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مركز اللغات والرتمجة
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قسم الرتمجة

تقديم
يقدم مركز اللغات والرتجمة يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني بالتعاون مع مركز �أطل�س
للدرا�سات الإ�سرائيلية ترجمة خلال�صة التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي لإ�سرائيل ،2018 - 2017
الذي ي�أتي يف �سياق �سل�سلة التقارير اال�سرتاتيجية التي ي�صدرها �سنوي ًا معهد �أبحاث الأمن القومي
الإ�سرائيلي .ومنذ عام  2013يقوم مركز اللغات والرتجمة برتجمة هذه التقارير ور�صد التطورات
امل�ستجدة يف الواقع الإ�سرائيلي داخلي ًا وخارجي ًا ،ومتابعة اخلطط التي يعتمدها العقل الإ�سرائيلي
يف معاجلة املع�ضالت التي يواجهها القادة الإ�سرائيليون ،وذلك يف �إطار ا�ستكمال بناء امل�شروع
ال�صهيوين وموا�صلة وظيفته العدوانية يف املنطقة ،حيث تناول تقرير عام  2013التحديات التي
تواجه �إ�سرائيل والتي من املتوقع �أن تواجهها يف امل�ستقبل املنظور ،كما تناول تقرير  2014التطورات
يف ال�شرق الأو�سط وخطط �إ�سرائيل للتعامل معها .ويف عام  2015ركز التقرير على التهديدات
الناجمة عن الأزمات التي �شهدتها املنطقة خالل ال�سنوات الأخرية و�سبل الرد عليها ،فيما ركز
تقرير عام  2016على التحديات اال�سرتاتيجية والتطورات التي ح�صلت يف بيئة غري م�ستقرة
وي�سودها عدم اليقني� .أما تقرير  2017فقد ركز على الو�ضع اال�سرتاتيجي لإ�سرائيل و�سبل الرد
على التحديات ومواجهتها .ويلخ�ص مدير معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�سرائيلي اجلرنال عامو�س
يادلني تقرير العام احلايل  ،2018مظهر ًا مالمح الواقع الذي تت�شكل فيه البيئة اال�سرتاتيجية
الراهنة والتحديات التي تنت�صب �أمام �إ�سرائيل وكيفية مواجهتها ،وا�ستغالل الفر�ص املتوفرة من
�أجل حتقيق امل�صلحة الإ�سرائيلية.
وقد حدد يادلني العنا�صر الأ�سا�سية املكونة لهذه التحديات على ال�صعد املحلية والإقليمية
والدولية ،كما حدد امل�شكالت والأزمات التي ي�شهدها الواقع الإ�سرائيلي ،وقدم احللول الالزمة
من خالل موجز يلخ�ص العناوين والأفكار الرئي�سية التي ت�ضمنها التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي
لإ�سرائيل  .2018 – 2017والالفت يف املوقف غياب حتدي املقاومة وتهديدها للجبهة الداخلية
الإ�سرائيلية يف العقل الإ�سرائيلي ،حيث اعترب التقرير �أن �إ�سرائيل جنحت يف حتقيق �سيا�سة الردع
�ضد املقاومة ،وظل الفعل ال�شعبي الفل�سطيني ماث ًال يف امل�شهد ومل يتمكن التقرير من جتاهله ،رغم
�سواء عن طريق احل�صار
املحاوالت الفا�شلة ل�سلطات االحتالل يف قمع انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني،
ً
�أو عن طريق التن�سيق الأمني بني �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية واالحتالل .ونظر ًا لأهمية وخطورة
ماجاء يف التقرير فقد متت ترجمة خال�صته التي حملت عنوان "البيئة اال�سرتاتيجية لإ�سرائيل"،
للإطالع ومتابعة العقل الإ�سرائيلي ور�صد خمططاته امل�ستقبلية.
مركز اللغات والرتمجة
أبو جهاد طلعت
كانون الثاني 2018
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البيئة االسرتاتيجية إلسرائيل
ـــ عشرة حمدِدات
ـــ عشرة حتديات
ـــ املشاكل والتوصيات
1

عامو�س يادلين

بعد مرور �سبع �سنوات على اندالع اال�ضطرابات يف ال�شرق الأو�سط ،وبعد �سنتني من التوقيع على
االتفاق النووي بني الدول العظمى و�إيران ،تت�ضح اخلطوط العامة للواقع الآخذ يف الت�شكل يف املنطقة –
الالعبون واخل�صومات وال�شراكات واجلبهات وموازين القوى و�سلوك الدول العظمى الكبرية .وبعد مرور
حوايل �سنة على والية الرئي�س دونالد ترامب يف الواليات املتحدة الأمريكية جند �أي�ض ًا �أن خ�صائ�ص
هذه الإدارة قد تركت �آثارها على ال�ساحة الداخلية وال�ساحة الدولية وال�شرق الأو�سط .كل هذه الأمور
ت�ساعد يف بلورة البيئة الإ�سرتاتيجية الراهنة لإ�سرائيل وبلورة ف�ضاء البدائل اخلا�صة بها جلهة ال�سيا�سة
التي يجب �أن تنتهجها من �أجل حتقيق م�صاحلها اجلوهرية .وعلى �أبواب ال�سنة ال�سبعني «ال�ستقالل
�إ�سرائيل» ،ف�إن ميزان الأمن القومي اخلا�ص بها هو ميزان �إيجابي ومتني جد ًا� ،إال �أنه بد�أت تظهر يف
بيئتها املحيطة بع�ض التغيريات التي تنطوي على العديد من التحديات ،وعلى العديد من الفر�ص الهامة،
على حد �سواء.

 1رئيس شعبة االستخبارات العسكرية سابقاً ،ورئيس معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي منذ عام 2011
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عناصر البيئة اإلسرتاتيجية
إسرائيل قوية ومستقرة وحدودها هادئة:
عام  2017مت احلفاظ على تفوق �إ�سرائيل الع�سكري يف ال�شرق الأو�سط وعلى قدرتها الردعية يف وجه
�أعدائها ،ومن بينهم تنظيمات غري حكومية ،و�شبه حكومية مبا يف ذلك حزب اهلل وحما�س و«داع�ش»،
القريبة من حدودها .وهذا الردع الذي يتغذى من عرب ودرو�س املعارك ال�سابقة بني هذه التنظيمات
و�إ�سرائيل ،ومن ممار�سة اجلهوزية الإ�سرائيلية للعمل وجبي ثمن باهظ من خ�صومها ،حتى لو كان ثمن
ذلك هو الت�صعيد .هذا الردع يف�سر الهدوء القائم على احلدود� :أحد ع�شر عام ًا يف ال�شمال ،وثالثة
�أعوام يف اجلنوب .وقد اجتاز الردع الإ�سرائيلي االختبار �أي�ض ًا يف امتحان الن�شاط املتزايد �ضد نقل
ال�سالح �إىل حزب اهلل و�ضد الأنفاق على اجلبهة اجلنوبية ،حيث �إن �إ�سرائيل ،وعلى خالف احلذر
الذي ميز �سلوكها خالل العقد الأخري� ،أعلنت م�س�ؤوليتها عن هذا الن�شاط .كما �أن توازن القوى غري
الع�سكري هو �إيجابي �أي�ض ًا :فعلى خلفية اخلراب والدمار والتحديات االقت�صادية الوا�ضحة يف حميطها،
ف�إن االقت�صاد الإ�سرائيلي هو اقت�صاد قوي وم�ستقر ،ويف�سح املجال �أمام حتمل الأعباء واالحتياجات
الأمنية ،حتى �أن اقت�صادها حتول �إىل مركز للجذب ومنوذج ًا ُيحتذى به ،وذلك ب�سبب احلداثة القائمة
يف جماالت ال�صناعات الدقيقة (الهاتيك) وال�سايرب والزراعة ،والريادة يف التجارة والأعمال .وعلى
الرغم من الت�أثري ال�سلبي لل�سيا�سة التي تنتهجها �إ�سرائيل يف الق�ضية الفل�سطينية ف�إنها قد جنحت يف
احلفاظ على عالقاتها اخلارجية على ال�ساحة الدولية وتطويرها ،وخ�صو�ص ًا مع الدول العظمى.
الواليات املتحدة األمريكية يف ظل إدارة ترامب:
�إن �إدارة الرئي�س ترامب هي �إدارة �صديقة ومتعاطفة مع �إ�سرائيل ،وهي تتقا�سم معها ر�ؤية م�شرتكة
حول معظم نقاط تقدير الو�ضع الإ�سرتاتيجي يف ال�شرق الأو�سط� .إال �أن نفوذ الواليات املتحدة الأمريكية
يف املنطقة يوا�صل ت�آكله ،كما �أن مكانتها الدولية �آخذة بال�ضعف .وميكن هنا �أن ن�شري ب�شكل �إيجابي �إىل
جهود الواليات املتحدة الأمريكية لتقوية عالقاتها مع حلفائها الرئي�سيني يف املنطقة – اململكة العربية
ال�سعودية وم�صر و�إ�سرائيل ،وكذلك التعامل مع �إيران بو�صفها العدو الرئي�سي والتهديد على ا�ستقرار
املنطقة الذي يجب جلمه .وكذلك للن�شاط الذي مار�سته �ضد ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف �سورية،
�إ�ضافة �إىل دعمها الدبلوما�سي لإ�سرائيل يف جمل�س الأمن ويف امل�ؤ�س�سات التابعة للأمم املتحدة ،واعرتاف
الرئي�س ترامب بالقد�س كعا�صمة لإ�سرائيل.
ويف مقابل ذلك ف�إنه من غري الوا�ضح� ،إىل الآن ،موقف الإدارة الأمريكية الذي يرتاوح بني امليل �إىل
االنعزال والرتكيز على امل�شاكل الداخلية للواليات املتحدة الأمريكية وبني اجلدل حول �ضرورة تعزيز
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قوتها الع�سكرية وا�ستعدادها ال�ستخدام القوة املفرطة �ضد خ�صومها يف العامل .فالإدارة الأمريكية مل
تبلور بعد �إ�سرتاتيجية �شاملة لتحقيق الأهداف التي و�ضعتها هي نف�سها ،ومل ُت ِبد ا�ستعدادها للعمل مبا
يتجاوز اال�ستعداد الذي �أبدته �إدارة �أوباما ال�سابقة .ويرتكز جل اهتمام الإدارة على الأزمة مع كوريا
ال�شمالية ،وعلى جهود �سن الت�شريعات اجلديدة ،وعلى التحقيقات يف ق�ضية «رو�سيا غيت» ،يف الوقت
الذي تعاين فيه م�ؤ�س�ساتها وهيئاتها القيادية من ال�ضعف ،وتعاين من ال�شغور يف العديد من مفا�صلها.
