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�أما عن ال�ساحة الفل�سطينية والتوقع لربنامج «ال�صفقة النهائية»
للرئي�س ترامب الذي متيز العام املا�ضي مبوا�صلة اجلمود ال�سيا�سي
يف ال�ساحة الإ�سرائيلية الفل�سطينية ،ويف ال��وق��ت نف�سه حدثت
تطورات يف ال�ساحة الفل�سطينية الداخلية ،من �ش�أنها �أن ت���ؤدي
�إىل حتركات كبرية يف اجتاه ا�ستمرار فك االرتباط بني اجلانبني
والت�صعيد� ،أو نحو عملية �سيا�سية متجددة م��ن خ�لال التطور
الجت��اه�ين ،التطور الأول هو رغبة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س يف نهاية واليته� ،أن يرتك ب�صمة تاريخية وت�أثري
على م�ستقبل الفل�سطينيني قبل رحيله .التطور الثاين هو تغيري
القيادة يف حما�س ونهو�ض القيادة املحلية ،التي ف�شلت يف �إنقاذ
الأزمة االجتماعية واالقت�صادية يف قطاع غزة .على هذه اخللفية،
حتاول االقرتاب من م�صر مع احلفاظ على عالقاتها مع �إيران،
وهي �ضرورية للجناح الع�سكري .واحلفاظ على وقف �إطالق النار
من قبل حما�س يف غزة واتفاق امل�صاحلة بني فتح وحما�س ،والذي
مت االتفاق عليه يف القاهرة يف �أكتوبر  .2017لهذا ي�صعب ت�صور �أن
يتمكن الطرفان من التو�صل �إىل م�صاحلة كاملة حتقق «االتفاق
النهائي» بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني وقيام �إدارة ترامب مببادرة
�سيا�سية برئا�سة �صهر الرئي�س جاريد كو�شنري والو�سيط الرئي�س
جاي�سون غرينبالت مل حتقق �أي ���ش��يء حتى نهاية ع��ام .2017
بالإ�ضافة �إىل �أن االع�تراف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل �أدى �إىل
�إعالن الفل�سطينيني عن وقف العملية ال�سيا�سية والف�شل يف قبول
الواليات املتحدة كو�سيط عادل.
كما ذكر الكاتب التحديات واملع�ضالت والتو�صيات خالل العقد
املا�ضي ،حيث متكنت �إ�سرائيل من التكيف مع واقع ال�شرق الأو�سط
امل��ت��غ�ير ،وتعزيزها ع�سكريًا و�سيا�سيًا ،وامل��ن��اورة بطريقة منعت
ال�صراعات واحل��روب ال�صعبة .ويف نهاية عام  ،2018يبدو �أن فتح
ف�صل جديد يف التغيري الإقليمي يقلل م��ن الفر�ص ال�سيا�سية
والع�سكرية ال��ت��ي ن�����ش���أت لإ���س��رائ��ي��ل ب�سبب الأزم�����ات يف ال�ساحة
الإقليمية واالتفاق النووي مع �إيران ،ويتعني على �إ�سرائيل معاجلة
العديد من الق�ضايا الرئي�سة املتعلقة بالتهديدات املتو�سطة الأجل
والطويلة الأجل والتي منها:
* التحدي املتمثل يف احلرب �ضد �إيران
�إن تراجع احل��رب الأهلية يف �سوريا وبداية مرحلة جديدة ميثل
التحدي الرئي�س لإ�سرائيل يف ال�سنوات القادمة يف التعامل مع بناء
القوة الت�شغيلية والتكنولوجية لإيران ووكالئها يف �سوريا ولبنان.
* التحدي املتمثل يف �إ���ص�لاح االت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين واحتواء
الطموحات الإيرانية للهيمنة يف ال�شرق الأو�سط
يجب �أن ت�سعى �إ�سرائيل �إىل تفاهمات ر�سمية مع الواليات املتحدة،
وترتكز على «اتفاقية ثنائية موازية» حول ا�سرتاتيجية م�شرتكة
�ضد جمموعة التهديدات الإي��ران��ي��ة يف ال�شرق الأو���س��ط ويجب
�أن يكون لهذه اال�سرتاتيجية امل�شرتكة �أه��داف منها :منع �إي��ران
من احل�صول على �أ�سلحة نووية ،واحلد من الن�شاط الإي��راين يف
املنطقة ودعمها للإرهاب.
