة الثالثـة واألخيرة ،فقـد عـززت
إرسائيـل مـن هتميشـها للموضـوع الفلسـطيني ،ومتثـل ذلـك يف إفشـاهلا
مبـادرة كيري ،وفشـل املفاوضـات العـام  ،2014وجـاء كل ذلك بسـبب
ثقتهـا بنفسـها أن البيئـة اإلقليميـة والدوليـة تسـمح هلـا بأن هتمش املسـألة
الفلسـطينية ال بـل تعمـق مـن توجهاهتـا الكولونياليـة يف الضفـة الغربية.
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تحوالت البيئة اإلقليمية
إلسرائيل بعد الثورات
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القسم الثاني
حتوالت البيئة اإلقليمية إلسرائيل بعد الثورات

منـذ انـدالع الثـورات العربيـة يف كانـون األول  ،2010واجهـت إرسائيل
ثلاث قضايا أساسـية عىل املسـتوى اإلقليمـي ،وهي :أوالً ،امللـف النووي
اإليـراين .ثانيـ ًا ،مواجهـة التغييرات السياسـية واإلستراتيجية املتسـارعة
يف البيئـة اإلقليميـة ،وبخاصـة يف دول اجلـوار .ثالثـ ًا :إدارة الصراع مـع
الفلسـطينيني يف ظـل املتغيرات اإلقليميـة والدولية.

التحالفات اإلقليمية ودول األطراف
تعتبر مصر الدولة املركزيـة التي اهتمـت إرسائيل باألحـداث اجلارية فيها
منـذ انـدالع الثـورة وحتـى سـقوط اإلخـوان يف متـوز  ،2013وكان مههـا
األسـايس احلفـاظ على اتفاقيـة كامـب ديفيـد ومعاهدة السلام مـع مرص،
فبعـد الثـورة حاولـت إرسائيـل ،بشـتى الطـرق ،احلفـاظ على االتفـاق يف
حـده األدنـى .وعملـت إرسائيـل ،وال تـزال ،عىل االسـتفادة من انشـغال
العـامل العريب بنفسـه ،لتعزيز مواقعهـا اإلقليمية عىل املـدى القصري ،لتفادي
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انعكاسـات الربيـع العريب عىل املدى البعيـد ،وتعزيز سـيطرهتا الكولونيالية
يف األرايض الفلسـطينية .فالرؤيـة اإلرسائيلية ترى بوضوح أن انعكاسـات
التغييرات العربيـة عليهـا على املدى البعيد سـيكون كبير ًا باجتاه السـلب،
فتعمـل على تفـادي انعكاسـات املسـتقبل مـن خلال اسـتغالل احلـارض،
وبنـاء موقع هلا يف البيئـة اإلقليمية اجلديدة ،وحتقيق مصاحلها اإلستراتيجية
املتمثلـة يف الدفـع بعزل القـوى املعادية هلـا ،وفرض األمر الواقـع يف الضفة
الغربيـة باجتـاه ضـم نصف مناطـق الضفـة الغربيـة إىل السـيادة اإلرسائيلية
بشـكل رسـمي أو فعلي ،وتأجيـل أي بـت يف مسـألة الصراع العـريب
اإلرسائيلي ،وبخاصـة القضيـة الفلسـطينية واجلـوالن ،وتعميـق حتالفاهتـا
مـع القـوى الصاعـدة مثـل اهلنـد ،والصين ،وغريمهـا ،وبنـاء حمـور جديد
مـن التحالفـات اإلقليمية ودول األطـراف للبيئة اإلقليميـة القريبة .يمكن
القـول إن إرسائيـل تعمـل يف البيئـة اإلقليميـة املتغيرة عىل صعـد عدة:

أوالً .تعزيـز عالقتهـا اإلقليميـة مع الـدول العربية التي تصنفهـا «معتدلة»،
عبر الدخول من بوابـة املصالح املشتركة اآلنية التـي فرضها الواقع
اإلقليمي املتشـكل بعد الثـورات العربية.
ثانيـ ًا .تعزيـز عالقتهـا مـع دول أطـراف للبيئـة اإلقليميـة وحميطـة بالعـامل
العـريب ،مثـل اهلنـد ،واليونـان ،ومجهوريـات االحتـاد السـوفييتي
السـابق وأفريقيـا .وتتـم هـذه العمليـة ،أيضـ ًا ،كجـزء مـن تـآكل
عالقـات إرسائيـل مـع الـدول الغربيـة املركزيـة بسـبب موقفهـا
مـن املوضـوع الفلسـطيني ،فتحـاول التعويـض عـن ذلـك بتطويـر
عالقـات مـن دول أطراف كجـزء من العـودة إىل فكرة بـن غوريون
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حـول سياسـات األطـراف يف سـنوات اخلمسـينيات.
ثالثـ ًا .هتميـش املوضـوع الفلسـطيني وإدراجـه يف أسـفل سـلم أولويـات
التفكير اإلرسائيلي ،عبر معارضـة كل مبـادرة للتسـوية ،وتعزيـز
السـيطرة الكولونياليـة على األرايض الفلسـطينية املحتلـة ،وتبنـي
فكـرةالتسـويةاإلقليميـةالعامـةكمقدمـةللتسـويةمـعالفلسـطينيني.
تـزداد يف السـنوات األخيرة أمهية السـاحة اإلقليميـة إلرسائيـل ،ليس من
حيـث أهنـا مصدر األزمات وعدم االسـتقرار كما كان يف السـابق ،بل أيض ًا
ّ
للحـل أيضـ ًا .ففـي العـام  ،2014باتت إرسائيـل مرتبطة
لكوهنـا مصـدر ًا
بـدول إقليميـة ،يف حـل أزماهتا السياسـية واألمنيـة ،ففي قطاع غـزة لعبت
قـوى إقليميـة الـدور األسـايس يف الوصـول إىل هتدئـة وإيقـاف احلـرب يف
العـام  2012والعـام  ،2014وبخاصـة الـدور املصري .وبعـد انـدالع
االحتجاجـات يف القـدس يف العـام  ،2015جلأت إرسائيـل إىل األردن من
أجـل التوصل معهـا إىل اتفاق حول السـيطرة عىل املسـجد األقىص املبارك.
هكـذا صـارت دول اإلقليـم قـادرة فعلي ًا عىل لعـب دور أكبر كعامل هتدئة
إستراتيجي ،ومل تعـد فقـط مصـدر أزمـات إلرسائيل ،وهـو أمر بـدأ فعلي ًا
بعـد حرب اخلليـج األوىل ،وتعـزز يف السـنوات األخرية.
تعتبر إرسائيـل أن البيئـة اإلقليميـة التـي تتشـكل بعـد االتفـاق النـووي،
حتمـل خماطـر عليهـا وفرصـ ًا هلـا يف الوقـت ذاتـه .وشـدد نتنياهو كثير ًا يف
خطاباتـه ومقابالتـه الصحافيـة ،عىل غير عادته ،عىل وجـود عالقات أمنية
وسياسـية مـع دول عربيـة يف املنطقـة .ونقول على غري عادتـه ،ألن نتنياهو
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يتميـز بالكتامن يف هذه املسـائل ،ففي السـابق كان وزراؤه يرصحون بوجود

تعـاون وعالقات رسيـة مع دول عربيـة تطورت يف السـنوات األخرية التي
أعقبـت الثـورات العربيـة وصعـود اخلطر اإليـراين ،وبعد االتفـاق النووي
خصوصـ ًا ،ال بـل ويتفاخـرون بذلـك .إال أن نتنياهـو ذكـر ذلـك يف عـدة
خطابـات ومقابلات إعالمية معـه ،ما يدل على عمق هـذه العالقات وإن
كانـت حمصـورة يف قضايا عينيـة ،وال يدل على تفامهات إستراتيجية حول
مسـتقبل املنطقـة بين األطـراف .ففي هـذا السـياق ،رصح يعالـون خالل
كلمـة لـه يف مؤمتـر األمـن يف «مينخـن» يف شـباط  ،2016أن إلرسائيـل
عالقـات رسيـة مـع دول اخلليج ،حيث أشـار يعلون« :بالنسـبة هلـم ،إيران
واإلخـوان املسـلمون هـم العـدو ،إيـران هـي الرجـل السـيئ بالنسـبة لنـا
وللنظـم السـن ّية ،هـم ال يصافحوننـا بالعلـن ،لكننـا نلتقـي هبـم يف الغرف
16
املغلقة».
ويف خطابـه يف مؤمتـر هرتسـليا يف حزيـران  ،2015تطرق نتنياهـو إىل البيئة
اإلقليميـة إلرسائيـل ،موضحـ ًا أن إيـران ال تـزال تُشـكل اخلطر األسـايس
على إرسائيـل وأمـن املنطقـة .واعتبر أن منظمـة الدولـة اإلسلامية
(داعـش) ال تصـل يف خطورهتـا إىل اخلطـر اإليـراين ،فهـي ليسـت دولـة
باملفهـوم احلقيقـي ال مـن حيـث األدوات واإلمكانيـات التـي متلكهـا ،وال
مـن حيـث القـدرات البرشية التـي تعمل لدهيـا .ويعتقد نتنياهـو أنه يمكن
هزيمـة تنظيـم «داعـش» ،ولكنـه أشـار إىل أن إيـران هـي «إمرباطوريـة»،
على حـد تعبريه ،متلـك من القـدرات العسـكرية التقليدية وغير التقليدية،
واإلمكانيـات التكنولوجيـة والبرشيـة لتبقـى اخلطـر احلقيقي على إرسائيل
30

إسرائيل والبيئة اإلقليمية

يف املنطقـة حتـى بعـد توقيـع االتفـاق النـووي معهـا .واعتبر أن املحـور
الشـيعي أكثـر تنظي ً
ما وخطورة مـن املحور السـني املتطرف (مثـل :منظامت

داعـش ،والقاعـدة ،والنصرة) ،فاملحـور األخير غير متكتـل وخيـوض
حروبـ ًا داخليـة بين مركباتـه ،بينما املحـور الشـيعي ُمنظـم وتقـوده إيـران
17
نحـو اهليمنـة على املنطقـة بتصـور منظـم ومنهجي.
يف السـياق نفسـه ،اعترب وزير الدفاع السـابق مـويش يعلون يف كلمـة ألقاها
يف مركـز دراسـات األمـن القومي يف تل أبيـب ،أن احلكومـة اإلرسائيلية ال
تتعامـل مـع أحـداث املنطقـة العربيـة بمصطلحات مثـل «الربيـع العريب»،
أو «اخلريـف اإلسلامي» .واعتبر أن احلكومـة تنظـر إىل أن الوضع العريب
متنـوع ،ومتعـدد األلـوان ،وأن هـذا الوضـع حيمـل خماطـر إلرسائيـل ،إال
أنـه ،أيضـ ًا ،حيمـل فرصـ ًا ال تقـل أمهية .بـدأ يعلـون حمارضتـه باال ّدعاء أن
األحـداث يف العـامل العـريب تشير إىل تفـكك الـدول الوطنيـة (القوميـة)،

واعتبر أن مـا حيـدث يف لبنـان مـن وجهة نظـر إرسائيـل هي حـرب أهلية،
ربما هليبهـا أقـل مـن احلـرب الدائـرة يف سـوريا ،ولكنهـا حـرب أهلية بني
مدو ملفهـوم الدولة
الشـيعة والسـنة .واعتبر أنه يمكـن اإلعالن عن فشـل ٍّ
الوطنيـة يف املنطقـة العربيـة .وأضـاف أن هـذا الوضـع سـوف ينتـج عـدم
اسـتقرار « ُمزمـن» يف املنطقة ،وهو التحدي األسـايس إلرسائيـل يف املنطقة.
واعتبر يعلـون أن النظـرة اإلرسائيلية لألحـداث يف املنطقـة العربية ختتلف
عـن النظـرة الغربيـة ،حيـث أن إرسائيل تنظـر إىل املـدى البعيد ملا سـتفرزه
األحـداث يف املنطقـة العربيـة ،وذلـك على عكـس النظـرة الغربيـة التـي
تريـد أن جتـد حلـوالً لـكل القضايـا األن وحـاالً .ويلمـح يعلـون بالذات
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إىل املسـألة الفلسـطينية ،والضغـط الغـريب على إرسائيـل حلل هذه املسـألة
اآلن ورسيعـ ًا ،بينما يعتقـد يعلـون أن إرسائيـل بإمكاهنـا إدارة الصراع مع

الفلسـطينيني دون تسـوية لسـنوات قادمة ،وتكـون نتائج هـذه اإلدارة أقل
رضر ًا على إرسائيـل مـن أي اتفاق هنائـي مع الفلسـطينيني.
واعتبر يعلـون أن سـقوط اإلخـوان يف مصر أوقـف املـد الـذي ابتـدأ مع
الثـورة اإلسلامية يف إيـران ،ووصـل ذروتـه يف فـوز اإلخوان املسـلمني يف
مصر .واعتبر أن مشـاعر االرتياح يف عواصـم عربية سـنية مل تكن صدفة.
ويسـتمر يف ذلـك إىل النقطـة األهـم يف فهـم التصـور اإلرسائيلي للمنطقـة
العربيـة ،حيـث يعتقد أن األحـداث األخرية أفرزت حماور جيوإستراتيجية
جديـدة يف املنطقـة العربيـة ،األول ،وهـو املحـور التقليـدي ،وال جديـد يف
ذلـك بالنسـبة لرؤيـة إرسائيـل ،أي املحـور الشـيعي الـذي تغذيـه إيـران.
وهو يشـمل إيـران ونظام األسـد وحـزب اهلل ،وانضمت إليه ،إستراتيجي ًا
وليـس أيديولوجيـ ًا ،روسـيا .وهـو حمـور مؤثـر ومركـزي يف املنطقـة .أما

املحـور الثـاين ،فهـو املحور السـنّي العريب ،الـذي يرى باإلخوان املسـلمني
هتديـد ًا لـه (إضافـة إىل هتديـد املحور الشـيعي) ،ويشـمل مصر ،واألردن،
والسـعودية ،والبحريـن والكويـت ،وهـو ال يشـمل دولتين تدعمان
اإلخـوان املسـلمني ،تركيـا وقطـر ،اللتين يعتربمهـا يعلـون حمـور ًا ثالثـ ًا
جديـد ًا .وأضـاف أن تركيـا وقطـر مهـا الدولتـان الوحيدتـان الداعمتـان
اليـوم حلماس يف غزة.
واعتبر يعلـون أن إرسائيـل تق ّيـم البيئـة اإلقليمية بعد سـنوات مـن اندالع
الثـورات العربيـة ،كفترة تسـويات يف املنطقة؛ التسـوية عىل امللـف النووي
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اإليـراين ،والتسـوية على تفكيـك السلاح الكياموي السـوري ،والتسـوية

على الوضـع الداخلي السـوري مـن خلال جنيـف  ،2والتسـوية على
املسـتوى الداخلي املصري مـن خلال خارطـة الطريـق ،وفترة الشـهور
التسـعة لتسـوية الرصاع الفلسـطيني اإلرسائييل التي انتهت بالفشـل بسبب
اجلانـب الفلسـطيني على حـد تعبريه.

إعادة ترتيب التحديات واألولويات اإلسرائيلية
يف حمـارضة لـه يف مركـز دراسـات األمـن القومـي ،أشـار بنيامين نتنياهـو
إىل ثالثـة حتديـات تواجـه دولـة إرسائيـل يف هـذه الفترة ،وقد ذكرهـا بناء
على األمهيـة :امللف النووي اإليراين ،التسـوية السياسـية مع الفلسـطينيني،
18
االقتصـاد العاملي.
وأكـد بنيامين نتنياهـو جمدد ًا يف خطاب فـوز حزبه يف االنتخابـات األخرية،

على أمهيـة ومركزيـة املوضـوع اإليـراين ،وصنفـه كقضيـة أوىل مـن مخـس
قضايـا سـتهتم هبـا احلكومـة اإلرسائيليـة القادمـة .ففـي خطابـه يف األمـم
املتحـدة يف ترشيـن الثـاين العـام  ،2012كان قـد خصصـه كلـه للملـف
النـووي اإليـراين ،وجتاهـل كليـ ًا امللـف الفلسـطيني 19،وذلك على الرغم
ـوت عليـه يف الـدورة نفسـها التـي حتـدث
مـن أن الطلـب الفلسـطيني ُص ّ
فيهـا نتنياهـو عـن امللف اإليـراين ،وذلك عىل عكـس خطابـه يف دورة العام
 ،2011الـذي خصصـه كلـه تقريب ًا للملف الفلسـطيني 20.وظهر ،بشـكل
واضـح ،أن املوقف اإلرسائييل الرسـمي كان خمالف ًا ملواقف الـدول الغربية،
حـول اجلـدول الزمنـي لوصـول إيـران إىل قنبلـة نوويـة ،وحـول طريقـة
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التعامـل مـع هذا امللف ،حيـث كان واضحـ ًا أن إرسائيل مل تنظـر بجدية إىل
احللـول الدبلوماسـية أو العقوبـات االقتصادية كحلول هلـذا امللف ،وترى
باخليـار العسـكري اخليار الوحيـد القادر على تدمري هذا املشروع ،وهو ما
21
ال يتفـق مـع موقـف الـدول الغربية.