كما �أن قدرتها على �إدارة العديد من الق�ضايا املعقدة ب�شكل متوازٍ  ،وملدة طويلة ،هي قدرة حمدودة .ويف
ال�شرق الأو�سط ،ف�إن هدف ال�سيا�سة (الأمريكية) الرئي�سي املتمثل يف الق�ضاء على «الدولة الإ�سالمية»
يف كل من �سورية والعراق هو بات حتقيقه و�شيك ًا .ويبدو �أنه يزداد الإغراء يف وا�شنطن لإعالن «الن�صر»
يف هذا ال�سياق ،والتخلي عن االلتزامات املبالغ بها يف املنطقة .وعلى �إ�سرائيل �أن ت�أخذ يف ح�سابانها
الفجوة الوا�سعة بني اخلطاب الإيجابي يف وجهة نظر الإدارة وبني الن�شاطني ال�سيا�سي والع�سكري اللذين
ال يتجاوزان احلدود الدنيا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن اال�ستقطاب على ال�ساحة ال�سيا�سية الأمريكية
الآخذ يف االزدياد ،والقرب املفرط لإ�سرائيل من الرئي�س ،يثريان امل�صاعب يف طريقها لتكون ق�ضية
احلزبني� ،أي ق�ضية تهم كال احلزبني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وت�ستفيد من العالقة معهما .كل
ذلك يعزز من املخاطر عليها وذلك عندما تنقلب رحى ال�ساحة ال�سيا�سية من جديد مل�صلحة احلزب
الدميقراطي .ويجب الت�أكيد يف هذا ال�سياق �أي�ض ًا على الفجوة الآخذة يف االزدياد بني �إ�سرائيل وبني
اليهود يف الواليات املتحدة الأمريكية ،الذين هم يف معظمهم من املعار�ضني لرتامب ،وخ�صو�ص ًا على
خلفية �سيا�سة احلكومة الإ�سرائيلية يف ق�ضايا الدين والدولة واملجتمع املدين .حتى �أن هذه الفجوة �آخذة
يف االت�ساع وذلك بت�شجيع من قبل اجلهات العاملة على �سحب ال�شرعية عن �إ�سرائيل ،وجهات معادية
م�ستهدفة جديدة ،وتعمل على �إحلاق �ضربة
لل�سامية ،التي تزداد ن�شاطاتها تطور ًا ،وتتوجه �إىل جماهري
َ
بعيدة املدى مبكانة �إ�سرائيل وبالأمن ال�شخ�صي لليهود.
روسيا هي املنتصر األكرب يف الشرق األوسط خالل السنتني األخريتني:
بالذات ،على خلفية �ضعف رو�سيا الن�سبي يف املجاالت االقت�صادية والعزلة ال�سيا�سية ب�سبب �ضم �شبه
جزيرة القرم ،واحلرب يف �أوكرانيا ،ا�ستطاعت رو�سيا تر�سيخ موقعها يف ال�شرق الأو�سط بف�ضل خطواتها
يف �سورية .فتدخلها الع�سكري يف احلرب يف �سورية ،قبل حوايل عامني ،على الرغم من حمدوديته �إال
�أنه بقوة عالية ،و�أدى �إىل تغيري وجهة املعركة .وقد متكنت رو�سيا من حتقيق كل �أهدافها وذلك عن
طريق التدخل املح�سوب يف �سورية ،والذي �أثبت �أنه يوجد ،يف بع�ض الأحيان ،حل ع�سكري للأمور – �إذا
ما عرفنا كيف ن�ستخدمه ب�شكل �صحيح ،وبت�صميم .فقد متكن الأ�سد ،حليفها ،من العودة لل�سيطرة
على معظم الأرا�ضي ال�سورية ،كما �أن رو�سيا قد حققت لنف�سها موقع الريادة بو�صفها الالعب ال�سيا�سي
الرئي�سي امل�ؤثر على ال�ساحة ال�سورية وعلى ا�ستقرارها ،وذلك من خالل �إ�ضعاف الواليات املتحدة
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الأمريكية ودفعها لالن�سحاب .بالإ�ضافة �إىل �إقامة قواعد ع�سكرية بحرية وجوية يف الأرا�ضي ال�سورية
متكنها من ال�سيطرة الإ�سرتاتيجية عليها لأجيال قادمة .وكل هذا دون �أن تغرق يف «م�ستنقع مهلك» ،على
النحو الذي كان الرئي�س �أوباما يتوقع حدوثه .وقد جنحت رو�سيا يف احلفاظ على عالقات طيبة مع كل
الالعبني يف ال�شرق الأو�سط ،حتى و�إن كانت ت�سود بينها عداوة مريرة� :إيران واململكة العربية ال�سعودية،
�إ�سرائيل والفل�سطينيون ،تركيا والأكراد ،وم�صر وقطر .وعلى ال�ساحة الدولية ،ت�ستفيد رو�سيا من الفراغ
الإ�سرتاتيجي الآخذ يف االت�ساع والذي ترتكه لها �إدارة ترامب ب�سبب الت�ضافر بني �سيا�سته وبني �شلل
منظومات الإدارة الأمريكية ،على خلفية التحقيقات حول ات�صاالته مع احلكومة الرو�سية وتدخلها يف
االنتخابات الرئا�سية الأخرية .وعالقات �إ�سرائيل مع رو�سيا معقدة :فعلى املديني الق�صري والتكتيكي
تنجح �إ�سرائيل ،عن طريق احلوار الإ�سرتاتيجي وقنوات التن�سيق العملياتية ،تنجح يف احلافظ على حيز
معني للعمل لها يف �سورية بدون �أي احتكاك مع القوات الرو�سية ،وهي تتقا�سم معها امل�صلحة الأ�سا�سية
يف ا�ستقرار ال�ساحة و�إبعاد ال�صراعات .ومع ذلك ف�إن هناك ت�صادم ًا يف امل�صالح اجلوهرية بني �إ�سرائيل
وبني رو�سيا التي تف�سح املجال ،بل ومتنح الغطاء ،لتعزيز قوة �إيران ووكالئها يف �سورية ،وهي التي ت�سعى
�إىل �إ�ضعاف الواليات املتحدة الأمريكية ونفوذها .كذلك احلال توا�صل رو�سيا ،على ال�ساحة الدولية،
دعم املواقف الفل�سطينية التقليدية .وات�ضح �أنه ال تزال �أمام من كان ي�أمل يف �أن ت�ستخدم رو�سيا حق
معاد لإ�سرائيل يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،ال تزال �أمامه فرتة
النق�ض (الفيتو) �ضد �أي قرار ٍ
طويلة من االنتظار.
الصني ،قوة عظمى على صعيد االقتصاد والبنى التحتية ،مع حضور إسرتاتيجي
متدن:
ٍ
ت�ضع ال�صني نف�سها كالعب رائد وم�س�ؤول يف املنظومة االقت�صادية العاملية ويف امل�ؤ�س�سات الدولية،
يف الوقت الذي يدور فيه تناف�س اقت�صادي وا�ضح بينها وبني الواليات املتحدة الأمريكية .وين�صب جل
االهتمام ال�صيني على منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،حيث ي�شتد هناك التناف�س بني الدول العظمى.
ويف ال�شرق الأو�سط تعتزل ال�صني مهمة ر�سم امل�شهد ال�سيا�سي – الأمني ،وحت ّمل الأعباء الع�سكرية
وال�سيا�سية لهذا امل�شهد لكل من رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية ،يف الوقت الذي ت�ستمر فيه هي
بالرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على ال�شق االقت�صادي وعلى �إدارة دبلوما�سية رمزية ،وتكتفي مب�شاركة ع�سكرية
�ضئيلة جد ًا يف بع�ض املهام الدولية املتفق عليها مثل قوات حفظ ال�سالم والعمليات �ضد القرا�صنة.
وعلى غرار ال�سيا�سة الرو�سية يف ال�شرق الأو�سط ف�إن ال�سيا�سية ال�صينية تقوم على عالقات متوازية
مع كل عنا�صر القوة املنا�سبة املوجودة يف املنطقة ،مبا يف ذلك مع ال�صقريني من بينها مثل اململكة
العربية ال�سعودية و�إيران .وكذلك تقيم ال�صني عالقات مع �إ�سرائيل ،ب�صفتها م�صدر ًا هام ًا لالبتكار
وللتكنولوجيا .وموقف ال�صني يف الق�ضايا مو�ضع اخلالف بني �إ�سرائيل وبني جريانها هو موقف داعم
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للجانب العربي  -الإ�سالمي ،وكذلك هو احلال يف ما يتعلق ب�أ�سلوب ت�صويتها يف امل�ؤ�س�سات الدولية .ومع
ذلك ف�إن هناك العديد من اخلطوات التي حتمل تبا�شري التغيري يف �سيا�ستها يف املنطقة :م�صالح ال�صني
يف املنطقة من خالل اال�ستثمارات وامل�شاريع وحجم العمال ال�صينيني ،كل هذه الأمور �آخذة يف االت�ساع
والتجذر .وتن�ضم �إليها حاجة ال�صني �إىل موارد الطاقة ،واهتمامها بطرق املالحة .وهناك «م�شروع حزام
واحد» (طريق احلرير اجلديد) وهو ذو بنية حتتية �إ�سرتاتيجية جت�سد فر�صة التدخل ال�صيني املتعاظم
يف اقت�صاد املنطقة ويف بناها التحتية .وتت�ضمن الأهداف ال�صينية ،على النحو الذي جرى التعبري عنه
م�ؤخر ًا ،حتولها �إىل دولة عظمى عاملية وبحرية متتلك قوات م�سلحة حديثة متكنها من الدفاع بنف�سها
عن م�صاحلها يف العامل .و�إىل جانب القاعدة الع�سكرية الأوىل التي �أقيمت خارج ال�صني ،يف جيبوتي،
هناك توجه للت�صدير الأمني من ال�صني �إىل ال�شرق الأو�سط ،مع الرتكيز على املنظومات «التخ�ص�صية»
مثل الطائرات امل�سيرّ ة ،وذلك مبا ين�سجم مع توجهات بناء قوة اجلي�ش ال�صيني وال�صناعات الع�سكرية.
وعليه من املمكن االفرتا�ض �أنه �سيطر�أ ارتفاع طفيف على م�ستوى الن�شاط ال�صيني ال�سيا�سي يف املنطقة.
