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“إسرائيل” في مواجهة العاصفة
 -1محاور القلق اإلستراتيجي
د .سيف دعنا
باحث فلسطيين -رئيس دائرة علم
االجتماع والدراسات الدولية يف
جامعة «ويسكنسن» األمريكية-
شيكاغو.

أمريكا «اليوم ،قوة عظمى تفتقر إىل القوة احلقيقية ،وقائد

فإن “إرسائيل” قلقة من تآكل مكانتها خصوص ًا أن هذا

بشكل خطري وسط فوىض عاملية ال يمكنها السيطرة

تواجهها واشنطن يف كبح منافسيها يف املنطقة واحلفاظ

عاملي ال أحد يتبعه وقليلون حيرتمونه ،وأمة تنجرف

عليها» إيمانويل وولرشتاين (البدائل :أمريكا يف مواجهة
العامل )2004

ال خيلو حتليل “إرسائييل” جدي للتحوالت اإلسرتاتيجية

والسياسية يف املنطقة والعامل من التعبري بشكل ما عن
مركزية الدور األمريكي وأمهيته للمرشوع الصهيوين
يف فلسطني ،وهذا ال يتضمن مركزية مكانة الواليات

املتحدة عاملي ًا كقوة عظمى وكضامنة الختالل موازين

القوى لصالح الكيان الصهيوين ،فقط بل يشمل أيض ًا

موقع “إرسائيل” والرشق األوسط يف أولوياتها.
والتعبري الذي استخدمه موشيه يعلون ،نائب رئيس
الوزراء الصهيوين ووزير الشؤون اإلسرتاتيجية ،يف

حمارضة له يف جامعة “بار إيالن” قد خيترص طبيعة العالقة

األمريكية اإلرسائيلية ويفرس دواعي القلق من تراجع
دور الواليات املتحدة ومكانتها .يقول يعلون إن “أمريكا

هي أحد أهم مركبات األمن القومي اإلرسائييل” ولذلك

التآكل ،كما رشحه يعلون “يتجسد يف الصعوبات اليت

عىل ثقة حلفائها ”.وحتليل يعلون هذا ليس أكرث من
مثل ملا تراه وتدركه شخصيات مركزية كثرية يف السياسة

والفكر السيايس اإلرسائيليني.

لذلك تتمحور النظرة اإلرسائيلية إىل األحداث حول

إمكانية تأثري هذه األحداث ،أو احتمالية تبعاتها ،عىل

موازين القوى القائمة .ومصدر القلق األسايس لتبعات
األحداث اإلقليمية والدولية هو إمكانية ومدى تأثريها

عىل مكانة الواليات املتحدة من جهة وتبعاتها عىل

اإلسرتاتيجية األمريكية ومدى انخراطها يف املنطقة من
جهة ثانية (وهذا يشمل قلق «إرسائييل» من التبعات

احلقيقية لألحداث ،ومن الرؤية أو القراءة األمريكية

لألحداث وتأثري ذلك عىل مكانة “إرسائيل” وأمهيتها
يف اإلسرتاتيجية األمريكية) وال يقلق اإلرسائيليون من

تبعات احلدث فقط ،بل ومن تبعات القراءة األمريكية
للحدث كذلك .وهذا الرتاجع ،الذي تأخذه يف احلسبان
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التحليالت اإلرسائيلية ،والذي يرتبط بالتحوالت يف

ونتائجه الكرهية يف بعض األحيان ،خصوص ًا يف املدى

األمريكي العام ،والثاين هو الرتاجع األمريكي يف الرشق

يف هذا النظام واليت هيمنت عىل النظام العاملي بشكل

املنطقة ،هو عىل مستويني مرتابطني .األول هو الرتاجع

األوسط خاصة.

القصري ،هو إحدى دالالت تراجع سطوة القوة املركزية

تصاعدي منذ احلرب العاملية األوىل ،وبشكل غري مسبوق

ربما تكون التعليقات /التحليالت اإلرسائيلية الصادرة

وغري قابل للتشكيك منذ احلرب العاملية الثانية .داللة

 23ترشين األول /أكتوبر 2012حول املناظرة األخرية

هي يف كوهنا مؤرش الدخول يف مرحلة انتقالية عاملي ًا،

عن معهد األمن القومي لعوديد عريان وأوين الرتمان يف

بني الرئيس األمريكي باراك أوباما واملرشح اجلمهوري

الفوىض يف هذه املقدمة املخترصة حلالة الرتاجع األمريكي

بغض النظر عن مدى وطبيعة هذه املرحلة اليت سنناقشها
ّ

ميت رومين كاشفة لبعض ما يدور يف العقل السيايس

الحق ًا .فاألنظمة العاملية ذات القوة املهيمنة القوية

للمرة األوىل ،ربما ،يف التحليالت السياسية اإلرسائيلية

أقل بكثري للتأثري يف تشكيل العامل وتقرير مصري الشعوب

مع النصف الثاين لرئاسة أوباما األوىل وخيتلف يف الزتامه

وهلذا فاملرحلة االنتقالية اليت يعيشها العامل ،برغم الفوىض

إجماع /غالبية أمريكي/ة شعيب/ة ضد مزيد من التدخل
العسكري ،وعن أمريكا املرهقة عسكري ًا واملفلسة/

تاريخ الشعوب لتلعب دور ًا يف تقرير مصريها ومصري

اإلرسائييل .استخدم عريان والرتمان مصطلح يستخدم

واملسيطرة مستقرة نسبي ًا عادة ،وتسمح بمجال قليل أو

وهو مصطلح «أمريكا املختلفة» ،كتوصيف ملرحلة بدأت

بعكس املراحل االنتقالية كاليت يمر هبا العامل هذه األيام.

جتاه «إرسائيل» عن عهدي بوش وكلينتون  .وحتدثا عن

وبرغم العنف ،يمكن أن تشكل فرصة ال تتكرر كثري ًا يف

1

املديونة مالي ًا .هلذه األسباب اختلفت أمريكا ،وليس

لسبب مرتبط بشخص الرئيس .وتعليقهما عىل التشابه
الكبري يف املواقف بني املرشحني يف املناظرة األخرية

حول السياسة اخلارجية رغم اختالف التعبري والنربة هو
موضع إجماع ألغلب املحللني الذين تابعوا املناظرة.

التراجع األميركي والفوضى
الفوىض اليت تعم العامل واملنطقة هي إحدى جتليات
وتعبريات املرحلة االنتقالية اليت يمر هبا النظام العاملي

واإلقليمي .وغياب االستقرار ،رغم خطورته الكبرية

منطقتها وعاملها إذا هي أحسنت التعامل معها.

لكن املرحلة االنتقالية ،ومستقبل النظام العاملي وصيغته،
مها حالة رصاعية ونتائجهما تتأثر أساس ًا بموازين القوى

املنخرطة يف هذا الرصاع ،وليست نتاج حتميات تارخيية،
رغم أن بعض مظاهرها ،كالرتاجع األمريكي ،أصبحت

من ضمن املس ّلمات .وأهم العوامل اليت ستؤثر يف نتائج
ورسعة االنتقال هي :أوالً ،قدرة االقتصاد األمريكي
النسبية عىل التعايف النسيب ،وثاني ًا رؤية وتعاطي القوة

املركزية مع هذه املرحلة ،كما يشري ستيف والت عىل
2

صفحة “فورين بولييس”  .والسؤال عما إذا كانت

Oded Eran and Owen Alterman. The Obama-Romney Foreign Policy Debate: Continuity in Policy. INSS Insight -1
No. 378, October 23, 2012
Stephen Walt. Is the United States Really ‘Retreating’? September 24, 2012 http://walt.foreignpolicy.com/ -2
posts/2012/09/24/rethinking_retreat
Edward Luce. An American recovery? Don’t believe the hype. Financial Times. September 24, 2012
http://www.businessspectator.com.au/bs.nsf/Article/us-economy-central-banks-obama-romney-monetary-polpd20120924-YF9ZH?OpenDocument&src=mp
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الواليات املتحدة ستتأقلم مع دور أكرث تواضع ًا يتناسب

الواحد والعرشين (هناية رئاسة كلينتون) للعمل قدر

بحيث تعمل عىل االستفادة من مصادر القوة بدل العمل

تراجع التفوق املطلق يف اإلنتاجية الصناعية (تقاس عادة

وتراجعها ،األمر الذي يتطلب تغيري ًا يف اإلسرتاتيجيات

عىل تقويضها باستمرار من خالل سياسات خاطئة
ومغامرات مكلفة ،كما حدث يف مرحلة بوش اإلبن،
هو السؤال الذي جتيب عنه جزئي ًا ،هذه املقدمة من ضمن

عوامل عديدة تتطرق إليها.