*ال��ت��ح��دي امل��ت��م��ث��ل يف جت��دي��د ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و «ال�صفقة
النهائية» بعد ع��ام من اال���س��ت��ع��دادات ،تنوي �إدارة ترامب تقدمي
خطتها لتحقيق ال�سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني .وال تزال
امل��ب��ادئ وامل��ع��اي�ير وعملية �صياغة االت��ف��اق غ�ير وا���ض��ح��ة ،كما �أن
�إعالن الرئي�س حول القد�س يعقد الق�ضية .وقد تكون هناك رغبة

�أمريكية يف تعوي�ض الفل�سطينيني والعرب عن «�إع�لان القد�س».
ويف الوقت نف�سه ،ي�شكل الو�ضع احل��ايل يف ال�ساحة الفل�سطينية
حتديًا من حيث امل�صاحلة الفل�سطينية الداخلية ولإعادة ال�سلطة
الفل�سطينية �إىل قطاع غزة ،ف�إن امل�شاكل الرئي�سية يف نظر �إ�سرائيل
 اجلناح الع�سكري للمنظمة .وت�شري التقديرات �إىل �أن االتفاق لنيتم رفعه ب�سبب اخلالفات الفل�سطينية الداخلية ،وبالتايل ف�إنه
من ال�صحيح ال�سماح لها مبتابعة جميع االتفاقات ال�سابقة بني
ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س من دون اتهام �إ�سرائيل بالف�شل.
*التحدي املتمثل يف تعزيز التحالف م��ع ال��ع��امل العربي ال�سني
 حتافظ �إ�سرائيل على تعاون غري م�سبوق مع ال��دول العربيةامل��ج��اورة من املع�سكر ال�سني الرباغماتي� ،أدى لتداخل امل�صالح
والتهديدات امل�شرتكة التي تفر�ضها �إي��ران والإ�سالم الراديكايل
وتعميق التعاون مع ال��دول التي �أب��رم��ت �إ�سرائيل معها معاهدة
����س�ل�ام ،وك���ذل���ك م���ع دول اخل��ل��ي��ج ال��ت��ي ال ت��ق��ي��م م��ع��ه��ا ع�لاق��ات
دبلوما�سية مفتوحة .و�أن التعاون امل�ستمر مع الدول العربية ودول
اخلليج واململكة العربية ال�سعودية يقود �إىل �سيا�سة ا�ستباقية يف
الوقت الذي فيه يرغب يف حتمل املخاطر ويقدم لإ�سرائيل جم ً
اال
�آخ���ر م��ث�يراً لالهتمام وال��ت��ح��رك��ات اال�سرتاتيجية والتحالفات
واملزيد من التح�سن يف و�ضعها اجليو ا�سرتاتيجي.
* حتدي داع�ش ككيان �إقليمي هزم يف �سوريا والعراق ،ولكن .مل
تهزم البنى التحتية للم�شهد الإ�سالمي والدعائم يف ليبيا و�شبه
جزيرة �سيناء و�أفغان�ستان ومرتفعات اجل���والن ،وق��د تكون هذه
املناطق مبثابة هدف للمقاتلني الذين �سي�أتون من املناطق التي مت
تطهريها .وال تزال اخلاليا الإرهابية يف العامل ن�شطة ،و�سيحاول
داع�ش �إثبات قوته من خ�لال الهجمات يف ال�شرق الأو���س��ط� ،ضد
�إ�سرائيل وح��ول ال��ع��امل .و�سيكون من ال�صواب العمل على �إنهاء
وج��ود داع�ش يف مرتفعات اجل��والن اجلنوبية كجزء من ترتيبات
اال�ستقرار يف �سوريا ،وموا�صلة دع��م م�صر يف معركتها لتدمري
داع�ش يف �سيناء .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،من املهم �أال نفرت�ض ،من
وج��ه��ة ن��ظ��ر اال���س��ت��خ��ب��ارات والعملية �أن املنظمة مل ت��ع��د ت�شكل
تهديدًا.