ويف ر�ؤية متعددة ال�سنوات يف امل�ستقبل� ،سيطر�أ ارتفاع يف الت�أثري ال�صيني الع�سكري  -الأمني على البيئة
الإ�سرتاتيجية املحيطة ب�إ�سرائيل ،حتى و�إن كان ذلك وفق «اخل�صائ�ص ال�صينية» ولي�س وفق الأ�سلوبني
الرو�سي والأمريكي .ويوجد لإ�سرائيل اليوم ت�أثري حمدود� ،إذا كان هناك مثل هذا الت�أثري �أ�ص ًال ،على
متدن ب�سيا�ستها ب�شكل عام ،ويف املنطقة ب�شكل
املواقف ال�سيا�سية لل�صني يف الق�ضايا املتعلقة بها ،و�إملام ٍ
خا�ص.
إيران والقضية النووية:
على الرغم من عداء �إدارة الرئي�س ترامب لالتفاق النووي مع �إيران ،وعلى الرغم من �أنها قد
و�صفته ب�أنه «�أ�سو�أ ما ر�أته على الإطالق» ،ف�إنه قد متت املحافظة على االتفاق خالل ال�سنة الأخرية
من قبل جميع الأطراف .والرئي�س مل ُيخرج الواليات املتحدة الأمريكية منه ،حتى لو �أنه مل ي�ؤكد �أن
�إيران تنفذ بنوده �أو �أنه يخدم م�صالح الواليات املتحدة الأمريكية .وقد مت نقل اتخاذ القرار يف املو�ضوع
�إىل الكونغر�س ،وجنحت جهات يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويف �أو�ساط حلفائها ،والتي تعتقد ب�أن
�إلغاء االتفاق �سيت�سبب بال�ضرر �أكرث من الفائدة ،جنحت تلك اجلهات يف �إقناع الإدارة ببذل املحاوالت
لتح�سينه .ويف خطابه يف  13ت�شرين الأول � /أكتوبر �أكد الرئي�س ترامب على �ضرورة مواجهة �سلبيات
االتفاق ويف مقدمتها :بند «غروب ال�شم�س» الذي يرفع معظم القيود عن �إيران ،ونوعية الرقابة على
املواقع (الإيرانية) غري املعلن عنها ،ومو�ضوع جمموعة الأ�سلحة وق�ضية ال�صواريخ البالي�ستية ،وهي
املوا�ضيع التي بقيت غام�ضة يف قرار جمل�س الأمن  .2231ومن ال�صعب �أن نرى كيف ميكن حت�سني
االتفاق ب�شكل �أحادي اجلانب ،عن طريق مترير ت�شريع يف الكونغر�س يف الوقت الذي يبدو فيه �أن الدول
العظمى الأخرى ال�شريكة يف االتفاق ال تتعاون يف املو�ضوع .ويف مثل هذه احلالة ف�إنه �سيو�ضع �أمام الإدارة
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(الأمريكية) طلب الإيفاء بوعودها ،و�سيظهر من جديد ال�ضغط على الرئي�س ترامب لالن�سحاب من
االتفاق .و�إذا ما مت اتخاذ �إجراءات �أحادية اجلانب من الكونغر�س �أو بناء على توجيهات من الإدارة ف�إن
من �ش�أن ذلك �أن ي�ضر باالتفاق �أكرث من �أن ي�ؤدي �إىل حت�سينه ،هذا حتى يف حال وا�صلت �إيران اعتبار �أن
تنفيذ االتفاق ي�شكل م�صلحة لها .ومرحلي ًا ف�إنه ال يوجد هناك �أي ا�ستعداد من جانب الواليات املتحدة
الأمريكية� ،أو من جانب جهات �أخرى ،لفرتة ما بعد � 15 - 10سنة من بدء تنفيذ االتفاق ،وهي الفرتة
التي تنتهي بعدها القيود الرئي�سية املفرو�ضة على الربنامج النووي الإيراين ،حيث �سيكون بو�سع �إيران
العودة �إىل بناء وت�شغيل البنى التحتية النووية ب�شكل مكثف ،الأمر الذي �سيخت�صر �إىل درجة كبرية زمن
االندفاعة باجتاه امتالك �سالح نووي.
التحدي اإليراني يف سورية مع حسم املعركة يف البلد:
لقد ُح�سمت احلرب يف �سورية ل�صالح التحالف الذي دعم الأ�سد ،وبذلك ازدادت قوة �إيران وم�ؤيديها،
و�ضعفت املع�سكرات الأخرى  -ال�سنية على اختالفها .وي�شكل ان�ضمام املع�سكرالإيراين �إىل مع�سكر
الإ�سالم ال�سيا�سي ال�سني ،الذي ي�ضم ك ًال من تركيا وقطر وحركة «الأخوان امل�سلمني» ،ي�شكل تطور ًا
�إ�شكالي ًا يجب درا�سته ب�شكل دائم .وقد �سيطر الأ�سد من جديد على معظم الأرا�ضي التي كان قد خ�سرها
خالل احلرب ،كما �أن «داع�ش» قد فقدت �سيطرتها على مناطقها ،و�ضعفت حركة املعار�ضة للنظام
�إىل درجة كبرية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن رد املع�سكر الإيراين على مع�سكر الإ�سالم ال�سيا�سي ال�سني،
بقيادة تركيا وقطر و«الأخوان امل�سلمني» ،يزيد من خماطر التهديد يف ال�شمال .وهذا تطور �إ�شكايل يجب
متابعة �أبعاده ب�شكل دائم .ومع ذلك ف�إن احلرب يف �سورية مل تنته بعد ،ومن املتوقع �أن ت�ستمر املعارك،
كما �أن امل�سرية ال�سيا�سية لر�سم �سورية امل�ستقبل �ستكون طويلة ومعقدة .والتحدي الأ�سا�سي بالن�سبة
لإ�سرائيل يف هذا ال�سياق يتمثل يف نية �إيران اال�ستقرار يف �سورية من ناحية البنى التحتية والع�سكرية،
وتهديد �إ�سرائيل من هناك بكم وبو�سائط مل تكن حا�ضرة يف هذه ال�ساحة �إىل الآن ،مع الت�أكيد على
امليلي�شيات ال�شيعية ب�شكل وا�سع .ومع ذلك ف�إنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن الإيرانيني غري موجودين «على
ال�ضفاف» ،والتهديد ال يزال يف مراحل ت�شكله الأوىل ،وعليه ف�إنه من ال�صواب التعامل معه بو�صفه حتدي ًا
مديد ًا يتطلب بناء قوة العدو يف منطقة قريبة ،مبا ي�شبه بناء حزب اهلل يف لبنان .و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
لالنت�شار يف �سورية الكثري من القيود بالن�سبة لإيران (من حيث النفقات وخطوط الإمداد الطويلة) ،وهو
ما �سيخلق لإ�سرائيل جما ًال وا�سع ًا جلمع املعلومات اال�ستخبارية ،و�أهداف ًا مغرية جد ًا للهجوم ،يف منطقة
عمل قريبة ومعروفة.
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هزمية «داعش» ونشوء الصورة املقبلة للجهاد العاملي:
يف العام املن�صرم� ،ضعف املحور اجلهادي ال�سلفي ب�شكل كبري ،وذلك نتيجة للعمل الهادف املثابر
الذي قام به حتالف عاملي و�إقليمي للق�ضاء عليه .فـ «الدولة الإ�سالمية» قد خ�سرت ،ب�شكل كامل تقريب ًا،
معقلها الإقليمي الأ�سا�سي يف كل من العراق و�سورية ،على الرغم من �أنه ال يزال لها ،وللقاعدة ،بع�ض
املعاقل املحدودة يف ال�شرق الأو�سط  -يف �شبه جزيرة �سيناء ويف �شمال �إفريقيا ويف اليمن – وكذلك خارج
املنطقة .ونحن �أمام الن�سخة الثانية من «داع�ش» ( ،)2.0مبعنى �أنها عادت �إىل حركة غري �إقليمية ،وعليه
ف�إن االنتقال �إىل قواعد جديدة ،هو احتمال منطقي .و�أيديولوجيتها هي �أيديولوجية جذابة وخ�صو�ص ًا
يف الأو�ساط امل�سلمة التي ت�شعر بالظلم وباال�ضطهاد .وخلاليا «داع�ش» ،وللأ�شخا�ص املنفردين العاملني
ب�إيحاء منها فر�صة قليلة للقيام بن�شاطات �إرهابية وتقوي�ض اال�ستقرار �سواء يف الدول العربية ،و�سواء يف
خمتلف دول العامل ،و�إىل درجة �أقل يف �إ�سرائيل.
املعسكر السين املعتدل قد ضعف ،لكن هناك بوادر لتحول هام يف السعودية:
لقد ف�شل املع�سكر ال�سني  -الرباغماتي على عدة جهات :يف كبح التمدد الإيراين يف �سورية ،حيث
مت هناك ،كما �سبق القول ،ح�سم املعركة ل�صالح التحالف الرو�سي – الإيراين .ويف اليمن ،يوا�صل
احلوثيون من هناك �إطالق ال�صواريخ باجتاه قلب اململكة العربية ال�سعودية .ويف املعركة الدبلوما�سية
لقطع عالقات قطر مع �إيران ومع «الإخوان امل�سلمني» .ويف لبنان �أي�ض ًا ،حيث تزداد قوة حزب اهلل
و�إيران هناك .كما �أن هزمية «الدولة الإ�سالمية» يف العراق يزيد من نفوذ �إيران وامليلي�شيات ال�شيعية.
و ُينظر �إىل املحور الذي تقوده �إيران يف ال�شرق الأو�سط على �أنه هو املع�سكر املنت�صر  -وهو التطور الذي
يدفع دول املحور ال�سني �إىل ا�ستثمار �أكرب للموارد يف مواجهة �إيران .وتقود هذا املحور اململكة العربية
ال�سعودية ،التي متر بعملية داخلية دراماتيكية على �صعيد تغيري القيادة والأجيال .فويل العهد حممد بن
�سلمان هو الذي يدير اململكة عملي ًا ،وهو ي�سيطر على مراكز القوى الع�سكرية ،ويحارب الف�ساد ،ويعمل
على تليني امل�ؤ�س�سة الدينية ،ويتبنى �سيا�سة حازمة و�أكرث عدائية جتاه �إيران .وبو�سع جناح اخلطوات
االجتماعية واالقت�صادية التي يقوم بها بن �سلمان ونقل �إرث احلكم من يد امللك �سلمان �إىل يديه بدون
حدوث �أية قالقل ،بو�سع جناحه يف ذلك �أن يجعل منه «�أتاتورك ال�سعودي» ،و�أن ي�صنع منوذج ًا من
«الربيع العربي» غري العنيف الذي يتم تنفيذه من الأعلى �إىل الأ�سفل� .إال �أنه ويف �ضوء ازدحام التحديات
التي تواجهها جمتمعة ف�إن ال�سيناريو الذي ميكن �أن تدخل فيه اململكة العربية ال�سعودية يف فرتة �صعبة
من عدم اال�ستقرار الداخلي هو �سيناريو ذو احتماالت غري قليلة حلدوثه ،وذو تداعيات �شديدة الت�أثري
على توازن القوى واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط برمته.
