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عقب تقاعد كبار املسؤولني املدنيني والعسكريني أو تخليهم عن تق ّلد املسؤولية ،عاد ًة ما يستمرون بعد
تقاعدهم يف االضطالع ،عىل نحو مبارش أو غري مبارش ،بدو ٍر مهم يف بلورة الرؤى االسرتاتيجية واالسترشافية
ٍ
مستويات وسيطة Meso
تهم البلد أو املنطقة ككل ،أو عىل
لبلدانهم ،سواء عىل مستويات كلية ّ Macro
تهم مجاالت عملهم والخربة التي راكموها فيها عىل مدى السنني .ففي مجال وضع صور املستقبل
ّ
واسرتاتيجيات التحضري له والعمل فيه ،تُع ّد عوامل املعرفة العملية  Know-howوالخربة املرتاكمة
رضوري ًة ومؤ ّكد ًة ،لتفادي أخطاء املايض ،وإرساء أسس العمل يف الحارض من أجل تل ّمس معامل الغد.
وقد اكتست أسئلة املستقبل هذه أهمي ًة مضاعفة يف سياق عدم اليقني الذي وسم فرتة ما بعد
الثورات العربية لعام  ،2011واضطراب املشهد اإلقليمي ،وانفتاح مآالت املستقبل أمام سيناريوهات
متعددة ،ال سيام بالنسبة إىل دول ٍة مثل إرسائيل سمتها األساسية القلق الوجودي من املستقبل .فالربيع
العريب قد كان ذا آثا ٍر ج ّمة – يف بداياته عىل ّ
األقل – يف إرسائيل ،وو ّلد لديها تخ ّوفات كربى من مخاطر
تحوالت املنطقة وبروز أنظمة عربية دميقراطية متثّل شعوبها ح ًقا .ال غرو إ ًذا أنّ الدوائر السياسية
والفكرية والصحفية اإلرسائيلية قد انك ّبت عىل تت ّبع ما يجري يف املنطقة العربية بعامة والرشق األوسط
وتقص انعكاسات هذه التطورات عىل إرسائيل ،وتقرير ما ينبغي للكيان الصهيوين عمله
بخاصةّ ،
ملواجهة املخاطر الناجمة عن هذه التطورات.
ً
وتحليل ،واكبت
ودرسا
وبوصفها إحدى ّ
أهم املؤسسات العربية التي تُعنى بالشأن اإلرسائييل تت ّب ًعا ً
مؤسسة الدراسات الفلسطينية هذه الدراسات والبحوث والتقارير التي شارك فيها نخبة من كبار
الباحثني واألمنيني والسياسيني اإلرسائيليني ،وانتقت من بني املئات منها ما ارتأت أنه األهم واألكرث تعب ًريا
ّ
عم يدور يف هذه الدوائر اإلرسائيلية ،ثم ترجمتها إىل العربية ،وأصدرتها يف الكتاب الذي نقوم مبراجعته.
تكمن أهمية الكتاب يف التع ّرف إىل الرؤى اإلرسائيلية للواقع العريب املتأزّم وخططها ملستقبل املنطقة،
وما تعتزم انتهاجه من اسرتاتيجيات لتحقيق غاياتها املستقبلية املح ّددة؛ عىل اعتبار أنّ القيادات السياسية
واألمنية يف إرسائيل غال ًبا ما تويل أهمي ًة ،لدى بلورة سياساتها ،للتوصيات والتحليالت الواردة يف الدراسات
الصادرة عن مراكز األبحاث األكادميية واالسرتاتيجية املتخصصة ويف دراسات ذوي الخربة وتقاريرهم.