*ميزانية الدفاع ومفهوم الأم��ن� -إن فر�ص املواجهة يف ال�ساحة
ال�شمالية يف ع��ام � 2018أع��ل��ى م��ن �أي وق��ت م�ضى و�أن ا�ستعداد
�إ�سرائيل للعمل �ضد البناء الكمي والنوعي لإي��ران وحزب اهلل يف
�سوريا ولبنان ،ميكن �أن يت�سبب يف مواجهة �إ�سرائيل م��ع حزب
اهلل والقوات الإيرانية يف �سوريا .ويتطلب هذا االحتمال ت�سريع
اال�ستعداد ملواجهة حمتملة قريبة ،وفح�ص وت�شجيع امل�شاريع
الرئي�سية التي �ستكون مطلوبة يف مواجهة مقبلة مع حزب اهلل
و�إي����ران والآث����ار املرتتبة على زي���ادة امليزانية ا�ستعدادا لت�صاعد
التوتر الأمني.
*احلفاظ على �شرعية �إ�سرائيل يف العامل وتعزيزها بالرغم من
موقفها القوي ن�سبياً بني احلكومات ،تواجه �إ�سرائيل حتديًا كبريًا
يف ال�شرعية يف املجتمعات الكبرية يف ال�شرق الأو�سط و�أوروبا ،وحتى
�أمريكا وهو حتد مت�شابك مع اجت��اه مثري للقلق من تزايد الال
�سامية �ضد اليهود يف كل مكان� .إن جوهر احلملة �ضد �إ�سرائيل
ه��و م��زي��ج ف��ري��د م��ن ث�لاث��ة ق��وى خمتلفة :الإ���س�لام ال��رادي��ك��ايل
والي�سار الليربايل املتطرف واليمني القومي وي�شرتكون يف هدف
ا�سرتاتيجي واح��د يقو�ض ح��ق �إ�سرائيل يف ال��وج��ود حت��ت ذرائ��ع
خمتلفة.
* حتدي التفاهمات املحدثة مع يهود �أمريكا �إن ا�ستقطاب ال�سلطة
ال�سيا�سية يف كال البلدين ،مع ميل معظم اليهود الأمريكيني نحو
�أجندة ليربالية ،وت�صور �سيا�سات احلكومة الإ�سرائيلية على �أنها
قومية متطرفة ،وكلها تر�سم واقع مثري للقلق ،ي�شعر فيه اليهود
ب�صعوبة م��ت��زاي��دة يف ال��دف��اع ع��ن �إ���س��رائ��ي��ل �ضد منتقديها ،ويف
ف�شلهم يف حل التوتر بني �إدراكهم لهويتهم الأخالقية بو�صفهم
ي��ه��ودًا وجل��ع��ل �أك�ب�ر جتمعني يهوديني �أق���رب لبع�ضهما البع�ض
ول�صب حمتوى جديد يف العالقة احليوية بينهما .يجب �أن ي�ؤدي
احلوار املفتوح من جهة ،والقرارات القيادية من جهة �أخرى� ،إىل
حتديث اتفاقية بني دافيد بن غوريون ويعقوب بلو�ستاين ،رئي�س
اللجنة اليهودية الأمريكية ،التي نظمت العالقات الوثيقة بني
دولة �إ�سرائيل ويهود الواليات املتحدة ،و�إقامة عالقات على �أ�سا�س
ال�شراكة القوية بينهما.