بلغت اهليمنة األمريكية ذروتها يف أعقاب احلرب العاملية
الثانية ( ،)1945وبدأ تراجعها يف عام 1949تقريب ًا ،مع

ما سمي حينها بـ»خسارة الصني »،كما أشار نعوم
3

تشومسكي  .لكن بداية غروب شمس اإلمرباطورية
األمريكية أصبحت ملموسة وفق أدوات قياس مكانة

القوة املهيمنة يف النظام العاملي (مدى مسامهتها يف اإلنتاج
العاملي ونسبة /حصتها من تراكم رأس املال العاملي)
ومثلت إحدى احلقائق اليت شكلت دوافع السياسة
األمريكية منذ هناية الستينيات وبداية السبعينيات،

وحتديد ًا يف أعقاب حرب فيتنام ،وطبعت سياسات كل

املستطاع إلبطاء الرتاجع يف اهليمنة األمريكية الناتج عن
باملسامهة النسبية للدولة يف اإلنتاج العاملي ورأس املال

املرتاكم كنسبة من الرتاكم العاملي) .ففي أعقاب احلرب
العاملية الثانية (حىت هناية الستينيات) حافظت الواليات

املتحدة عىل هامش (أو حد أو عتبة) هائل من التفوق
اإلنتاجي مقابل اإلنتاج العاملي أجمع ،بما يف ذلك الدول

الصناعية (كانت قريبة من  %50يف أعقاب احلرب العاملية
الثانية ،وتراجعت لنصف ذلك يف أوائل السبعينيات،

وكانت  %22عام  2005حسب البنك الدويل ،وتصل
إىل أقل من  %5اليوم) .لكن املحافظة عىل هذا اهلامش

واستدامته يف النظام الرأسمايل ،خصوص ًا يف ظل التفوق
اهلائل الذي متتعت به الواليات املتحدة يف اخلمسينيات

والستينيات ،أمر مستحيل بسبب إمكانية بسبب استنساخ
4

وانتشار أسباب هذا التمزي (التكنولوجيا مثالً) .

هذا الرتاجع الذي شكل حمور النشاط البحيث والفكري

لولرشتاين منذ بداية التسعينيات وشمل أربع دراسات

الرؤساء من نيكسون حىت كلينتون .أما اإلسرتاتيجية

متنوعة عىل األقل (واستند إىل دراساته األوىل املهمة عن

(االبن) ،فلم تفشل فقط يف وضع حد للرتاجع ،بل

أوالً ،ونسيب (وليس مطلق ًا) ثاني ًا ،وبطيء ثالث ًا ،لكنه يف

والتقديرات.

الرتاجع بنيوي ألنه نتاج آلليات النظام الرأسمايل العاملي

اجلديدة والسياسة املتمايزة اليت انتهجها جورج بوش

تاريخ النظام الرأسمايل العاملي) جيب فهمه عىل أنه بنيوي

أدت إىل نتائج عكسية كما يشري العديد من املعطيات

املحصلة عملية (صريورة) تارخيية ال يمكن عكسها.

«التعددية الناعمة» هو املفهوم الذي استخدمه املفكر

الذي يقود إىل خسارة اهلامش أو حد العتبة للتفوق الذي

السياسة األمريكية املتبعة منذ هناية الستينيات (منذ عهد

إن كان البعض وصف جزء ًا من أسباب الرتاجع هذه

وعامل اإلجتماع األمريكي إيمانويل وولرشتاين لتوصيف

ريتشارد نيكسون حتديد ًا ،الذي عرف بوصفه للواليات
املتحدة “بالعمالق بال حول وال قوة”) حىت بداية القرن

تتحدد عىل أساسه القوة املهيمنة يف النظام العاملي ،وحىت
بكوهنا ذاتية أو نتيجة فعل ذايت (كما جاء يف دراسة جلوش

بيفن من معهد السياسة االقتصادية بعنوان يمكن ترجمته

.Noam Chomsky. American Decline: Causes and Consequences. Al-Akhbar English, August 24, 2011 -3
.Immanuel Wallerstein. 2004. Alternatives : The United States Confronts the World Boulder, CO: Paradigm Publishers -4
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بـ «فشل خمطط») فالتحليل يعتمد عىل احلراك وقدرة

إن أعمدة اإلسرتاتيجية األمريكية (التعددية الناعمة)

عىل التأثري يف السياسة االقتصادية ،حيث تستفيد رشحية

كما خلصها وولرشتاين تتمثل بما ييل:

القوى الطبقية /االجتماعية (قوى موضوعية يف النهاية)
5

للعمل عىل إبطاء هذا الرتاجع من نيكسون حىت كلينتون

قليلة وترتاكم ثروات هائلة من الفشل االقتصادي العام .

أوال :الرشاكة :وهي تعين العمل عىل إبقاء احللفاء قدر

يف اإلنتاج العاملي ،وبالتايل سيطرتها عىل نسبة أقل من

نحو استقالل سيايس وعسكري للحلفاء (من خالل

الرتاجع أيض ًا نسيب بمعىن أن املسامهة األمريكية النسبية
القيم املنتجة عاملي ًا من جهة واحلصة األمريكية النسبية يف
تراكم رأس املال عاملي ًا من جهة ثانية ،بدأتا بالرتاجع منذ
هناية الستينيات وهو نسيب أيض ًا بمعىن أنه مرتبط بصعود

قوى أخرى تزيد من مسامهتها النسبية يف اإلنتاج العاملي

(وبالتايل سيطرتها عىل قدر أكرب من القيم املنتجة عاملي ًا)
وحصتها يف رأس املال املرتاكم عاملياً وليس تراجع القوة

األمريكية يف حد ذاته باملعىن املطلق( .وولرشتاين .2004
البدائل :أمريكا يف مواجهة العامل) .والرتاجع بطيء بمعىن

أنه عملية تارخيية ،لكنه ،رغم كونه غري ممكن العكس ،ال
يسري بخط مستقيم.

لكن هذا الرتاجع ال يعين أن اإلمرباطورية األمريكية لن
تظل يف املدى املنظور القوة األكرب ذات التأثري الكبري عىل

العامل ،خصوص ًا أن الواقع العاملي ال يوفر بديالً باملعىن
الكالسيكي (إستبدال القوة املهيمنة بأخرى كما حدث

هلولندا ،وإيطاليا ،والحق ًا بريطانيا وفرنسا مثالً) .فأوروبا
لدهيا مشاكلها اخلاصة هبا ،وصعود الصني إىل موقع القوة
املهيمنة دونه حمدودية املصادر ،والقوة ،وحدود احلالة
البيئية والدمار البييئ الذي أنتجه نموذج نمو اقتصادها

الذي يمكن أن يواجه حتدي اإلستدامة ألسباب بيئية.
لكن الواليات املتحدة ستجد نفسها مضطرة إىل التأقلم
مع عامل متحرك للحد من تسارع الرتاجع عرب التغيري

والتأقلم عن طريق إسرتاتيجيات وسياسات جديدة.

املستطاع ،وأيض ًا عرقلة أو شطب أي توجه أو مسار
التأكيد عىل ماض سيايس وقيمي مشرتك ،وعدو مشرتك،
وتوفري حق املشاركة واملشاورة للحلفاء) .وطبع ًا ،كما

يشري العديد من الدراسات العسكرية ،يبدو أن االرتفاع

اهلائل لتكاليف ضمان املحافظة عىل قدرات عسكرية
متمزية ستجرب أوروبا عىل االستمرار يف االعتماد عىل

الواليات املتحدة (مثالً ،املشكلة مل تعد يف تكاليف إنتاج

طائرة عسكرية أو سفينة حربية ،بل يف التكلفة املرتفعة
لكل البنية اهلائلة املرافقة هلما من حيث الدعم واإلسناد
والتسليح والصيانة ،الخ.)...