يق ّدم الكتاب صور ًة مر ّكزة للرؤية اإلرسائيلية للرصاعات يف الرشق األوسط ،وانعكاساتها عىل أمن
إرسائيل ،يف أعقاب اله ّزة القوية التي مثّلها الربيع العريب ،سواء فيام يتصل بدرس أسباب تح ّوالت
املنطقة وانعكاساتها عىل الشأن اإلرسائييل وتحليلها ،أو يف ما تع ّلق مبا ينبغي للكيان الصهيوين عمله
ملواجهة هذه التغريات وكيفية االستفادة منها ،أو حتى ما تع ّلق باإلسهام يف إعادة رسم املشهد العام يف
املنطقة ،وتشكيل تحالفات اسرتاتيجية جديدة مع الدول العربية.

280

الكتـاب الرابع 2019 -
تاعجارم

تكاد غالبية األبحاث املض ّمنة بني د ّفتي هذا الكتاب تؤ ّكد خطورة الربنامج النووي اإليراين ،وبدرج ٍة ّ
أقل
الحركات اإلسالمية الصاعدة ،وال س ّيام تلك املجموعات املوجودة يف شبه جزيرة سيناء ،وحامس يف غزة،
والجهاد اإلسالمي يف لبنان ،وكذلك حزب الله الذي يوصف بأنه "التنظيم اإلرهايب األقوى يف العامل".
تذهب إحدى خالصات الكتاب إىل أنّ األوضاع الحالية التي مت ّر بها املنطقة العربية ،والتي أعقبت االنقالب
العسكري يف مرص يف عام  ،2013والثورات املضادة التي تلته ،قد تكون فرصة لعقد صفقة سالم برشوط
مالمئة إلرسائيل مع الجناح الس ّني "املعتدل" للدول العربية وليس مع الطرف الفلسطيني(((؛ وال سيام
مع نظرة االرتياح الذي ينظر بها ك ّتابه إىل انهيار جيوش عربية نظامية كانت متثّل تهدي ًدا إلرسائيل منذ
إنشائها ،مثل الجيشني العراقي والسوري.
ّ
يستهل الكتاب إفرايم كام وآخرون بدراس ٍة موسومة "الهزات األرضية يف الرشق األوسط" ،يتناولون
فيها عىل نح ٍو وصفي تحلييل ما طرأ يف منطقة الرشق األوسط من تحوالت جيوسياسية بع ْيد الربيع
العريب .ونقطة انطالقهم يف هذه الدراسة هي اعتبار أنّ املنطقة العربية تفتقر منذ بضعة عقو ٍد إىل
ثم حلول قوى غري عربية يف
قيادة قادرة عىل مواجهة التحديات الجسيمة التي تعرضت لها ،ومن ّ
تأدية هذا الدور الريادي ،وهي إيران وتركيا ،وإىل حد ما إرسائيل ،إضافة إىل قوى غري دوالتية متمثلة
باألساس يف التنظيامت الجهادية .ويخلص هؤالء إىل أنّ إرسائيل ،وإن كانت قد استفادت من اضطراب
املنطقة العربية من خالل تحسني تنسيقها األمني مع مرص واألردن ،ورمبا مع بلدان عربية أخرى ،بفعل
التهديدات اإلرهابية الحقيقية أو املزعومة ،فإنه مثة إمكانية لتعزيز هذه املكاسب وتوثيق التعاون بني
إرسائيل ودول عربية "معتدلة".
ويف دراس ٍة بعنوان "بيئة إرسائيل االسرتاتيجية يف السنوات  2015-2011وتوصيات للسياسة اإلرسائيلية
يف السنوات  ،"2020-2016يؤ ّكد عاموس يادلني ،وهو رئيس معهد دراسات األمن القومي بإرسائيل،
رضورة بلورة اسرتاتيجية إرسائيلية يف ضوء التحوالت التي جاء بها الربيع العريب ،ومن أبرزها وف ًقا
للخبري اإلرسائييل ،تف ّكك بعض الدول العربية ،وبروز تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش"
بوصفه ً
رئيسا يف املنطقة ،وعودة االهتامم العسكري للقوى العظمى باملنطقة ،وعزل إيران،
فاعل ً
وااللتقاء الرباغاميت ملصالح إرسائيل وبعض البلدان السنية "املعتدلة" .ومن أهم ما يخلص إليه يادلني من
توصيات رضورة تعزيز التنسيق والتفاهامت املتوازية مع الواليات املتحدة األمريكية لتبني اسرتاتيجية
موحدة تجاه املسألة اإليرانية ،وهو ما تتجىل آثاره اليوم بجالء .يضاف إىل إبرازه التهديد األسايس
عليا ّ
اآلخر إلرسائيل املتمثل يف حزب الله ،والذي يويص يادلني بخصوصه بالتعامل معه ومع الدولة اللبنانية،
بوصفهام كيانًا واح ًدا يف حال القيام بهجو ٍم عسكري جديد.