وقـد حـدد رفائيل براك ،مدير عـام وزارة اخلارجيـة اإلرسائيلية ،يف حمارضة
لـه يف اجلامعـة العربية 22،ثلاث قضايا أساسـية تواجـه السياسـة اخلارجية
بعـد الثـورات العربيـة ،مهمشـ ًا املوضـوع الفلسـطيني ،وهـي بحسـب مـا
أوجزها:
امللـف اإليـراين :ويتشـعب إىل ثالثـة ملفـات تعاجلهـا الدبلوماسـية
اإلرسائيليـة:
1 .1املشروع النـووي اإليـراين ،حيـث يقف هـذا املرشوع عىل رأس سـلم
أولويات السياسـة اخلارجيـة اإلرسائيلية.

2 .2الصواريـخ اإليرانيـة ،وأشـار إىل أن هنالـك صواريـخ إيرانيـة متطورة
يصـل عددهـا إىل  300صـاروخ قـادرة ،ليس بلوغ إرسائيل فحسـب،
بـل إىل أوروبـا أيض ًا.
3 .3دعم إيران «لإلرهاب» ،وبخاصة املنظامت الفلسطينية ،وحزب اهلل.
الربيـع العـريب :بدايـة أوضـح السـفري أن إرسائيـل ال حتبـذ اسـتعامل كلمة
«الربيـع» يف خطاهبا الدبلومايس ،وإنام تسـتعمل كلمة «التغيرات العربية».
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وبين السـفري أن هنالـك متغيرات عـدة سـوف تلعـب دور ًا يف التأثري عىل
ّ

سياسـات إرسائيـل يف املنطقة:

1 .1صعود قوة اجلمهور العريب كعامل مؤثر عىل سياسات دول املنطقة.
2 .2صعـود التيـار اإلسلامي عمومـ ًا ،وحركـة اإلخـوان املسـلمني
خصوصـ ًا ،كقـوى سياسـية مركزيـة يف العـامل العـريب.
3 .3صعـود قـوى اجتامعيـة جديـدة يف املجتمعـات العربيـة مثـل املـرأة
واألقليـات.
وبين السـفري أن إرسائيـل تراقـب جيـد ًا مـا حيـدث يف مصر ،إال أنه حرص
ّ
املصلحـة اإلرسائيليـة يف ذلـك بما حيـدث مـن تطـورات يف منطقـة سـيناء
وصعـود القـوى املسـلحة هنـاك وهتديدهـا للحـدود اإلرسائيليـة .وتبعـ ًا

هلـذه األقـوال ،يمكـن أن نشير إىل وجـود أربعـة أشـكال إرسائيليـة مـن
التعامـل مـع املسـتجدات اإلقليمية :أوالً :تسـعى إرسائيـل إىل احلفاظ عىل
االسـتقرار اإلستراتيجي يف املنطقـة مع التغييرات التي حتـدث يف األنظمة
العربيـة .ثانيـ ًا :احلفـاظ على عالقـات إرسائيـل الدبلوماسـية التـي كانت
سـائدة قبـل الثورات العربيـة ،وبخاصة مع مصر واألردن .ثالثـ ًا :البحث
عـن فرص جديـدة ،حيث حتـاول إرسائيـل البحث عن مسـارات سياسـية
جديـدة يف أعقـاب التغييرات يف العـامل العـريب ،وذكـر على ذلـك مثـال
احلالـة السـورية ،حيـث تتوقع إرسائيـل أن تكون هنالك فرص دبلوماسـية
جديـدة مـع اهنيار النظـام السـوري .رابع ًا :هتميـش املوضوع الفلسـطيني.
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الغاز وسياسات األطراف كسياسات لتعزيز الدور
اإلقليمي
يشـكل الغـاز اإلرسائيلي منفـذ ًا مه ً
ما إلرسائيـل على املسـتوى اإلقليمي،
مـن حيـث أنه يؤكـد أمهيتها للـدول املجـاورة هلا كمـزود للطاقـة ،وحتديد ًا
األردن ومصر ،اللتين تنويـان رشاء الغـاز مـن إرسائيـل .ويشـكل ذلـك
تطـور ًا نوعيـ ًا مه ًام للتأثير اإلرسائيلي ،وحضـور إرسائيل كدولـة إقليمية،
فبعـد أن كانـت إرسائيـل تسـتورد الغـاز مـن مرص ،فـإن املسـتقبل القريب
قـد يقلـب الواقع ،وتتحول إرسائيـل إىل مصدّ رة الغـاز إىل مرص .وعىل كل
حـال ،فإن عامـل الغاز سـيلعب دور ًا كبري ًا يف عالقات إرسائيـل اإلقليمية،
فضل ً
ا عـن الدوليـة يف املرحلـة القادمـة .وقد اعترب سـيلفان شـالوم ،وزير
البنـى التحتيـة ،ووزيـر امليـاه والطاقـة السـابق ،تعقيبـ ًا على توقيـع اتفـاق
مبـادئ بتصديـر الغـاز إىل للأردن« ،هـذا حـدث تارخيـي سيسـاهم يف
تعزيـز العالقـات االقتصاديـة والسياسـية بين إرسائيـل واألردن ،يف هـذه
الفترة تتحـول إرسائيـل إىل دولـة طاقة مهمة تـزود احتياجـات جرياهنا من
23
الطاقـة ،وتعـزز مكانتهـا كطرف مركـزي لتزويـد الطاقـة يف املنطقة».
على اجلانـب اآلخـر ،وكجـزء مـن حماولـة إرسائيـل مواجهـة التغيرات
اإلقليميـة ،فـإن السياسـة اإلرسائيليـة اإلقليمية تشـهد عـودة إىل منظور بن
غوريـون نحـو إعـادة إحيـاء «سياسـية األطـراف» ،وتتضمـن دعـم إقامـة
دولـة كرديـة ودولـة جنـوب السـودان .فقـد رصح نتنياهـو يف حزيـران
العـام  2014ترصحيـ ًا الفتـ ًا ،أن إرسائيل تؤيـد إقامة دولة كردية يف سـورية
والعـراق 24.وعلى الرغـم مـن أن نتنياهـو مل يكرر هـذا الترصيـح علن ًا مرة
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أخـرى ،فإنـه يؤكـد عىل وجود عالقـات بني إرسائيـل ونظام احلكـم الذايت

الكـردي يف العـراق ،وهـو مـا يعيـد إىل األذهـان التحالـف القديـم بين
إرسائيـل واألكـراد يف السـتينيات ،عندمـا دعمـت إرسائيل الثـورة الكردية
ضـد النظـام املركزي العراقـي كجزء من سياسـة األطراف التـي بلورها بن
غوريـون يف العقـود األوىل بعـد تأسـيس إرسائيـل 25.وقد سـبقت ترصيح
نتنياهـو جهـود بذهلا شـمعون برييـس وأفيغـدور ليربمان يف حماولـة إلقناع
اإلدارة األمريكيـة دعـم دولـة كرديـة مسـتقلة ،حيـث قـال برييـس يف لقائه
مـع أوبامـا يف حزيـران  ،2014أن «العـراق يتفـكك أمـام أنظارنـا ،وإقامة
دولـة كردية مسـتقلة باتـت حقيقة واقعيـة» 26.ينبع هذا الدعـم من هدفني:
أوالً .حتويـل الدولـة الكرديـة حلاجز أمام متـدد داعش :يف مقـال كتبه كويب
ميخائيـل املحـارض يف «جامعة أرئيـل» ،يف صحيفـة «يرسائيل هيوم»
املقربـة مـن نتنياهـو والداعمـة لـه ،أشـار إىل أن إقامـة دولـة كرديـة
ستسـاهم يف وقـف متدد تنظيـم الدولة اإلسلامية (داعش) ،مشير ًا
إىل أن «إقامـة دولـة كرديـة يف شمال العـراق وسـورية ،وربط احلكم
الـذايت يف شمال العـراق ومراكـز األكـراد يف شمال غـرب سـورية،
سـيتحول إىل عائـق حقيقـي (أمـام تنظيـم الدولـة) ،وإقامـة هـذا
العائـق يف إطـار دولـة كردية ،سيشـكل عدالة تارخييـة لألقلية اإلثنية
القوميـة الكبيرة واملقموعـة ،وحليف ًا طبيعيـ ًا للغرب عمومـ ًا ،فض ً
ال
27
عـن إرسائيل».

ثانيـ ًا .إن إقامـة دولـة كرديـة مسـتقلة ستسـاهم يف تعزيز التأثير اإلرسائييل
عىل املسـتوى اإلقليمـي ،حيث سـتعزز إرسائيل عالقتها مـع الدولة
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اجلديـدة برسعـة ،وتتشـابك معهـا يف مصالـح اقتصاديـة عديـدة،

وأمههـا الغـاز والنفـط والسلاح ،كما أن هنالك  150ألـف هيودي
يعيشـون يف إرسائيـل مـن أصـل كـردي 28،تربطهـم عالقـات حنني
مـع بلدهـم األصيل.
يـأيت ترصيـح نتنياهو حول دعـم الدولة الكردية يف سـياق سياسـة حتالفات
أوسـع من سياسـة األطـراف التقليدية التي رفعهـا بن غوريـون ،فإرسائيل
اعرتفـت بدولـة جنـوب السـودان بعـد اسـتقالهلا ،وتسـعى يف الوقـت
نفسـه إىل تعزيـز عالقاهتـا مـع إفريقيـا ،حيث وضـع ليربمان ،عندما شـغل
منصـب وزيـر اخلارجيـة ،القـارة اإلفريقية يف سـلم أولويات الدبلوماسـية
اإلرسائيليـة ،وزار دوهلـا مـرات عديـدة ،وكذلـك األمـر فـإن االعتراف
بدولـة كرديـة مسـتقلة سـبقه تعزيز إرسائيـل لعالقاهتـا مع السـاحة اخللفية
للعـراق وإيـران يف مجهوريـات االحتاد السـوفييتي السـابق.
إذن ،ولتلخيـص هـذه النقطة املهمة يف التوجهـات اإلرسائيلية بعد الثورات
العربيـة ،فإننـا سنشـهد يف املرحلـة القادمـة قيـام إرسائيـل بتعزيز وتوسـيع
سياسـات «حتالـف األطـراف» 29،التـي تعنـي تعزيـز التحالفات مـع دول
حميطـة بالبيئـة اإلقليميـة ،ونذكر ما تـم إنجـازه إرسائيليـ ًا حتى اآلن:
أوالً .اصطفـاف جديـد مـع اليونـان وقبرص جتمعـه حماولـة عـزل الـدور
الرتكـي كجـزء مـن إجبارها عىل عقـد اتفـاق املصاحلة مـع إرسائيل
العـام  ،2016وتعزيـز التأثري اإلرسائييل يف االحتـاد األورويب .تعزيز
العالقـات مـع اهلند بشـكل غير مسـبوق ،وذلك يف تقاطـع مصالح
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أيديولوجـي وإستراتيجي نابـع مـن التفاهـم حـول «اإلرهـاب

اإلسلامي» كعـدو مركـزي ،وتوجهـات يمينيـة قوميـة مشتركة،
كما تعـزز إرسائيـل عالقتهـا مـع دول االحتاد السـوفييتي السـابق يف
حمـاول ملحـارصة إيـران مـن اخللف.
ثانيـ ًا .تسـتمر إرسائيـل يف حماولتهـا بنـاء عالقـات هلـا يف القـارة األفريقية،
فقـد تـم افتتـاح ثلاث سـفارات جديـدة لـدول أفريقيـة يف العـام
املنصرم (جنـوب السـودان ،روانـدا ،زامبيـا) ،وذلـك إضافـة إىل
إحـدى عشرة سـفارة لـدول أفريقيـة يف إرسائيـل.
ثالثـ ًا .تعزيـز العالقـات مـع اهلنـد ،التـي حتولـت يف السـنوات األخرية من
مرحلـة التعـاون إىل مرحلـة التحالف اإلستراتيجي يف ظل احلكومة
اليمينيـة يف اهلند.
رابعـ ًا .توثيـق التحالفـات القائمـة وتوسـيعها يف مجهوريـات االحتـاد
السـوفييتي السـابق املجـاورة للمحيـط العـريب.

اخلالصة
مثلـت التحـوالت اإلقليميـة مـن جهـة ،والسياسـات اإلرسائيليـة نحـو
التكيـف مـع هـذه التغيرات مـن جهـة ثانيـة ،فرصـة إلرسائيـل إلعـادة
بلـورة إستراتيجية إقليمية تسـعى إىل هتميش املوضوع الفلسـطيني ،فتعزيز
عالقاهتـا مـع دول إقليميـة ودول أطـراف لإلقليـم تصب من وجهـة النظر
اإلرسائيليـة ،مـن بين ما تصـب ،نحو هتميـش املسـألة الفلسـطينية .وعىل
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الرغـم مـن أن الـدول التـي عـززت عالقتهـا مـع إرسائيـل يف هـذه الفرتة

مل تربـط بين املوضـوع الفلسـطيني وعالقتهـا مـع إرسائيـل ،فـإن األخرية
اعتبرت ذلـك انتصـار ًا لتوجهاهتـا السياسـية العامـة ،وجتـاه القضيـة
الفلسـطينية خصوصـ ًا .حـري بنـا القـول إن هـذه العالقـات قـد تؤثـر يف
املسـتقبل على توجهـات هذه الـدول من املسـألة الفلسـطينية ،وإن بشـكل
شـكيل ،كام حـدث مع اهلنـد واليونان .علاوة عىل ذلك ،تـرى إرسائيل أن
تعزيـز عالقتها اإلقليمية سـوف يضعف عـزل إرسائيل دولي ًا ،ويشـكل رد ًا
عىل حماوالت السـلطة الفلسـطينية تدويـل القضية الفلسـطينية .ويف خضم
التحـوالت اإلقليميـة ،طرحـت إرسائيـل موقفـ ًا متناقضـ ًا ألول وهلـة،
إال أنـه ينسـجم مـع املراوغـة اإلرسائيليـة ،فمـن جهـة ،ترفـض إرسائيـل
تدويـل القضيـة الفلسـطينية با ّدعـاء أن أي حـل جيـب أن يتـم يف إطـار
مفاوضـات مبـارشة بين اجلانبني ،ومـن جهة أخـرى تطرح فكرة التسـوية
اإلقليميـة كمقدمـة للتسـوية مـع الفلسـطينيني .واملفارقـة أن التغييرات
اإلقليميـة دفعـت اليمين اإلرسائيلي إىل االعتماد يف رفضـه لـكل تسـوية
مـع الفلسـطينيني باال ّدعـاء أن التسـوية اإلقليميـة هـي اإلطار للتسـوية مع
الفلسـطينيني ،فمـن جهـة يرفض اليمين االعتراف بحقوق الفلسـطينيني
الوطنيـة ،ومـن جهـة أخـرى يتفاخـر بكـون إرسائيـل مل تعد العـدو األول
للعـرب ،ال بـل إهنـا تعزز عالقتهـا مـع دول إقليمية عىل الرغم مـن موقفها
مـن املوضـوع الفلسـطيني ،وهـو حتـول جديـر باالهتمام واالنتباه.
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القسم الثالث
مناذج من تغير البيئة اإلقليمية العربية إلسرائيل

هيـدف هـذا املبحـث إىل عرض بعـض النماذج مـن العالقـات اإلرسائيلية
مـع البيئـة اإلقليميـة العربيـة بعـد الثـورات العربيـة ،وبخاصـة مـع الدول
املجـاورة إلرسائيـل ،التـي تؤثـر بشـكل مبـارش على مكانـة إرسائيـل
اإلقليميـة ،ومـن شـأهنا التأثير على احلالـة الفلسـطينية .وسـيتم عـرض
ثالثـة نماذج :مصر ،األردن ،سـوريا.

