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  بعد مرور نحو خمس سنوات عىل الثورات العربية، كما 
تم التأصيل هلا، وانتهاء بعضها واستمرار ما تبقى منها من 
اهزتازات ورصاعات، يصعب توصيف ما حدث بالربيع 
العريب أو بالثورات. مل يكن هناك دور بارز للدول العربية 
برز  ولكن  األحداث،  يف  والتأثري  التواصل  زاوية  من 
العبون أساسيون يف اإلقليم، تركيا، وإيران، و“إرسائيل“ 
التفاصيل وحتسب  بأدق  تراقب  اليت كانت  الدولة  وهي 
األمن  وبمنظار  االسرتاتيجية  للمصالح  وفقًا  يشء  كل 
أو  الثورات  تلك  نتائج  زالت  وما  اإلرسائييل.  القومي 
طالتها.  اليت  العربية  الدول  معظم  مؤثرة يف  االهزتازات 
يف  املنطقة  أدخلت  فقد  وقيمتها،  نتائجها  عن  وبمعزل 
والدولية  اإلقليمية  والتحالفات  الرصاعات  من  دوامة 
وال تزال بلورة البيئة السياسية عىل جدول أعمال الدول 

الفاعلة يف املنطقة.

أظهرت االهزتازات يف سوريا واليمن وليبيا بشكل جيل 
حجم التدخالت الدولية واإلقليمية يف الشأن العريب، من 

منطق احلفاظ عىل املصلحة والدور. وملوقعها اجليوسيايس 
يف املنطقة أضحت سوريا الدولة األهم وحتولت إىل ساحة 
رصاع بني دول اإلقليم، وساحة مناورات دولية. ويمكن 

وصف املحيط العام للرشق األوسط بالتايل:

الدول  من  العديد  يف  الُقطرية  الوطنية-  الدولة  غياب   -
وتستمر  تفكك  حاالت  دول  عدة  تشهد  حيث  العربية، 

االضطرابات يف ُدول أُخرى.

- إحتمال واقعي وقوي لظهور جيوب وكيانات مستقلة 
ذاتيًا.

- ظهور وصعود العبني غري دوليني متمثلني يف املنظمات 
واحلركات ذات التوجه الديين املُتطرف.

- مل تعد ”إرسائيل“ من ضمن اهتمامات بعض اجليوش 
املتبقية مثل: مرص وسوريا، النشغاهلا بأوضاعها الداخلية.

لظهور  مّهد  األمنية  وقواتها  العربية  الدولة  ضعف   -
الفراغ  ويف  ”إلرسائيل“،  املعادية  اجلهادية  التنظيمات 
تهدد  متطرفة  حركات  ظهرت  الدول  بعض  يف  الناشئ 

أكرم عطااهلل
كاتب وصحايف فلسطيين

وحيىي أبو عودة
باحث خمتص بالشؤون االرسائيلية

المقاربة اإلسرائيلية
للتحوالت اإلقليمية في الشرق األوسط

مقدمة
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»إرسائيل«  ومتوضعت  البعيد1،  املدى  عىل  ”إرسائيل“ 
أوسط  رشق  وسط  يف  االستقرار  من  بحرية  بوصفها 

مضطرب.2 

»التعادل  وضعية  في  الصهيوني  الكيان  أواًل: 

االستراتيجي

ترى»إرسائيل«أهنا حققت ما يشبه »التعادل اإلسرتاتيجي« 
األسايس  افرتاضها  عرب  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 
حيول  دفاعي  سياج  وبناء  األحداث  عىل  متفرجة  بالبقاء 
دون امتداد األحداث اإلقليمية إىل داخلها3. ومع نجاح 
العميقة  االهزتازات  أن  إال  »إرسائيليًا«  االفرتاض  ذلك 
واالضطرابات اليت متر هبا دول الرشق األوسط، جعلت 
»الوقوف  نجاح  عدم  من  متخوفًا،  اإلرسائييل  الكيان 
يف  التحركات  كل  ومتابعًا  متحفزًا  البقاء  مع  متفرجًا« 
املستقبل القريب. مع أن عددًا من األبحاث اإلرسائيلية 
خالل  االسرتاتيجي  التعادل  بوضعية  أقر  االسرتاتيجية 
زالت  ما  أُخرى  بحثية  أوساطًا  أن  إال  السابقة  السنوات 

تشعر بالقلق جتاه املستقبل. 