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الساحة الفلسطينية – اجلمود واملصاحلة وترقّب خطة «الصفقة النهائية» اخلاصة
بالرئيس ترامب:
لقد امتازت ال�سنة الأخرية با�ستمرار اجلمود ال�سيا�سي على ال�ساحة الإ�سرائيلية – الفل�سطينية .وعلى
ال�صعيد الأمني جنحت �إ�سرائيل يف موا�صلة احلفاظ على موقع مريح لها ،وعلى الردع والهدوء يف مواجهة
قطاع غزة .كما �أن عدد العمليات وامل�صابني كان �أقل ن�سبي ًا يف ال�ضفة الغربية وداخل حدود �إ�سرائيل،
وكذلك احلفاظ على الردع الن�شط .ومت احلفاظ �أي�ض ًا على الهدوء حتى يف ظل احلادث الذي �سقط
فيه الكثري من القتلى يف �صفوف حركة «اجلهاد الإ�سالمي» ،عندما مت تدمري النفق اخلا�ص بها على يد
اجلي�ش الإ�سرائيلي .وعلى الرغم من ذلك ف�إنه يجب موا�صلة الأخذ يف احل�سبان احتمال حدوث ت�صعيد
يخرج عن نطاق ال�سيطرة نتيجة لوقوع �أحداث على الأر�ض ،حتى يف الوقت الذي يكون فيه الطرفان
غري راغبني يف املواجهة .وهذه الأمور تعني �أن جبهة املقاومة الع�سكرية �ضد �إ�سرائيل غري جمدية .كما
�أن الإ�سرتاتيجية التي قادها �أبو مازن «لتدويل النزاع» قد مت وقفها هذه ال�سنة ،مع تغيري الإدارات يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وموقف الإدارة احلالية احلازم �ضد �أية حماولة لإحلاق ال�ضرر ب�إ�سرائيل على
ال�ساحة الدولية ويف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة .ومن �ش�أن ف�شل البديلني الرئي�سيني للفل�سطينيني
على امتداد العقدين الأخريين – �إ�سرتاتيجية الإرهاب «املقاومة» من جهة �أوىل ،و�إ�سرتاتيجية تدويل
ال�صراع «الت�سوية ال�سلمية» من جهة �أخرى – من �ش�أن هذا الف�شل �أن يدفعهم �إىل تبني «�إ�سرتاتيجية
الدولة الواحدة» .ويف الوقت نف�سه طر�أت على ال�ساحة الداخلية الفل�سطينية تطورات يوجد لها القدرة
على �إفراز خطوات جديدة – �سواء جلهة ا�ستمرار االنق�سام بني الأطراف والت�صعيد ،و�سواء الجتاه
الدفع جمدد ًا �إىل ا�ستئناف امل�سرية ال�سيا�سية .التطور الأول هو رغبة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س ،الذي يدرك اقرتاب نهاية مهمته وا�ستبدال القيادة يف منظمة التحرير الفل�سطينية ويف ال�سلطة،
يف ترك ب�صمة تاريخية ت�ؤثر على م�ستقبل الفل�سطينيني قبل مغادرته .وعليه فهو يبدي ،وعلى غري
عادته ،حزم ًا كبري ًا ،وا�ستعداد ًا للإقدام على بع�ض املخاطرات .والتطور الثاين هو ا�ستبدال الزعامة يف
حركة حما�س وح�ضور الزعامة املحلية ،التي ا�ستوعبت الأثمان التي تدفعها احلركة على �صعيد الر�أي
العام الفل�سطيني ب�سبب العزلة ال�سيا�سية ،وعدم قدرتها على �إنقاذ املواطنني من الأزمة االقت�صادية
 االجتماعية يف قطاع غزة .وهي حتاول ،على هذه اخللفية ،االقرتاب من م�صر ،مع احلفاظ علىعالقاتها مع �إيران ،ال�ضرورية للجناح الع�سكري .وقد وجدت التعبريات عن هذه التطورات نف�سها يف
وقف �إطالق النار من قبل حما�س يف قطاع غزة ،وكذلك اتفاق امل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�س ،الذي
مت التو�صل �إليه يف القاهرة يف ت�شرين الأول � /أكتوبر  .2017ومن ال�صعب القول �إن الطرفني �سينجحان
يف التو�صل �إىل م�صاحلة كاملة تت�ضمن االتفاق على م�صري اجلناح الع�سكري حلركة حما�س ،وان�ضمام
حما�س �إىل منظمة التحرير الفل�سطينية و�إجراء االنتخابات .و�أكرث من ذلك ،لي�س من الوا�ضح �إذا ما
كان الطرفان قادرين على احلفاظ على عنا�صر قابلة للتطبيق �أكرث من هذه التي مت االتفاق عليها .ومع
ــ  13ــ

مركز اللغات والترجمة /حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

ذلك ف�إن احتمال تقدمي مبادرة �سيا�سية من قبل �إدارة ترامب ،وحماوالت حتقيق امل�صاحلة ب�ضغط
من كل من م�صر وال�سعودية ،تدل على وجود �أمل �أف�ضل للمحافظة على اال�ستقرار �أمام قطاع غزة،
و�إن احلوار بني �إ�سرائيل وبني احلكومة يف رام اهلل بوا�سطة �إدارة ترامب ،دون �أن تكون لدى حما�س
القدرة على تعطيله ،هو احتمال جدي .وتقف يف مركز الفعل ال�سيا�سي رغبة الرئي�س ترامب لتحقيق
«ال�صفقة النهائية» بني �إ�سرائيل وبني الفل�سطينيني� .إال �أن الطاقم برئا�سة �صهر الرئي�س غاريد كو�شنري
والو�سيط الرئي�سي جي�سون غرينبالت مل يتو�صل �إىل �أية �إجنازات حتى نهاية  ،2017ويبدو �أن مرحلة
ج�س النب�ض اخلا�صة بالطاقم قد انتهت .ويبدو ،على هذه اخللفية� ،أن هناك م�ؤ�شرات لوجود �شكوك
يف �أو�ساط الطاقم حول احتمال �إجراء مفاو�ضات حول احلل الدائم الذي ي�ؤدي �إىل حتقيق «ال�صفقة»،
وهو كان يف�ضل �أن يتم تبني �أهداف �أكرث توا�ضع ًا ونهج ًا ر�سمي ًا للتقدم ب�شكل متدرج .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن االعرتاف بالقد�س كعا�صمة لإ�سرائيل قد دفع �إىل تبني مواقف من قبل الفل�سطينيني حول وقف
العملية ال�سيا�سية ،وحول عدم القبول بالواليات املتحدة الأمريكية كو�سيط نزيه .واليزال ال�س�ؤال مفتوح ًا
عما �إذا كان الرئي�س �سيقرر اال�ستمرار بالتم�سك بهذا الهدف الطموح ،و�إذا ما كان طاقمه �سين�شر يف
بداية  2018ورقة مبادئ االتفاق كما يراه .ويف هذه احلالة ف�إن �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،الذين يخ�شون
اخلطوات غري املتوقعة من رئي�س متهور ،والذي من غري املمكن توقع �أفعاله� ،سريكزون على ما يبدو على
ردود تهدف �إىل �إلقاء تهمة ف�شل مبادرة الرئي�س على الطرف الثاين.
«اجملتمع اإلسرائيلي» :تطرف وخالفات وفساد وتقويض للمؤسسات:
وتربز على ال�ساحة الداخلية الإ�سرائيلية خالفات حول التوازن ال�سليم بني القيم القومية  -اليهودية
وبني القيم الدميقراطية – الليربالية .وهذه اخلالفات تطرح �أمام �إ�سرائيل حتدي احلفاظ عليها كدولة
يهودية ودميقراطية� ،آمنة وعادلة .ومن �ش�أن �أي ت�شريع عدواين ُيلحق ال�ضرر بالطابع الدميقراطي
للدولة ،وي�ضرب التوازن التقليدي واحل�سا�س بني خمتلف ال�سلطات� ،أو الدخول يف �صراع بهدف �إ�ضعاف
و�سائل الإعالم ومن تبقى من املدافعني عنها ،من �ش�أن كل هذه الأمور �أن تفاقم من حالة اال�ستقطاب.
كما تخلق الأ�صوات املتطرفة يف «املجتمع الإ�سرائيلي» ال�شعور بوجود انق�سام داخلي .وقيادة الدولة،
من جانبها ،ال تعمل على تخفيف هذه اخلالفات� ،أو على تهدئة اخلواطر ،بل هي ت�ضرم النار �أكرث.
والهجمات من قبل اجلهات املتطرفة ،واحلمالت املنفلتة يف �شبكات التوا�صل االجتماعي �ضد رئي�س
الدولة ،و�ضد اجلي�ش الإ�سرائيلي واجلهات الأمنية الأخرى ،وكذلك االعرتا�ض على قرارات خمتلف
اجلهات الق�ضائية ،على �سبيل املثال ما يتعلق بق�ضية �إطالق النار على الفل�سطيني الأعزل يف اخلليل،
كل تلك الهجمات ال تهد�أ .كما �أن اجتاه التوتر املتزايد بني اجلمهور اليهودي وبني الأقلية العربية يف
الدولة مل يتوقف .وقد عززت م�شاركة بع�ض املواطنني العرب يف العمليات �ضد �إ�سرائيل ،على الرغم من
حمدودية هذه الظاهرة ،عززت من �صورة الأقلية العربية كعدو يف �أو�ساط وا�سعة من اجلمهور اليهودي.
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وعلى �أعتاب �سنة  2018ف�إن التقدير هو �أن الأزمات ال�سيا�سية ال�شديدة والتوترات الأ�سا�سية �ست�ستمر يف
حتد ملناعة ولقوة املجتمع الإ�سرائيلي  -بالذات يف الوقت الذي جند فيه �أن موقع الدولة بالن�سبة
ت�شكيل ٍ
للتهديدات اخلارجية �أقوى من �أي وقت م�ضى.