العالقات اإلسرائيلية املصرية بعد الثورة
شـهدت العالقـات املرصيـة اإلرسائيليـة حتـوالً جديـد ًا يف أعقـاب الثـورة
املرصيـة ،ويمكـن االدعـاء أنـه بعـد مـرور عـام على الثـورة اسـتطاعت
إرسائيـل فهـم املشـهد املصري وحماولـة التأقلـم مـع الواقـع اجلديـد فيها.
وقـد متيـزت العالقـة بعـد الثـورة بمحاولـة الطرفين التأقلم مـع التغريات
التـي حدثـت يف مشـهد العالقـات اخلارجيـة للبلديـن ،فإرسائيـل بـدأت
تتأقلـم ،أو حتـاول التأقلـم ،مـع واقـع مرص بعـد الثـورة ،كام أن مصر بعد
43

صعـود اإلخوان املسـلمني بـدأت تتأقلـم مع وجـود إرسائيل على جبهتها

يف سـيناء .تنطلـق الرؤيـة اإلرسائيلية يف عالقتها مع مرص مـن أمهية احلفاظ
على اتفاق السلام بني البلديـن كحد أدنـى ،واحلفاظ عىل التنسـيق األمني
فيما خيـص منطقة سـيناء التـي حتولـت إىل منطقة مهمـة يف األجنـدة األمنية
اإلرسائيليـة ،وبالطبع أمهيـة الدور املرصي يف وقف إطلاق النار يف احلرب
30
على قطـاع غـزة العامين  2012و ،2014ويف صفقة تبـادل األرسى.
اهتمـت إرسائيـل باألحـداث يف العـامل العـريب ،ولكـن مـا حيـدث يف مرص
يعنيهـا بشـكل خـاص ،فالتخـوف اإلرسائيلي ينحصر حتديـد ًا حـول
مصر؛ فمصر هـي «الكنـز اإلستراتيجي» حسـب التعبير اإلرسائيلي،
وفقـدان مصر سـيعيد رسـم اخلارطـة اإلقليميـة مـن جديـد عىل املسـتوى
اإلستراتيجي والسـيايس .بالنسـبة إلرسائيـل ،فإن السلام مـع مرص كان
بـارد ًا ،إال أن بـرودة السلام مـع مصر أهـون مـن حـر احلـرب معهـا ،أو

حالـة العـداء معهـا .ختشـى إرسائيـل أن خسـارة مصر ،سـوف جتعلها يف
قائمـة الـدول التـي خرسهتـا إرسائيل خلال العقـود الثالثة األخيرة ،هلذا
حتـاول إرسائيـل احلفـاظ على حالـة السلام معهـا حتى مـع صعـود التيار
اإلسلامي ،وانتخـاب حممـد مـريس رئيسـ ًا ملصر.
خسرت إرسائيـل دولتين إقليميتين مركزيتين بسـبب صعـود اإلسلام
السـيايس فيهما ،إيـران وتركيـا .وعلى الرغـم مـن أن خسـارهتا يف احلالـة
الرتكيـة ليسـت شـبيهة للحالـة اإليرانية ،فاحلـزب احلاكم يف تركيـا مل يقطع
عالقتـه مـع إرسائيل ،فـإن مسـتوى العالقـات اإلستراتيجية بين البلدين
مل تعـد كما يف املـايض .ظلـت إيـران حليفـ ًا إستراتيجي ًا مه ً
ما إلرسائيـل
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وحـول الصعود السـيايس
حتـى الثـورة اإلسلامية يف هنايـة السـبعينيات،
ّ
اإلسلامي إيـران مـن دولـة حليفـة إستراتيجي ًا إلرسائيـل إىل دولـة تعترب

اليـوم التهديـد اإلستراتيجي املركـزي هلـا .وعىل لسـان بعض السياسـيني
اإلرسائيليين وأمههـم رئيـس احلكومـة بنيامين نتنياهـو ،تشـكل إيـران
خطـر ًا وجوديـ ًا على إرسائيـل .كما شـكلت تركيـا حتـى صعـود حـزب
العدالـة والتنميـة اإلسلامي العـام  ،2001حليفـ ًا إستراتيجي ًا تبلـور عىل
مـدار عقـود ،وتـوج باالتفـاق اإلستراتيجي العـام  ،1995إال أن صعـود
اإلسلام السـيايس أدى إىل تـآكل هـذا التحالـف والعالقـات بين البلدين
إىل أدين مسـتوى منـه ،وإلغـاء أي تعـاون عسـكري وأمنـي وسـيايس بين
البلديـن .وال خيفـي اإلرسائيليـون أن ذلـك ال ينبـع فقـط مـن خالفـات
سياسـية طرأت على عالقات البلدين يف السـنوات األخيرة ،وبخاصة بعد
أحـداث سـفينة «مرمرة» ،بـل بسـبب أيديولوجية حـزب العدالـة والتنمية
31
وتوجهـه اإلسلامي.
يف أعقـاب انتخـاب حممـد مـريس رئيسـ ًا ملصر ،كان لـدى إرسائيـل ثالثـة
ختوفـات أساسـية ،كام يشير إىل ذلـك الباحث اإلستراتيجي أفرايـم بلوم:
اخلـوف مـن أن تتحول مصر إىل دولة معادية ،وتقـوم بإلغاء اتفاق السلام
أو تفريغـه مـن مضمونـه ،التخـوف مـن أن تتحـول شـبه جزيـرة سـيناء
لقاعـدة هجمات على إرسائيـل من طـرف منظمات جهاديـة وفلسـطينية،
التخـوف مـن أن تدعـم مرص حكـم محـاس يف قطاع غـزة ،ومتنـع التوصل
32
إىل تسـوية سياسـية مع الفلسـطينيني.
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نظـرت إرسائيـل إىل صعـود التيـار اإلسلامي يف مرص ،وفـوز حممد مريس
رئيسـ ًا ملرص برتقـب وحذر شـديدين 33.وعىل الرغم من أهنا مل تكن ختشـى

تكـرار السـيناريو اإليـراين ،فإهنا كانت ختشـى تكـرار السـيناريو الرتكي يف
مصر مثـل ختفيض مسـتوى العالقـات إىل احلد األدنـى .وعلى الرغم من
األمهيـة التي كانت إليـران وتركيا يف املنظومـة اإلستراتيجية التارخيية التي
أسسـها دافيـد بن غوريـون ،فـإن مرص أكثـر أمهيـة إستراتيجي ًا إلرسائيل،
حيـث أن مصر تعتبر دولـة حدوديـة ،وخاضـت حروبـ ًا سـابقة مـع
إرسائيـل ،وتربطهـا مـع إرسائيل قضايا مشتركة مثـل القضية الفلسـطينية،
ومسـألة قطـاع غـزة ،وقنـاة السـويس ،وشـبه جزيرة سـيناء ،وهـي الدولة
املحوريـة يف العـامل العـريب وقائـدة الدبلوماسـية العربيـة ،ما جيعـل مرص يف
الفكـر اإلستراتيجي اإلرسائيلي أكثر أمهيـة ،والتخوف من فقداهنا بسـبب
صعـود التيـار اإلسلامي أكثـر حـدة من تركيـا ،وحتى مـن إيران الشـاه.
وحرصـت إرسائيـل على احلفـاظ على اتفـاق السلام بقـدر ما تسـتطيع،
وبخاصـة امللحـق العسـكري فيـه ،وقـد اتبعـت إرسائيـل خلال هـذه
املرحلـة ،منـذ سـقوط مبـارك وحتـى صعـود اإلخـوان للحكـم ،سياسـة
ضبـط النفـس يف التعامـل مـع مصر ،واملقصـود بضبـط النفـس عـدم
االنجـرار وراء التصعيـد أو التصعيـد املتبـادل .فعندمـا قطعـت الرشكـة
املرصيـة إمـداد الغـاز إلرسائيـل وألغـت اتفـاق الغـاز ،تعاملـت إرسائيـل
مـع األمر وكأنـه خالف اقتصـادي وجتاري بين الرشكة احلكوميـة املرصية
وبين رشكـة ( )EMGالتي تشتري الغاز من مصر وتصـدّ ره إىل إرسائيل.
وقـد أصـدرت إرسائيـل بيان ًا رسـمي ًا أكـدت خالله أن إلغـاء اتفاقيـة الغاز
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هـو خالف جتاري وليسـت لـه أي أبعاد سياسـية ،وخرج نتنياهو شـخصي ًا

وأكـد على هـذا التوجه ،وذلك على الرغم مـن أن بنيامني بـن أليعزر الذي
بلـور هـذا االتفـاق عندما شـغل منصب وزيـر الطاقـة ،وكان صديقـ ًا محي ًام

للرئيـس املرصي السـابق حسـني مبارك ،اعتبر أن إلغاء اتفاقيـة الغاز يفرغ
اتفـاق السلام من مضمونـه ،ألن اتفاق الغـاز كان النتاج العملي والرمزي
الوحيـد التفاق السلام 34.وقد مارسـت إرسائيل «سياسـة ضبـط النفس»
يف أحـداث اقتحام السـفارة اإلرسائيليـة يف  9أيلـول  ،2011وفيها اهتمت
املتظاهريـن بأهنـم كانـوا نشـطاء إسلاميني ،إال أن رد فعلهـا كان شـكر
املجلـس العسـكري على إنقاذ عامل السـفارة ،وليـس التنديد هبـذا العمل.
لقـد كانـت سياسـة إرسائيـل هتـدف إىل احلفـاظ على السلام بين البلدين
بحـده األدنى.
اسـتبعد عوديد عيران الباحث يف مركز دراسـات األمـن القومي يف جامعة

تـل أبيـب أن تقـوم مصر بإلغـاء بنـود يف اتفـاق السلام بشـكل أحـادي
اجلانـب ،أو حتـى تقديـم طلب إللغـاء العالقـات الدبلوماسـية ،ففي حالة
وجهـت مرص طلب ًا إللغـاء العالقات الدبلوماسـية ،فان إرسائيل سترفض
بشـكل قاطـع ،أمـا إذا قامـت مصر بقطـع العالقات الدبلوماسـية بشـكل
نـص
أحـادي اجلانـب ،فـإن ذلـك سـيعترب خرقـ ًا التفـاق السلام الـذي ّ
على عـدم اختـاذ أي طـرف خطـوات أحاديـة اجلانـب ،ويف هـذه احلالـة
قـد يتخـذ الكونغـرس األمريكـي خطـوات ضـد مصر ،وذلـك بنـاء على
األسـاس القانـوين الـذي بموجبـه التزمـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة
أمـام إرسائيـل ،بأنـه يف حالـة خـرق اتفـاق السلام ،أو التهديـد بخرقـه،
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فإهنـا سـتعمل على اختاذ خطـوات توقف هـذا اخلـرق أو متنعـه .وبناء عىل

ذلـك يعتقـد عريان أن مرص سـتمتنع عـن اختاذ خطـوات خترق فيهـا اتفاق
35
السلام مـع إرسائيـل ،حتـى يف فترة حكم اإلخـوان.
وواجهـت العالقـات مـع مصر يف فرتة مـريس حتديين بالنسـبة إلرسائيل؛
األول انطلاق عمليـات عسـكرية مـن سـيناء ضـد أهـداف إرسائيليـة،
وبخاصـة العمليـة التـي نفذهتـا جمموعـة جهاديـة يف آب  ،2012وذلك يف
طريقهـا لتنفيـذ عملية داخـل إرسائيل ،وسـقط خالهلا  16جنديـ ًا وضابط ًا
مرصيـ ًا ،حيـث فشـلت العمليـة بسـبب معلومـات اسـتخباراتية إرسائيلية
مسـبقة .والثـاين احلـرب على غـزة يف ترشيـن الثـاين  .2012ويف كلتـا
احلالتين ،عبرت إرسائيـل عـن رضاها مـن املوقف املصري ،ففـي حادثة
سـيناء وافقـت إرسائيـل بصمتهـا وبموافقتهـا أحيانـ ًا على إدخـال قـوات
مرصيـة إىل سـيناء ملحاربـة املجموعـات املسـلحة ،كما أن الـدور املصري
كان فاعل ً
ا ونشـط ًا يف احلـرب عىل غـزة ،والتوصـل إىل اتفـاق هدنة لوقف
إطلاق النـار ،ويف أعقـاب احلـرب على غـزة رصح أكثـر مـن مسـؤول
إرسائيلي عـن رضاهـم مـن الدور املصري والتنسـيق بين البلديـن خالل
فترة حكـم مـريس للبالد.

يعتقـد الباحـث اإلستراتيجي شـلومو بـروم أن إرسائيـل تعـي جيـد ًا أهنـا
جيـب أن تتصرف بضبـط نفـس يف سـيناء وقطـاع غـزة ،حتـى ال هتـدد
عملياهتـا يف املنطقتين العالقـات مـع مصر ،وتعلـم إرسائيـل أهنـا جيـب
أن تعمـل جاهـدة لتقليـل حـاالت التدخـل يف املنطقتين ،وهـذا مـا فعلتـه
36
عندمـا زودت مصر بمعلومـات اسـتخباراتية عـن العمليـة يف آب . 2012
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وبالفعـل ،فـإن إرسائيـل ّاتـذت خطـوة مهمـة يف هذا السـياق ،وهـي بناء
اجلـدار احلـدودي مـع مصر ،وذلـك ملنـع تسـلل املهاجريـن مـن أفريقيـا
إليهـا ،ولصـد هجمات مسـلحة مـن داخـل سـيناء.

وأصـدر مركز دراسـات األمـن القومي يف جامعـة تل أبيـب ،كتاب ًا يلخص
مترينـ ًا سياسـي ًا-أمني ًا افرتاضيـ ًا النـدالع أزمـة أمنية يف سـيناء وانعكاسـاهتا
على العالقـات املرصية اإلرسائيليـة .وجاء هذا التمرين يف أعقاب سلسـلة
مـن األحـداث األمنية يف سـيناء ،كان منهـا مقتل اجلنود املرصيين ،وحماولة
تنفيـذ عملية عسـكرية يف إرسائيل من قبـل مجاعات جهادية مسـلحة .وقد
بين التمريـن االفرتايض الـذي جسـده أكاديميون وسياسـيون ورجال أمن
ّ
وعسـكر يف املعهد ،أن اهلدف املرصي سـيكون خالل األزمة هو اسـتغالهلا
لتعزيـز التواجـد املرصي يف سـيناء ،وذلك كمقدمـة لتغيري اتفاقية السلام،
وبخاصـة امللحـق العسـكري منـه .ويف هـذا السـياق سـوف يكـون أمـام
مصر خيـاران ،األول تغيير االتفاق ولكن ليـس إلغـاءه ،وبخاصة اجلانب
العسـكري فيـه ،ووضـع إرسائيـل يف معضلـة يف هـذا اإلطار؛ بين تغيري يف
امللحـق األمنـي والعسـكري وبين إجـراء تفـاوض جديـد على تسـويات
أمنيـة جديـدة .واخليار الثاين بالنسـبة ملرص ،سـيكون القيام بعمليـة أحادية
اجلانـب مـن خلال إدخـال قـوات عسـكرية وأمنيـة مرصيـة على املنطقـة
37
املحظـورة ،وذلك ليشـكل نقطـة تفاوض مـع إرسائيل.

أمـا بالنسـبة لرؤيـة إرسائيـل لعالقتهـا مـع مصر ،فقـد توصـل التمريـن
االفترايض إىل أن اإلستراتيجية اإلرسائيليـة تشـمل مركبـات عـدة ،منـع
التصعيـد مـع مصر حتـى ال يـؤدي إىل اهنيـار اتفاق السلام ،ومنـع حتويل
49

سـيناء إىل منطقة ال تسـتطيع إرسائيل التعايش معها ،وقد كان أمام إرسائيل
خيـاران ،األول عمليـة إرسائيليـة متواضعـة ال هتدد السـيادة املرصية ،وهو
خيـار مل تقـم بـه إرسائيـل يف الواقع خلال هـذه الفرتة .أمـا اخليـار الثاين،
فهـو تزويـد مصر بمعطيـات ومعلومـات ،والعمل مـع الواليـات املتحدة
للضغـط على مصر وإحراجها.

وقـد افترض التمريـن ،أن إرسائيـل لن تتهـاون يف رضب اخلاليا املسـلحة
يف سـيناء ،إذا كانـت لدهيـا معلومـات بـأن هـذه اخلاليـا ختطـط لتنفيـذ
عمليـات عسـكرية يف إرسائيـل ،ولـن تفكـر يف أبعـاد ذلك على العالقات
بين البلديـن .وجـاء هـذا االفتراض يف أعقـاب مقتـل جنـود مرصيين
العـام  2012يف سـيناء ،ودخـول القـوات املرصيـة إىل سـيناء دون تنسـيق
مـع إرسائيـل (هـذا ما افرتضـه التقريـر) ،فقـد اختـذت إرسائيـل يف الواقع
خطـوات عدة:
أوالً .رضب اخلاليـا املسـلحة يف غـزة ،وذلـك إلرسـال رسـالة واضحـة
ملصر أن إرسائيـل لـن تتهـاون يف حالـة إطلاق النـار على إرسائيل،
حتـى لـو أدى ذلـك إىل دفـع ثمـن دبلومـايس مـع مصر (وهـذا مـا
حـدث فعليـ ًا يف احلـرب على غـزة العـام  ،)2012وممـا سـيعزز هذا
التوجـه هـو أن الثمـن الـذي سـتدفعه إرسائيـل بالنسـبة لعالقاهتا مع
الواليـات املتحـدة األمريكية سـيكون ضئيل ً
ا جد ًا ،ويف الوقت نفسـه
تـريض الرأي العـام اإلرسائيلي الذي يريـد أن يرى رد فعـل إرسائيل
قويـ ًا ومثابـر ًا يف ظـل الربيـع العريب.
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ثانيـ ًا .يف حالـة إدخـال قوات مرصية إىل سـيناء بدون تنسـيق مـع إرسائيل،
فـإن إرسائيـل سـوف تتبـع اخلطـوات التاليـة يف عالقتهـا مـع مصر،
سـتعمل إرسائيـل على ختفيف حـدة التوتر مـع مصر ،واإلعالن عن
اسـتعداد إرسائيلي للتفـاوض مـن جديـد على امللحق العسـكري يف
اتفـاق السلام ،ويف الوقت نفسـه تنبيه مرص مـن أن أي تغيري جيب أن
يتـم بشـكل ثنائي ومتفـق دون خطوات أحادية اجلانـب عىل األرض.
ويعتقـد املشـاركون يف التمريـن االفترايض أن إرسائيـل سـتكون
مسـتعدة لفتـح امللحق العسـكري مـن جديد ،ألن السـياق السـيايس
والعسـكري الـذي فرضـه امللحـق العسـكري يف أواخر السـبعينيات
38
غير صالـح يف السـياق احلايل.