ثاني ًا :االحتكار النووي :ويعين املحافظة عىل حالة الواقع

الراهن (حىت هناية والية كلينتون الثانية) لقائمة القوى

النووية من خالل إقناع أو ترهيب القوى املتوسطة

لتجنب السعي بأي وسيلة لالنتشار النووي– هذه هي
إحدى املقاربات املمكنة للحالة اإليرانية ،عىل اعتبار أن

املشكلة ليست يف اخلطر الذي تشكله إيران النووية عىل

الواليات املتحدة ،بقدر تأثري خطر كرسها لالحتكار

النووي عىل اإلسرتاتيجية األمريكية العامة .ويشري أحد

التحليالت اليت نرشتها جملة “فورين بولييس” ألستاذ
العلوم السياسية يف جامعة هارفرد ستيف والت ،والذي
يتضمن توقعاته ملسار السياسة اخلارجية األمريكية يف

السنوات األربع القادمة عشية االنتخابات إىل بداية

Josh Bivens. 2011. Failure By Design: The Story Behind America’s Broken Economy. NY: Cornel University -5
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مرحلة التأقلم .ويرى والت أن السياسة األمريكية تتجه

األحادية ،كما يقول وولرشتاين ،قوضت رشعية أمريكا

ثالث ًا :العوملة النيوليربالية :إعادة تنظيم البىن االقتصادية

لإلصالح (ذكر تشومسكي يف نقاشه للرتاجع األمريكي

6

تدرجيي ًا للتأقلم مع وجود إيران نووية .

الكلية أو الكربى يف العامل عن طريق إقناع أو الضغط/
الرتهيب عىل دول اجلنوب للتخيل عن نظم احلماية
اإلقتصادية وتبين سياسات تنموية فيها تفضيل لسياسات

االنفتاح والسوق .كان هذا بشكل ما أحد أسباب صعود

وبالتايل أضعفتها يف احللبة اجليوسياسية بطريقة غري قابلة
أن بعض الرصينني يف النخبة األمريكية عبرّ وا عن تآكل
رشعية سياساتها بإطالق وصف “الدولة املارقة”
عليها)– يبقى صحيح ًا أن “احلرب

هي استمرار للسياسة بطرق

تتربع على
أميركا
ّ
عرش نظام دولي

الرأسمالية الغربية وهيمنتها عىل النظام العاملي منذ

أخرى »،كما قال كالوسفتس،

القرن الثامن عرش ،كما يشري أندريه غندر فرانك يف

للقوة خارج السياسة ،ألهنا تصبح

من جديد” أو “إعادة توجيه” :االقتصاد العاملي يف

العراق وأفغانستان “نتائج عكسية” ،حسب املصطلح

البداية واستبداهلا لنظام عاملي كانت آسيا حموره حىت

وليست بديلة عنها ،بل ال معىن

كتاب حتتمل ترجمة عنوانه الذكي أن تكون (“الرشق

ممارسة عبثية من دون السياسة .هلذا كانت للحربني عىل

7

العرص اآلسيوي . )1998 :فبينما صعد الغرب يف النظام
العاملي ونجح يف غزو األسواق اآلسيوية املنتعشة حينها

باستخدام ثروة هائلة من الذهب والفضة تم السطو

عليها يف «العامل اجلديد» ،وعرب سياسة “إحالل (إستبدال)

الورادات” ونظم احلماية الرضائبية ،يطالب العامل اليوم،
عىل العكس ،بفتح أسواقه وحترير اقتصاده.

شهدت بداية عهد جورج بوش (اإلبن) نوع ًا من
االنقالب يف إسرتاتيجية التعامل مع الرتاجع األمريكي،

قاد ،عىل عكس املرجو منه ،إىل زيادة تسارع عملية

الرتاجع وإىل حالة من اإلرهاق العسكري .فالصقور/

املحافظون اجلدد الذين مكنتهم أحداث أيلول /سبتمرب
 2001من السيطرة للمرة األوىل تبنوا ،اختياري ًا كما يمكن

القول ،سياسة “أحادية” ،كبديل “للتعددية الناعمة”،

تعتمد ممارسة القوة إلعادة إنتاج اهليمنة .لكن ممارسة
القوة ،مهما كانت متفوقة ،أثبتت أهنا تبقى جوفاء يف
ظل الضعف السيايس والرتاجع اإلقتصادي .والسياسة

مترنحة
بأقدام
ّ

اإلستخباري األمريكي السائد ،أ ّدتا إىل تسارع الرتاجع.

وكشفت اإلسرتاتيجية األحادية تآكل وتراجع أعمدة
أساسية يف رصح اهليمنة األمريكية.

هذا الرتاجع األمريكي ،وبالتايل عملية التغري يف موازين

القوى الدولية ،وضع العامل ،كما يقول وولرشتاين،

يف مواجهة مرحلة انتقالية صعبة وغري سارة– مرحلة

خطرية لألفراد واجلماعات ،ومرحلة تبدو عىل السطح،
عىل األقل ،مربكة جد ًا .لكنها مرحلة إمكانيات إبداعية

كبرية ،ومرحلة سنملك فيها مساحة أكرب لتشكيل
مستقبلنا اجلماعي أكرث مما يمتلك الناس عادة حني يكون
النظام العاملي الذي يعيشون به مستقر ًا نسبي ًا وأقل مرونة

وطواعية”.

الشمس تغرب عن أمريكا ،يقول وولرشتاين ،يف كتاب

حيمل عنوان ًا أكرث استفزازية للمرشوع األمرباطوري

األمريكي (تراجع القوة األمريكية :أمريكا يف عامل الفوىض،

Stephen Walt. What’s the foreign policy agenda for the next four years? October 3, 2012. http://walt.foreignpolicy. -6
com/posts/2012/10/31/a_to_do_list_for_obama_or_romney
Andre Gunder Frank. 1998. Reorient: Global Economy in the Asian Age. CA: University of California Press -7
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 .)2003ويف آخر تعليقاته التحليلية («ردة فعل سلبية أو

املبادرة إذا سادت من جديد طريقة تفكري وإسرتاتيجية

وولرشتاين أن عدم «ختيل أوباما (ويمكن القول أي رئيس

إن تراجع اإلنخراط األمريكي يف الرشق األوسط ،وبداية

املتحدة ملوقع اهليمنة غري القابلة للتشكيك– وعدم ختيل

العربية ودخول منافسني دوليني جدد عىل الساحة ،مظاهر

كل حدود فلسطني اإلنتداب– لن يساعد شعوهبما عىل

متس بالبقرة املقدسة املتمثلة
طبع ًا الرتاجع األمريكي) ّ
بموازين القوى اإلقليمية والعاملية اليت يمكن تلمس

معضالت تراجع القوة» ،حزيران /يونيو  )2012يعترب

جورج بوش األحادية.

أمريكي الحقاً) عن احللم املستحيل– إستعادة الواليات

تشكل حقائق جيوسياسية جديدة تتمثل باإلنتفاضات

نتنياهو أيض ًا عن حلم مستحيل آخر– دولة هيودية يف

تثري القلق الصهيوين .فهذه العوامل جمتمعة (وأمهها

التصالح مع حقائق الواقع اجليوسيايس للنظام العاملي
وحقائق الرتاجع النسيب لقوة بلدهيما».

وبداية غروب شمس اإلمرباطورية األمريكية ،كما

عرفها العامل ،هي يف أساس تداعي النظام الدويل الذي
أصبحت أمريكا ترتبع عىل عرشه بأقدام مرتنحة وغري

ثابتة .ومؤرشات الغروب ،الذي قد يستغرق وقت ًا لغياب

البديل رغم بداية تشكل عامل متعدد األقطاب ،أصبحت
ظاهرة ويصعب إخفاؤها أو جتاهل تبعاتها السياسية.
أميركا والشرق األوسط
إن تراجع اإلنخراط األمريكي املحتمل (أو اجلاري
حق ًا) يف الرشق األوسط هو نتاج للرتاجع األمريكي
العام ،وكنتيجة للتعاطي مع هذا الرتاجع ،كما أنه نتاج

للتحوالت العميقة اليت بدأت تشهدها املنطقة منذ فرتة،
وبلغت أوجها مع إندالع الثورة التونسية ثم املرصية،

وحتمل يف طياتها بذور إعادة تشكيل للمنظومة اإلقليمية.

بمعىن أن الرتاجع األمريكي يف الرشق األوسط ،أو يف أي
منطقة يف العامل ،ليس ذاتيا بحت ًا ،بل مرتبط بما جيري يف
املنطقة أيض ًا وبتحوالت موازين القوى املحلية وهو ما قد
ُيعجل أو ُيؤخر يف رسعة الرتاجع عن اإلنخراط يف شؤون
املناطق املختلفة يف العامل .بمعىن أن الواليات املتحدة

يمكن أن تسري يف طريق التأقلم مع حالة ذاتية مرتاجعة
وعامل متغري وحقائق جيوسياسية جديدة ،كما ينصح
بعض اخلرباء ،وما يبدو أنه سيحصل فعالً ،وإن تدرجيي ًا،

أو أن ترى يف بعض ما حيدث فرصة الستعادة زمام

حساسية خاصة حياهلا لدى العقل السيايس الصهيوين

جتاه أي تغيري فيها لغري مصلحة الكيان .وقد شكل األداء

األمريكي يف احلالة املرصية حتديد ًا (واإلرتباك يف احلالة

التونسية) والتسليم الرسيع بمصري مبارك وعدم دعمه

كما توقعت (أو أرادت) “إرسائيل” ،مصدر عدم رىض

وقلق يف الكيان (وشاركه يف ذلك النظام السعودي ،كما
يشري املحللون الصهاينة).