وختلص األبحاث إىل ختوفات جدية من حدوث أزمات 
وعىل  طوال،  لسنوات  تستمر  قد  مستقبلية  داخلية 
املنطقة4،  يف  رسيعة  تغيريات  تتوقع  ال  أن  »إرسائيل« 
وسوريا   ،2003 عام  منذ  مستمرة  العراق  فأحداث 
مع  السلمية  واملسرية  األحداث،  هبا  تعصف  زالت  ما 

الفلسطينيني معطلة، وتراجع الدور األمريكي يف املنطقة، 
وظهور خطر العزلة الدولية ونزع الرشعية يتهددها. كل 
تلك العوامل جتعل فرضية »البقاء متفرجًا« غري ناجعة يف 

املستقبل القريب.

أهم ما مزّي منطقة الرشق األوسط يف السنتني األخريتني 
التنظيمات  وبعض  الالَدْوَلِتية  اجلهات  نجم  صعود 
املتطرفة املنترشة يف العراق وسوريا وسيناء، وقد تتجاوز 
الرشق األوسط. وترى  التنظيمات منطقة  تلك  تأثريات 
الالدولتية، مصدر تهديد  التنظيمات  »إرسائيل« أن تلك 
»اخلطر  فإن:  ولذا  متفرجًا«،  »البقاء  ولنظريتها  هلا  رئيس 
األمين اإلسرتاتيجي املحدق بإرسائيل ال يتمثل باجليوش 
وهذا  املتطرفة،  الالدولتية  املجموعات  بتلك  بل  العربية 
يستدعي تفحص عقيدة »إرسائيل« األمنية، اليت أُسست 
عىل واقع جيوسيايس خمتلف عما كانت عليه املنطقة قبل 

الثورات العربية«.5

العام  التطورات اإلقليمية األهم يف املنطقة خالل  متثلت 
وصياغة  الدولية،  »إرسائيل«  مكانة  بضعف   ،2015
االتفاق النووي اإليراين، والتدخل العسكري السعودي 
الرويس  العسكري  والتدخل  اليمنية،  األهلية  احلرب  يف 
يف سوريا6، وضعف وتراجع الدور األمريكي يف الرشق 
لروسيا  والعسكري  السيايس  الدور  وبروز  األوسط، 
تأثري  ذات  وقوة  مكانة  سوريا  إكساب  إىل  هيدف  الذي 

رئييس.

1 - يستحق بن إرسائيل، عقيدة »إرسائيل« األمنية، بن شيمن، دار مودان للطباعة والنرش، 2013، ص 21 
2 -  أودي ديكل وآخرون، التحديات األمنية االسرتاتيجية الراهنة، عقيدة »إرسائيل« األمنية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2015، ص 63 

القومي،  األمن  دراسات  مركز  املسح اإلسرتاتيجي إلرسائيل،  املبادرة اإلسرتاتيجية،  إىل  التعاون اإلسرتاتيجي  كاتس، من  بروم وعنات  3 - شلوم 
ترجمة أطلس 2015، ص 58

4 -  إفرايم كام وآخرون، االضطرابات يف الرشق األوسط، املسح اإلسرتاتيجي إلرسائيل 2015، مركز دراسات األمن القومي، ترجمة أطلس، ص 57   
5 -  يتسحق بن يرسائيل، عقيدة »إرسائيل« األمنية، مرجع سابق، ص. 31  