قـدم التمريـن االفرتايض ،الذي اعتمـد الكثري منه عىل وقائـع عىل األرض،
توصيـات عـدة للحكومـة اإلرسائيليـة يف تعاملهـا مـع مرص يف فترة حكم
اإلخـوان ،ومنها.

39

أوالً .العمـل على وضـع خطـة ثالثيـة تشترك فيهـا إرسائيـل ومصر
والواليـات املتحـدة لعالج الوضع يف سـيناء ،وذلـك يف إطار الطلب
األمريكـي مـن إرسائيـل أن تقـوم األخرية بتبنـي مواقف إستراتيجية
إقليميـة معتدلة.
ثانيـ ًا .جيـب أن تعمـل إرسائيل مـع الواليـات املتحدة عىل متكين مرص من
بسـط سـيطرهتا وسـيادهتا عىل سيناء.
51

ثالثـ ًا .إبـداء اسـتعداد إرسائيلي للموافقـة على الطلـب املصري لفتـح
امللحـق العسـكري (إعـادة التفـاوض حـول بنـوده) حيـث أن هـذه
اخلطـوة سـتجدد اتفـاق السلام وتعزز التـزام النظام املصري اجلديد
باالتفـاق.

رابعـ ًا .على الـدول الثالث العمل على منع دخـول إيران إىل سـيناء ،ومنها
إىل قطـاع غزة.
راقبـت إرسائيـل عـن كثب حتـركات اجليش املرصي يف سـيناء بعـد الثورة،
وقـد أبـدى الكثري من املسـؤولني اإلرسائيليين رضاهم عام يقـوم به اجليش
املصري مـن عمليـات عسـكرية يف سـيناء ،وبخاصـة بعـد أن تعرضـت
إرسائيـل هلجمات صاروخيـة عدة قادمـة مـن األرايض املرصية.

رسـمي ًا ،مل ِ
تبـد إرسائيـل الرسـمية موقف ًا رصحيـ ًا من األحـداث الداخلية يف
مصر ،وتأثري ذلـك عىل العالقـات بني البلديـن ،يف املقابل تناقلت وسـائل
اإلعلام اإلرسائيليـة أن إرسائيل ضغطـت عىل الواليات املتحـدة يف حماولة
ملنـع قطع املسـاعدات العسـكرية عن اجليـش املرصي الذي يقـوم بعمليات
ضـد اجلامعـات املسـلحة يف سـيناء ،كما تعتبر إرسائيـل أن املسـاعدات
األمريكيـة ملصر ،وبخاصـة العسـكرية ،هـي مركـب مـن مركبـات اتفـاق
كامـب ديفيد ،وختشـى أن يـؤدي قطـع املسـاعدات إىل التأثري السـلبي عىل
التـزام مرص باالتفـاق 40.يمكن القول حتـى اآلن أن املوقف اإلرسائييل من
األحـداث يف مصر مل يتجـاوز اإلطار األمنـي ،ومنذ الثـورة املرصية وحتى
صعـود السـييس للحكـم ،حققت إرسائيـل هدفيهـا املركزيني مـن عالقتها
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مـع مصر بعـد الثـورة ،ومهـا أوالً :احلفاظ على اتفـاق كامب ديفيـد دون
تعديلات ،وبخاصـة يف ملحقه العسـكري .ثانيـ ًا :حفظ حدودهـا األمنية
مسـتقرة وهادئة نسـبي ًا مـع مرص ،وقـد اسـتطاعت إرسائيل حتقيـق اهلدفني

حتـى هـذه اللحظـة ،ونعتقـد أن إرسائيـل مل تطمـح يف العامين األولين
بعـد الثـورة يف أي يشء يتجـاوز هذيـن اهلدفين يف ظـل غيـاب االسـتقرار
الداخلي يف مصر ،وغيـاب أفـق سـيايس واضح يف املشـهد املصري .وقد
شـنت حربـ ًا على قطـاع غـزة العـام  2012كان مـن بين أهدافهـا ،حماولة
لفحـص رد الفعـل املصري يف ظـل حكـم اإلخـوان يف مصر ،الـذي تبني
دعمـه حلركـة محـاس يف احلـرب دون أن يمـس ذلـك بعالقـات مصر مـع
إرسائيل.
متيـزت العالقـات اإلرسائيليـة املرصيـة بعـد إسـقاط حكـم اإلخـوان يف
مصر العـام  ،2013بتحديـد املصالـح املشتركة بين الدولتين ،وبخاصة

بعـد صعـود عبـد الفتـاح السـييس إىل احلكـم .وقـد سـامهت احلـرب عىل
غـزة يف صيـف  ،2014يف توضيـح هـذه العالقـة بشـكل كبير ،وحتديـد
املصالـح املشتركة بين الطرفين ،التـي تتمثـل يف حماربـة «اإلرهـاب»
يف سـيناء كمصلحـة مرصيـة بالدرجـة األوىل ،واالتفـاق على اخلطـوط
العريضـة بالنسـبة ملسـتقبل قطـاع غزة .وخلال احلرب عىل غـزة ،رفضت
إرسائيـل كل املبـادرات للوصـول إىل هتدئـة مـا عـدا الورقة املرصيـة ،حتى
عندمـا تبنى وزيـر اخلارجية األمريكي الوسـاطة القطرية الرتكيـة يف البداية،
رفضـت إرسائيـل التعامـل مـع هـذه الوسـاطة ،وأرصت على الورقـة
املرصيـة ،حيـث رأت إرسائيـل أن الـدور املصري يف حـل األزمـة جيـب
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أن يكـون الـدور املركـزي واملحـوري ،وقـد غطـت الصحافـة اإلرسائيلية
الـدور واملوقـف املصري بإجيابية كبيرة جد ًا ،مـا أثر عىل مواقـف اجلمهور
اإلرسائيلي .ففـي اسـتطالع رأي حـول الـدور املصري كوسـيط نزيه بني
إرسائيـل ومحـاس ،أشـار  %60مـن اليهـود إىل أهنـم يعتمـدون على مصر
41
برئاسـة السـييس كوسـيط نزيـه بين الطرفني.

أعطـت إرسائيـل دور ًا مركزيـ ًا ملصر حتى عىل حسـاب الواليـات املتحدة
األمريكيـة ،مـع التأكيـد أن الـدور املصري ليـس نتـاج رغبـة إرسائيليـة
فحسـب ،بـل نتـاج رغبـة مرصيـة يف حتديـد مسـتقبل قطـاع غـزة املتاخـم
حلدودهـا .ويعتبر بعـض الباحثين اإلرسائيليين أن الواليـات املتحـدة،
وألول مـرة يف تاريـخ الرصاع العـريب اإلرسائييل ،مل تكـن الالعب املركزي
يف التوصـل إىل تسـوية بين إرسائيـل والطـرف العـريب .وجـرى ذلك ألن
الطرفين املركزيين يف األزمـة (مصر وإرسائيـل) مل يرغبـا بإعطـاء دور

مركـزي للواليـات املتحـدة ،فمصر كانـت عالقتهـا متوتـرة مـع اإلدارة
األمريكيـة بسـبب موقـف األخيرة املتردد مـن دعـم النظـام اجلديـد ،بينام
سـادت يف اخللفيـة عالقـات توتـر بين احلكومـة اإلرسائيليـة واإلدارة
األمريكيـة حـول ملفات عديدة وترسـبات شـخصية بين أوبامـا ونتنياهو،
وقـد تعمـق التحالـف بين مصر وإرسائيـل خلال األزمـة ضـد الـدور
األمريكـي بعـد قمـة باريـس التـي اسـتثنت الـدور املصري واإلرسائيلي،
وأعطـت مكانـة للـدور القطـري والرتكـي خصـوم مصر وإرسائيـل مع ًا.
إستراتيجي ًا ،قربـت احلرب عىل غـزة وجهـات النظر بين إرسائيل ومرص،
فالطرفـان باتـت مصاحلهام مشتركة بالنسـبة ملسـتقبل قطاع غـزة ،فاملوقف
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املصري يـرى يف محـاس جـزء ًا مـن حركـة اإلخـوان املسـلمني التـي تـم

تعريفهـا كجامعـة إرهابيـة ،تشترك يف املسـؤولية عـن اإلرهاب يف سـيناء،
ويف هـذه النقطـة تلتقي إرسائيـل مع مصر يف اعتبار محاس حركـة إرهابية،
كما أن مصر تريد أن ترى السـلطة الفلسـطينية فاعلة بشـكل أكبر يف قطاع
مرصة على موقفهـا أن أي تفامهات حـول معرب رفح
غـزة ،وال تـزال مصر ّ
سـتتم مـع السـلطة الفلسـطينية وليس مـع محـاس 42.وهذا ما ينسـجم مع
املوقـف اإلرسائيلي بالنسـبة لقطـاع غـزة ،ولكن يبقـى الفرق بين الطرفني
أن مصر تريـد أن ترى السـلطة الفلسـطينية يف مركز القطاع كسـلطة فعلية،
بينما تريـد إرسائيـل ذلـك يف األطـراف -املعابـر 43.تريـد إرسائيـل إبقـاء
االنقسـام عىل املشـهد الفلسـطيني إلضعـاف محاس والسـلطة الفلسـطينية
يف الوقـت نفسـه ،بينما تـرى مرص أمهية إعادة سـيطرة السـلطة الفلسـطينية
على قطـاع غزة من جديـد ،وتعتقد أن إضعـاف حركة محاس سـيحقق هذا
اهلدف.
اسـتمرت العالقـات املرصيـة اإلرسائيليـة بالعـودة إىل سـابق عهدهـا قبـل
الثـورة ،ومتثـل ذلـك يف افتتـاح السـفارة اإلرسائيليـة يف القاهرة بعـد أن تم
إغالقهـا ملدة أربع سـنوات .وتشير بعـض التقارير 44،إىل أن مرص تُشـكل
ا مه ً
عامل ً
ما يف حسـابات إرسائيـل نحـو املصاحلـة مـع تركيا ،األمـر الذي
أعـاق توقيـع اتفـاق املصاحلـة بينهما (وقعـت الدولتـان اتفـاق املصاحلـة
مؤخـر ًا) ،حيـث ذكـرت تلـك التقاريـر أن مصر مارسـت ضغوطـ ًا على
إرسائيـل مـن أجل منع هـذه املصاحلـة ،أو احلصـول عىل معلومـات تتعلق
ببنـود املصاحلـة قبـل االتفـاق ،ويبـدو أن القلـق املصري يتعلـق بكـون
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املصاحلـة مـع تركيـا سـوف تؤثر على األوضـاع يف قطـاع غزة ،مـن خالل

تعزيـز الـدور الرتكـي يف قطاع غـزة ،وتقرهبا مـن احلدود املرصية ،وحتسـن
مكانـة تركيـا اإلقليميـة التـي باتـت مركبـة ومعقدة بعـد الثـورات العربية.

التصور اإلسرائيلي للواقع السوري بعد الثورة
تصـدرت املسـألة السـورية مسـاحة كبيرة مـن االهتمام اإلرسائيلي على
املسـتوى اإلقليمـي ،ويبـدو املوقـف اإلرسائييل جتـاه امللف السـوري اليوم
أكثـر غموضـ ًا مقارنـة مع السـنوات السـابقة ،ففي بدايـة الثورة السـورية،
كان املوقـف اإلرسائيلي الواضـح هـو الرغبـة يف إسـقاط النظـام ،وقد كان
ليربمـان أحـد الداعمين هلـذا املوقـف ،إال أن املوقـف اإلرسائيلي احلـايل،
كما يظهـر ،فإنـه عـدم تفضيـل طرف على آخـر ،وإنما تطمـح إرسائيل أن
يسـاعدها املشـهد السـوري عىل حتقيـق أهدافها اإلستراتيجية على املديني
القريـب والبعيـد ،ومنهـا تفكيـك السلاح الكيماوي السـوري ،وهـو مـا
حـدث فعلاً ،وتراقـب إرسائيل تنفيـذ هذا االتفـاق عن قرب ملـا حيمل من
انعكاسـات على جديـة الـدول الكبرى يف تفكيك السلاح اإلستراتيجي
السـوري مـن جهـة ،وما حيمـل من إشـارات عىل جديـة هذه الـدول حول
تنفيـذ االتفـاق عىل املشروع النووي اإليـراين من جهـة ثانيـة 45،إضافة إىل
اهلـدف اإلرسائيلي بمنع نقـل أي نوع من السلاح خارج احلدود السـورية
جلهـات معاديـة إلرسائيـل ،وبالـذات األسـلحة التـي هلـا مميـزات نوعيـة،
وقـد تؤثر على امليزان اإلستراتيجي والتفوق النوعي إلرسائيـل يف املنطقة.
وقـد طبقـت إرسائيل سياسـة اخلطوط احلمراء يف املشـهد السـوري ،فحتى
كانـون الثـاين  ،2013مل تشـن إرسائيل أي هجوم عسـكري يف سـوريا ،إال
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أنـه بعد كانـون الثاين باتت هذه السياسـة جـزء ًا من املامرسـة اإلرسائيلية يف
املشـهد السـوري ،وضمن سياسـة اخلطوط احلمراء التي اعتـادت إرسائيل
عىل وضعها لتحديد سـلوكها العميل ،فقد شـنت إرسائيـل هجامت متكررة
عىل إرسـاليات أسـلحة من سـوريا إىل لبنان منذ العـام  2013وحتى اآلن.
وجـاءت السياسـة اإلرسائيلية يف هـذه العمليات ضمن تصـور إرسائييل أن
اهلجمات اإلرسائيليـة لـن تتسـبب يف تصعيـد اجلبهـة مـع سـوريا أو لبنان،
وذلـك لسـببني؛ األول أن الطرفين مشـغوالن باحلرب الداخلية يف سـوريا
والرصاعـات داخـل لبنـان ،ولـن خياطـر النظـام السـوري بتصعيـد اجلبهة
مـع إرسائيـل ،ألن رد الفعـل اإلرسائيلي قد يكـون ثمنه إسـقاط النظام كام
هـددت بذلـك دوائر إرسائيليـة .وكام أكد عىل هذا املوقـف نتنياهو ويعلون
مـرار ًا ،ففـي ترصيـح ليعلون ،قـال« :بإمكان مواطنـي إرسائيـل أن يكونوا
هادئين ،وال ينبغـي التـزود برسعـة بأقنعـة واقية من أسـلحة غير تقليدية،
وسـيكون هنـاك من سـيدفع ثمنـ ًا غاليـ ًا إذا مـا هومجـت إرسائيـل» 46.أما
الثـاين ،فيعـود إىل إدراك الطرف السـوري أن التدخـل اإلرسائييل هو حمدود
وغير إستراتيجي ،وتضبطـه خطوطـه احلمـراء املتعلقـة بنقـل السلاح
السـوري النوعـي جلهـات معاديـة إلرسائيل ،وال هيـدف إىل تغيير موازين
47
القوى يف السـاحة السـورية.