* ال��ت��ح��دي املتمثل يف جت��دي��د الت�ضامن وامل�����ص��احل��ة ال��داخ��ل��ي��ة،
وات���خ���اذ اخل���ط���وات ل��ت��خ��ف��ي��ف ح����دة ال���ت���وت���رات ال��داخ��ل��ي��ة داخ���ل
�إ�سرائيل يجب �إجراء مناق�شة مو�ضوعية ب�ش�أن التوازن بني القيم
اليهودية والقيم الدميقراطية ،مع اال�ستمرار يف تنفيذ اخلطة
لتعزيز و�إدم��اج العرب ،بهدف �إر�ساء �أ�سا�س م�شرتك على ال�ساحة
ال�سيا�سية-االجتماعية ال�ستمرار احلياة معاً يف �إ�سرائيل.

---------------------------------------اس ــم الــكــتــاب :التقييم االستراتيجي
إلسرائيل 2018 - 2017
المؤلف :عنات كورتس ،شلومو بروم
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التقييم االستراتيجي إلسرائيل 2018 - 2017
لعنات كورتس وشلومو بروم
أميرة سامي*
في نهاية عام  2017ظهر عدد من التطورات المهمة في الشرق األوسط ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على األمن
القومي .ففي سوريا أصبح المنافسون الرئيسون في الحرب األهلية روسيا وإيران وتركيا ،واشتد الصراع بين إيران والمملكة
العربية السعودية وحلفائهما ،كما تم طرد البؤر االستيطانية اإلقليمية للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،في حين أن فكرة
داعش ال تزال تشكل تحد ًيا أمن ًيا واجتماع ًيا في الشرق األوسط وخارجه.
إن الجمود في الساحة اإلسرائيلية -الفلسطينية مستمر ،وبالتالي فإن إمكانية تحقيق تطوير عالقات إسرائيل مع الدول
ّ
العربية السنية أمر مرفوض .وفي إسرائيل هناك نزاعات سياسية  -أيديولوجية تنبع من تفسيرات مختلفة لمفهوم «الدولة
اليهودية والديمقراطية» وأهميتها لألمن القومي.
كما �أن هناك توازن بني القوى العظمى والديناميكيات يف ال�شرق
الأو�سط ويف ال�ساحة العاملية ،ومع اق�تراب نهاية العام الأول من
�إدارة ترامب ،ي�صبح ت�أثري التبادل يف الواليات املتحدة الأمريكية
�أك�ثر و�ضوحً ا بني �إدارت�ي�ن خمتلفتني ج��دًا عن بع�ضهما البع�ض
ح��ول ال�شرق الأو���س��ط وع�لاق��ات �إ���س��رائ��ي��ل م��ع ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،ك��ل ه��ذا ينعك�س يف الديناميكية بينهما يف ال�شرق
الأو�سط وفى ال�ساحة العاملية ونتيجة لذلك ،يواجه جدول �أعمال
الأمن ال�سيا�سي لإ�سرائيل حالياً حتديات خطرية ،ق�صرية وطويلة
الأجل.
ي��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب يف ال��ف�����ص��ول ال��ع�����ش��رة م��راج��ع��ة وحت��ل��ي�لا ل��ه��ذه
املو�ضوعات وغريها من جوانبها املختلفة ومعانيها املتنوعة.
ال��ع��ن��اوي��ن ال�����واردة يف ك��ت��اب «التقييم اال���س�ترات��ي��ج��ي لإ���س��رائ��ي��ل
 »2018 - 2017ه��ي ق�ضايا �إ���ض��اف��ي��ة يف �سل�سلة تقييم �إ�سرائيل
اال�سرتاتيجي التي ين�شرها معهد درا�سات الأمن القومي كل عام،
وتعك�س الق�ضايا الرئي�سة التي تواجهها �إ�سرائيل حاليًا واملع�ضالت
التي �ست�شغلها يف العام املقبل .وت�شري هذه العناوين الرئي�سة �إىل
العالقة بني خمتلف الق�ضايا وال�ساحات ،واال�ستجابة التي �سيتم
�صياغتها لأي حتد� ،سواء كانت �سيا�سية �أو دبلوما�سية� ،أو ع�سكرية،
�سيكون لها ت�أثري وتداعيات على �ساحات �أخرى.