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التحديات واملشاكل والتوصيات
لقد جنحت �إ�سرائيل خالل العقد الأخري يف مواءمة نف�سها جيد ًا مع واقع �شرق �أو�سطي متغري ،و�أن
تعزز من قوتها على ال�صعيدين الع�سكري وال�سيا�سي ،و�أن تناور بطريقة حالت دون حدوث مواجهات
قا�سية �أو حروب .ولكن ،مع بداية  2018يبدو �أننا نقف على �أعتاب ف�صل جديد من اال�ضطرابات يف
ال�شرق الأو�سط ،والذي تنح�سر فيه نافذة الفر�ص ال�سيا�سية والع�سكرية التي ن�ش�أت �أمام �إ�سرائيل وذلك
ب�سبب امل�شاكل على ال�ساحة الإقليمية واالتفاق النووي مع �إيران .وهنا يجب �أن نقدم �إجابات على بع�ض
الق�ضايا الرئي�سية التي تعالج التهديدات ،على املديني املتو�سط والبعيد ،وا�ستغالل الفر�ص ،على حد
�سواء:
حتدي املعركة بني احلروب ضد احملور اإليراني وعلى اجلبهة الشمالية:
مع انخفا�ض حدة املعارك احلرب يف �سورية ،وعلى �أبواب مرحلة جديدة يف تر�سيخ التواجد الإيراين
يف املنطقة القريبة من �إ�سرائيل ،ف�إن التحدي الأ�سا�سي الذي بد�أ يلوح �أمام �إ�سرائيل خالل ال�سنوات
القريبة هو مواجهة بناء القوة العملياتية والتكنولوجية لإيران ،ولوكالئها يف �سورية ولبنان ،مع الرتكيز
على مكوناتها النوعية .وقد مر منوذج العمل اخلا�ص ب�إ�سرائيل خالل العقد الأخري �ضد تنامي قوة حزب
اهلل ،مر بدون رد جدي من جانب �أعدائها يف ال�شمال .واملواجهة الإ�سرائيلية من الآن و�صاعد ًا �ست�ضطر
حتد �أو�سع من ذي قبل �ضد عنا�صر القوة الثالث الرئي�سية يف ال�شمال
للربوز من خالل خو�ض معركة ٍ
– �إيران وحزب اهلل و�سورية .و�سيكون لزام ًا على �إ�سرائيل الرد �سواء على هيكلية منظومة بناء القوة
الآخذة بالت�شكل من طهران وحتى اجلبهة ،و�سواء على التغيريات املحتملة يف �سيا�سة ا�ستخدام القوة
من قبل الأ�سد و�إيران وحزب اهلل .كذلك �ستكون �إ�سرائيل م�ضطرة دائم ًا الختبار خ�صائ�ص ن�شاطاتها،
وحتديات ال�سيطرة على الت�صعيد ،يف الظروف اجلديدة :هل وكيف ومتى و�أين تتم مهاجمة اجلهات
الإيرانية ،ووكالئها من خمتلف مناطق ال�شرق الأو�سط ،وكذلك املن�ش�آت الع�سكرية ومن�ش�آت �إنتاج العتاد
الع�سكري والأ�صول الإ�سرتاتيجية .و�ستكون امل�شكلة املركزية :كيف تتم ت�سوية التوتر بني �ضرب تنامي
قوة العدو بهدف تقلي�ص التهديد على �إ�سرائيل يف امل�ستقبل ،وبني خطر الت�صعيد القريب ب�سبب الن�شاط
الذي تقوم به .وباملنا�سبة� ،سيكون مطلوب ًا من �إ�سرائيل �أي�ض ًا مواجهة �أعدائها لفرتة زمنية طويلة وذلك
عن طريق حتديد خطوط تواجدها وقواعد اللعبة يف البيئة اجلديدة ،وخ�صو�ص ًا عن طريق دمج الن�شاط
الع�سكري والإعالم الإ�سرتاتيجي «ال�صواريخ والكلمات» �سواء مقابل اجلهات املعادية و�سواء مقابل
رو�سيا ،بو�صفها العب ًا هام ًا على ال�ساحة �إال �أنه ال ُينظر �إليها كعدو .ومتتلك �إ�سرائيل رافعة هامة مقابل
�إيران ورو�سيا وهي تتمثل يف قدرتها على �ضرب جناحهما يف احلفاظ على الأ�سد وا�ستقرار �سورية.
فا�ستمرار بقاء النظام و�إعادة �إعمار �سورية على ال�صعيد االقت�صادي هما م�صلحة رو�سية �إيرانية والتي
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ت�ستطيع �إ�سرائيل ا�ستخدامها مل�صلحتها.
حتدي «حرب الشمال األوىل»  /حرب لبنان الثالثة:
ال �إ�سرائيل وال حزب اهلل معنيان بحرب �أخرى بينهما .ومع ذلك ف�إنه ميكن للن�شاط الإ�سرائيلي
الهادف �إىل �ضرب تنامي قوة �إيران وتر�سيخ موقعها يف �سوريا� ،إىل جانب تفرغ حزب اهلل من مهمة �إنقاذ
الأ�سد ،ميكن لهذين الأمرين �أن يدفعا �إىل تدهور الو�ضع بني الأطراف والت�صعيد �إىل درجة جتدد حدوث
«حرب ال�شمال الأوىل» ،والتي لن تكون بال�ضرورة مقت�صرة على لبنان «الثالثة» .ومن ال�صواب االفرتا�ض
�أن هذه احلرب �ستتو�سع �إىل مواجهة مع القوات الإيرانية ووكالئها يف �سورية ،ورمبا �أي�ض ًا مع قوات
اجلي�ش ال�سوري .ومن املمكن �أن تدور هذه احلرب مبوازاة معركة يف مواجهة مع حما�س يف اجلنوب.
كل هذا �سيحول �أية مواجهة يف ال�شمال �إىل حرب �أو�سع من �أية حرب عرفتها �إ�سرائيل منذ عام .1973
وعليه ف�إن على �إ�سرائيل �أن تعمل وفق الأولويات والأ�سبقيات الإ�سرتاتيجية والعملياتية التي تكون مرتبطة
ب�إدارة املعركة �ضد ثالث جهات معادية يف ال�شمال – �سورية وحزب اهلل و�إيران والتواجد الرو�سي .كما
�أن على �إ�سرائيل �أن ت�ستعد لثالثة �سيناريوهات للحرب يف ال�شمال:
 .1حرب يف لبنان فقط.
 .2حرب جتمع �سورية ولبنان – مبا ي�شمل عنا�صر �إيرانية و�شيعية تعمل يف لبنان –
 .3حرب ت�شتمل �أي�ض ًا على تدخل �إيراين من �إيران.
وقد �أو�ضحت �إ�سرائيل ب�أن قواعد احلرب �ستكون خمتلفة عن تلك التي كانت �سارية عام  ،2006فحزب
اهلل ولبنان هما اليوم كيان �سيا�سي وع�سكري واحد ،وقواعد �إدارة احلرب وانتقاء الأهداف وا�ستخدام
النريان وحترك القوات الربية �سوف يتم مالءمتها مبا ين�سجم مع ال�صورة ال�سيا�سية املتبدلة يف لبنان.
واحلديث يدور هنا عن مواجهة يجب درا�سة خ�صائ�صها ب�شكل معمق ،واال�ستعداد لها من م�ستوى
احلكومة الإ�سرائيلية وما دون ذلك ،ومن امل�ستوى ال�سيا�سي ومرور ًا بامل�ستوى الع�سكري – الإ�سرتاتيجي
وحتى الرد العملياتي والتكنو -تقني� ،إىل جانب الت�أقلم مع ظروف امليدان ومع الأ�سلحة التي تراكمت لدى
العدو خالل ال�سنوات الأخرية :ال�صواريخ البالي�ستية ،والدفاع اجلوي ،والطائرات امل�سرية ،و�صواريخ
�أر�ض – بحر ،والوحدات التي �ستحاول احتالل م�ستوطنات ال�شمال .و�أما يف ما يتعلق ب�سورية ،ف�إن الوقت
لن يكون قد فات لتقدمي العون لل�شعب ال�سوري لإدارة م�ستقبله.
حتدي تعديل االتفاق النووي مع إيران واحتواء التطلعات اإليرانية للهيمنة يف
الشرق األوسط:
احلكومة الإ�سرائيلية موجودة يف و�ضع نادر  -حيث �أن �ساكن البيت الأبي�ض يتملك ر�ؤية متطابقة معها
للتهديد الإيراين وامل�شاكل املوجودة يف االتفاق النووي .ويجب هنا حتويل هذه التوافقات الأيديولوجية بني
ــ  18ــ

خالصة التقرير االستراتيجي السنوي إلسرائيل 2018-2017

�إ�سرائيل وبني الواليات املتحدة �إىل اتفاق ر�سمي – «اتفاق موازي» حول التهديد الإيراين مبجمله ،ويف
مركزه تعديل االتفاق النووي .وعلى �إ�سرائيل �أي�ض ًا ال�سعي �إىل بلورة تفاهمات ر�سمية مع الواليات املتحدة
الأمريكية ،والتي �ستكون مت�ضمنه «اتفاق ثنائي موازي» حول الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة �ضد جمموعة
التهديدات الإيرانية يف ال�شرق الأو�سط .ويجب �أن تكون لهذه الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة ثالثة �أهداف:
�أو ًال :منع �إيران من احل�صول على �سالح نووي �أو تر�سيخ نف�سها عند العتبة النووية� ،أي على «م�سافة
�صفر» من القنبلة النووية.
ثاني ًا :جلم الن�شاطات التخريبية الإيرانية يف املنطقة ودعمها للإرهاب.
ثالث ًا :العمل على �ضرب اجلهود املبذولة لتعزيز القوة التقليدية للجي�ش الإيراين ،وهي القوة التي
�ست�ساعد على تر�سيخ النفوذ الإيراين يف املنطقة.