ورصح وزيـر الدفـاع السـابق ،يعلـون ،بـأن موقـف إرسائيـل هـو عـدم
التدخل يف املشـهد السـوري« ،نحن ال نريد أن نسـقط هذا أو نُم ّلك ذاك».
ولكنـه أشـار إىل أن إرسائيل وضعت ثالثـة خطوط محراء ،إذا تـم اجتيازها
فـإن إرسائيـل سـتتدخل لتحقيـق مصاحلهـا ،األول ،إذا تم نقل سلاح من
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سـوريا إىل أي جهـة مناهضـة إلرسائيل مثـل حزب اهلل .الثاين ،نقل سلاح
كيماوي إىل جهـة معاديـة إلرسائيـل .ثالثـ ًا :انتهـاك السـيادة اإلرسائيليـة،
معتبر ًا يعلـون اجلـوالن جزء ًا مـن هذه السـيادة  ...بينما يعتقد آخـرون أن
إرسائيـل مل تعـد طرفـ ًا حمايد ًا يف املسـألة السـورية ،بـل باتت طرفـ ًا ُمؤثر ًا يف

مسـتقبل هـذه القضيـة 48.أمـا بالنسـبة للمحور اللبنـاين ،فاعتبر يعلون أن
إرسائيـل حـذرة جـد ًا يف التعاطـي مـع هـذا امللـف ،واعتبر أن حرب ًا سـنية
شـيعية تـدور يف لبنـان بعـد دخـول منظمات القاعـدة واجلهـاد العاملـي إىل
لبنـان ملحاربة حـزب اهلل.
واعتبر يعلـون أن جـزء ًا مـن سياسـة إرسائيـل جتاه امللـف السـوري يتعلق
بوجـود ثالثين ألـف مقاتل من حـركات اجلهـاد العاملـي يف سـوريا ،وهم
يشـكلون إلرسائيـل عـدو ًا حمتمل ً
ا يف املسـتقبل ،ولكنـه أكـد أن التقييـم
اإلرسائيلي أن هـذه املنظمات ال تضـع إرسائيـل حاليـ ًا على رأس سـلم
أولويـات عملها ،بل هتدف أوالً إىل السـيطرة عىل الـدول املحيطة بإرسائيل

وهتديدهـا ،وهـو باعتقـاده يمكـن إرسائيـل من صياغـة حتالفـات جديدة،
أو تعـاون يف املنطقـة أمـام هـذا العـدو أو التحـدي املشترك .وقـد رصح
عامـوس جلعـاد رئيـس الشـعبية األمنيـة السياسـية يف وزارة اخلارجية بأن
«سـوريا هـي دولة ميتـة» ،وعىل إرسائيـل أن تبقـى جاهزة يف حالة سـقوط
49
النظـام هناك.
تابعـت إرسائيـل باهتمام التحرك الـدويل يف الشـأن السـوري ،وبخاصة يف
أعقـاب التحضيرات التـي أعـدت لرضبـة عسـكرية أمريكيـة يف سـوريا.
ورصح وزيـر العلـوم ،آنـذاك ،ورئيـس جهـاز األمـن العـام (الشـاباك)
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السـابق يعقـوب بيري (حـزب يوجـد مسـتقبل) ،أن إرسائيـل يف «ورطـة

سياسـية» حيـال الوضـع يف سـوريا »،فـإذا رحـل األسـد ،قـد نـرى مكانه
نشـطاء اجلهاد اإلسلامي والقاعـدة .وهذا ليس تطـور ًا جيـد ًا؛ إذ أننا نريد
أن يكـون أمامنا نظـام منظم ومسـتقر .وهذه هي نظرتنا حيـال مرص أيض ًا.
وقـد كنـا بصـورة طبيعية ضد حممـد مريس واإلخـوان املسـلمني ،لكن كان
لديـك جـار بإمكانـك التحـدث معـه .وهنـا تقـف أمامـك مجاعـات مـن
50
املتمرديـن والعنيفين ،ووضعنـا قـد يكـون أسـوأ بكثري».
وتابـع بيري أن هـذا ال يعنـي أن على إرسائيـل ضبـط نفسـها يف حـال
تعرضـت هلجمات سـورية ،وإنما «أن نرد بحسـاب .فإذا أصـاب صاروخ
منطقـة مفتوحـة ،سـنرد على مصـدر النيران وبذلـك ينتهـي األمـر .وإذا
سـقطت صواريـخ يف حيفا وأصيب مواطنون ،سـنرد بشـدة أكبر .واألمر
املهـم اآلن هـو أنـه حيظـر أن تبقـى يف ترسـانة نظـام كنظام األسـد أسـلحة
غير تقليديـة .وينبغـي أن نتذكـر أن سـورية هـي ملعـب إيـراين ،وكل مـا
نفعلـه هنـاك ينعكـس على احلملـة ضد إيـران».

إال أن سـفري إرسائيل يف أمريكا ،آنذاك ،مايـكل أورون ،وقبل أن ينهي مدته
قـال يف مقابلـة مـع صحيفـة جيروزمل بوسـت« :إن إرسائيل تفضـل الثوار
عىل نظام الرئيس السـوري بشـار األسـد» ،قائالً« :رسـالتنا كانـت دائ ًام أننا
نريـد أن نـرى ذهـاب بشـار األسـد ،دائام فضلنـا املجموعـة السـيئة التي ال
تؤيدهـا إيـران على أولئـك الذيـن تؤيدهـم إيـران ،حتـى تلـك املجموعة
السـيئة الذيـن ينتمـون إىل القاعـدة ،نحـن نعلـم أهنـم أنـاس سـيئون جد ًا،
ولكـن اخلطـر الكبير جـد ًا إلرسائيل هـو املحور اإلستراتيجي الـذي يبدأ
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مـن طهـران ،يسـتمر يف دمشـق وينتهـي ببيروت ،وننظـر إىل نظام األسـد

كحلقـة مهمـة يف هـذا املحـور» .وقد نفـى يف حينـه ديوان رئيـس احلكومة
أن تكـون أقـوال السـفري تعبير ًا عـن السياسـة الرسـمية اإلرسائيليـة ،ألن
إرسائيـل ال تتدخل يف شـؤون سـوريا.
يشير باحثون إرسائيليـون إىل أن انعكاسـات األزمة السـورية عىل إرسائيل
سـتكون متعـددة ،فمـن جهـة ،فـإن سـوريا خرجـت كدولـة مـن دائـرة
التهديـد اإلستراتيجي إلرسائيـل بسـبب الضعـف العسـكري وخسـارهتا
لسلاحها الكيماوي ،فلـم تعـد سـوريا هتـدد إرسائيـل إستراتيجي ًا ،ومـن
جهـة أخـرى ،فـإن النظـام املركـزي فقـد السـيطرة على جوانب كثيرة من
البلاد ،وهنالـك حالـة من الفـوىض تسـود الدولـة ،وال تسـتثنى من ذلك
اجلبهـة السـورية اإلرسائيليـة عىل مرتفعـات اجلوالن ،فقد تسـيطر مجاعات
جهاديـة على هـذه املناطـق ،وتوجـه نرياهنـا إىل إرسائيـل ،أو حتـاول جرها

إىل داخـل احلـرب الدائـرة هنـاك ،ويف هذه احلالـة ،لن يكـون هنالك حكم
51
حتملـه إرسائيـل الثمـن جـراء انتهاك سـيادهتا.
مركـزي ّ
أشـار باحثـون إرسائيليـون إىل أن هنالـك أربعـة سـيناريوهات للحالـة
السـورية ،ولـكل سـيناريو انعـكاس خمتلـف على إرسائيـل .السـيناريو
األول ،هـو السـيناريو الصومـايل ،الـذي يعنـي اسـتمرار احلـرب األهليـة
لفترة طويلـة ،تتحـول سـوريا يف إطـاره إىل دولـة فاشـلة ،وسـيؤدي هـذا
السـيناريو إىل تصعيـد التهديـد على إرسائيـل ،وبخاصـة مـن املنظمات
اجلهاديـة ،حيـث سـتتقلص قـدرة سـوريا كدولـة على هتديـد إرسائيـل،
وترتفـع نسـبة هتديـد هـذه املنظمات ،وبخاصـة إذا وصل هلا سلاح نوعي
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من الرتسـانة العسـكرية السورية .السـيناريو الثاين ،هو سـيناريو «سايكس

بيكـو» ،حيـث سـيتم تفكيـك سـوريا إىل دويلات (دولـة علويـة يف حمـور
دمشـق والسـاحل ،دولة سـنية يف الشمال واجلنوب والرشق ،ودولة كردية
يف شمال رشق سـوريا) ،وهـذا السـيناريو سـينتج واقعـ ًا مرحيـ ًا إلرسائيل،
ففـي كل دويلـة سـيكون هنالك حكـم مركزي يسـهل عىل إرسائيـل بلورة
سياسـاهتا اجتاهـه ،علاوة عىل أن هـذه الدول سـتكون ضعيفة وغير قادرة
على هتديـد إرسائيـل ،ويمكـن لبعضهـا ربـط عالقـات معينـة معها.
السـيناريو الثالـث هـو انتصـار النظـام يف هـذه احلـرب ،ولكـن سـتخرج
سـوريا منهـا ضعيفـة وغير قادرة على هتديـد إرسائيـل ،وسـيكون هنالك
حكـم مركـزي يمكـن تدفيعـه الثمـن وردعـه ،ولـن تتسرب أسـلحة إىل
جهـات معاديـة إلرسائيـل ،ولكـن يف املقابـل ،فإن هذا السـيناريو سـيعلن
انتصـار حمـور إيـران يف املنطقـة ،وسـيعمق تبعيـة النظـام السـوري إليـران
وحـزب اهلل.

أمـا السـيناريو األخير ،فهـو انتصار قـوى املعارضـة وهزيمة النظـام ،وهو
أيضـ ًا لن يشـكل هتديد ًا إلرسائيل ،ألن سـوريا سـتكون ضعيفـة وتتصارع
بداخلهـا قـوى خمتلفـة ،ال بـل إن النظـام اجلديـد سـيكون معاديـ ًا إليـران
وحـزب اهلل لدعمهما للنظـام السـوري احلـايل .يف املقابل ،فان هـذا النظام
لـن يسـتطيع السـيطرة على قـوى جهاديـة سـتعزز مكانتهـا مـع سـقوط
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النظـام ،وتشـكل هتديـد ًا إلرسائيل.
على الرغـم مـن إعلان إرسائيـل الرسـمي عـن أهنـا ال تتدخـل يف األزمة
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السـورية ،مـع حفاظها عىل مبـدأ املبادرة يف إفشـال أي عملية نقل للسلاح

مـن سـورية إىل حـزب اهلل ،وعلى الرغـم مـن أن التوجـه اإلرسائيلي مـن
األزمـة السـورية بـات أكثـر وضوح ًا ،وهـو عـدم تفضيل واضـح ومبارش
جلهـة عىل أخـرى يف الرصاع ،وعلى الرغم مـن أن هنالك توجهـ ًا إرسائيلي ًا
يعتقـد أن سـقوط النظـام ينـدرج يف مصلحـة إرسائيـل ،ألن ذلـك يضعف
املحـور اإليـراين مـن جهـة ،ويضعـف حـزب اهلل مـن جهـة أخـرى  -فإن
احلـرب وصلـت إىل احلـدود اإلرسائيليـة رغ ً
ما عنهـا ،مـن خلال تواجـد
املجموعـات املقاتلـة بالقـرب مـن احلـدود ،ما اسـتوجب على إرسائيل أن
تتخـذ مركب ًا جديـد ًا يف سياسـتها جتاه األزمة السـورية ،وهـو قصف مواقع
للنظـام كعقوبـة على انتهـاك احلـدود ،وليـس فقـط يف حالة نقل السلاح،
ومـع ذلـك فـإن األزمـة السـورية متتـص إرسائيـل إىل داخلهـا رغ ً
ما عنها،
وسـوف يـزداد تـورط إرسائيـل يف احلالـة السـورية ،القتراب النـار مـن
احلـدود معهـا ،ويف اجلـوالن ،لذلـك فأزمـة سـورية بالنسـبة إلرسائيـل مل
تعـد تقتصر على نقـل السلاح إىل حـزب اهلل ،بـل أيضـ ًا يف اقتراب النـار
مـن احلـدود ،وبخاصـة يف اجلـوالن املحتـل ،وهـذا جيعـل إرسائيـل تغير
حسـاباهتا وتعاملهـا مـع األزمة.
حافظـت إرسائيـل عىل سياسـتها جتـاه األزمـة السـورية حتى بعـد التدخل
حـول عمليا سـوريا إىل منطقـة نفوذ
العسـكري الـرويس يف سـوريا ،الذي ّ
عسـكرية روسـية .ففـور ًا بعد اإلعالن الـرويس عن التدخل العسـكري يف
سـوريا ،سـافر نتنياهو إىل موسـكو برفقة رئيـس هيئـة األركان اإلرسائييل،
غـادي ايزنكـوت ،وتوصـل الطرفان إىل تفامهـات تضمن روسـيا بموجبها
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إلرسائيـل احلـق يف احلفاظ على مصاحلها ،التـي تتمثل يف منع نقل أسـلحة

مـن سـوريا إىل حـزب اهلل ،ومنـع انتقـال احلـرب إىل احلـدود اإلرسائيليـة،
وحـق إرسائيـل يف الدفـاع عـن نفسـها ،أو توجيـه رضبـات اسـتباقية
لعمليـات موجهـة ضـد إرسائيـل مـن املناطـق السـورية .وبالفعل ،شـنّت
إرسائيـل ،للمـرة األوىل ،بعـد زيـارة نتنياهـو لروسـيا ،هجوم ًا على مواقع
للجيـش السـوري يف مركـز هضبـة اجلـوالن يف ترشيـن األول  ،2015يف
أعقـاب سـقوط قذائـف باخلطـأ يف شمال هضبـة اجلـوالن ،وكان اهلجـوم
األخير الـذي سـبق هـذا اهلجوم قـد وقع عشـية دخـول القوات الروسـية
لسـوريا ،وذلـك يف هنايـة أيلـول ،للسـبب نفسـه 53.كما اغتالـت إرسائيل
سـمري القنطـار قرب دمشـق رغـم الوجـود الرويس يف سـوريا ،وهـو يدل
على حرص روسـيا عىل عـدم املسـاس باملصالـح اإلرسائيلية التـي حددهتا
األخيرة لنفسـها قبـل التدخـل الـرويس .ويعتقـد خبراء إرسائيليـون أن
التدخـل الـرويس يف سـوريا سـاهم يف تعزيـز العالقـات والتفامهـات بين
البلديـن فيما يتعلـق بالبيئـة اإلقليميـة ،حيـث يتفـق الطرفان على رضورة
احلفـاظ على االسـتقرار يف املنطقـة ،مـن خلال وجـود أنظمـة سـلطوية
غير ديمقراطيـة .ويف الوقـت نفسـه ،يشير خبراء إىل أن هنالـك ختوفـ ًا
مـن ترك روسـيا سلاح ًا متقدمـ ًا روسـي ًا للجيش السـوري بعد انسـحاهبا،
عـزز املحور
مثـل الصواريخ املضـادة للطائـرات ،كام أن التواجـد الرويس ُي ّ
الشـيعي يف املنطقة عىل حسـاب املحور السـني ا ُملعتدل ،حسـب التسـميات
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اإلرسائيليـة.
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العالقات اإلسرائيلية األردنية بعد الثورات العربية
متيـزت العالقـات األردنيـة اإلرسائيليـة ،منـذ توقيع اتفـاق السلام بينهام،
باالسـتقرار نسـبي ًا مـا عـدا بـؤر التوتـر التـي نتجـت بسـبب املوقـف مـن
املوضـوع الفلسـطيني ،أو ترصحيـات كان يطلقهـا سياسـيون مـن اليمين
اإلرسائيلي حـول أن حـل القضيـة الفلسـطينية يكـون يف إقامـة دولـة
فلسـطينية يف األردن .تعتبر إرسائيـل أن األردن دولـة مركزيـة يف املنظومة
اإلستراتيجية اإلرسائيليـة ،كوهنـا متلـك معها احلـدود األطول مـع املناطق
الفلسـطينية .واعتبرت إرسائيـل دائ ًام أن اسـتقرار األردن هـو مركب مهم
مـن األمـن القومـي اإلرسائييل ،كام أن للأردن مصالح حيويـة مع إرسائيل
تتعلـق بقضايا امليـاه ،واملسـألة الفلسـطينية ،واألماكن املقدسـة يف القدس،
حيـث اعرتفـت إرسائيـل بمكانـة األردن اخلاصـة يف املسـجد األقصى يف
إطـار اتفاق السلام .إال أن ذلـك مل يغيب التوترات بين البلدين يف مفارق
خمتلفـة .ولكـن بقيت العالقات اإلستراتيجية بين البلدين أقـوى من هذه
املواقف.
بـدأت بـوادر انفـراج تظهـر يف العالقـات اإلرسائيليـة األردنيـة ،وذلـك
بعـد مقاطعـة امللـك عبـد اهلل الثـاين لنتنياهـو .حيـث أسـهمت ،كما يبدو،
األحـداث اإلقليميـة ،وبخاصة يف سـوريا ،واملفاوضات مع الفلسـطينيني،
واجلهـد األمريكـي للتسـوية ،إىل انفراجـة يف هـذه العالقات ،وهـو ما توج
بزيارة نتنياهو لألردن يف كانون األول  .2013كام أن اسـتئناف املفاوضات
واملثابـرة األمريكيـة للتوصـل إىل تسـوية ،دفعـت األردن إىل تكثيف قنوات
االتصـال مع اجلانـب اإلرسائييل ،بما يتجاوز قنـوات التعـاون األمني التي
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كانـت مهيمنـة على عالقـات البلديـن يف السـنوات األخيرة ،مـع انقطاع

العالقـة على املسـتوى الدبلومـايس .ويـرى األردن أن لـه مصالـح جيـب
ضامهنـا يف أي تسـوية للصراع اإلرسائيلي الفلسـطيني ،وهـذا يتطلـب منه
اسـتئناف قنـوات االتصـال املبارشة مـع القيـادة اإلرسائيلية.
ال بـد مـن اإلشـارة هنـا إىل مـا كتبـه عوديـد عيران الباحـث يف مركـز
دراسـات األمـن القومـي ،مـن أن العالقات األردنيـة اإلرسائيلية يسـودها
عمومـ ًا حالـة مـن االسـتقرار ،حتـى يف السـنوات األخيرة التـي خيمـت
عليهـا البرودة ،وقـد متيـزت عالقـات البلدين بحالـة من التوتـر من جهة،
وجـه األردن وال يـزال انتقـادات دائمـة إلرسائيـل حول سياسـاهتا
حيـث ّ
االسـتيطانية يف الضفـة الغربيـة ،وسياسـات التهويـد يف القـدس واملسـجد
األقصى املبـارك حتديـد ًا ،ومـن جهـة أخـرى ،هنالـك حالـة مـن التفاهـم
حـول أمهية اسـتمرار العالقـة والتنسـيق بني الدولتين يف القضايـا األمنية،
وبخاصـة على ضـوء األحـداث يف سـوريا ،وصعـود خطـر اإلرهـاب يف
املنطقـة عمومـ ًا ،وعلى األردن خصوصـ ًا.