“إسرائيل” والحراك الشعبي

العربي

متيزّ ت الرؤية اإلرسائيلية لألحداث يف الوطن العريب
واملنطقة كما يتم التعبري عنها منذ البداية بكوهنا متحركة،
ومتجددة ،ومتفاعلة ،وانتقلت من حالة مفاجئة ،وقلق

إسرتاتيجي ،وحالة شك عبرّ ت عنها ردات الفعل األوىل
اليت حتدثت عن “عدم يقني إسرتاتيجي” ووصفت

املنطقة بأهنا “رمال متحركة” ،كما جاء يف أول تقييم

مهين متثل يف تقييم /وثيقة مؤمتر هرتسليا ( )2011الذي

انتهت أعماله قبل سقوط مبارك بيومني (التقييم صدر
بعد شهرين من ذلك الوقت) ،ثم انتقلت إىل حالة يمكن

توصيفها باألكرث هدوء ًا يف رؤية األحداث وحىت املبالغة
يف الثقة يف النفس أحيان ًا كما جاء يف تقييم عاموس يادلني،
الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية “أمان” ،بعد
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عام ونصف العام (مذكرة  ،113معهد دراسات األمن

ورغم أنه جيب اجتناب التعجل يف احلكم عىل األحداث،

مع احلدث العريب ورؤيته له بعد عام ونصف العام أكرث

حول ما يشكل منظور ًا كافي ًا» للحكم عىل األحداث،

القومي ،آذار /مارس  .)2012كان التعاطي اإلرسائييل
تعقيد ًا وتطور ًا من ردة الفعل األوىل .لكن يمكن لتطور
أو حتول املوقف والرؤية اإلرسائيليني من احلدث العريب

من مرحلة املفاجئة والقلق إىل املوقف املركب املتضمن،

ضمن أشياء عديدة ،التحليل ،والدعاية ،واإلسرتاتيجيا،

أن يكشف بعض جوانب العقل السيايس اإلرسائييل
وتعاطيه مع األحداث الكربى واملفاجئات.

كما تشري املذكرة ،إال أنه «ال يوجد إجماع بني املؤرخني

واألهم ،أن “السياسيني ،واملحللني

الذين من املفرتض أن يساعدوهم
يف مداوالتهم ،ليس لدهيم ترف

االنتظار حىت متر مرحلة من الوقت
يمكن تعسفي ًا تعريفها بالكافية”.
عىل العكس ،تقول املذكرة،

الموقف
اإلسرائيلي من
األحداث العربية
متحرك ومتفاعل
وغير نهائي

إن مقدمة “املذكرة  ”113الصادرة عن “معهد دراسات

عليهم “أن حيددوا التحديات اليت

التبعات اإلقليمية والعاملية» ،وهي األخرية يف سلسلة

بغض النظر عن حقيقة
باستمرار ويف الوقت املطلوبّ ،

األمن القومي” بعنوان “عام عىل الربيع العريب:
مذكرات وتقارير وأعداد جملة “تقديرات إسرتاتيجية”

اليت أصدرها املعهدُ ،تظهر حتوالً يف املوقف والتعامل
اإلرسائييل مع األحداث يف الوطن العريب عن القلق

الذي طبع ردات الفعل األوىل .هذا ال يعين أنه تم

إستبدال القلق بحالة من الراحة بقدر ما يعين أن الرؤيا

اإلرسائيلية أصبحت مركبة وأكرث تعقيد ًا وإدراك ًا لطبيعة
األحدث وتستبدل تصورات أولية عن احلدث بالتعاطي

مع صريورة وعملية تارخيية:

يواجهوهنا وأن يصيغوا ويعيدوا صياغة سياساتهم
أهنم سيقومون بذلك عىل أساس عدم اكتمال املعلومات

وحىت عدم إمكانية جتاوز األخطاء يف املعلومات ،وأيض ًا

وبالرضورة عىل أساس فهم غري كامل” (مذكرة .)113

وألن املوقف اإلرسائييل (املعلن يف ترصحيات املسؤولني،

واملوثق يف وثائق مؤمتري هرتسليا ودراسات معهد األمن

القومي) من األحداث العربية غري هنايئ ،بل متحرك
ومتفاعل (هيدف ،كما يقولون ،للخروج بقاعدة أساسية

للسياسيني وصانعي القرار والقيادة العسكرية ،وليس

«عام واحد ليس وقت ًا طويالً للحكم عىل أمهية األحداث،

املعرفة باملعىن األكاديمي) مع األحداث سيبدو من اخلطأ

سينتقدون ،وهم حمقون ،حماوالت من هذا النوع عىل

النهايئ .وسيكون متعجالً وغري ناضج احلسم القاطع

خصوص ًا أهنا تستمر يف االنكشاف ،واملؤرخون ربما
أهنا متعجلة .وللتحقق من صحة هذا االنتقاد ،ال شك

يف أهنم سيستمتعون بتكرار العبارة املقتبسة بكرثة (رغم

كوهنا غري موثقة أو ذات تأصيل) لرئيس الوزراء الصيين

شو إن آلي وقوله للرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون
عن أمهية الثورة الفرنسية“ :الكالم مبكر جد ًا”.

8

أيض ًا احلسم بشكل قاطع حول طبيعة املوقف اإلرسائييل
حول الرؤية اإلرسائيلية واملوقف من األحداث يف الوطن
العريب ،كما فعلت لألسف بعض مراكز األبحاث العربية

منذ بداية األحداث ،ألن تقديرات املوقف والتحليالت

اليت نرشتها تقادمت بسبب تتابع األحداث برسعة غري

مسبوقة يف البداية– حىت وثيقة مؤمتر هرتسليا 2012

Yoel Guzansky and Mark A. Heller. Editors. One Year of the Arab Spring: Global and regional Implications. The -8
Institute for National Security Studies, Memorandum 113, March 2012-08-27
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املعنونة «إرسائيل يف عني العاصفة» أشارت حينها إىل

باختصار يمكن القول بأن التحول يف املوقف يعيد تركيب

بأرسع من (أو يتجاوز) قدرة إرسائيل عىل التأقلم وتغيري

أوالً :النقاش ال يدور عىل حدث انتهى ويمكن ختيل

أن األحداث «تتطور بشكل ال يمكن توقعه دائماً وتسري

الصورة عن ردات الفعل األوىل كما ييل:

سياستها األمنية واخلارجية» ،وهو ما أشار إليه أيض ًا

تبعاته مبارشة وصياغة توصيات للتعامل معه ،بل يتناول

إال أنه رغم انعقاد أعمال املؤمتر أثناء الثورة املرصية إال أنه

متلك “إرسائيل” إال أن تكون يف موقع «املتفاعل» معها ،أو

ولكن ألننا أمام موقف إرسائييل متحرك ،وديناميكي

هلذا استخدم يادلني بعد عام ونصف العام وصف “اجلولة

تفصيلي ًا ،يقتيض توثيق ومتابعة تطور وحتول هذا املوقف

قائالً« :إن سوريا هي املكان الوحيد الذي مل تتقرر فيه

تقييم مؤمتر هرتسيليا يف العام السابق ( )2011الذي أشار

صريورة وعملية مستمرة وستستمر ربما لوقت طويل وال

بالكاد استطاع مالحقة تطور األحداث.

عىل األقل يف موقع املتأقلم مع تبعاتها سياسي ًا وعسكري ًا.

كما يتوجب االعرتاف ،وأيض ًا متفاعل بشكل يبدو
والرؤية الصهيونية لألحداث يف الوطن العريب منذ البداية
ومقارنتهما ،هبدف تقييمهما ،بتحليالت أخرى حول
طبيعة األحداث وتبعاتها املحتملة ،واألمر املهم أيض ًا هو

استكشاف العقل السيايس اإلرسائييل ،القابع يف خلفية
هذا املوقف املتحول وحمددات تعاطيه مع هذه األحداث

وغريها.