6 -  مارك هيلر، التقلبات اإلقليمية يف الرشق األوسط، مركز دراسات األمن القومي، 2016، ص. 13  
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وجتاه  األوسط  الرشق  جتاه  األمريكية  املقاربة  تكون  قد 
املخاوف  إثارة  يف  األهم  هي  النووية  اإليرانية  املسألة 
ايران  وظلت  »إرسائيل«7.  يف  القرار  صناع  لدى  والقلق 
وحمورها التهديد األبرز يف كل املعادلة، فالتجربة يف لبنان 
الصادرة  والترصحيات  االرسائييل  التفكري  عن  تغب  مل 
تقدمه  الذي  والدعم  لالسرتخاء،  تدعو  ال  طهران  عن 
لذا  دائم  إزعاج  مصدر  املسلحة  الفلسطينية  للفصائل 
إيران  من  للنيل  فرصة  هناك  أن  »إرسائيل«  اعتقدت 

وحزب اهلل يف سوريا.

هيمنتها  لفرض  تسعى   إيران  أن  اإلرسائيليون  يرى 
اإلسالمي  والعامل  األوسط  الرشق  منطقة  عىل  اإلقليمية 
بمجمله، وهيدف برناجمها النووي إىل دعم هذه التطلعات، 
ولذا فإن حتّوهلا إىل دولة نووية ينطوي عىل تهديد وجودي 
هلم، وعىل تغيري املزيان اإلسرتاتيجي اإلقليمي. وتفرتض 
أكرب  حرية  متنح  النووية  إيران  قدرة  أن  »إرسائيل« 
للتنظيمات املدعومة منها، »وقد توجه إيران تهديدًا ضد 
التأثري عىل  نشاط اجليش اإلرسائييل يف قطاع غزة هبدف 

اعتبارات القيادة السياسية يف إرسائيل«8.

اليوم  يؤثران  أساسيني  عاملني  هناك  أن  »إرسائيل«  ترى 
مها  اإلقليمية«  »اهليمنة  لتحقيق  إيران  جمهودات  عىل 
والتطورات  األوسط،  الرشق  يف  الواقعة  االهزتازات 
اليت قادها اتفاق إيران النووي مع الدول الُكربى، ويرى 
الباحثون الصهاينة أن االتفاق النووي قّدم إليران الرشعية 
الدولية وأن إنجاز االتفاق وضع إليران قدمًا يف األرسة 
الدولية. ويؤكد الباحثون »أن هذا االتفاق سيساعد إيران 

عىل توجيه املزيد من املوارد لصالح حلفائها ومن ضمنهم 
امليليشيات املسلحة«9.

ثانيًا: ظاهرة نزع الشرعية عن »إسرائيل«:

يف ظل قدرة »إرسائيل« خالل سنوات االضطراب العريب 
الواحة  بوصفها  صورتها  تصدير  عىل 
وأهنا  املنطقة،  الوحيدة يف  الديمقراطية 
هنج  وباتباعها  االستقرار.  من  جزيرة 
من  متفرجًا  والوقوف  التدخل  عدم 
كانت  املنطقة  يف  اجلارية  األحداث 
يف  مكانتها  تعزيز  »إرسائيل«  تتوقع 
فوجئت  ولكنها  الدولية،  األرُسة 
عنها  الرشعية  نزع  ظاهرة  باتساع 
ومقاطعة بضائع مستوطناتها، »وازدياد 

تلك الظاهرة وتناميها وقد طالت أثارها جمموعة واسعة 
من الدول واجلماهري وصناع الرأي والدوائر الثقافية«10.

B D S (Boy-  ششري املصادر املتعددة إىل نجاح حركة »
فكرة  بث  يف   (cott, Divestment and Sanctions
وسياسية،  وإقتصادية  وثقافية  أكاديمية  األبعاد،  متعددة 
هذه  انتشار  وينبع  الغريب،  العامل  يف  واسعة  نطاقات  عىل 
الظاهرة وتأثريها عىل صناع القرار من املستوى السيايس 
يف خمتلف الدول، من كوهنم يفرسون سياسة »إرسائيل« 
عىل أهنا معارضة حلل الدولتني والذي سينهي االحتالل، 
ومتارس  اإلنسان  حقوق  حترتم  ال  »إرسائيل«  أن  وعىل 

العنف11.