أشـار عيران إىل أن على إرسائيل تعزيـز عالقتها مـع األردن أكثـر مما كان،
وبخاصـة أن األردن سـيكون عضو ًا غير دائم يف جملس األمـن ملدة عامني،
وسـيكون مؤثـر ًا يف املجلـس عبر النقـاش أو التصويت عىل قضايـا قد هتم
إرسائيـل 55،وعضويـة األردن يف جملـس األمـن تعتبر عامل ً
ا إضافيـ ًا يف
تفسير الزيـارة التي قـام هبـا نتنياهـو إىل األردن هناية العـام .2013
صـادف العـام  ،2014مـرور عرشيـن عامـ ًا على اتفـاق السلام بين
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األردن وإرسائيـل ،إال أن هـذه الذكـرى مـرت كمناسـبة عاديـة يف املشـهد

اإلرسائيلي ،مـا عـدا بعـض النـدوات العلميـة والربامـج التلفزيونيـة
مـرت يف ظـل
الشـحيحة حـول املوضـوع .واملفارقـة أن هـذه الذكـرى ّ
أجـواء مـن التوتر بين البلدين على خلفية األحـداث يف القدس واملسـجد
األقصى املبـارك ،وتوقـف املفاوضـات ،وانـدالع احلـرب عىل غـزة .وقد
رأت األردن يف االنتهـاكات اإلرسائيليـة للحـرم القـديس الرشيـف إخالالً
باتفـاق السلام الـذي أعطـى مكانـة للأردن كراعـي األماكن املقدسـة يف
القـدس ،فقـد أرجعـت األردن سـفريها مـن إرسائيـل ،وبات واضحـ ًا أن
نتنياهـو يـرى يف األردن املـكان الـذي يسـتطيع مـن خالله هتدئـة األوضاع
يف القـدس الرشيـف .وعلى غرار الدور املصري يف التهدئـة يف قطاع غزة،
فـإن إرسائيـل تـرى يف األردن الدولة التي مـن خالهلا تسـتطيع أن تصل إىل
تسـويات يف القـدس ،وهتدئـة األوضـاع يف املدينة ،وااللتفاف عىل السـلطة
الفلسـطينية التـي أهتمها نتنياهو بشـكل مثابـر ومبارش بأهنـا وراء األحداث
العنيفـة يف القـدس .ولذلـك ،وافـق نتنياهـو على املشـاركة يف االجتماع
الثالثـي الـذي دعـا لـه امللـك عبـد اهلل الثـاين يف ترشيـن الثـاين  2014يف
عمان بمشـاركة وزير اخلارجيـة األمريكي جـون كريي ،للتوصـل إىل هتدئة
لألوضـاع يف القـدس ،وحظـي االجتماع بدعـم الرئيس املرصي السـييس،
وحتـى بدعم السـلطة الفلسـطينية ،حيث التقـى حممود عبـاس بكريي قبل
االجتامع.
ال شـك أن احتجاجات الشـارع املقديس سـامهت يف تراجـع حدة اخلطاب
الرسـمي اإلرسائيلي بالنسـبة للحـرم القـديس الرشيـف ،وتعهـد نتنياهـو
66

إسرائيل والبيئة اإلقليمية

يف احلفـاظ على الوضـع القائـم ،إال أن حـرص إرسائيـل على العالقـة مع

األردن كان أحـد االعتبـارات يف موافقـة نتنياهو عىل التهدئـة ،فغري األمهية
التقليديـة للأردن يف السياسـات اإلرسائيليـة واإلستراتيجية ،فـإن أمهيـة
األردن ومركزيتهـا ازدادت بسـبب احلـرب على تنظيم الدولة اإلسلامية.
وتـرى إرسائيـل أن األردن جيـب أن تكـون قوية ومسـتقرة داخليـ ًا ملواجهة
هـذا اخلطـر ،وبخاصـة اخلطـر القـادم مـن العـراق ،ففـي خطـاب ألقـاه
نتنياهـو يف مركـز دراسـات األمن القومي ،قـال «إن إرسائيـل تدعم اجلهود
الدوليـة التـي تبـذل لدعم األردن يف صـد اخلطر القادم من العـراق» 56.كام
أن األردن تعتبر مـن العـام  2014عضـو ًا غري دائم يف جملـس األمن ،وهي
57
قـادرة أن تزعـج إرسائيل على السـاحة الدولية.
بالنسـبة لتقاطع املصالـح بني األردن وإرسائيـل فيام يتعلق بعدم االسـتقرار
يف املنطقـة ،فـإن الدولتين تعتقـدان أن مصاحلهما مشتركة يف جتـاوز هـذه

الفترة .ويقترح اخلبير يف الشـؤون األردنيـة عوديـد عيران ،أن على
إرسائيـل مسـاعدة األردن يف جتـاوز هـذه الفترة احلرجـة ،ألن مصالـح
البلديـن مشتركة ،ويقترح أن تقـوم إرسائيـل بالعمـل على دفـع الـدول
لتقديـم املسـاعدات املالية للأردن ،ومنهـا إرسائيل ،من خالل زيـادة كمية
املـاء املخصصـة للأردن وبأسـعار أقـل مـن احلاليـة ،وتشـجيع االسـتثامر
اإلرسائيلي يف األردن ،واسـتمرار التعـاون والدعـم األمنـي بين البلديـن،
وإبـداء احلساسـية جتـاه األردن بالنسـبة للصراع الفلسـطيني اإلرسائيلي
58
واألماكـن املقدسـة.
سـوف تتعمـق العالقات األردنيـة اإلرسائيلية خلال الفترة القادمة ،ليس
67

فقـط لتقاطـع املصالـح عىل املسـتوى السـيايس واألمنـي ،بل أيض ًا بسـبب

صفقـة الغـاز التـي تـم توقيعهـا بين إرسائيـل واألردن يف العـام .2014
وتشـكل هـذه االتفاقيـة تعميقـ ًا للعالقـات بين الدولتين ،فإضافـة إىل
اتفاقيـة امليـاه التي توفـر بموجبها إرسائيـل كميات حمددة للأردن بموجب
اتفـاق السلام ،فـإن الغاز سيشـكل املـورد الطبيعـي الثاين الذي تسـتورده
األردن مـن إرسائيـل .وعلى الرغـم مـن االحتجـاج الداخلي يف األردن
حـول إمكانيـة اسـترياد الغـاز من إرسائيـل ،فـإن األردن كام يبـدو ال متلك
خيـارات أخـرى أفضـل ،بعـد توقـف اسـتريادها للغـاز مـن مصر .ففـي
أيلـول العـام  ،2014تـم توقيـع اتفـاق تفامهـات بين البلديـن ،وبخاصـة
بين رشكـة الكهربـاء األردنية ورشكـة «نوبل إنريجـي» التي تشـغل خمزون
الغـاز البحـري املسـمى «ليفياثـان» .وبموجـب االتفاق ،سـوف تسـتورد
األردن غالبيـة احتياجهـا للغـاز مـن إرسائيل ،ومتتـد االتفاقيـة إىل فرتة 15
عامـ ًا ،وتقدر بـ 15مليـار دوالر ،فض ً
ال عن االتفاقيات مـع رشكات أردنية
59
أخـرى تنوي اسـترياد الغـاز مـن إرسائيل.
علاوة على صفقـة الغـاز بين البلديـن ،فـإن إرسائيـل واألردن والسـلطة
الفلسـطينية سـيرشعون بتنفيـذ مشروع «ناقـل البحريـن» ،لتحليـة امليـاه
ونقـل ميـاه من بحرية طربيـا إىل األردن ،وهـو بتكلفة أردنيـة خالصة بقيمة
 900مليـون دوالر سـيدفعها األردن عبر االقتراض مـن البنـك الـدويل.
ويعتبر األردن هـذا املشروع ،والتعـاون مـع إرسائيل ،خيـار ًا إستراتيجي ًا
ال بديـل عنـه بسـبب نقـص امليـاه يف األردن ،حيـث سـيتم حتليـة 100
مليـون متر مكعـب من امليـاه سـنوي ًا مـن شمال مدينـة العقبـة 30 ،مليون ًا
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سـتخصص للأردن ،و 50مليونـ ًا سـتباع إلرسائيل بسـعر التكلفـة ،و20
مليونـ ًا للسـلطة الفلسـطينية .كما سـيحصل األردن على كميات مـن مياه
60
بحيرة طربيـا لتغطية املناطق الشمالية وبسـعر  27قرشـ ًا للمتر املكعب.
إال أن العالقـات السياسـية بين البلدين مل ُ
ختـل من التوتـر يف العام املايض،
وبخاصـة يف أعقـاب األحـداث يف القدس واملسـجد األقصى ،حيث تعترب
األردن أن إرسائيـل تعمل على تصديع مكانتها يف احلـرم القديس الرشيف.
وذكـرت تقاريـر أن امللك عبد اهلل الثاين رفـض حمادثة نتنياهـو هاتفي ًا مرات
عـدة ،بعـد انـدالع االنتفاضـة يف القـدس 61.وفقـط ،بعـد وسـاطة كيري
حلـل األزمـة يف املسـجد األقصى ،وافقت األردن على االقتراح األمريكي
بوضـع كاميرات مراقبـة يف احلـرم القـديس ،مـن أجـل مراقبـة أي إخالل
بالوضـع القائـم يف املسـجد األقصى املبـارك ،إال أن خالفـات ظهـرت بني
البلديـن حـول هـذا املوضـوع يتمثـل يف ثلاث نقـاط تتعلق ُهبويـة الطرف
الـذي سيراقب الكاميرات ،ومن يتحكـم بالتصوير ،واألمكنة التي سـيتم
62
فيهـا نصـب الكامريات.
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القسم الرابع
إسرائيل والقضية الفلسطينية بعد الربيع العربي

انعكسـت الثـورات العربيـة على التوجهـات اإلرسائيليـة نحـو املسـألة
الفلسـطينية .ومـع انـدالع الثـورات العربيـة ،قدمـت إرسائيـل انطباعـ ًا
للعـامل نحـو نيتهـا التقدم يف مسـار التسـوية السياسـية ،وذلـك حتت ضغط
التغييرات يف العـامل العـريب ،وضبابيـة البيئـة اإلقليميـة ،حيـث شـعرت
إرسائيـل أن انـدالع الثورات سـوف يضر بمكانتهـا اإلقليميـة ويضعفها،
ولكـن تراجعـت إرسائيـل الحق ًا عـن هـذا التوجـه (العلني واملـراوغ) إىل
توجـه هيـدف إىل إبقاء الوضع على ما هو عليـه ،وبخاصـة يف مرحلة إعادة
التـوزان اإلستراتيجي املذكـورة آنفـ ًا ،وذلـك على الرغـم مـن حمـاوالت
املضي يف هـذا املسـار مـن أطـراف عديـدة ،مثـل :حمـاوالت السـلطة
الفلسـطينية عبر جهودهـا الدبلوماسـية لالعتراف بالدولـة الفلسـطينية
للضغـط على إرسائيل دوليـ ًا ،أو عبر املحاولـة األمريكية يف العـام 2014
للوصـول إىل إطـار للتسـوية ،التـي أفشـلتها إرسائيـل يف حزيـران .2014
واملحاولـة الفرنسـية احلاليـة.
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جدلية اإلقليمي  -الفلسطيني و «اإلرهاب»

منـذ مرحلـة إعـادة التـوزان اإلستراتيجي ،تبنـت إرسائيـل خطابـ ًا مغاير ًا
للتعامـل مع املسـألة الفلسـطينية ،وذلك نابع مـن تغيريات البيئـة اإلقليمية
باألسـاس ،فهـي تصرح بـأن أي تسـوية للصراع الفلسـطيني اإلرسائيلي
سـتكون عبر بوابة العـامل العريب ،كجزء من تسـوية إقليمية تشـمل املسـألة
الفلسـطينية .وبـات هـذا التوجـه حمل إمجـاع إرسائييل ،حتى حـزب العمل
تبنـى هـذا التوجـه عرب رهانـه عىل حـراكات إقليميـة عربية تسـاهم يف حل
املسـألة الفلسـطينية ،والوصول إىل تسـوية سياسـية ،وبخاصة بعـد أن تبنى
حـزب العمـل خطـاب غيـاب الرشيـك الفلسـطيني الـذي بلـوره اليمني.
يعتبر هـذا التوجـه جديـد ًا يف التصـور اإلرسائيلي الـذي اعتبر يف املـايض
أن الدخـول للعـامل العريب يتم عرب تسـوية الصراع الفلسـطيني اإلرسائييل،
وهـي جوهـر املبـادرة العربيـة التـي تقترح على إرسائيـل تسـوية الرصاع
مقابـل تطبيـع مـع العـامل العـريب ،بينما تتبنـى إرسائيـل ،مرة أخرى بسـبب
التغيرات اإلقليميـة ،مبـدأ تطبيـع العالقـات مـع العـامل العـريب كمدخـل
لتسـوية املسـألة الفلسـطينية .إضافـة إىل االنعـكاس لتغيري البيئـة اإلقليمية
إلرسائيـل عىل جدلية اإلقليمي-الفلسـطيني ،فقد سـعت إرسائيل ،بشـكل
حثيـث ،يف املرحلـة الثالثـة بربـط املوضـوع الفلسـطيني بقضيـة اإلرهاب،
حيـث ص ّعـدت إرسائيـل مـن ربـط املوضـوع الفلسـطيني باإلرهـاب بعد
فـوت نتنياهـو فرصـة
صعـود داعـش إىل املشـهد اإلقليمـي ،حيـث ال ُي ّ
للتأكيـد على هذه العالقـة ،فمثل ً
ا يف خطابه خلال مؤمتر املنـاخ يف باريس
يف ترشيـن الثـاين  ،2015الذي ُخصـص ملعاجلة قضايا تغيير املناخ وجتديد
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الطاقـة ،بـدأ نتنياهـو خطابـه بموضـوع «اإلرهـاب»ُ ،مشـدد ًا على رياديـة

إرسائيـل يف حماربتـه ،فقـد جـاء يف خطابه:

«علينـا أن نفهـم أن التحريـض املتطـرف والكـذب ُي ّ
غذيـان
اإلرهـاب ،وألولئـك الذين يلتزمـون بالسلام عليهم حماربة
التحريـض ،عليهـم قـول احلقيقـة .إذا كان الرئيـس عبـاس
ملتـزم بالسلام ،عليـه وقـف حتريض شـعبه ضـد إرسائيل،
ويبـدأ بالتنديـد بقتـل األبريـاء يف إرسائيـل ،علينـا اليـوم أن
نُركّـز على األمـن ليس فقط ألمـم العـامل ،وإنام للعامل نفسـه،
وكما إلرسائيـل دور ريادي يف حماربة اإلرهـاب ،نحن نحمل
63
دور ًا رياديـ ًا يف مواجهـة تغيرات املناخ».
وجتـدر اإلشـارة إىل أن تبنـي خطـاب اإلرهـاب يف األجنـدة اإلرسائيليـة
سـاهم يف تعزيـز عالقتهـا مع دول اجلـوار املحيطـة باإلقليم العـريب ،وعزز
من سياسـة األطـراف التـي ذكرناها سـابق ًا ،ويف حماولتها نـزع الرشعية عن
حركـة املقاطعـة ضـد إرسائيل.
يقـود نتنياهـو ،بشـكل شـخيص ،هـذا التوجه ،وبـرز هذا اخلطاب ،بشـكل
واضـح ،بعد تشـكيل التحالـف ملحاربة تنظيـم الدولة اإلسلامية (داعش)
بعـد احلـرب عىل غزة ،الـذي يسـتغله نتنياهو يف كل مناسـبة خلال لقاءاته
مـع قـادة الـدول ودبلوماسـييها .يتبنـى نتنياهـو هـذا التوجه منذ سـنوات
طويلـة ،وحـاول دائ ً
ما ربـط املسـألة الفلسـطينية بقضيـة اإلرهـاب ،إال أن
صعـود اإلدارة األمريكيـة احلاليـة يف العـام  ،2009وانـدالع الثـورات
75

العربيـة ،أدى بـه إىل أن يرتاجـع عـن ذلـك ،وحصره يف امللـف النـووي

اإليـراين ،باعتبـار إيران راعيـة اإلرهاب العاملـي .إال أن هـذا اخلطاب عاد
إىل األجنـدة اإلرسائيليـة بقـوة بعـد اإلعلان عـن حـرب تنظيـم الدولـة،
والعـدوان على غـزة ،وأخير ًا األحـداث يف فرنسـا وأوروبـا .وخصـص
نتنياهـو غالبيـة خطابـه يف األمـم املتحدة العـام  2014ملوضـوع اإلرهاب،
قائل ً
ا «إن محـاس وداعـش فرعـان مـن الشـجرة املسـمومة نفسـها» ،أي
64
اإلرهـاب اإلسلامي.
كما أدى صعـود تنظيـم الدولـة اإلسلامية -داعـش إىل تعزيـز عالقـات
إرسائيـل مـع دول عديـدة تشترك معهـا يف حماربـة اإلرهاب؛ فقـد توثقت
عالقـة إرسائيـل مـع نيجرييا بسـبب حماربة األخيرة لتنظيم «بوكـو حرام»،
الـذي أعلـن والءه لتنظيـم الدولـة ،ومع مصر التي حتـارب «أنصـار بيت
املقـدس» يف سـيناء الـذي أعلـن أيضـ ًا والءه لتنظيـم الدولة ،ومـع األردن
التـي حتارب تنظيم الدولـة ،وبخاصة بعد حرق الطيـار األردين .حتى اآلن
ال هيـدد تنظيـم الدولـة اإلسلامية إرسائيل بشـكل مبـارش ،ولكنه يسـاهم
يف تعزيـز عالقـات إرسائيـل مـع دول املنطقـة والـدول اإلقليميـة البعيدة،
وحتـاول إرسائيـل اسـتغالل ذلك نحـو هتميـش املوضوع الفلسـطيني.