على �إطار التفاهمات بني �إ�سرائيل وبني الواليات املتحدة الأمريكية �أي�ض ًا �أن يتطرق �إىل ثالث ركائز:
 الركيزة الأوىل :هي تنظيم الرد امل�شرتك للدولتني على التهديدات الكامنة يف االتفاق النويعلى املديني الق�صري والطويل .ومن املهم هنا الإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من التهديدات ،ف�إنه من املف�ضل
خالل ال�سنوات القليلة القادمة �أن يبقى الواقع القائم مع اتفاق لأنه �أف�ضل من �أن يكون بدون اتفاق ،وهو
الأمر الذي �سيمكن �إ�سرائيل والواليات املتحدة الأمريكية من اال�ستعداد مع ًا ملواجهة التهديدات الأ�شد
خطورة على املدى الزمني الأطول .ويف هذه املرحلة ،ما مل يتم �ضبط �إيران متلب�سة بانتهاك االتفاق ،ف�إنه
من ال�صواب �أال تقوم الواليات املتحدة الأمريكية باالن�سحاب منه .و�إذا كان ال بد من �إلغاء االتفاق ف�إنه
من الأف�ضل �أن يكون ذلك نتيجة لقرار �إيراين ولي�س لقرار �أمريكي .وعلى االتفاق املوازي �أن يحدد ما
هي الأ�شياء التي ميكن اعتبارها انتهاك ًا �إيراني ًا ،وما هي الردود على ال�سيناريوهات املختلفة لالنتهاكات،
وبخا�صة على االندفاعة الإيرانية باجتاه القنبلة .ومن املهم �أن ي�ضمن االتفاق لإ�سرائيل قدرة م�ستقلة
لوقف �إيران �إذا ما قررت العمل للح�صول على قنبلة نووية خالل وقت ق�صري ،و�أن �إ�سرائيل لن تكون
مرتبطة بالردود الدولية التي تتطلب زمن ًا طوي ًال للتن�سيق والتنفيذ .وعلى االتفاق �أن ي�ضمن تن�سيق
اجلهد اال�ستخباراتي الذي يتمم الرقابة الدولية وي�ستطيع �أن يحل حملها بعد انتهاء االتفاق .ويجب يف
هذا الإطار توفري رد على تهديد انت�شار ال�سالح النووي لدول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط.
 الركيزة الثانية :فيجب �أن ت�شتمل على اتفاق حول مبادئ تعديل االتفاق النووي بحيث يوفرالردود على االحتياجات الإ�سرائيلية والأمريكية� :إطالة بند «الغروب» (انتهاء �صالحية القيود الرئي�سية
على الربنامج النووي) �أو ا�شرتاطها بتغيري �سلوك �إيران يف املجاالت غري النووية ،وحت�سني الرقابة
الدولية على املواقع الإيرانية امل�شتبه مبمار�سة ن�شاطات نووية ع�سكرية فيها .وتب ّني قرار جديد من قبل
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،بلغة �أ�شد و�ضوح ًا من القرار  ،2231يحظر �إجراء التجارب على
ال�صواريخ العادية واملجنحة (كروز) ،القادرة على حمل ر�ؤو�س نووية .ورفع احلظر الع�سكري املفرو�ض
على �إيران فقط بعد تغيري ال�سيا�سة الإيرانية يف املجاالت غري النووية.
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 الركيزة الثالثة :يف االتفاق يجب �أن ت�ضمن تنظيم املواجهة امل�شرتكة للتهديدات غريالنووية من جانب �إيران .وعلى الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية الأمريكية �أن ت�ستند �إىل الإدراك ب�أن �إيران
هي امل�س�ؤولة عن ن�شاطات وكالئها وحلفائها يف املنطقة ،ولذلك ف�إنه يجب �أن ُيجبى منها ثمن ًا باهظ ًا
ب�سبب ن�شاطاتها التخريبية .وعليه يجب بلورة �إ�سرتاتيجية العمل �ضد حلفاء �إيران يف املنطقة رد ًا على
اخلطوات الإ�سرتاتيجية الإيرانية ،وكذلك اال�ستفزازات التكتيكية من جانبها ومن جانب وكالئها .ويجب
تو�سيع اجلهود امل�ضادة لإحباط الدعم االقت�صادي والع�سكري من جانب �إيران حللفائها يف املنطقة،
والعمل على فر�ض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع التنظيمات والكيانات التي لها عالقات جتارية مع
حلفاء �إيران (عقوبات فرعية) .و�أخري ًا عمل الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة على دق �إ�سفني بني رو�سيا و�إيران،
مع الت�أكيد على اخلالفات بينهما :م�ستقبل الأ�سد وحجم التواجد الع�سكري الإيراين يف �سورية ،وكذلك
تطوير التعاون يف جمال الدفاع �ضد تهديد ال�صواريخ الإيرانية.
حتدي استئناف املسرية السياسية و«الصفقة النهائية»:
بعد �سنة من التح�ضريات تعتزم �إدارة ترامب تقدمي خطة لتحقيق ال�سالم بني �إ�سرائيل وبني
الفل�سطينيني .وال تزال املبادئ واملعايري والتحركات لبلورة االتفاق ملفوفة بال�ضباب ،كما �أن �إعالن
الرئي�س يف مو�ضوع القد�س يزيد من تعقيد الق�ضية .ومن املحتمل �أن تكون هناك �أي�ض ًا رغبة �أمريكية يف
تعوي�ض الفل�سطينيني والعرب على «�إعالن القد�س» .وميكن التقدير �أن احلكومة الإ�سرائيلية ،التي توجد
لها عالقات عمل ممتازة مع �إدارة ترامب� ،ستحاول الت�أثري على اخلطة بحيث تكون املعايري املقدمة غري
مقبولة من الفل�سطينيني ،و�أن تنت�صر يف «لعبة االتهامات» .ولي�س هناك خالف على �أنه �إذا ما كانت
امل�سرية ال�سيا�سية حمكومة بالف�شل فمن املهم �أال يتم �إلقاء التهمة على �إ�سرائيل .والأكرث �أهمية هو �أن
يتم ا�ستغالل الظروف الإ�سرتاتيجية التي مل تكن يف يوم من الأيام مريحة �أكرث بالن�سبة لإ�سرائيل مما
هي عليه الآن .فقوة �إ�سرائيل الإ�سرتاتيجية وا�ستعداد العامل العربي للم�ساهمة يف العملية ال�سيا�سية
ودرجة التعاطف من جانب رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية مل تكن على هذا القدر من الإيجابية
لإ�سرائيل ،وهي ت�شكل فر�صة تاريخية يجب على �إ�سرائيل عدم تفويتها .و�صحيح �أن الفر�صة للتو�صل �إىل
اتفاق دائم ترتاوح بني ال�ضعيفة وامل�ستحيلة ،لكن اخلطوات املتفق عليها مع الواليات املتحدة الأمريكية
والدول العظمى من �ش�أنها �أن تف�ضي �إىل �إجنازات حيوية يف حتديد املبادئ امل�ستقبلية لأي اتفاق (ادخال
حت�سينات على املبادئ التي قدمها الرئي�س كلينتون) ،ويف خلق الظروف لبلورة اتفاق م�ستقبلي ولتنفيذه
بنجاح ،وخ�صو�ص ًا جلهة وقف االنزالق احلايل باجتاه الدولة الواحدة ،والتي �ستكون بال�ضرورة غري
يهودية و�/أو غري دميقراطية .ومن املهم �أن تتبنى حكومة �إ�سرائيل خطة فعالة ت�ضمن القدرة للتو�صل يف
امل�ستقبل �إىل اتفاق يتم يف �إطاره احلفاظ على الدعائم الأربعة الأ�سا�سية لوجود �شعب �إ�سرائيل يف بيته
القومي يف �أر�ضه :الدولة اليهودية ،والدميقراطية ،الآمنة والعادلة .والورقة ال�سيا�سية التي �ستقود �إىل
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حتقيق هذا الهدف �سيتم ن�شرها من قبل املعهد خالل عام .2018
ويف موازاة االن�شغال املهم للدفع باجتاه االتفاق ال�شامل ،ف�إن الواقع الراهن لل�ساحة الفل�سطينية ي�شكل
حتدي ًا جلهة امل�صاحلة الفل�سطينية الداخلية و�إعادة �إعمار قطاع غزة  -مل يتم يف اتفاق امل�صاحلة ،الذي
من املقرر �أن يعيد ال�سلطة الفل�سطينية �إىل قطاع عزة ،التطرق �إىل الق�ضايا الرئي�سية من وجهة النظر
الإ�سرائيلية  -عدم قبول �شروط الرباعية الدولية من قبل حركة حما�س وا�ستمرار بقاء الذراع الع�سكرية
للحركة .والتقدير هو �أن االتفاق لن ُيق ِلع ب�سبب اخلالفات يف الآراء على ال�ساحة الداخلية الفل�سطينية،
لذلك من ال�صواب ال�سماح له بال�سري يف طريق كل االتفاقات ال�سابقة بني ال�سلطة وبني حما�س ،دون �أن
ُتتهم �إ�سرائيل بالت�سبب بف�شله .ومع ذلك ف�إن ق�ضية �إعادة �إعمار قطاع غزة هي ق�ضية مطروحة على
احلكومة الإ�سرائيلية .وهناك �سببان هامان يدعمان تب ّني �سيا�سية م�ؤيدة لإعادة الإعمار� :سبب �إن�ساين
تقليدي� ،إذ �إن غالبية �سكان قطاع غزة لي�سوا هم املتهمني بكون حركة حما�س الإرهابية قد �سيطرت على
القطاع وت�سببت يف تدهوره �إىل ح�ضن الكارثة الإن�سانية� .أما ال�سبب الثاين فهو �سبب نفعي  -ففي الكثري
من املجاالت (املياه وال�صرف ال�صحي وال�صحة العامة والت�شغيل ،وال�شعور بعدم وجود خمارج) ف�إن
�إ�سرائيل غري منقطعة عن القطاع ،وهي �ستت�أثر ب�شكل مبا�شر من الو�ضع املتدين فيه .والطريق لتحقيق
�إعادة �إعمار قطاع غزة يجب �أن يتم اختبارها يف ظل �أمرين :القدرة على احليلولة دون ح�صول تعاظم
كبري يف قوة حركة حما�س ،وذلك ب�سبب قدرتها على ال�سيطرة على الأموال واملوارد املخ�ص�صة لإعادة
الإعمار ،وكذلك احليلولة دون تعاظم القوة ال�سيا�سية لهذه احلركة الإرهابية .وهنا �أقول بكل احلذر
املطلوب �إن من �ش�أن عملية �إعادة �إعمار �صحيحة� ،إىل جانب دمج الغطاء ال�سيا�سي القوي من قبل الدول
العربية ،من �ش�أنهما �أن ي�شكال من�صة لالنطالق باجتاه �إحداث تغيري تدريجي يف بنية احلكم يف غزة.