1

وهي الرؤية التي جاءت متوافق ًة إىل ح ٍّد ما مع ما رشح إىل حدود تاريخه من "صفقة القرن".
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عاموس يادلني هو أيضً ا صاحب الدراسة الثالثة بعنوان "أن يكون إلرسائيل موقف من نظام األسد
واجب أخالقي ورضورة اسرتاتيجية" ،والتي يعيد فيها تأكيد ما ذكره يف دراساته السابقة من أنّ محور
إيران  -حزب الله ميثّل التهديد األكرب إلرسائيل ،ويتبنى هد ًفا اسرتاتيج ًيا هو القضاء عىل إرسائيل .ومن
ٍ
رسي إلرسائيل مع املعسكر السني املؤلف من دول الخليج واألردن ومرص
ثم ،فهو يويص بإنشاء
ّ
تحالف ّ
وتركيا؛ عىل اعتبار أنّ مثل هذا التحالف ،بالرشاكة مع الواليات املتحدة ،هو السبيل األمثل من أجل
إضعاف إيران وحزب الله وإطاحة األسد يف سورية.
ويذهب رون تريا يف دراس ٍة بعنوان "االسرتاتيجيا اإلرسائيلية لحقبة ما بعد سايكس  -بيكو" إىل اعتبار
ٍ
منعطف تاريخي مهم ،قد يقود إىل مرحلة من
حقبة سايكس  -بيكو منتهي ًة ،فاتح ًة املجال أمام
التهديدات الجدية عىل أمن إرسائيل ،من منطلق تف ّكك بعض الدول العربية وبروز حروب أهلية
ثم حالة عامة من عدم االستقرار ال ينظر إليها تريا بعني الرضا
وقوى غري دوالتية وتدخالت أجنبية ،ومن ّ
بالنسبة إىل أمن إرسائيل .ولذا فهو يقرتح عد ًدا من التوصيات لتعزيز أمن األردن ،والتعاون مع مرص،
وتسليح و /أو متويل بعض املجموعات اإلثنية كاألكراد أو الدروز .ويذهب حتى إىل إمكانية تحقيق
توازن يف الجوالن مع مجموعات تعتربها إرسائيل إرهابية كـ "جبهة النرصة" ،ما دام الهدف األسمى هو
درء وضع إيران و /أو حزب الله موطئ قدم فيه.
أما نري بومس ،فيناقش ،يف دراس ٍة بعنوان "عالقات حسن جوار عىل الحدود الشاملية؟ سياسة إرسائيل
حيال الوضع الراهن يف الجوالن السوري املحتل" ،تطور سياسة إرسائيل حيال املنظامت اإلرهابية
واملتمردة التي تسيطر عىل الجزء الجنويب من هضبة الجوالن السوري املحتل ،ورغبتها يف إقامة منطقة
"آمنة" جنوب الجوالن تحت حامية إرسائيلية إقليمية دولية.