ظهـرت يف السـنوات التـي أعقبـت الثـورات العربيـة تصـورات إرسائيلية
عـدة للتعامل مـع الرصاع الفلسـطيني اإلرسائييل ،يمكن اإلشـارة إىل سـتة
تصـورات مركزيـة ،هـي :أوالً :تصـور نتنياهـو نفسـه ،الذي قـاد احلكومة
خلال السـنوات السـبع األخيرة ،ويمكـن تلخصيـه باملطالبـة باعتراف
فلسـطيني بيهوديـة الدولـة ،وإقامة كيان سـيايس مبتور اسـمه دولـة .ثاني ًا:
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توجـه وخطة نفتـايل بينيت رئيس حـزب البيت اليهودي التـي تتحدث عن

ضـم مناطـق «ج» يف الضفـة الغربية وسلام اقتصادي ،أي حتسين أوضاع
الفلسـطينيني اقتصادي ًا .ثالث ًا :توجه تسـيبي ليفني رئيسـة حركـة «هتنوعاه»
الـذي يعتمـد على تصـورات كانت قـد طرحت يف ظـل حكومـة أوملرت.
رابعـ ًا :طرح يائير لبيد رئيـس حزب «ييش عتيـد» (يوجد مسـتقبل) الذي
وضـع تصـور ًا جديـد ًا خلال مؤمتـر هرتسـليا األخير يف حزيـران العـام
 ،2014مل يطرحـه مـن قبـل ال يف برناجمـه االنتخـايب ،وال خالل فترة توليه
منصـب وزيـر املاليـة يف حكومـة نتنياهو السـابقة .سادسـ ًا :تصـور حزب
العمـل اجلديـد الذي يعتقـد أن حل الدولتين مل يعد ممكن ًا يف هـذه الظروف
(الفلسـطينية واإلقليميـة) ،وينطلـق ،كما اليمين اإلرسائييل اليـوم ،من أن
حـل الصراع الفلسـطيني اإلرسائيلي جيـب أن يكـون جـزء ًا مـن تسـوية
إقليميـة واسـعة جيب أن تتـم بني إرسائيـل والعامل العريب «املعتدل» ،تشـمل
تسـوية املسـألة الفلسـطينية ،بمعنى أنه ال يمكن تسـوية الصراع من خالل
مفاوضـات مبارشة مع الفلسـطينيني والسـلطة الفلسـطينية.
قـدم نتنياهـو خلال مناسـبات خمتلفة تطويـرات على مواقفه الكالسـيكية
السـابقة بخصـوص شـكل التسـوية وطريقتهـا .ففـي العـام  ،2011قـدم
أربعـة خطابـات مركزيـة شـكلت املصـدر األسـاس يف عـرض آرائـه؛
متثـل األول يف خطابـه أمـام الكنيسـت بتاريـخ  16أيـار ،والثـاين خطابـه
أمـام الكونغـرس يف  24أيـار ،والثالـث خطابـه أمـام الوكالـة اليهوديـة
يف  28حزيـران ،والرابـع أمـام اجلمعيـة العامـة يف  23أيلـول .شـكلت
هـذه اخلطابـات إضافـات جوهريـة خلطـاب نتنياهـو الشـهري يف بـار إيالن
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يف حزيـران العـام  ،2009حيـث وضـع املزيـد مـن النقـاط على احلـروف

الغامضـة التـي وردت يف خطابـه األول ،ووضـع املزيـد مـن احلـوايش
واهلوامـش التـي تبـدو أكثر قـوة وأقـوى إلزام ًا بالنسـبة لنتنياهـو من النص
األول الـوارد يف بـار إيلان.
مـن حتليـل مواقف نتنياهو ،يمكن االسـتدالل ،بشـكل شـامل ،على أربعة
معامل أساسـية للتسـوية كام يراهـا ،تتمثل يف:

أوالً .إقـرار فلسـطيني بيهوديـة الدولـة ،إذ إن معيـار حتقيـق السلام هـو
االعتراف بوجـود دولتني لشـعبني ،وإذا كانـت الدولة الفلسـطينية
للشـعب الفلسـطيني ،فـإن إرسائيـل هـي دولـة الشـعب اليهـودي.
ثانيـ ًا .بالنسـبة لقضيـة الالجئين ،فإنـه ال توجـد مشـكلة واحـدة ،بـل ثمة
مشـاكل الجئين ،حيـث لـدى إرسائيـل أيضـ ًا مشـكلة كما لـدى
الفلسـطينيني ،وعليه تتم تسـوية كل مشـكلة بصورة متناسبة ،بحيث
يتـم حـل قضية الالجئين الفلسـطينيني يف الدولة الفلسـطينية وليس
يف إرسائيـل ،أسـوة بما تـم يف إرسائيـل حني متت تسـوية مشـكلة ما
يسـميهم «الالجئين اليهـود» عقب حـرب .1948

ثالثـ ًا .إن الدولـة الفلسـطينية ال بـد أن تكـون منزوعـة السلاح ،بحيث ال
متتلـك تلـك الدولـة أسـلحة هتـدد وجـود إرسائيـل وأمنهـا .هـذا
يتطلـب وجـود ًا عسـكري ًا إرسائيليـ ًا على طـول هنـر األردن .إن
حـدود الدولـة الفلسـطينية يتـم حتديدهـا بنـاء على اتفـاق بين
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الطرفين اإلرسائيلي والفلسـطيني ،وأن هـذه احلـدود ال يمكـن أن

تكـون حـدود الرابـع من حزيـران ،بل تأخذ بعين االعتبـار الطبيعة
الديموغرافيـة للوجـود اإلرسائييل يف املسـتوطنات ،ويتم ضم جممل
الكتـل االسـتيطانية الكبرى والتجمعـات السـكنية إىل داخـل دولة
إرسائيـل.
رابع ًا .أن حتتفظ إرسائيل بمنطقة غور األردن حتت سيطرهتا.
وقـد رافـق طـرح الربامـج واحللـول رصاعـات مبـارشة بين أعضـاء
احلكومـة ،هـذا ال يعنـي أنه مل يكـن هنالك تصـورات أخـرى داخل حزب
الليكـود احلاكـم ،فهنالك تصـور وزير الدفاع السـابق مـويش يعلون الذي
يعتقـد بـإدارة الصراع يف املرحلـة احلاليـة دون احلاجـة إىل حـل للصراع.
ويلمـح يعلـون ،بالـذات ،إىل الضغـط الغـريب مـن أجـل ّ
حل هـذا الرصاع
اآلن ورسيعـ ًا ،ويعتقـد أن على إرسائيـل إدارة الصراع مـع الفلسـطينيني
دون تسـوية لسـنوات قادمـة ،وتكـون نتائـج هـذه اإلدارة أقـل رضر ًا على
إرسائيـل مـن أي اتفـاق هنائـي مـع الفلسـطينيني .وهنالـك تصـورات
أخـرى داخـل الليكـود تنسـجم مـع فكـرة بينيـت لضـم مناطـق «ج» ،أو
إدارة الصراع كما يقترح يعلـون من جهـة أخـرى ،وهنالك موقـف وزير
الدفـاع اجلديـد ليربمان الـذي يعتقد أن السـلطة الفلسـطينية و»أبـو مازن»
للحـل ،وجيـب تأجيل ّ
ّ
احلـل ألجيـال قادمة ،وسـنرى الحق ًا
ليسـوا رشكاء
غير إستراتيجيته يف هـذا املسـألة نحو حلـول إقليميـة تتجاوز
أن ليربمـان ّ
احلركـة الوطنية الفلسـطينية.
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الضم الزاحف وحل «الدولة والنصف»
بعـد الثـورات العربيـة كثفـت إرسائيـل مـن سـيطرهتا الكولونياليـة على
األرايض الفلسـطينية ،وبخاصـة مناطـق ج .والسياسـات اإلرسائيليـة
املتبعـة يف مناطـق ج هتـدف إىل ضـم هـذه املناطـق إىل السـيادة اإلرسائيلية،
وذلـك كجزء مـن الرؤيـة اإلرسائيليـة للحل النهائـي للرصاع الفلسـطيني
اإلرسائيلي .وتتبـع إرسائيـل «سياسـات الضـم الزاحف» ،التـي تنتج ح ً
ال
جديـد ًا مـن وجهـة النظـر اإلرسائيليـة ،وهـو حـل الدولة والنصـف ،وهو
اخليـار اليمينـي اجلديـد حلـل الدولتين وحـل الدولـة الواحـدة .ال تنطلق
سياسـات الضـم الزاحـف مـن إعلان رسـمي نحـو ضـم مناطـق ج ،بـل
مـن خلال تشـكيل واقـع على األرض ويف الوعـي يسـمح بضـم مناطـق
ج ،أو على األقـل خلـق واقـع جديـد يف هـذه املناطـق لكـي يتـم التعامـل
معهـا كام يتـم التعامـل اإلرسائييل مع قضية القـدس .فالواقـع الذي خلقته
إرسائيـل يف القـدس ،أصبـح يصعب على أي قائـد إرسائييل ،وعلى الرأي
العـام اإلرسائيلي ،االنسـحاب مـن املدينـة إىل حـدود الرابع مـن حزيران.
تتبـع إرسائيـل ثالثـة أنماط من الضـم يف املنطقـة ج ،وهـي األنامط نفسـها
التـي اتبعتهـا يف هتويـد القـدس ،لكـن الفـرق بني القـدس ومناطـق ج ،أن
إرسائيـل قامـت أوالً بضـم القـدس ثـم هتويدهـا ،أمـا يف حالـة مناطق ج،
فإهنـا تقـوم بخلـق واقـع جديـد يسـهل ضمهـا .وتصنـف هـذه األنماط
على النحـو التـايل :الضم الفعلي ،وهو يشـمل عمليـات االسـتيطان وبناء
الوحـدات السـكنية واملؤسسـات وبنية حتتيـة داعمة .الضـم القانوين ،وهو
الضـم الداعـم قانونيـ ًا للضم الفعلي والعميل كما هيدف إىل إعطـاء رشعية
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وأرضيـة قانونيـة للضم الزاحف وصوالً إىل الضـم الفعيل والقانوين .الضم

الرمـزي ،وهـو هيدف إىل تشـكيل وعـي إرسائييل مؤيد للضـم كام حدث يف
القـدس ،كما هيـدف إىل تغييب اخلط األخضر يف الوعـي اإلرسائييل وذلك
تزامنـ ًا مـع تغييـب اخلـط األخرض على األرض.
بعـد الثـورات العربيـة ،تلقـت إرسائيـل خلال العـام  ،2012رضبـة
دبلوماسـية موجعـة بعـد أن تـم قبـول الطلـب الفلسـطيني بانضمام دولـة
فلسـطني إىل األمـم املتحـدة بصفة مراقـب ،حيث أيـد الطلب الفلسـطيني
 138دولـة ،ومنهـا غالبيـة دول االحتـاد األورويب (ومنها فرنسـا وإيطاليا)،
ودول مثـل اهلنـد ،والصين ،وروسـيا .وامتنعـت  41دولـة (ومنهـا أملانيا
وبريطانيـا) ،وعـارض الطلـب ثماين دول فقـط (إرسائيـل ،الواليـات
املتحـدة ،كنـدا ،التشـيك ،بنما ،جـزر املارشـال ،ميكرونوزيـا ،نائـورو،
وبلاو) .وقـد شـكلت نتائـج التصويـت صفعـة إلرسائيل بسـبب اجلهود

الدبلوماسـية الكبيرة التـي بذلتهـا ملنـع حصـول ذلـك ،أو على األقـل يف
إقنـاع دول مركزيـة يف العـامل ،ودول أخـرى ،على معارضـة الطلـب ،وهو
مـا كان سـيعترب إنجـاز ًا دبلوماسـي ًا إرسائيليـ ًا حتـى لـو متـت املوافقـة على
ا لطلب .
وصـف الباحـث يف معهـد دراسـات األمـن القومـي يف جامعـة تـل أبيب،
هيـودا بـن مئير ،نتيجـة التصويـت على الطلـب الفلسـطيني بأهنـا «هزيمة
سياسـية» إلرسائيـل .ألنـه «جسـد العزلة الكبيرة إلرسائيـل» ،وهي عزلة
غير مسـبوقة منـذ العدوان الثالثـي عىل مرص العـام  ،1956فحتـى الدول
األوروبيـة التـي متثـل بالنسـبة إلرسائيـل «األقليـة األخالقيـة» ،مل تقـف
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إىل جانـب إرسائيـل ضـد الطلـب الفلسـطيني .وأشـار بـن مئير إىل «أن
التصويـت بتأييد الطلب الفلسـطينيُ ،يعد قبل كل يشء تصويتـ ًا احتجاجي ًا

للـدول الغربيـة ضـد السياسـة اخلاطئـة التـي تتبعهـا حكومـة إرسائيـل يف
السـنوات األخيرة ،فالعامل ليس مسـتعد ًا لتقبـل حقيقة أن رئيـس احلكومة
يعلـن يف الكنيسـت واجلمعيـة العموميـة والكونغرس األمريكـي عن دعمه
إلقامـة دولـة فلسـطينية ،ومتسـكه بحـل الدولتين للشـعبني ،بينما وزراؤه
وأعضـاء الكنيسـت من حـزب الليكود يتحدثـون ويعملون مـن أجل منع
65
أي إمكانيـة حلل الصراع».
وأعقـب قرار األمـم املتحدة ،تقرير أصدره جملس حقوق اإلنسـان يف األمم
املتحـدة حـول املسـتوطنات اإلرسائيليـة يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة،
اعتبر املسـتوطنات خمالفة للقانـون الـدويل واتفاقية جنيف الرابعة ،وناشـد
دول العـامل العمـل عىل إيقافه ،وفـرض عقوبات عىل إرسائيـل .ويعترب هذا
التقريـر مه ً
ما يف الضغـط عىل إرسائيل ،حيث أنه يسـمح للفلسـطينيني ،بعد
أن يوقعـوا على اتفاقيـة رومـا ،ويف أعقـاب قبوهلم عضـو ًا مراقبـ ًا يف األمم
املتحـدة ،بتقديم دعـوى إىل حمكمة اجلنايـات الدولية ضد املسـتوطنات.