تكر�س املقاالت الأوىل حمتواها ملناق�شة ال�ساحة الإقليمية والعاملية
من منظور �إ�سرائيل والتحدي الأمني الرئي�سي الذي يواجهها هو
ال�ساحة ال�شمالية ،والتي يتم فيها ت�شكيل توازن جديد لل�سلطة،
ال �سيما تعزيز ال��ن��ف��وذ ال��رو���س��ي يف ���س��وري��ا ،وقب�ضة �إي����ران على
�أرا�ضي هذه الدولة املت�ضررة ،والقوة الن�سبية حلزب اهلل .كما يتم
حتليل الآث��ار املحددة لهذه التطورات يف الف�صل اخلا�ص بتوازن
�إي���ران اال�سرتاتيجي ،وتطورها يف ال�شرق الأو���س��ط يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة .ويف ف�صل �آخ��ر ،يتم عر�ض �أهمية الهزمية الع�سكرية
للدولة الإ�سالمية ،ويدر�س الف�صل التايل التغيري الذي يت�شكل
يف عالقات القوى الدولية فيما يتعلق بال�شرق الأو���س��ط ،خا�صة
يف ميزان القوى العظمى والنفوذ بني رو�سيا والواليات املتحدة،
ومناق�شة املوقف ال��دويل للواليات املتحدة الأمريكية ،والرتكيز
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على التعامل مع الأزم��ة النووية الكورية ال�شمالية و�آثارها على
التعامل مع الق�ضية النووية الإيرانية.
امل����واد ال��ت��ال��ي��ة م��ك��ر���س��ة ملناق�شة ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي تتعلق ب��ع�لاق��ات
�إ�سرائيل مع الواليات املتحدة الأمريكية ،مع الرتكيز على القرب
اال���س�ترات��ي��ج��ي ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،خ��ا���ص��ة يف ���ض��وء ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجهها على ال�ساحة الإقليمية والدولية ،ويحلل الف�صل التايل
�إمكانية جتديد احلوار الإ�سرائيلي الفل�سطيني والآثار الإيجابية
التي قد تنجم عن عالقات �إ�سرائيل بالدول ال�سنية الرباغماتية
يف ال�شرق الأو���س��ط .كما يركز الف�صل الآخ��ر على معنى مفهوم
«الدولة اليهودية والدميقراطية» ،ويحلل الأ�صول الأيديولوجية
وال�سيا�سية لنزاعات الأمن القومي يف �إ�سرائيل.
كذلك يعر�ض الكتاب مناق�شة من قبل رئي�س املعهد ،اللواء عامو�س
يادلني للتحديات ال�سيا�سية والأمنية الذي يراها بعد �سبع �سنوات
من بدء اال�ضطرابات يف ال�شرق الأو�سط وبعد عامني من توقيع
االتفاق النووي بني القوى العظمى و�إيران ،وتت�ضح معامل الواقع
النا�شئ يف املنطقة ،بعد ما يقرب من عام من رئا�سة الرئي�س دونالد
ترامب يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وخ�صائ�ص الإدارة وت�أثريها
يف ال�ساحة الداخلية ،ويف جميع �أنحاء العامل ويف ال�شرق الأو�سط
ت��ب��دو وا���ض��ح��ة .ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل ت�شكل البيئة اال�سرتاتيجية
احلالية لإ���س��رائ��ي��ل وجمموعة م��ن بدائلها ل�سيا�سة ت��ه��دف �إىل
تعزيز م�صاحلها.
تناول اللواء عامو�س يادلني يف حديثه عنا�صر البيئة الإ�سرتاتيجية
النقا�ش حول مو�ضوعات متنوعة منها :ا�ستقرار �إ�سرائيل واحلدود
الآمنة لها والواليات املتحدة يف ظل �إدارة ترامب ويرى �أن حكومة
ت��رام��ب �صديقة وتتعاطف م��ع �إ�سرائيل ،وتتفق م��ع �إ�سرائيل يف
معظم مكونات تقييم الو�ضع اال�سرتاتيجي يف ال�شرق الأو�سط.