بعد أكرث من عام ونصف العام سيطر عىل طريقة التفكري
الصهيونية وأغلب التحليالت املرتبطة باحلراك العريب
الطابع اإلسرتاتيجي والبعد اإلقليمي والدويل (موازين

القوى اإلقليمية والدولية والرتتيب اإلقليمي والتحول

يف اهتمامات القوى الدولية الرئيسية) .هناك حساسية

إرسائيلية عالية وفريدة من نوعها جتاه أي تغري يف موازين
القوى يمكن تلمسها يف أغلب التقييمات وتظهر ربما

للمرة األوىل هبذا الشكل ،ربما بسبب القلق الذي ساد يف
البداية وقاد النكشاف العقل السيايس اإلرسائييل وبواطن
القلق (فرادة هذه احلساسية هي يف القلق الوجودي
الذي تم ويتم التعبري عنه أحيان ًا ،فالدول والشعوب

تقلق من التغيريات اإلسرتاتيجية يف بعض التحليالت
باملعىن السيايس ،ال الوجودي ،إال يف حالة «إرسائيل»).

واحلراك الشعيب العريب هبذا املعىن مقلق بحد ذاته كما يف
احتماالت تبعاته اإلسرتاتيجية.

األوىل” يف التعليق عىل ما سماه “بالصحوة العربية”،

بعد نتائج اجلولة األوىل ”.ما هيم “إرسائيل” بالدرجة
األوىل هو القدرة عىل التعامل /التأقلم مع تبعات احلراك
العريب عىل البيئة اإلقليمية والدولية ،وحتديد ًا مكانة

وتأثري الواليات املتحدة يف الرشق األوسط وتوجهاتها
وأولوياتها الدولية واإلقليمية .وأمهية إدراك التبعات عىل

البيئة اإلقليمية والدولية مرتبطة بالتحوالت يف موازين

القوى اليت تقلق اإلرسائيليني بشدة (وردت هذه الفكرة

تقريب ًا يف أغلب الدراسات .مثالً ،وثيقة مؤمتر هرتسليا
 ،2012 ،2011املذكرة رقم  13ملعهد دراسات األمن

القومي .)2012

ثاني ًا :الترصيح املستمر وعايل الصوت بالقلق من اخلطر

اإلسالمي (التطرف اإلسالمي ،كما تسميه بعض

الوثائق) هو أحد األفكار األكرث تكرار ًا يف الدراسات
واملؤمترات والترصحيات واملقاالت الصحفية ،وهو أحد

املواقف اليت استمرت منذ ردة الفعل األوىل ومل تتغري
حىت كتابة هذه املحاولة (مثالً ،تقييم مؤمتر هرتسيليا
 2011الذي انتهى قبل سقوط مبارك بيومني ،لكن الوثيقة

صدرت يف أيار /مايو وتضمنت تقييم اخلطر اإلسالمي،
ومؤمتر هرتسيليا  2012أفرد ،عدا عن الوثيقة الرئيسية،

دراسات خاصة عن اإلسالم (شموئيل بار“ :اهلل،
واألمم ،والردع :تأثري الدين عىل الردع ».أو استخدام
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آري شافيت ،أحد الكتاب الشعبيني يف صحيفة هآرتس،

 2012معنية وقلقة حىت من الفهم والقراءة األمريكية

األوىل ولالنتخابات العربية (نتائج انتخابات الربيع

فحني كان جيب “أن تؤكد األحداث قيمة إرسائيل

عبارة “اهلل انترص” كتلخيص ألحداث العرشة أشهر
العريب :اهلل انترص 1 .كانون األول /ديسمرب .)2011

لقيمة إرسائيل يف سياق األحداث اجلارية يف املنطقة.

اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة» تقول ،أو تدعي الوثيقة،

لكن ينبغي النظر إىل هذا املوقف من اإلسالم كمزيج من

«إن هذا مل حيدث .وال يستطيع املرء جتاوز اإلنطباع

دعاية سياسية موجهة للغرب (تهدف إىل شيطنة العرب

إسرتاتيجي ًا ،أكرث من كوهنا ذخر ًا إسرتاتيجي ًا» (هرتسليا

رؤية استرشاقية عنرصية لإلسالم واملسلمني ،وكجزء من
واملسلمني اليت أثبتت فاعليتها سابق ًا وإمكانية اإلستفادة

منها يف الرصاع مع إيران خصوص ًا أن بداية االنتفاضات
العربية ترافقت مع تغري صورة العرب إجيابي ًا وتراجع

صورة “إرسائيل”) وكتعبري عن حذر جدي من صعود
قوى اإلسالم السيايس وهذا من أسباب القلق أيض ًا.

أن الواليات املتحدة تعترب إرسائيل خطر ًا (جمازفة)

 ،2012ص .)8 :وكان القلق اإلرسائييل من القراءة
األمريكية لألحداث يف املنطقة ،وبالتايل تبعات ذلك عىل
السياسة ،وحىت اإلسرتاتيجية ،األمريكية يف املنطقة قد

بدأت قبل اإلنتفاضات العربية ،لكن يبدو أهنا تصاعدت

معها كون التعامل األمريكي مل يرق إىل مستوى الطموح

ثالث ًا :البيئة اإلقليمية متيض يف مسار سيكون أقل استقرار ًا

الصهيوين– كانت شهادة اجلرنال ديفيد باتريوس ،رئيس

العام القادم عىل أقل تقدير ،كما جاء يف التقرير الذي قدمه

جملس الشيوخ األمريكي يف ترشين األول /أكتوبر 2010

(أو أكرث اضطراب ًا) ،ومتوتر ًا ،وأكرث أسلمة وخطورة يف
أفيف كوخايف ،رئيس هيئة اإلستخبارات العسكرية ،يف
“التقدير اإلستخباري العسكري السنوي” الذي نرشت

يديعوت أحرونوت ملخص ًا خمترص ًا عنه ( 27آب/
أغسطس  .)2012أشار كوخايف يف حديثه عن التقرير إىل
أن طبيعة البيئة اإلقليمية واملحلية غري املستقرة واملتوترة
“ترفع مستوى احلساسية عند كل الالعبني ،وربما تقود،

ودون ختطيط مسبق ،إىل حالة اشتعال ».ربما تشري البيئة

اإلقليمية املستقرة إجماالً اىل استقرار يف املنظومة العاملية

وسطوة القوة العاملية املهيمنة وهو ما يبدو أن الكيان
الصهيوين يفضله عىل خيار الالاستقرار احلايل الذي يفتح

الباب أمام املجهول.

هيئة القيادة املركزية حينها ،أمام جلنة القوات املسلحة يف
قد أثارت إحتجاجات شديدة من قادة اللويب الصهيوين

يف الواليات املتحدة .أشار باتريوس يف شهادته حينها

أن “استمرار الرصاع بني “إرسائيل” وجرياهنا يشكل
حتدي ًا متمزي ًا لقدرتنا (القدرة األمريكية) عىل التقدم يف
مصاحلنا يف منطقة العمليات .واستمرار الرصاع يعمل

عىل إذكاء املشاعر املعادية ألمريكا بسبب االنطباع السائد

عن اإلنحياز األمريكي إلرسائيل .والغضب العريب

بخصوص القضية الفلسطينية ُيقيد قوة وعمق الرشاكة
األمريكية مع احلكومات والشعوب يف مناطق العمليات
ويضعف رشعية األنظمة املعتدلة يف العامل العريب”.

خامس ًا :رغم أن املنظار لرؤية احلدث العريب هو إقليمي

رابع ًا :مركزية «أمريكا قوية يف الرشق األوسط رضورة

بإمتياز ومرتبط بالرتتيب اإلقليمي املحتمل أو املمكن،

احلراك العريب عىل القيمة اإلسرتاتيجية إلرسائيل عند

قطر عريب عىل حدة (مل تكرتث «إرسائيل» كثري ًا للحدث

إسرتاتيجية للمصالح اإلرسائيلية ”.هناك قلق من تبعات
الواليات املتحدة خصوص ًا يف سياق املنحى اإلسرتاتيجي
اجلديد للواليات املتحدة .وتبدو وثيقة مؤمتر هرتسليا

إال أن هناك متيزي ًا يف رؤية أمهية وتبعات ما حيدث يف كل

التونيس مثالً ،ربما ألهنا مل تستوعبه كما جيب أو إلمكانية

انتقاله اىل مناطق أخرى ،وأقلقتها وال تزال احلالة املرصية.
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وعدم قدرتها عىل توقع تبعات احلدث التونيس ،والحق ًا