ترى »إسرائيل« 

أنها حققت ما 

يشبه "التعادل 

اإلستراتيجي" 

في منطقة 

الشرق األوسط

7 -  أليكس مينتس وشاؤول شاي، رضورة إعادة صوغ العقيدة األمنية، العقيدة األمنية اإلرسائيلية، مرجع سابق، ص. 35 
8 -  املرجع السابق، ص. 34  

9 -  إفرايم كام، إنعكاسات االتفاق النووي عىل املساعي اإليرانية للهيمنة اإلقليمية، مسح إسرتاتيجي إلرسائيل 2016، مرجع سابق، ص. 55
10 - فنينا باروخ، كويب ميخائيل، ظاهرة نزع الرشعية عن إرسائيل، مسح إسرتاتيجي إلرسائيل 2016، مرجع سابق، ص. 6 

11 - املرجع السابق، ص. 67 
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السلوك  قاد   ،”  B D S  « حركة  نشاط  مع  وبالزتامن 
وال  الدولية  ”إرسائيل“  مكانة  تدهور  إىل  اإلرسائييل 
إىل  األمريكية،  املتحدة  والواليات  أوروبا  أمام  سيما 
وبني  أوباما  الرئيس  حكومة  بني  الشخصية  املواجهة 
العملية  باِفشال  ”إرسائيل“  ”واتهام  نتنياهو،  حكومة 
السلمية واختالفات الرأي يف موضوع املستوطنات. كل 
ذلك قاد إىل تآكل مستمر يف مكانة ”إرسائيل“ السياسية 

واألخالقية“12.

حل  فرص  أن  اإلرسائيليني  الباحثني  من  عدد  ويرى 
أعقاب  يف  تراجعت  قد  اإلرسائييل  الفلسطيين-  الرصاع 
االضطراب العريب، بعد أن تقلصت 
وممارسة  التدخل  عىل  أمريكا  قدرة 
القوى  عىل  والتأثري  الضغوط 
ويرى  الرئيسية.  العربية  اإلقليمية 
تراجع  أن  تريا  املتقاعد رون  اجلرنال 
التسوية قد جاء بسبب  فرص حتقيق 
الذين  اإلقليميني  الالعبني  غياب 
للمفاوضات،  الغطاء  يوفرون  كانوا 
األمريكي  الدور  ضعف  وألن  تراجعت،  مكانتهم  ألن 
أدى إىل تضعضع الثقة لدى السلطة الفلسطينية وإرسائيل 
بإمكانية نجاح إدارة أوباما يف توفري غطاء ومظلة مناسبة 

للتسوية13.

عوامل أخرى سامهت يف تراجع مكانة »إرسائيل« الدولية 
واليسار  اليمني  بني  واملتطرف  القايس  باجلدل  متثلت 
اليهودي،  اإلرهاب  ظاهرة  وانتشار  اإلرسائيليني، 
خضري  أبو  الفىت  وقتل  العنيفة،  العنرصية  والتعبريات 

عنرصية،  قوانني  لسّن  ومبادرات  دوابشة،  عائلة  وحرق 
ديمقراطية  كدولة  إرسائيل،  مكانة  عىل  »أثر  ما  وهو 
غربية، حتافظ عىل حقوق اإلنسان، ومتثل القيم األساسية 

احلضارية«14.

ناقوس  دق  إىل  الدولية  »إرسائيل«  مكانة  تراجع  أدى 
اخلطر حيث ناقش الكنيست اإلرسائييل يف جلسة خاصة 
عضوًا   40 طلب  عىل  بناًء  إرسائيل«،  ضد  »العامل  بعنوان 
لرئيس  املتهورة  السياسة  أن  هؤالء  رأى  الكنيست.  يف 
احلكومة اإلرسائيلية، وسلوكه السيايس، قادا إىل تدهور 
قول  الكنيست  أعضاء  أحد  ونقل  »إرسائيل«.  مكانة 
السياسيني يف واشنطن،  املحللني  توماس فريدمان، كبري 
هناك  وأن  املخمور،  السائق  تشبه  نتنياهو  حكومة  »إن 
جمانني يف املجلس األمين املصغر، (الكبينت اإلرسائييل). 
وُوجهت اجللسة بالكامل ضد نتنياهو الذي ُطلب منه أن 

يغري سياسته اليت أدت إىل تراجع مكانة إرسائيل«.