حتدي تعزيز التحالف مع العامل العربي السين:
تقيم �إ�سرائيل تعاون ًا غري م�سبوق مع دول عربية جماورة من املع�سكر ال�سني الرباغماتي – وتقارب
امل�صالح والتهديدات امل�شرتكة ،املت�أتية من �إيران ومن الإ�سالم املتطرف� ،أدى �إىل تعميق التعاون مع
دول تربطها ب�إ�سرائيل اتفاقيات �سالم ،ومع دول اخلليج �أي�ض ًا ،التي ال توجد لإ�سرائيل معها عالقات
دبلوما�سية علنية .واحلرب �ضد عدو م�شرتك� ،إرهاب «داع�ش» يف �سيناء ،والدعم الوا�ضح جد ًا لنظام
ال�سي�سي يف م�صر ،وكذلك �سنوات ال�سالم الأربعني الذي مت احلفاظ عليه بحر�ص من قبل الطرفني ،كل
ذلك ي�شكل �أر�ضية ال�ستمرار التعاون مع �أكرب دولة عربية .ويف �صلب التعاون بني دول اخلليج واململكة
العربية ال�سعودية ي�أتي التهديد الإيراين والقدرات اال�ستخبارية والتكنولوجية واالقت�صادية الإ�سرائيلية.
كما �أن تقوية موقع حممد بن �سلمان ،الرجل القوي يف اململكة العربية ال�سعودية والذي يقود �إىل �سيا�سة
فعالة وا�ستعداد للإقدام على بع�ض املخاطرات ،تفتح �أمام �إ�سرائيل م�ساحة �أخرى مثرية لالهتمام
خلطوات �إ�سرتاتيجية ،ولإقامة حتالفات ولتح�سني و�ضعها اجليو � -إ�سرتاتيجي .واملفتاح لالنتقال من
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التعاون املحدود وال�سري �إىل التعاون العلني ،يف �إطار اال�ستعداد امل�شرتك ملواجهة الأعداء امل�شرتكني،
هذا املفتاح يكمن ،بطبيعة احلال ،يف الرتكيز (ولي�س احلل بالذات) على الق�ضية الفل�سطينية .كذلك
احلال من املطلوب العمل ب�سرعة لت�سوية الأزمة التي ن�ش�أت مع الأردن يف �أعقاب احلادثة التي كان متورط ًا
فيها حار�س �إ�سرائيلي ،و�إيجاد حل للق�ضية املختلف عليها بني الدولتني ،والتعاون يف مواجهة التهديدات
امل�شرتكة وتوثيق العالقات ال�سيا�سية� ،إىل جانب العالقات الأمنية .ويف هذا ال�سياق يجب طرح م�شاريع
م�شرتكة مل�صلحة ال�شعبني.
حتدي «داعش»:
لقد متت هزمية «داع�ش» ككيان �إقليمي يف كل من �سورية والعراق ،وبذلك َف َق َد التنظيم �سيطرته على
الأر�ض �إال �أنه مل يفقد �سيطرته على امل�شهد الإ�سالمي� .إذ مل تتم هزمية البنى التحتية لـ «داع�ش» يف
كل من ليبيا و�شبه جزيرة �سيناء ويف �أفغان�ستان ويف اجلوالن .وميكن لهذه املناطق �أن تكون هدف ًا ي�صل
�إليها عنا�صر التنظيم من املناطق التي مت تطهريها .والتزال اخلاليا الإرهابية التابعة لـ «داع�ش» ن�شطة،
كما �أنه تت�شكل ب�ؤر �أخرى وخ�صو�ص ًا �أن فكرة «داع�ش» ال تزال حية يف �شبكات التوا�صل االجتماعي
ويف امل�ساجد التي يلقي الأئمة املتطرفون خطبهم فيها .ومع فقدان الأر�ضية الإقليمية لتنظيم «الدولة
الإ�سالمية» هناك خطر من �أن يحاول «داع�ش» �إظهار وجوده عن طريق القيام بعمليات ا�ستعرا�ضية
يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك يف �إ�سرائيل ،ويف خمتلف �أنحاء العامل .و�سيكون من ال�صواب العمل
بهدف و�ضع حد لوجود «داع�ش» يف جنوب ه�ضبة اجلوالن وذلك يف �إطار ترتيبات اال�ستقرار يف �سورية،
وموا�صلة دعم م�صر يف حربها للق�ضاء على «داع�ش» يف �سيناء .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يجب عدم
االفرتا�ض ،من الناحية اال�ستخبارية والعملياتية� ،أن التنظيم مل يعد ي�شكل تهديد ًا بعد الآن.
ميزانية األمن والنظرية األمنية:
�إن الفر�صة حلدوث مواجهة على ال�ساحة ال�شمالية خالل  2018مرتفعة �أكرث من �أي وقت م�ضى
خالل العقد الأخري .ومن �ش�أن الدمج بني انتهاء احلرب يف �سورية وبني التواجد الإيراين املتعاظم فيها،
وكذلك اال�ستعداد الإ�سرائيلي للعمل �ضد زيادة القوة النوعية والكمية لإيران وحزب اهلل يف �سورية ويف
لبنان ،من �ش�أن ذلك �أن يدفع �إ�سرائيل باجتاه �صدام وا�سع مع حزب اهلل ومع القوات الإيرانية يف �سورية.
وهذا االحتمال يتطلب ت�سريع اال�ستعداد ملواجهة حمتملة قريبة ،ودرا�سة وتنفيذ م�شاريع مركزية �ستكون
مطلوبة يف �أية مواجهة م�ستقبلية مع حزب اهلل ومع �إيران ،مع كل ما يعنيه ذلك على �صعيد امليزانيات
املرتبطة بتعزيز اال�ستعداد الرتفاع التوتر الأمني ،ورمبا التدهور �إىل احلرب .ويف موازاة ذلك ،ويف �ضوء
التغيري احلا�صل يف طبيعة ال�ساحة مقارنة مع املواجهات ال�سابقة ف�إنه من ال�صواب الت�سريع يف و�ضع
مفهوم �إ�سرتاتيجي عملياتي للمعركة ،من امل�ستوى ال�سيا�سي وحتى امل�ستوى العملياتي .ويف هذا الإطار
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يجب على امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري ،على �أعلى امل�ستويات ،التعجيل يف مناق�شة �أهداف وغايات �أية
معركة حمتملة جلهة عنا�صر بدايتها و�إدارتها ونهايتها ،وحدودها وجهودها .ومن املهم �أي�ض ًا �أن يقوم
الطاقم الوزاري ال�سيا�سي  -الأمني امل�صغر بالبحث واال�ستعداد قبل وقت طويل من املواجهة ،و�أال يقف
يف مواجهة هذه الق�ضايا املعقدة وامل�صريية للمرة الأوىل خالل زمن املعركة نف�سها.
احلفاظ على ،وحتسني ،شرعية إسرائيل يف العامل:
على الرغم من موقعها القوي يف �أو�ساط احلكومات ف�إن �إ�سرائيل تواجه حتدي ًا جدي ًا على �صعيد
ال�شرعية يف �أو�ساط وا�سعة من املجتمعات يف ال�شرق الأو�سط ويف �أوروبا ،وحتى يف �إفريقيا  -وهو التحدي
الذي يندمج مع التوجه املقلق للعداء لل�سامية املت�صاعد �ضد اليهود لكونهم يهود ًا .ويرتكز يف قلب مثريي
احلملة �ضد �إ�سرائيل مزيج فريد بني ثالث قوى خمتلفة :الإ�سالم املتطرف والي�سار املفرط يف الليربالية
واليمني القومي ،وهي القوى التي تتقا�سم هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا م�شرتك ًا – �أال وهو تقوي�ض حق �إ�سرائيل
يف الوجود بذرائع خمتلفة – وهي تدير �ضدها حرب ًا «ناعمة» ـ �إال �أنها فعالة .واملو�ضوع الذي ُي�ستخدم
ك�أر�ضية رئي�سية لهذه املعركة �ضد �إ�سرائيل واليهود هو ا�ستمرار النزاع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني،
والناجم ح�سب ر�أي تلك القوى من الرف�ض الإ�سرائيلي فقط ،والذي ت�أتي نتيجة له االتهامات �ضدها
با�ستمرار االحتالل وبالعن�صرية وب�سيا�سة الف�صل العن�صري �ضد الفل�سطينيني ،وباال�ستعمار وبقمع
الأطفال ،ومب�صادرة حقوق الإن�سان واملواطن ،وبجرائم حرب وبارتكاب املجازر .وتتيح هذه املجموعة
املتنوعة من ادعاءات مثريي املعركة �ضد �إ�سرائيل خماطبة جمموعة خمتلفة من املجتمعات واجلماهري
امل�ستهدفة ،وربطها بالعمل �ضد �إ�سرائيل حتت �شعار العمل على تنفيذ برنامج متنوعة ،وكذلك لتو�سيع
َ
قاعدة املعار�ضة لإ�سرائيل .ويعك�س الدعم القوي ن�سيب ًا لإ�سرائيل ،يف �أو�ساط امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،تفوق ًا
م�ؤقت ًا يف �أو�ساط الفئة العمرية من كبار ال�سن امل�ستقرة ن�سبي ًا ،يف الوقت الذي ت�شري فيه الإ�سرتاتيجية
ال�سيا�سية ملثريي احلملة �ضد �إ�سرائيل حتدي ًا �صعب ًا ملكانة ولأمن اليهود يف �أو�ساط جتمعات ال�شباب،
الذين ي�شكلون اجليل القادم للم�ؤ�س�سة الر�سمية .وال يزال الرد من جانب �إ�سرائيل وم�ؤيديها ،والذي قد
حت�سن بال ريب خالل ال�سنوات الأخرية ،ال يزال يعاين من عيوب يف الإدارة التكتيكية جراء االفتقار �إىل
املهام املركزية ال�شاملة ،ولذلك ال ي�ستطيع الرد جماراة وترية احلملة الدائرة على يد ال�شبكة املناف�سة.
وت�شكل �سيا�سة احلكومة يف املجال الفل�سطيني ،وعلى ال�ساحة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،حتدي ًا هام ًا يواجه
م�ؤيدي �إ�سرائيل ،ويعمل ل�صالح �أعدائها .ويتطلب الرد على هذا التحدي �إقامة هيئة م�شرتكة – حكومية
ومدنية ،يف �إ�سرائيل ويف اخلارج ،من اليهود وغري اليهود� ،إىل جانب حت�سني عنا�صر جمع املعلومات
و�إ�سرتاتيجية العمل ،والتن�سيق والتعاون بني اجلهات املوالية لإ�سرائيل.