أي تبعات سلبية لذلك عىل “إرسائيل” ،أن يوفر فرصة

الفشل اإلستخباري واملعريف الكبريين) .يف هذه النظرة

ورغم أن أخطار احتمال تفكك الدولة السورية أو حىت

احلدث املرصي يف بدايته ،يمكن أن تسجل يف نطاق

املتأخرة نسبياً ،والصائبة منهجي ًا (إختالف كل بلد وكل

«إسرائيل» ترى
في سقوط
النظام السوري
فرصة لكسر محور
المقاومة

حدث عن اآلخر– أنظر مثالً ،غيورا
أيالند .الثورات يف الرشق األوسط

وأمن إرسائيل .جملة تقديرات
9

إسرتاتيجية) كما يفرتض أن يقال
بتميزيها األمهية اإلقليمية والدولية
للحدث يف كل دولة ،يظهر نوع

من املبالغة يف الثقة بالنفس ،كانت

مفقودة ،وحىت منعدمة يف البداية

ومتزيت بالقلق الشديد .وعىل سبيل املثال يعيد عاموس

يادلني (جرنال سابق يف سالح اجلو ،وامللحق العسكري

يف واشنطن ،ومدير االستخبارات العسكرية “أمان”)

تركيب كل األحداث بالقول إن الزخم الكبري للحدث
تركز يف ستة دول عربية فقط من اثنتني وعرشين ،وتغري

النظام يف دولتني فقط (تونس وليبيا– بالتدخل اخلارجي
للثانية) ،أما يف مرص واليمن فلقد تم التخلص من رأس

النظام وال تزال بقايا النظام القديم يف مكاهنا ،ويف
البحرين يبدو أن اإلنتفاضة تم قمعها ،يف الوقت الراهن

عىل األقل ،أما يف سوريا فالرصاع ال يزال مستمر ًا بال
أفق (عاموس يادلني ،الربيع العريب بعد عام) .وتبدو

احلالة السورية حتديد ًا مربكة إلرسائيل فهناك من يرى

أن تبعات سقوط النظام (ويف مقدمتها سيطرة إسالمية
غري متوقع أن تكون صديقة للكيان عىل سوريا يف حالة
حدوث ذلك) يمكن التأقلم معها ،بل تعترب أفضل من

بغض النظر عن
الوضع احلايل .ومن شأن سقوط النظامّ ،

كرس التواصل بني أضالع حمور سوريا ،إيران ،حزب اهلل.
بروز وزيادة نفوذ قوى إسالمية متشددة مقلقة للكيان
فإن بعض املحللني يرى أن ذلك ثمن مقبول لتفكك حمور

املقاومة واملمانعة (سوريا ،إيران ،حزب اهلل) .وقد رسم
غيورا أيالند أربعة سيناريوهات حمتملة للحالة السورية

وحاول قراءة كل سيناريو بما ختيله عقل شارون الذي قد
يفضل بقاء النظام ضعيف ًا عىل أي تغيري .لكن السيناريو
املفضل ،كما يبدو لدى اجلرنال أيالند بخصوص احلالة

السورية هو سقوط النظام وانتشار حالة من الفلتان–
حىت لو أدى ذلك إىل حالة من عدم االستقرار األمين
عىل احلدود .هذا األمر يمكن التعايش معه ،يقول أيالند،
وال يمكن أن يرقى ملستوى اخلطر اإلسرتاتيجي (سقوط

النظام األردين ،عىل العكس ،إذ يشري أيالند إىل أنه قد
يكون مرهق ًا اقتصادي ًا وعسكري ًا بسبب طول احلدود

اليت ضمن أمنها النظام األردين بفعالية حىت قبل معاهدة
وادي عربة).

سادس ًا :مرص والتحوالت املمكنة فيها .تبقى مرص هي
الدولة اليت تشكل مصدر القلق األكرب وعدم الوضوح

إلرسائيل .وهذا القلق مربر حق ًا ألن الكيان الصهيوين
يرى تبعات التغيري اهلائلة املمكنة يف مرص من موقعه
اخلاص رغم أنه ال يزال يصنفها حىت اللحظة يف سياق

“القلق التكتيكي” كما أشار اجلرنال غيورا أيالند يف جملة
“تقديرات إسرتاتيجية ”.ويمكن لبعض املثقفني العرب،

أن ينتقدوا ،حمقني طبع ًا ،التوجهات اإلقتصادية للقيادة

املرصية اجلديدة ،كما يمكن نقدها سياسي ًا من موقع عريب

لغياب إسرتاتيجية جديدة جتاه الكيان الصهيوين تشري إىل

Giora Eiland. The Upheavals in the Middle East and Israel’s Security. Strategic Assessment, Volume 14, No. 2 July -9
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تغيري إسرتاتيجي ،كما حصل يف أعقاب الثورة اإليرانية

“إسرائيل” في مواجهة العاصفة

األمنية من ناحية املدى أو املجال ومن ناحية الرتكيب

مثالً .عىل أن احلسابات الصهيونية املرتبطة بمرص تستند

(أو كم ًا ونوع ًا)– هذا ينطبق حتديد ًا عىل أكرث املركبات

األدىن (احلالة األمنية يف سيناء اجتهت نحو األسوأ ،كما

اإلحتياطي للسالح ،وقطع الغيار ،والوقود (اجلواب

إىل القلق من أن أي تغيري قد يؤدي إىل أخطار أمنية يف احلد

تكلفة :حجم القوة املقاتلة (بر ًا وبحر ًا وجو ًا) واملخزون

يرى اجلرنال أيالند) وإىل نتائج شاملة سياسية وعسكرية

األدق عىل التقدير اإلرسائييل احلقيقي يمكن تلمسه

إعادة ترتيب األوضاع املتعلقة هبا وخيمة عىل االقتصاد

للتسلح واليت تقر كل عامني واملعروفة بخطة حالميش–

واقتصادية يف احلد األعىل ستكون تبعاتها وتبعات

اإلرسائييل يف ظروف األزمة االقتصادية الراهنة وتتطلب
إعادة ترتيب لاللزتامات العسكرية .فمعاهدة “السالم»،

مستقبالً وقريب ًا من أي تغيري يف خطة اجليش الصهيوين
رغم أن اجلرنال أيالند ُيقر أن مثل هذه التغيريات يف الكم
والنوع قد بدأت فعالً).

مكنت “إرسائيل” سياسي ًا من القيام بحربني مع لبنان

أبرز التعليقات الصادرة عن معهد األمن القومي

والرصاص املصبوب) ،كما يقول أيالند .ذلك أن إدراك

األخرية يف غزة) هو ما كتبه مارك هيلري حول موضوع

حرره من قيود وتبعات شن احلروب عىل األرايض

الكيان الصهيوين .يقارن هيلري نماذج خمتلفة حمتملة يمكن

باملزيانية العسكرية كم ًا ونوع ًا .ويالحظ أيالند أن املزيانية

وعالقتها بمدى اإللزتام باأليديولوجيا ،مثل نموذج

بسبب النمو الكبري يف اإلنتاج القومي املحيل يف السنوات

والحق ًا التخيل عن األيديولوجيا

األمنية من  30%عام  1974إىل  7%عام ( 2010ص.)9 :

التعايش .لكن نموذج الصعود

( 1982و  )2006وحربني مع الفلسطينيني (الدرع الواقي

بتاريخ  5آب /أغسطس ( 2012أي قبل جولة املواجهة

الكيان إللزتام القيادة املرصية املخلوعة بعدم التدخل

رسالة الرئيس املرصي املخلوع حممد مريس إىل رئيس

العربية .املهم أيض ًا يف املوضوع املرصي هو ما يتعلق

أن يتبعها الرئيس املرصي تنتجها معادلة الصعود للسلطة

العسكرية الصهيونية بقيت ثابتة منذ عام  ،1974إال أنه

السادات الذي قاده الصعود للسلطة إىل «االعتدال»

السبع والثالثني املاضية (منذ  )1974انخفضت احلاجات

العروبية والتحول إىل الدفاع عن

ال يزال التقدير الصهيوين قائم ًا حىت اللحظة عىل أنه “ال

للسلطة ليس ضمانة دائمة لالعتدال

فحىت لو أصبحت السياسة املرصية جتاه إرسائيل عدائية

هيلري هنا نموذج اإلمام اخلميين

داعي لتغيري االفرتاضات األساسية يف ما يتعلق بمرص.
وحىت لو وصلت للحكم سلطة ذات هنج حمارب ،فإن

الزمن املطلوب لرتجمة هذه السياسة إىل تهديد حقيقي

باإلضافة للمعوقات اليت ستواجهها مثل هذه احلكومة

(مثل إنقطاع الدعم العسكري األمريكي) سيعطي
إرسائيل وقت ًا كافي ًا للتأقلم مع احلالة اجلديدة” (ص.)9:
لكن يف حالة أصبح “التغيري االسرتاتيجي« ،جلياً فهذا