بيئة  في  اإلسرائيلي  القومي  األمن  ثالثًا: 

مضطربة:

ترّص »إرسائيل« منذ إعالن قيامها عىل األرايض الفلسطينية 
عام 1948 عىل صياغة التاريخ اليهودي ضد عدو افرتايض، 
تم حتديده بالعرب واملسلمني، وذلك هبدف خلق الذاكرة 
ومع  حوهلا.  هيودي  إجماع  وحتقيق  اليهودية  الوطنية 
اندالع الثورات العربية، وبروز تيارات اإلسالم السيايس 
كمرشح قوي وبديل لألنظمة العربية، عملت »إرسائيل« 
املُحدق هبا، خاصة  إنتاج رواية اخلطر  برسعة عىل إعادة 
وأمريكا  الغرب  جعل  يف  سابقة  سنوات  يف  نجحت  أهنا 

12 - عاموس يادلني، حميط »إرسائيل« اإلسرتاتيجي لسنوات 2011-2015، مسح إسرتاتيجي إلرسائيل 2016، مرجع سابق، ص. 120 
13 - رون تريا، إهزتاز الفضاء اإلسرتاتيجي إلرسائيل، جملة عدكون إسرتاتيجي، مركز أبحاث األمن القومي، جملد 14، 2014، ص. 23  

14 - عاموس يادلني، مرجع سابق، ص. 121 

أن  ترى "إسرائيل" 

تلك التنظيمات 

الالدولتية، مصدر 

تهديد رئيس لها 

ولنظريتها "البقاء 

متفرجًا"
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عليه.  والتحريض  اإلسالمي  اإلرهاب  مصطلح  يتبنون 
رواية اخلطر تلك جعلت »إرسائيل« تعترب أن أمنها القومي 
قضية مصريية مقدسة، وحتكمت تلك الرواية باجتاهات 
مفادها  قاعدة  إىل  وخلصت  »إرسائيل«،  يف  العام  الرأي 
الرصاع  وأن حالة  الدوام  مهدد عىل  »إرسائيل«  أمن  »أن 

ال تنتهي«.

الدوام  عىل  »إرسائيل«  تسعى  القاعدة،  تلك  من  انطالقًا 
العرب،  مع  واملفاوضات  التسوية  معاهدات  خالل  من 
األمن  هلا مقومات  توفر  أراض  تستطيعه من  ما  إىل ضم 
وذلك  جديدة،  مياه  مصادر  عىل  واحلصول  القومي، 
بالغالبية  واالحتفاظ  العرب  السكان  إجالء  خالل  من 
داخل  عالقات  إنشاء  عىل  جاهدة  تعمل  كما  اليهودية، 
املنطقة العربية واإلسالمية مع األنظمة والقوى »املعتدلة« 
اإلرهاب  خطر  من  للحماية  »املشرتك  التعاون  هبدف 
الشيعي  »اخلطر  ضد  التحالف  مربر  وحتت  املتشدد«، 

القادم من إيران« كما تعرب الدعاية الصهيونية.