يفرتض كل من جدعون ساعر وغايب تسيبوين ،يف الدراسة السادسة وعنوانها "حان الوقت للقول ودا ًعا
سورية ،ودا ًعا سايكس  -بيكو" ،أنّ الحرب األهلية يف سورية قد جعلت من املستحيل العودة إىل سورية
املوحدة التي كانت قامئ ًة حتى سنة  ،2010وأنّ تقسيمها إىل عدد من الكيانات السياسية ال مندوحة
عنه ،من دون أن يكون نتاج التسويات الجديدة بنية فدرالية أو كونفدرالية.
عاموس يادلني هو أيضً ا صاحب الدراسة املوسومة بـ "روسيا يف سوريا والدالالت بالنسبة إىل إرسائيل:
أهداف التدخل الرويس" التي تعالج موضوع التدخل الرويس يف الحرب الدائرة يف سوريا؛ أهدافه ،ومساره،
يشجع يادلني تطوير منظومة العالقات االسرتاتيجية
وإنجازاته ،وحدوده .ويف ضوء هذه التطوراتّ ،
الناشئة مع روسيا ،عىل أساس اعرتاف موسكو مبصالح إرسائيل يف سورية ولبنان والجوالن ،وال سيام
بالنظر إىل تحجيم دور حزب الله وإيران فيهام.
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ويطرح شلومو بروم ويورام شفايترس ،يف دراستهام "هل ينبغي إلرسائيل وضع التيار السلفي – الجهادي
عىل رأس سلم التهديدات؟" ،السؤال بخصوص التهديدات ذات األولوية بالنسبة إىل إرسائيل ،معتربين
"املحور الشيعي" عىل رأس سلم هذه األولويات من حيث كونهام معيارين رئيسني :قوة التهديد،
وإمكان تح ّقق هذا التهديد .أما يعقوب عميدرور ،فيدرس فرتة "الربيع العريب" ،يف دراس ٍة له عنوانها
"العاصفة العارمة يف الرشق األوسط ،الداللة بالنسبة إىل إرسائيل" وما أفرزته من تهديدات بالنسبة إىل
فرص للتعاون والتحالف وتحقيق مكتسبات أيضً ا.
الكيان الصهيوين ومن ٍ
يف القسم الثاين من الكتاب ،يعكس آري شافيط ،يف مقال "انعكاسات االضطرابات يف املنطقة عىل وضع
إرسائيل االسرتاتيجي" ،مدى االرتياح العام الذي ُيلمس يف الصحافة اإلرسائيلية إزاء التطورات االسرتاتيجية
التي تطرأ يف الرشق األوسط وتُح ّيد عد ًدا من التهديدات املبارشة إلرسائيل يف املايض ،سواء ال ُقطرية منها
ويخص عاموس هرئيل حزب الله بالدرس والتحليل ،يف مقال عنوانه
أو القامئة عىل ائتالف عريب قوي.
ّ
ً
تنظيم يخوض حرب عصابات ،فقد صار جيشً ا"،
"الجيش اإلرسائييل يغري توجهه :حزب الله مل يعد
خاص ًة قدراته العسكرية وخططه املحتملة التي يعرض بعضً ا منها ومدى خطورتها عىل أمن إرسائيل .أما
جدعون ساعر ،فيعود يف مقاله "كردستان ً
أول :فرصة لتبني إرسائيل قوة صاعدة" ،إىل األوضاع الحالية
يف الرشق األوسط يف ّ
ظل انهيار نظام سايكس  -بيكو القديم وتفكك الجمهوريات العربية يف املنطقة،
مام يضع إرسائيل أمام تحديات عديدة يقرتح للتعامل معها باألساس تعزيز التفاعالت مع األكراد الذين
فرضوا وقائع عىل أرض الواقع ً
بدل من املعسكر السني .ويش ّدد يائري شيلغ ،يف مقاله "علينا م ّد اليد إىل
الدول العربية املعتدلة لحل املشكلة الفلسطينية" ،عىل رضورة حل القضية الفلسطينية التي فقدت
الكثري من أهميتها يف الساحتني الدولية واإلقليمية ،لكنها ال تزال نقطة حاسمة بالنسبة إىل مستقبل دولة
إرسائيل؛ وذلك برشاكة مع الرشكاء "العرب" الجدد وتهميش الرشيك الفلسطيني الذي مل يعد يف نظره
رشي ًكا يف السالم .وأخ ًريا ،يلقي عاموس هريئيل ،يف مقاله "روسيا تق ّيد الجيش اإلرسائييل وتفرض عىل
إرسائيل نظا ًما سياس ًيا جدي ًدا" ،نظرة تقييمية عىل التدخل الرويس يف سورية ،ويتحدث عن تعديالت
طارئة عىل املوقف اإلرسائييل مام يحدث هناك ،خاصة بعد تكثيف الوجود العسكري الرويس الذي فرض
رسا عىل إرسائيل التعامل معه ،ويف ضوء عدم وجود أي تفاهامت ّ
لحل سيايس مع الواليات املتحدة.