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حتدي التفاهمات احملدثة مع يهود الواليات املتحدة األمريكية:
�إن التبدل الذي طر�أ على ميزان القوى بني املجتمع اليهودي يف �إ�سرائيل ويف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتبادل الأجيال ومعه �ضعف موقع امل�ؤ�س�سات اليهودية ،واال�ستقطاب ال�سيا�سي يف كل من
الدولتني ،يف الوقت الذي متيل فيه غالبية يهود الواليات املتحدة الأمريكية ل�صالح جدول الأعمال
الليربايل ،ويف الوقت الذي تبدو فيه �سيا�سة احلكومة الإ�سرائيلية ك�سيا�سة قوجمية متطرفة  -كل ذلك
ير�سم خطوط االنق�سام الآخذة يف االت�ساع بني �إ�سرائيل وبني اجلالية اليهودية الأكرب خارجها .والقرب
الكبري بني حكومة �إ�سرائيل برئا�سة بنيامني نتنياهو وبني الرئي�س ترامب ،والذي يعاين هو نف�سه من
معار�ضة جماهريية وا�سعة يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل جانب قرارات وت�صريحات �صعبة من
جانب احلكومة الإ�سرائيلية يف موا�ضيع الدين والدولة ،ويف مقابل ذلك ال�صمت املثري للقلق جتاه املظاهر
املعادية لل�سامية الآخذة بالتزايد يف الواليات املتحدة الأمريكية  -كل ذلك يزيد من حدة ،ومن تفاقم،
منظومة العالقات ال�صعبة .ويف �أو�ساط اجليل ال�شاب يزداد �ضعف العالقة مع �إ�سرائيل كجزء من
مكونات الهوية لليهود ال�شباب .ويتطور على هذه اخللفية و�ضع مثري للقلق ،يواجه فيه اليهود �صعوبات
متزايدة للدفاع عن �إ�سرائيل يف وجه منتقديها .وب�سبب عدم جناحهم ،بطرق �أخرى ،يف ت�سوية التوتر
القائم بني مفهوم هويتهم الق َيم ّية كيهود وبني ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،قام بع�ضهم باالن�ضمام �إىل حركة
�سحب ال�شرعية عن �إ�سرائيل .وطاملا تبقى �إ�سرائيل وف ّية لكونها بيت ًا وطني ًا لل�شعب اليهودي ،وهي ملتزمة
مب�ستقبله وب�أمنه �سواء داخل حدودها �أو يف ال�شتات ف�إنها �ستبقى ملزمة بالعمل بوترية عالية من �أجل
ر�أب ال�صدع ،والتقريب بني اجلاليتني اليهوديتني الأكرب يف العامل من بع�ضهما بع�ض ًا ،و�أن ُتدخل م�ضمون ًا
جديد ًا �إىل منظومة العالقات احليوية لكل منهما .ومن املنا�سب �أن ي�ؤدي احلوار املنفتح واملتعاطف من
جهة ،وقرارات القيادة من جهة �أخرى� ،إىل �إحياء اتفاق عام  1950بني دافيد بن غوريون وبني يعقوب
بالو�شتاين الذي كان حينها رئي�س اللجنة اليهودية الأمريكية ،وهو االتفاق الذي نظم العالقات الوثيقة
بني دولة �إ�سرائيل وبني اليهود يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أ�س�س للعالقات على قاعدة ال�شراكة
القوية وا�ستعادة ال�صلة احليوية بينهما.
حتدي جتديد التضامن واملصاحلة الداخلية ،وخطوات لتخفيف التوترات الداخلية
يف إسرائيل:
على القيادة ال�سيا�سية يف �إ�سرائيل �أن تت�صرف كدولة ،وهو ما يعني توفري احلماية العلنية للجميع.
واحلزم واملثابرة يف الدفاع عن املنظومة الق�ضائية وم�ؤ�س�سات فر�ض القانون ،وكذلك عن اجلي�ش
الإ�سرائيلي واجلهات الأمنية .وال�صمت جتاه الهجمات على هذه امل�ؤ�س�سات ،وخ�صو�ص ًا دعم من يلحق
ال�ضرر بها ،ي�ساهم يف تدهور �إ�سرائيل باجتاه م�ستقبل غري دميقراطي .وعليه ،ف�إنه يجب تقوية موقع
ُحماة هذه امل�ؤ�س�سات ،من م�ست�شارين قانونيني ،وحماكم ومراقب الدولة واملعار�ضة وو�سائل الإعالم،
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وذلك من خالل �إجراء نقا�ش مو�ضوعي حول حجم وم�ضمون النقد املوجه للحكومة ،ولي�س حول مبد�أ
توجيه النقد بالذات .ويف الوقت نف�سه يجب �إجراء نقا�ش قيمي ،وجوهري وعام ،جلهة التوازن بني
القيم اليهودية وبني القيم الدميقراطية ،مع احلر�ص على �إبعاد النقا�ش عن الهوام�ش املتطرفة الفجة
وال�صاخبة.
لذلك من املهم اال�ستمرار يف تنفيذ الربنامج لتطوير الأقلية العربية ودجمها ،واالمتناع عن �سن
ت�شريعات ت�أتي لإحلاق ال�ضرر مبوقع هذا اجلمهور ،والدفع باجتاه حوار وا�سع بني خمتلف القيادات يف
املجتمعني اليهودي والعربي من �أجل حتديد قواعد اللعبة على ال�ساحة ال�سيا�سية  -االجتماعية بهدف
التخفيف من اال�ستقطاب وبلورة قاعدة م�شرتكة ملوا�صلة احلياة مع ًا يف �إ�سرائيل.
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ملخص وتعريف اإلسرتاتيجية الشاملة
عندما تريد �إ�سرائيل معاجلة هذه امل�شاكل فهي متتلك بع�ض املرتكزات الأ�سا�سية:
 .1القوة الع�سكرية واال�ستقرار الأمني ،والأداء ال�سيا�سي واملناعة االقت�صادية البارزة ،كل هذا يظهر
على خلفية الأزمة الوا�ضحة يف دول ال�شرق الأو�سط ويف الكثري من دول العامل.
 .2منظومة عالقات متطورة مع الإدارة الأمريكية ،ورئي�س متعاطف ،متتلك ر�ؤية متطابقة معها حول
معظم الق�ضايا الإ�سرتاتيجية يف ال�شرق الأو�سط.
 .3عالقات جيدة مع رو�سيا وحوار فعال مع قيادتها.
 .4عالقات اقت�صادية تنمو ب�سرعة مع دول عمالقة يف �آ�سيا مثل ال�صني والهند.
� .5شرق �أو�سط عربي مدرك الت�ساع امل�صالح امل�شرتكة بني دول املنطقة وبني �إ�سرائيل ،وللمزايا
الكامنة يف التعاون معها ،ومن هنا االنفتاح املتعاظم �أمام �إمكانية احلوار ،وتطوير العالقات
والتعاون ،و�إن كان ذلك مب�ستوى منخف�ض.
�إن التو�صل �إىل اتفاق موازٍ بني �إ�سرائيل وبني الواليات املتحدة الأمريكية حول الق�ضية النووية الإيرانية
واملعركة �ضد التدخالت التخريبية وتعاظم القوة الإيرانية ووكالئها يف ال�شرق الأو�سط ،وخ�صو�ص ًا يف
�سورية ،هو جزء من الإ�سرتاتيجية ال�شاملة املطلوبة على �أبواب  .2018والواليات املتحدة الأمريكية،
وكذلك احلال العامل العربي ال�سني الرباغماتي ،يتوقعون مرونة �إ�سرائيلية وتقدم ًا يف العملية ال�سيا�سية
مع الفل�سطينيني .علم ًا �أن هذه التوقعات من قبل حلفاء �إ�سرائيل تكمن فيها م�صلحة �إ�سرائيلية من
الدرجة الأوىل� ،ستمكنها من بلورة حدودها وطابعها .و�سيكون هناك ندم ي�ستمر لأجيال يف حال اكتفت
بالو�ضع القائم ،الذي ي�شكل عملي ًا تدهور ًا خطر ًا �إىل واقع الدولة الواحدة .و�ست�ستفيد جد ًا من نقل
االتهامات بامل�س�ؤولية عن اجلمود ال�سيا�سي �إىل امللعب الفل�سطيني .وهناك �أمام �إ�سرائيل نافذة فر�ص
�إ�سرتاتيجية نادرة ،والتي من ال�صواب ا�ستغاللها.
هذه الظروف الإ�سرتاتيجية اجليدة تدعم �إ�سرائيل ومتكنها من ا�ستغاللها لتحقيق م�صاحلها ويف
حت�سني �أمنها القومي وا�ستقرارها الإ�سرتاتيجي .وال�شرط احليوي ال�ستغالل هذه الظروف اخلارجية هو
حت�صني املناعة الداخلية ويف قلبها احلكم ال�سليم ،وثقة اجلمهور باحلكم ،ووحدة املجتمع ،والت�ضامن
والتوحد حول نبوءة م�شرتكة للم�ستقبل ،والتي ت�ضم لي�س فقط املقيمني يف �صهيون ،من اليهود وغري
ّ
اليهود ،بل يهود العامل �أي�ض ًا .لقد كان جوهر احلنكة ال�سيا�سية للزعماء ال�صهاينة ،ولزعماء �إ�سرائيل،
القدرة على التقاط الو�ضع الإ�سرتاتيجي – ال�سيا�سي �أو الع�سكري املنا�سب ،وامل�ضي قدم ًا يف حتقيق
هدف تر�سيخ «الدولة اليهودية الدميقراطية» الآمنة والعادلة وامل�شروعة.
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مركز تخ�ص�صي تابع حلركة اجلهاد الإ�سالمي
يف فل�سطنيُ ،يعنى مبتابعة ال�ش�أن «الإ�سرائيلي» وما
يتعلق بال�صراع العربي ــ ال�صهيوين ،من خالل ر�صد
امل�ؤ�س�سات الفكرية والثقافية ومراكز التخطيط
العلمي والبحث الأكادميي يف الكيان ال�صهيوين ،ويعمل
على ترجمة الدرا�سات البحثية والوثائق التي ت�صدر
عن هذه امل�ؤ�س�سات ،واخلطط والقرارات ذات الطابع
اال�سرتاتيجي التي تنبثق عن امل�ؤمترات ومراكز
�صناعة القرار «الإ�سرائيلي»� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيل
قاعدة بيانات �شاملة حتتوي على معلومات
هامة عن خمتلف نواحي احلياة
«الإ�ســـــــرائيلية» ال�ســــــــيا�سية
والأمنيــــــــــــــة والع�ســــــــــكرية
واالقت�صاديــــــــة واالجتماعية
والثقافيــة ،وكذلك الإ�سهام يف
ت�شكيل فهم �سليم حول طبيعة
امل�شــــــــــروع ال�صهيوين يف �إطار
ال�صراع الدائر معه ،باال�ستناد
على �أ�ســـ�س معرفية �صحيحة من
خالل القـــــــــــراءات النقدية لالبحاث
املرتجمة والندوات احلوارية والفعاليات التي
يقيمها املركز.
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