بينها  التكافؤ  وعدم  املعقد،  اجليوسيايس  وضعها  بحكم 
عالقات  صياغة  إىل  »إرسائيل«  »سعت  حميطها،  وبني 
ممزية مع الدول الُكربى، وقد توثقت العالقة مع أمريكا 
لدهيا15.  األهم  واألمن  األسايس  الرصيد  وأصبحت 
ترزح حتت عبء  أهنا  بحكم وضعها  »إرسائيل«  وتدرك 
يف  القومية  أهدافها  بلوغ  من  متنعها  كثرية  معوقات 
اهنيارها،  إىل  تؤدي  واحدة  معركة  »فخسارتها  املنطقة، 
هزيمة  من  أكرث  إستيعاب  العريب  الطرف  يستطيع  بينما 
كيانه«16.  عىل  خطرًا  ذلك  يشكل  أن  دون  من  عسكرية 
وعليه فقد متسكت »إرسائيل« بالعقيدة األمنية، وجعلتها 

عقيدة وجودية، وقد وضع دافيد بن غوريون أول رئيس 
حكومة إرسائيلية عام 1950 مبادئ تلك العقيدة وخلصها 
بـ: تعزيز قوة الردع نقل املعركة إىل أرض العدو وإهنائها 
برسعة احتالل مناطق والبقاء فيها حرب وقائية وامتالك 

سالح نووي إن أمكن.

صياغة  عىل  غوريون  بن  دافيد  وعمل 
العقيدة  تلك  وحتقق  تعزز  مبادئ  عدة 
»التحالفات  عىل:  وتقوم  األمنية 
يف  والتحكم  العظمى،  القوى  مع 
والردع  العسكري،  والتفوق  املنطقة، 
األمن  نظرية  جعل  وقد  واحلرب«17. 
بالنسبة  خاصة  بمركزية  حتظى 

استيطان،  مرشوع  الصهيوين  فاملرشوع  »إلرسائيل«، 
ذلك  حتقيق  يمكن  وال  الغائب،  العريب  مبدأ  وفق  يعمل 
إال من خالل العنف، والقوة العسكرية، حتت فرضية »أن 

الرصاع حالة دائمة«.18

واستمرار  العريب«  »الربيع  ثورات  أن  من  الرغم  عىل 
يف  احلكم  استقرار  وعدم  واليمن،  سوريا،  يف  احلرب 
حسب  أفرزت،  أهنا  إال  اإلقليم،  وجه  غرّيت  العراق 
هذا  ويف  »إرسائيل«،  تهدد  عديدة،  خماطر  اإلرسائيليني، 
وجود  عدم  عىل  اإلرسائيليون  الباحثون  ُيجمع  املجال 
جيوش حقيقية يف املنطقة تهدد أمن »إرسائيل«. ويلخص 
مستشار األمن القومي السابق الذي شهدت فرتته بداية 
احتياط  اجلرنال  سنوات  ست  قبل  اإلقليمية  التحوالت 
يعقوب عميدرور، املخاطر األمنية اليت تهدد »إرسائيل« 

15 -  أليكس مينتس وشاؤول شاي، مرجع سابق، ص. 29 
16 - عالء ظاهر، حرب الفضاء ونظرية األمن، ص. 52 

17 - إحسان مرتىض، األمن القومي اإلرسائييل يف تطوراته املفهومية، ص. 43 
18 - عبد الوهاب املسريي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد السابع، ص. 268 

قاد السلوك 

اإلسرائيلي إلى 

تدهور مكانة 

"إسرائيل" 

الدولية
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يتهدد  كان  الذي  اخلطر  تغرّي  »لقد  بقوله:   2015 سنة 
تنترش  كانت  حيث  خمتلف،  عامل  يف  نعيش  إننا  إرسائيل، 
يكمن  نظامية كربى عىل حدودنا، أصبح اخلطر  جيوش 
اآلن يف التنظيمات الالدولتية، اليت حتركها األيديولوجيا 
حماس  وهناك  أقواها،  اهلل  حزب  ويعترب  اإلسالمية، 
واملنظمات  القاعدة،  عن  منبثقة  ومنظمات  واجلهاد 