66

ال بـد من التشـديد عىل أن إرسائيـل رأت أن أي تقدم يف مرشوع تسـوية مع
الفلسـطينيني جيـب أن خيـدم مشروع مواجهتها للملـف النـووي اإليراين،
وبالتـايل حصر التعامـل معها كمجـرد ملحق للقضيـة اإليرانيـة ،يف البداية
وبعـد اندالع الثـورات العربية ،كانـت إرسائيل ال متانع التعامـل مع امللفني
معـ ًا ،ألهنا تعلـم أهنا لن تسـتطيع الوقوف أمـام ضغوطات دوليـة وإقليمية
حلـل املسـألة الفلسـطينية مقابل حـل امللف النـووي اإليـراين .ويف املرحلة
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الثالثـة ،وبعـد أن اسـتقر هلـا الواقـع أن العامل العريب مشـغول بحالـه ،باتت

تشـدد على التمييـز بني امللفين الفلسـطيني واإليـراين ،ال بل إحلـاق امللف
الفلسـطيني بملـف اإلرهـاب الـدويل .فجـاء اتفـاق جنيـف بين الـدول
اخلمـس زائـد ًا واحـد ًا معارضـ ًا هلذا النهـج ،حيث اسـتمر الضغـط الدويل
عليهـا إلنجاز تسـوية مـع اجلانب الفلسـطيني.
إرسائيليـ ًا ،فـإن إرسائيـل مل تقـدم حتـوالً ملحوظـ ًا يف مواقفهـا السياسـية،
بـل إن قـراءة العقـل السـيايس اإلرسائيلي الرسـمي احلاكم يقـود إىل نتيجة
تقـول إن إرسائيـل أصبحـت أكثر بعـد ًا ،وربام رغبـة يف حتقيق اتفاق سلام
مـع الفلسـطينيني ،وإن مقولـة إدارة النـزاع ال حله ،تعمقـت أكثر وأخذت
أبعـاد ًا جديـدة تقترح بـأن الوضـع الراهن هـو أفضـل الصيغ التـي يمكن
مـن خالهلـا إدارة النزاع.
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القسم اخلامس
استنتاجات وتوصيات

تعـرض هـذا البحـث ،عبر الرصـد والتحليـل ،للسياسـات اإلرسائيليـة
اإلقليميـة اجتـاه املسـألة الفلسـطينية بعـد انـدالع الثـورات العربيـة،
والتغييرات احلاصلـة يف املنطقـة العربيـة ،ويصـل البحـث يف هذا السـياق
إىل اسـتنتاجات عـدة:
أوالً .انتقلـت إرسائيـل مـن مرحلـة الصدمـة ممـا حـدث يف العـامل العـريب
والتخوفـات التـي رافقتهـا نتيجة التغييرات الكبيرة والرسيعة التي
حصلـت ،إىل مرحلـة إعـادة التـوازن اإلستراتيجي ،بحيـث باتـت
إرسائيـل تـرى يف التغييرات احلاصلـة فرصـة هلـا لتعزيـز مكانتهـا
اإلقليميـة عبر البحـث عن تقاطـع املصالح مـع دول إقليميـة عربية
وغير عربيـة .يف هذا السـياق ،جيـب التأكيد عىل أن تقاطـع املصالح
الـذي تريـد إرسائيـل تعزيـزه وإبـرازه ،ال يعنـي تطابقـ ًا يف الـرؤى
واملصالـح بينهـا وبين دول إقليمية.
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ثانيـ ًا .عـززت مـآالت األحـداث والتغيرات احلاصلـة يف البيئـة اإلقليمية
إلرسائيـل مـن تفوقهـا اإلستراتيجي ،وتعمـل على اسـتغالل ذلك
مـن أجل تعزيـز مكانتها اإلقليميـة .ويظهر التفـوق اإلرسائييل ،عىل
األقـل يف املدى املنظور ،من خلال تراجع التهديـد التقليدي املبارش
هلـا ،فـكل دول اجلوار مشـغولة يف شـؤوهنا الداخلية ،وجيوشـها إما
اهنـارت (مثل سـوريا والعـراق) ،وإما مشـغولة يف مشـاكلها األمنية
الداخليـة ورصاعـات أهلية (مصر واألردن ولبنان) ،وإما مشـغولة
يف رصاعـات بينية (مثل السـعودية).

ثالثـ ًا .سـاهم االتفاق النـووي مع إيران ،على الرغم من معارضـة إرسائيل
لـه ،يف إهنـاء آخـر األخطـار الكبيرة إلرسائيـل يف هـذه املرحلة عىل
األقـل ،حيـث صنفتـه إرسائيـل كخطـر وجـودي عليهـا .وتـرى
إرسائيـل أن االتفـاق غير من جوهـر وشـكل اخلطر اإليـراين عليها
بعـد االتفـاق ،وهـو أحد األسـباب التـي دفعتهـا إىل تعزيـز مكانتها
اإلقليميـة وبنـاء عالقـات مـع دول إقليميـة تتقاطـع معهـا يف رؤيـة
إيـران كخطر عليهـا أيض ًا .إال أن إرسائيل ال تـزال تعتقد أن االتفاق
هـو سـيئ ،ألن مـا فعله هو تأجيـل اخلطر عليهـا ،وليس إلغـاءه ،إال
أهنـا حتـاول ،يف هذه الفترة ،تعزيز عالقاهتـا لتفادي اخلطر املسـتقبيل
عليها مـن املشروع النـووي اإليراين.

رابعـ ًا .جـددت إرسائيـل خلال هـذه الفترة سياسـة األطـراف التقليديـة
التـي ابتكرهـا بـن غوريـون ملواجهـة العـداء العـريب إلرسائيـل،
وقامـت إرسائيـل خلال السـنوات األخيرة بتعزيـز هـذه السياسـة
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وتوسـيعها لتشـمل دوالً يف أفريقيـا ،وحـوض املتوسـط ،ودول

االحتـاد السـوفييتي السـابق ،وقـد سـامهت هـذه السياسـة يف التأثري
على املسـألة الفلسـطينية ،وبخاصـة يف التصويـت يف جملـس األمـن
واألمـم املتحـدة لصالـح إرسائيـل ضـد قـرارات تتعلـق باملسـألة
الفلسـطينية ،مثـل امتنـاع نيجرييـا يف جملـس األمـن ،وموقـف
اليونـان املعـارض ملشروع االحتـاد األورويب يف مقاطعـة منتجـات
املسـتوطنات ،وتغييرات يف مواقـف اهلنـد يف العامين املنرصمين.

خامسـ ًا .بنـاء على ما ذكر مـن اسـتنتاجات يف النقـاط األربع السـابقة ،فقد
سـامهت التغييرات اإلقليمية يف التأثير عىل التوجهـات اإلرسائيلية
مـن املسـألة الفلسـطينية ،حيـث اعتمـدت إرسائيـل يف تعاملهـا مـع
املوضوع الفلسـطيني على السياسـات التالية:
1 .1العمـل على هتميـش املوضـوع الفلسـطيني من خلال اال ّدعاء
املثابـر؛ أن الرصاع الفلسـطيني اإلرسائييل ليس السـبب يف عدم
االسـتقرار يف املنطقـة ،وأن الرصاعـات األهليـة واإلقليميـة يف
العـامل العـريب تثبـت أن املوضـوع الفلسـطيني هو قضيـة ثانوية
يف املنطقة.
2 .2حتويـل املسـألة الفلسـطينية إىل قضيـة أمنية باألسـاس ،وأن أي
حـل جيـب أن يبـدأ مـن االعتبـار األمنـي ،وذلـك على ضـوء
التغييرات يف املنطقـة العربيـة وصعـود اجلامعـات اإلرهابيـة،
والعنف املسـترشي يف املجتمعـات العربية ،وغياب االسـتقرار
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سياسـية باال ّدعـاء أن املوضـوع الفلسـطيني هو موضـوع أمنى
باألسـاس ،وأن إرسائيـل لـن تقبـل أن جيري يف الضفـة الغربية
بعد انسـحاهبا مـا جرى يف سـوريا وباقـي الـدول العربية ،ألنه
هيـدد األمـن اإلرسائييل.
3 .3ربـط املقاومة الفلسـطينية باإلرهاب يف العـامل العريب ويف العامل،
حيـث تتبنـى إرسائيـل خطابـ ًا رسـمي ًا مثابـر ًا يف ربـط املقاومـة
الفلسـطينية باإلرهـاب يف املنطقـة العربيـة ،من خلال االدعاء
أن «اإلرهـاب» الفلسـطيني هـو امتـداد لإلرهـاب يف املنطقـة
والعـامل ،وليـس مقاومة وطنيـة مرتبطة باالحتلال اإلرسائييل،
وهـو نتـاج لإلرهاب «اإلسلامي» اإلقليمي والعاملـي ،دوافعه
دينيـة وليسـت وطنية.
4 .4على ضـوء التغييرات يف العـامل العـريب ،وحمـاوالت إرسائيـل
تعزيـز مكانتهـا اإلقليميـة مـن جهـة ،وهتميـش املوضـوع
الفلسـطيني مـن جهـة ثانيـة ،تبنـت إرسائيـل تصـور التسـوية
اإلقليميـة مدخل ً
ا لـكل تسـوية يف املوضـوع الفلسـطيني.
واعتربت أن أي تسـوية للصراع الفلسـطيني اإلرسائييل ،جيب
أن تبـدأ مـن تسـوية إقليميـة ،مـا يشـكل هروبـ ًا إرسائيليـ ًا من
أي مفاوضـات مبـارشة مع الفلسـطينيني (ضمن جـدول زمني
وأجنـدة واضحين) ،إىل رفع شـعار التسـوية اإلقليميـة ،حتى
بدون الفلسـطينيني ،لتشـكل أرضية لتسـوية مع الفلسـطينيني.
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وبـات هـذا التصـور حمـل إمجـاع إرسائيلي كبير يف املشـهد

السـيايس اإلرسائيلي فرضتـه التحـوالت يف البيئـة اإلقليميـة
إلرسائيـل.
5 .5على ضوء ما ذكـر ،تسـعى إرسائيـل إىل حتقيق هدفهـا املركزي
الـذي يتمثـل يف هتميـش املسـألة الفلسـطينية على املسـتوى
الدويل ،مـن خالل ربط املقاومـة الفلسـطينية باإلرهاب ،وعىل
املسـتوى اإلقليمـي مـن خلال تبنـي فكـرة التسـوية اإلقليمية
أوالً .ويف أثنـاء هـذا التوجـه الـذي تثابـر عليه إرسائيـل ،فإهنا
تعمـق مـن سـيطرهتا الكولونياليـة يف الضفة الغربيـة ،وبخاصة
يف مناطـق (ج).
6 .6اسـتمرت إرسائيل يف تعزيز االنقسام الفلسـطيني بعد الثورات
العربيـة ،وبخاصـة أهنـا تـرى يف االنقسـام مركبـ ًا أساسـي ًا مـن
مركبـات السياسـات اإلرسائيليـة جتـاه املسـألة الفلسـطينية.
كان التعامـل اإلرسائيلي يف البدايـة مع قطـاع غزة تعامل ً
ا امني ًا
كاملاً ،ثم بـات التعامل معهـا كقضية سياسـية بالدرجة األوىل
وكقضيـة أمنية بالدرجـة الثانية .وتتبنى إرسائيل ،منذ سـنوات
قليلـة ،إستراتيجية تعزيـز االنقسـام وإضعاف طريف االنقسـام
دون الوصـول هبما إىل حالـة االهنيـار ،وذلـك عبر إضعـاف
السـلطة عبر حماولـة إفشـال كل تسـوية سياسـية مثلما حصل
مـع مبـادرة كيري األخيرة ،أو العمـل على إفشـال جهودهـا
الدبلوماسـية الدولية ،ويف الوقت نفسـه منع اهنيارهـا اقتصادي ًا
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أو ممارسـة ضغـط أمنـي يـؤدي إىل اهنيارهـا ،وإضعـاف محاس
عرب اسـتمرار احلصـار دون العمل عسـكري ًا عىل إسـقاط حكم

محـاس أو جتويع القطـاع ،ولذلـك مل تكن هنالك مشـكلة لدى
إرسائيـل يف السماح للمسـاعدات اإلنسـانية الرتكيـة الوصول
إىل القطـاع يف إطـار االتفـاق بين الدولتين ،السـيام أن هنالك
وزراء يقرتحـون بنـاء مينـاء بحـري يف القطـاع ،مثـل الوزيـر
يرسائيـل كاتس املعـروف بمواقفـه املتطرفـة اجتاه الفلسـطينيني.

سادسـ ًا .على ضـوء مـا ذكـر يف النقطـة اخلامسـة مـن اسـتنتاجات تتعلـق
بالسياسـات اإلرسائيليـة جتـاه املسـألة الفلسـطينية ،فـإن البحـث
يقترح التوصيـات التاليـة ملواجهـة السياسـات اإلرسائيليـة:
1 .1العمـل على إهنـاء االنقسـام الفلسـطيني ،وإعـادة اللحمـة
اجلغرافيـة والوطنيـة بين قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة ،بمعنى
أن يتحـول مصير الضفة الغربيـة وقطاع غـزة إىل مصري واحد.
وجيـب أن يتـم ذلـك مـن خلال احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية
نفسـها ،ومـن خالل العمق العـريب هلا ،حيـث أن العمق العريب
لـه تأثير على طـريف االنقسـام بالسـلب واإلجيـاب ،وجيـب
تعزيـز دور العمـق العريب من اجل إهناء االنقسـام الفلسـطيني،
ورضب اإلستراتيجية اإلرسائيليـة يف الصميـم ،حيـث أن بقاء
االنقسـام بـات أحـد املركبـات األساسـية يف اإلستراتيجية
اإلرسائيليـة يف التعامل مع املسـألة الفلسـطينية ،حيـث أن إهناء
االنقسـام ،جيـب أال خيضـع أو يأخـذ بعين احلسـبان املوقـف
92

إسرائيل والبيئة اإلقليمية

اإلرسائيلي ،أو حتـى االسـتامع أو االنتبـاه لـه.
2 .2على احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية املتمثلـة بمنظمـة التحريـر
الفلسـطينية ،علاوة على السـلطة الفلسـطينية ،اسـتعادة
مواقعهـا التقليديـة اآلخـذة بالرتاجع لصالح الغـزو اإلرسائييل
الدبلومـايس املدعـوم مـن التحـوالت يف العـامل العـريب ،مثـل
عـودة املوضـوع الفلسـطيني كموضـوع احتلال يف اهلنـد،
واليونـان ،ودول أفريقيـا .وهـذا لـن يتـم بـدون إستراتيجية
دبلوماسـية فلسـطينية تشترك هبـا مركبـات فلسـطينية وعربية
خمتلفـة ،مثـل منظمـة التحريـر ،والسـلطة الفلسـطينية،
ومؤسسـات املجتمـع املدين ،واجلاليـات الفلسـطينية والعربية.
ففـي ظل االنشـغال بالتحـوالت يف العامل العـريب والرصاعات
الداخليـة ،متـددت إرسائيـل يف أفريقيـا ،وحـوض املتوسـط
(قبرص واليونـان) ومـع اهلنـد ،ويقـع على احلركـة الوطنيـة
الفلسـطينية الدور واملسـؤولية لالنتباه إىل هـذا التمدد ،والعمل
على إيقافـه أو -عىل األقـل -أن ال يكون عىل حسـاب مواقف
هـذه الـدول من املسـألة الفلسـطينية ،وهـو ما حتـاول إرسائيل
فعله .

3 .3على احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية أن تكـون بمعـزل عـن
اخلالفـات األهليـة العربيـة ،بل جيـب أن تعمل على تكون حمل
إمجـاع عـريب .وعلى احلركـة الوطنية العمـل أن تكـون املبادرة
العربيـة ثابتـة يف مبادئهـا جتـاه حـل الصراع ،وهـو أن تبقـى
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املسـألة الفلسـطينية مـن جهـة أخـرى ،وذلـك على اعتبـار أن
حـل املسـألة الفلسـطينية ح ً
ال عـادالً يسـبق أي تسـوية إقليمية
تسـعى إرسائيل إىل إنجازها مسـتغلة الظروف املتغيرة يف البيئة
اإلقليميـة ،وهـذا حيتـاج مـن اجلانـب الفلسـطيني التأكيـد عىل
املبـادرة العربيـة ،ال بـل وتعديلهـا ،بحيث تشـمل بنـود ًا تتعلق
بتعزيـز املقاطعة إلرسائيل اذا اسـتمرت بمرشوعها االسـتيطاين
يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة العـام .1967
4 .4على احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية بنـاء إستراتيجية مقاومـة
فلسـطينية جامعـة ،تعتمـد االحتجـاج الشـعبي السـلمي
املنظـم ،والعمـل على تنفيذ هـذه اإلستراتيجية بشـكل مثابر،
فمثـل هـذه اإلستراتيجية تعيـد مركزيـة املسـألة الفلسـطينية
كمسـألة احتلال ،وكقضيـة كولونياليـة ،كام أهنا تنفـي االدعاء
اإلرسائيلي حـول الربط بين املقاومة وبني اإلرهـاب .جيب أال
نسـتنتج من هـذه التوصيـة أن تبنـى املقاومة السـلمية الشـعبية
جـاء كـرد فعل على خطـاب االحتالل جتـاه املقاومة املسـلحة،
بـل كمصلحة فلسـطينية باألسـاس ،نابعـة من قرار فلسـطيني
وطنـي بـات يفهـم أن املتغيرات اإلقليميـة والدوليـة باتـت
تسـتدعي مثـل هـذه املقاومـة ،وأن جـزء ًا مـن هـذه املصلحـة
نفـي االدعـاء اإلرسائيلي طبعـ ًا ،فتدويـل القضيـة الفلسـطينية
ال يكفـي يف ظـل غيـاب مقاومـة على األرض ،فاملتغيرات
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اإلقليميـة والدوليـة ال متنـح التدويـل قـوة كافيـة للضغط عىل
االحتلال بـدون مقاومـة على األرض.
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