ق ً
يف غياب رؤى عربية مضادة ومتسقة ملستقبل املنطقة ومستقبل دولها ً
كل عىل حدة ،من املهم ج ًّدا
إ ًذا تناول هذه الرؤى اإلرسائيلية السائدة بالدرس والتحليل .ومن أهم ما نستخلصه من هذا الكتاب أن
َ
الصدد،
اإلرسائيليني يظلون مسكونني
مبخاوف حقيقية ،ويف مقدمتها املرشوع النووي اإليراين .ويف هذا ّ
يقدم عاموس يادلني ،رئيس االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية ساب ًقا ،ورئيس معهد دراسات األمن
القومي حال ًيا ،توصيات بشأن االسرتاتيجية التي يتعني عىل إرسائيل تب ّنيها ،وهو يبدي ارتياح الكيان
الصهيوين لتجميد املرشوع النووي اإليراين" ،ألنّ إيران عىل مسافة عام واحد من إنتاج القنبلة النووية"،

يدتملا فيطللا دبع
لا  -يبرعلا عارصلل ةيليئارسإلا ىؤرلا كيكفت يف
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مؤ ّك ًدا رضورة "أن تستغل هذه املهلة الزمنية بصورة أفضل لتبني قدرات معززة وجديدة ملواجهة إيران
بكل أبعادها ونشاطاتها" .وال يتوقف الخبري األمني عند هذا الحد ،بل يذهب إىل درجة املطالبة بتدعيم
الصدد أن "تقرير غولدستون ،والتخوف
قوة إرسائيل الناعمة و"تفوقها األخالقي" ،وهو يرى يف هذا ّ
من شكاوى ودعاوى ضد إرسائيليني يف محكمة الجنايات الدولية يف الهاي ،ووسم املنتجات اإلرسائيلية،
ونشاط حركة املقاطعة وفرض العقوبات ،والتحريض املتفلت الذي تتعرض له إرسائيل عىل الشبكة
العنكبوتية ،يعترب نقطة ضعف واضحة يف األمن القومي" .ومن األكيد أنّ هذا القلق نابع من التخوفات
املتزايدة لدى اإلرسائيليني من تش ّوه صورتهم يف العامل ،بفعل أعاملهم القمعية والوحشية وسياستهم
االستيطانية وحمالت املقاطعة املتزايدة.
تقدم لنا هذه الدراسات واملقاالت اإلرسائيلية ،بقلم بعض أبرز ّ
املنظرين الصهاينة ،فكر ًة وافية عن الرؤى
ثم فرص ًة للتفكري يف عكسها وبلورة رؤى معاكسة تنهل من
اإلرسائيلية االسرتاتيجية ملستقبل املنطقة ،ومن ّ
مكامن تخوفات الكيان الصهيوين وتعمل عىل تعزيزها يف املستقبل ،عىل نحو يعني إعادة تأكيد الحاجة
أسس متسقة ومستدامة.
املاسة اليوم إىل بلورة رؤى مستقبلية عربية تسترشف مستقبل املنطقة عىل ٍ
ّ