يفرض عىل إرسائيل “إعادة النظر يف مزيانيتها العسكرية/

واملرونة األيديولوجية .ويستخدم

والحق ًا اإلمام اخلامنيئ« .هناك

التقدير الصهيوني:
ال داعي لتغيير
االفتراضات
األساسية في ما
يتعلق بمصر

اآلخرون (اخلميين وخامنيئ) الذين

أظهروا مرونة تكتيكية يف بعض األحيان حني فرضت

ذلك الظروف ،لكنهم مل يتخلوا مطلق ًا عن نظمهم
اإليمانية أو إرصارهم عىل إبراز وضوحهم اإليديولوجي
حىت حني كانت الظروف تقف ضد خياراتهم تلك»

(قصة الرسالة الضائعة :املبدأ والرباغماتية يف العالقات
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املرصية -اإلرسائيلية .رؤية رقم  ،360معهد األمن

(مثالً ،تقديرات بشأن طبيعة األزمة االقتصادية العاملية

السؤال الذي يناقشه هيلري ليس متعلق ًا باإلخوان املسلمني

سيعزز فرصة عقد اتفاقيات سياسية مع الكيان وسيعزز

10

القومي) .

الذين يبدو أنه ال يرى يف أيديولوجيتهم ما حيب ،بل هو

التأثري املحتمل لوصوهلم للسلطة عىل تلك األيديولوجية
وإمكانية حتوهلم تدرجيي ًا نحو االعتدال واملرونة ،وهنا
أمهية الرسالة الرئاسية املرصية لرئيس الكيان الصهيوين

أو تقديرات خاطئة مفادها أن قيام عامل عريب ديمقراطي
إمكانية القبول بالكيان يف املنطقة ،أو تقديرات بشأن
هامشية موقع فلسطني يف احلدث العريب وعدم ارتباط

أو تأثر “عملية السالم” بما جيري وهو ما قد ينكشف
زيفه مع أول مواجهة جديدة يف فلسطني (ما يفرس تفكري

واالرتباك الناىشء عنها بعد افتضاحها .يستنتج هيلري أنه

بعضهم يف إمكانية استغالل اإلنشغال العريب املحيل

“باستدخال نوع من االعتدال اخلفي ،وربما املصادقة

متعجلة وتبين اسرتاتيجي ًا عىل أن الثورة حدثت ،ال أهنا

يمكن أن يقوم اإلخوان السلمون بعد وصوهلم للسلطة

إلحداث تغيريات حاسمة عىل األرض) وهذه أحكام

عليه علن ًا الحق ًا» .لكن يف كل األحوال ،يؤكد هيلري ،ويف

حتدث (كصريورة).

أي اجتاه يذهب اإلخوان ،سيكون هناك تبعات قليلة يف

املدى القصري عىل السياسة اإلرسائيلية.
القلق اإلستراتيجي

هناك ،كما يبدو حىت اللحظة ،نوع من املنطق الداخيل

لطريقة التفكري اإلرسائيلية ،كما جاء يف وثيقة روثتشيلد/

هرتسليا حتديد ًا ،يشكل أساس الرؤية الصهيونية

اإلسرتاتيجية من جهة ،وأساس املواقف الصهيونية وما
يليها ويتعلق هبا من سلسلة التوصيات السياسية العملية

من جهة ثانية .وهذا املنطق الداخيل ،وإن كان منهجي ًا

كما يبدو من وثائق هرتسليا 2011و 2012والتقرير الذي

أعده داين روتشيلد (مع جمموعة من اخلرباء) وترصحيات
بعض القادة “اإلرسائيليني” وسلسلة تقديرات معهد

األمن القومي (يمكن ترجمة عنواهنا بـ»رؤى») فإن
العقل السيايس اإلرسائييل مسكون بما يمكن وصفه

بالقلق االسرتاتيجي (ذي طابع وجودي أحيان ًا) يؤسس
لتعاطيه مع األحداث الكربى .وخلفية هذا «القلق» كما

يمكن االستدالل عليها من التقارير وترصحيات قادة

“إرسائيل» مرتبطة بحساسية عالية لكل ما من شأنه

التأثري يف موازين القوى اإلقليمية والعاملية القائمة (ضد

بشكل ما ،ينتج أحيان ًا سوء تقدير قد يكون متعارض ًا مع

املصالح اإلرسائيلية) ،وأيض ًا التغريات يف سياسة القوى

بمعىن أن لدى “إرسائيل” تصورات أو تقديرات ملا

(أو إمكانية حتول) موازين القوى اإلقليمية والدولية

رغم عمقه يف أغلب األحوال) وهي تبين سياسي ًا عىل

أمريكا ،أو اقرتاب ًا كما يف حالة الصني وروسيا ،وضبابية

وجهات نظر أخرى ،واألهم تعارضه مع الواقع الفعيل.

الدولية الرئيسية جتاه الرشق األوسط .بمعىن أن تأثر حالة

حيدث يف املنطقة (وهو ما يمكن االختالف بشأنه أحيان ًا

وتغري سياسات بعض الدول (ابتعاداً ،كما هي حالة

هذه التصورات اليت قد ال تتفق معها تقديرات أخرى

حالة مرص) هو معيار التعامل مع أي حدث حسب العقل
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اإلرسائييل السيايس ألن هذه التصورات تقود إىل «تغيري
قواعد اللعبة »،كما عرب تقرير مؤمتر هرتسليا .2012

القضايا الثالث اليت ناقشها تقرير هرتسليا مقلقة ألهنا

قد تقود لتغيري جدي يف قواعد اللعبة ،كما رأى معدو

التقرير .وهذا وإن كان صحيح ًا فإن التوصيات للتعامل
مع تلك القضايا ال تبدو إسرتاتيجية وال فعالة إال إذا

ملعدي التقرير.
اتفقنا عىل التشخيص واخللفية النظرية ّ

ويف كل األحوال تتضمن الوثيقة الكثري من املقدمات
الصحيحة ولكن بعض النتائج خاطئة– نحن أمام عقل

ليربايل غريب البنية ال يزال حمكوم ًا بأن يرى احللول يف إطار
النظام -وليس فيها إبداع أو خيال.

يف خلفية وثيقة روتشيلد ويف خلفية هذا القلق ما يبدو أنه
إدراك عميق أن املصري اإلرسائييل مرتبط باحلالة اإلقليمية

والدولية بنفس قدر ارتباطه (وربما أكرث) باحلالة الداخلية
اإلرسائيلية وهي قضية أخرى (احلالة الداخلية) مل تغب

عن ذهن معدي الوثيقة ،بل شكلت املحور الثالث

للقلق .ورغم أن هناك نوع ًا من البعد العميل والفعالية
يف التعاطي مع األحداث،كما تشري كل الوثائق ،وعدم

“إسرائيل” في مواجهة العاصفة

والعاملية دفعت معدي تقرير  2012لعنونته «إرسائيل

يف عني العاصفة» تتكرر فيه عبارة« :تغيرّ قواعد اللعبة»
وأهم ما يف هذا التقرير ،برأيي ،أنه ،باإلضافة ألمور
أخرى ،يكشف خارطة العقل السيايس اإلرسائييل وكيف

ينظر إىل األحداث اإلقليمية والعاملية.

محاور العاصفة (قضايا القلق اإلسرائيلي)

أوالً ،األزمة االقتصادية العاملية:
ليس االهتمام هنا اقتصادي ًا إال باحلد األدىن حق ًا وبارتباطه

باحلالة الداخلية اإلرسائيلية .بل إن هذه األزمة ،اليت

يتوقع التقرير أن تستمر وربما تتعمق مستقبالً (كون
احللول املمكنة قد جربت يف أزمات سابقة) مقلقة ألهنا

تعزز التفكري (واإلدراك احليس) لتغري موازين القوى
الدولية وتأثرياتها عىل سياسيات

القوى الدولية جتاه الرشق األوسط.
ويبدو أن هذا القلق ال يتع ّلق فقط
بأثر هذه األزمة عىل موازين القوى

اإلقليمية والدولية (مثالً ،بداية حتول
يف اإلسرتاتيجية األمريكية الثابتة

تغيير قواعد اللعبة
هو ما يقلق
العقل السياسي
اإلسرائيلي

اإلكتفاء بالقراءة ،بل بناء اسرتاتيجيات وتوصيات

(سابق ًا) منذ احلرب العاملية الثانية

األحوال) ،فإرسائيل ال تستطيع احتمال نتائج اجللوس

النظرة ال حتمل أي أوهام بأن هذا التغري سيكون رسيع ًا

هيدد مستقبلها» كما يقول امللخص التنفيذي للتقرير ،بل

تصور اآلخرين هلذه األزمة .وعىل
بل يتعلق أيض ًا بكيفية ّ

يقول التقرير «تتطور بشكل ال يمكن توقعه دائم ًا وتسري

الوثيقة تبدي ختوف ًا من اإلستنتاجات األمريكية املحتملة

سياستها األمنية واخلارجية».