ومع ذلك تعترب اجلهود الأمريكية لتعزيز العالقات مع حلفائها
الرئي�سيني يف املنطقة  -ال�سعودية وم�صر و�إ�سرائيل � -إيجابية،
وينظر �إىل �إيران على �أ ّنها عدو كبري يهدد ا�ستقرار املنطقة.
وحت��دث عامو�س يادلني عن رو�سيا وي��رى �أنها ال��راب��ح الأك�بر يف
ال�شرق الأو�سط يف العامني املا�ضيني وبالنظر �إىل �ضعف رو�سيا

الن�سبي يف املجال االقت�صادي ،وعزلتها ال�سيا�سية عن �ضم �شبه
جزيرة القرم واحلرب يف �أوكرانيا  -فقد جنحت يف تر�سيخ مكانتها
يف ال�شرق الأو�سط بف�ضل حتركاتها وتغري تدخلها الع�سكري يف
احلرب يف �سوريا منذ عامني ،وا�ستطاعت �أن حتقق جميع �أهدافها
م��ن خ�لال م�شاركتها يف ���س��وري��ا ،و�أث��ب��ت��ت �أن ه��ن��اك �أح��ي��ا ًن��ا ً
حل
ع�سكريًا � -إذا عرف املرء كيف ي�ستخدمه ب�شكل �صحيح ،-و�إع��ادة
نظام الأ���س��د لل�سيطرة على معظم الأرا���ض��ي ال�سورية ،وبالتايل
اكت�سبت رو�سيا قيادتها كمناف�س �سيا�سي رائد يف ت�شكيل وا�ستقرار
ال�ساحة ال�����س��وري��ة ،يف ال��وق��ت ال���ذي دف��ع��ت فيه ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية املرا�سلني الع�سكريني والبحريني واجلويني يف الأرا�ضي
ال�سورية ال�ستمرار �سيطرتها اال�سرتاتيجية عليها لأجيال قادمة.
وجدير بالذكر �أن الرئي�س �أوب��ام��ا قد توقع من قبل ب���أن رو�سيا
على دراية جيدة يف احلفاظ على العالقات مع جميع املناف�سني يف
ال�شرق الأو�سط ،حتى لو كان هناك تناف�س مرير بينهم.
وعن ال�صني كقوة اقت�صادية وبنية حتتية ذكر �أنها دولة رائدة يف
النظام االقت�صادي العاملي وامل�ؤ�س�سات الدولية ،ويوجد مناف�سة
اقت�صادية وا�ضحة بينها وبني الواليات املتحدة الأمريكية .و�أن
م�صلحة ال�صني الرئي�سة يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ وال�شرق
الأو�سط قد ركزت بالدرجة الأوىل على االقت�صاد والدبلوما�سية،
وتكتفي باحلد الأدنى من الوجود الع�سكري يف البعثات الدولية من
قوات حفظ ال�سالم والعمليات �ضد القرا�صنة ،على غرار �سيا�سة
رو�سيا يف ال�شرق الأو�سط ،وتقوم ال�صني على عالقات متوازية مع
جميع عنا�صر ال�سلطة ذات ال�صلة يف املنطقة ،مبا يف ذلك ال�سعودية
و�إي��ران .كما حتافظ ال�صني على عالقاتها مع �إ�سرائيل .وهناك
ع��دد من العمليات التي تب�شر بتغيريات يف ال�سيا�سة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،فم�صالح ال�صني يف اال�ستثمارات وامل�شاريع ونطاق
العمال ال�صينيني �آخذة يف التو�سع.
كما مت��ت مناق�شة �إي���ران والق�ضية ال��ن��ووي��ة وال��ت��ح��دي الإي���راين
يف �سوريا وه��زمي��ة داع�����ش وت�شكيل �شكل �آخ���ر للجهاد العاملي يف
العام املا�ضي ،ودار النقا�ش حول �إ�ضعاف املع�سكر ال�سني املعتدل،
والتحول الكبري يف اململكة العربية ال�سعودية.