«رغم أن االضطراب السيايس اإلقليمي كان جيب أن

(تع ّلم دروس كل جتربة ،وهو تقليد إرسائييل عىل كل

جتاه أوروبا والرشق األوسط نحو آسيا ،وإن كانت هذه

و«فعل ال يشء يف بيئة األزمات املحيطة هبا ،ألن هذا قد

أو يقود قريب ًا حلالة قطع كيل مع اإلسرتاتيجية السابقة)،

جيب أن يكون دورها فاعالً .إال أن احلالة الراهنة كما

الرغم من ازدياد األمهية القصوى للعالقة مع أمريكا فإن

بأرسع من (أو تتجاوز) قدرة إرسائيل عىل التأقلم وتغيري

ملا جيري بما يؤثر عىل «إرسائيل» ،كما يرد يف الوثيقة:

ثالث حتديات تشكل هاجس القلق اإلسرتاتيجي

يؤكد قيمة إرسائيل اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة

وارتفاع مستوى احلساسية جتاه األحداث اإلقليمية

والغرب ،لكن ليس هذا ما حدث فعالً .وال يمكن أن
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يتجاهل املرء االنطباع بأن أمريكا تعترب «إرسائيل» جمازفة

نماذج القيادة اإلسالمية .وهناك نوع من القلق من احلالة

إسرتاتيجية بدل أن تكون قيمة /إستثمار اسرتاتيجي».

الراهنة بسبب احتمالية بروز التفكري االسرتاتيجي ،أو

ثاني ًا ،الثورات العربية:

زيادة أمهية الرؤية اإلسرتاتيجية يف صنع السياسات.
ويبدو أن إغراق العرب يف قضايا اآلن واليوم ووضعهم

املنطق نفسه حيكم النظرة إىل االنتفاضات يف الوطن

يف موقع ردة الفعل كان مرحي ًا للكيان الصهيوين.

اإلقليمية وتأثري ذلك عىل (وارتباطه ب ) سياسات القوى

َيغيب ،أو ُيغ ََّيب ،عن هذه الرؤيا إدراك عمق التحوالت

العريب ،أي إمكانية حدوث حتوالت يف موازين القوى
الدولية جتاه الرشق األوسط .وترى الوثيقة أن هناك نوع ًا
من العالقة اجلدلية ،وأظنها صحيحة بمعىن ما ،بني ما
حيدث يف املنطقة من جهة ومدى تدخل القوى الدولية
(الواليات املتحدة) يف املنطقة ،وأي «ابتعاد ألمريكا عن
تشجع اإلسالم
املنطقة سيقود إىل حالة من الال استقرار ّ
السيايس “املتطرف” وسعي إيران للهيمنة اإلقليمية».

ما يلفت النظر هنا أن ما يقلق اإلرسائيليني ليس إمكانية
التغيري فقط ،بل وما قد يتصوره الطرف اآلخر (العرب،
كما يبدو ،وأمريكا والغرب كما ورد سابق ًا) عن هذه

التغيريات ومعناها .ويبدو يف خلفية سطور تقرير هرتسيليا
قلق من أي حتول يف طريقة التفكري العربية (واألمريكية
والغربية) ،وهي قريبة من ،أو تفرس غيظهم من“ ،أوهن
من بيت العنكبوت ”.ربما يكون يف خلفية قلقهم أن
خيطىء العرب والغرب تقديرمها للحالة الراهنة ،ولكن
تصورات العرب ملا جيري (وليس فقط ما جيري فعالً)
هي يف صلب القلق ،وهي مل ترد يف الوثيقة األساسية
هلرتسليا فقط ،بل تضمنتها أوراق أخرى مقدمة للمؤمتر
(ورقة شموئيل بار ،مدير الدراسات يف املعهد للسياسة
واالسرتاتيجيا ،وسبق له أن قدم ورقتني يف مؤمترات
هرتسليا يف عام  2010و 2011عن احلرب الناعمة ضد
إرسائيل .لكن ورقته األساسية يف عام  2012كانت عن

اليت عصفت بالعامل ،والواليات املتحدة ،واليت أسست
بشكل ما للحراك الشعيب العريب وضعف األنظمة (أو
أن االنتفاضات العربية والتمرد الشعيب هي يف جزء منها
انعكاس لضعف النظام العاملي وتراجع سطوة القوة
املهيمنة عليه) .وال يبدو أن التقليد اإلرسائييل يف “دراسة
العرب والتوصيات العملياتية مفيد هنا ألن احلالة العاملية
واإلقليمية تشري إىل حتوالت بنيوية ،وليس جمرد عارض
تقليدي يمكن التعامل معه بذات األسلوب كما يعتقد
بعض املحللني الذين سبق ذكرهم.
القضية األخرى املتعلقة باالنتفاضات العربية هي دور
ومستقبل حركات اإلسالم السيايس .هناك تضخيم

للخطر اإلسالمي السيايس ويبدو أن جانب ًا منه دعايئ
(أو حترييض) وثمة جانب آخر هو البعد االسترشاقي يف
النظر إىل هذه احلركات– يتجاهل التحليل تعقيد املشهد
اإلسالمي ،وورقة شموئيل بار مثالً تتبىن بسطحية الرؤية
اإلسترشاقية عن االنقسام الشيعي– السين يف النظر اىل

احلالة اإلسالمية .وبعض األوراق عن هذه القضية يمكن
أن تكون أساس ًا لرؤية الفهم اإلرسائييل حلركات اإلسالم

السيايس ،لكن هذا موضوع آخر.
املحصلة :إن األمهية العامة لألحداث يف الوطن العريب
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حسب تقدير معهد دراسات األمن القومي «ليست
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“إسرائيل” في مواجهة العاصفة

واضحة بعد ،وحىت اللحظة فإن التأثري عىل «إرسائيل»

وليس املقصود هنا فقط استغالل عوامل التفكك

حمدود وغري مبارش« .تقدير غيورا أيالند يف “تقديرات

واالختالف يف الكيان الصهيوين ،بل نظرتهم إىل أمهية

إسرتاتيجية” (جملد  ،14عدد  ،2متوز /يوليو )2011
بعد تلخيص لكل بلد عريب عىل حدة يمكن اعتباره
نموذج ًا للتفكري الصهيوين (واخللفية الفكرية للمحللني)
وهو مزيج من القلق من أخطار عدم االستقرار وعدم
الوضوح من جهة والتفكري الرغبوي من جهة أخرى.
وهناك القلق “من عالقات أقل صداقة مع مرص” وما
يعنيه ذلك ،ولكن هناك أيض ًا “فرصة إضعاف إيران
ونفوذها يف سوريا ولبنان وزيادة قوة دول اخلليج املعادية

االستناد إىل قاعدة سكانية (شعبية) قوية وصلبة قادرة
عىل الفعل .فالقاعدة والبيئة الشعبية املنهكة اقتصادي ًا
واملمزقة اجتماعي ًا ال يمكن املراهنة عليها كثري ًا باملعىن
اإلسرتاتيجي .يبدو هذا مفيد ًا وصحيح ًا ألي مرشوع
مضاد– قدرة املجتمع أو التجمعات الشعبية املنهكة
اقتصادي ًا عىل تشكيل حاضنة منيعة وداعمة صلبة ألي
مرشوع مضاد جيب أن تكون حمط اهتمام من هيمه األمر.

إليران”.

أي جيب االهتمام بطرح أو تصور حالة تنموية مقاومة.

ثالث ًا :املحور الداخيل

وتعطي الوثيقة أمهية كبرية هلذا اجلانب ألن “ازدياد

«األمن القومي يبدأ يف الداخل” ،تلك هي الفكرة اليت يبين

الالمساواة يؤثر عىل هوية الدولة (هيودية وديمقراطية).

عليها التقرير يف قراءته ،وهي ،ربما ،إحدى القضايا اليت
يتوجب البناء عليها واإلستفادة منها يف مقاومة إرسائيل.

وازدياد الشق أو الفوارق قد يشكل خطر ًا حقيقي ًا عىل
مستقبل املرشوع الصهيوين».