السلطة يف  فراغ  تنشأ يف  اليت  اجلهادية 
سوريا والعراق وغزة وسيناء«.19

اإلقليم  يف  حدث  ما  أن  شك  ال 

التحديد،  وجه  عىل  العربية  واملنطقة 

انعكس  قد  السابقة،  السنوات  خالل 

بشكل أو بآخر عىل »إرسائيل«، ضمن 

مرشوعها ومستقبلها األمين يف املنطقة، 

وعىل الرغم من أهنا- حسب خربائها- 

حققت ما يشبه التعاون اإلسرتاتيجي 

من خالل إتباع نظرية »عدم التدخل« 

إال أن تطورات احلرب وخاصة يف سوريا، وتعطل املسار 

التفاويض مع الفلسطينيني، وضعف الدور األمريكي يف 

اإليراين،  النووي  واالتفاق  الرويس،  والتدخل  املنطقة، 

خماطر  أفرز  ذلك  كل  الالدولتية  التنظيمات  وظهور 

اخلرباء  ويرى  اإلرسائييل.  القومي  األمن  تهدد  عديدة 

تغيريات  تتوقع  أال  »إرسائيل«،  عىل  أن  اإلرسائيليني 

رسيعة يف املنطقة، فهناك نسب عالية ومنترشة من الشباب 

أهنيار  بعد  تعزز  القبيل  واالنتماء  العمل،  عن  العاطلني 

السنة  بني  والرصاع  والرشخ  العربية،  الدولة  وضعف 
التنظيمات  لظهور  املفتوح  الواسع  واملجال  والشيعة، 
املسلحة، يف ظل الفراغ الناشئ يف الدول بعد فشل الربيع 
العريب يف حتقيق مراحل االنتقال والبناء، وتصاعد وترية 
أفرزت  العوامل  تلك  كل  إلرسائيل،  والعزلة  املقاطعة 
خماطر عديدة تهدد أمن »إرسائيل« القومي وجتعل نظرية 

البقاء متفرجًا غري ناجعة يف املستقبل القريب.

عام  تحوالت  أفرزتها  وتحديات  مخاطر  رابعًا: 
2015 اإلقليمية:

- بروز وصعود اجلهات الالدولتية والتنظيمات املسلحة، 
وانتشار  والقتالية،  الصاروخية  اهلل  حزب  قوة  وتصاعد 
ظاهرة احلركات األصولية اجلهادية، تهدد بعدم استقرار 

املنطقة وتدهور األوضاع األمنية يف سوريا وسيناء20.

األوسط  الرشق  يف  أمريكا  مكانة  تراجع  استمرار   -
ودخول جهات دولية أُخرى لسد الفراغ الناشئ عوامل 

مرحية بدرجة أقل إلرسائيل21.

واملنظمات  الدويل  املجتمع  لدى  املتنامي  الشعور   -  
الدولية، وخاصة الدول الغربية اليت تعي حمدودية دورها 
الفلسطيين  اإلرسائييل-  الزناع  بأن  األوسط،  الرشق  يف 
قضية رئيسية يف الرشق األوسط، وأن حل تلك القضية، 

يؤدي إىل تسهيل حلول املشكالت األُخرى يف املنطقة22.

العراق وسوريا متثل مصدر  تسود  اليت  الفوىض  - حالة 
الردع يف مواجهة  خطر كبري، ألهنا تعين صعوبة مراكمة 
تلك الدول، بحيث يمكن ألية جمموعة مسلحة، دون أن 

أصبح الخطر 

يكمن اآلن 

في التنظيمات 

الالدولتية، 

التي تحركها 

األيديولوجيا 

اإلسالمية، ويعتبر 

حزب هللا أقواها

19 - يعقوب عميدرور، املخاطر األمنية اليت تهدد إرسائيل، صحيفة »إرسائيل« هيوم، 2015/1/19 
20 - معهد سياسة الشعب اليهودي، وثيقة خاصة، مركز الدراسات الفلسطينية »مدار«، 2016/1/20 

 
 
21 - املرجع السابق

22 - أودي ديكل وآخرون، مرجع سابق، ص. 68 
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تكون مهددة بردة فعل من قبل أنظمة احلُكم املحلية، أن 
تهدد املصالح »اإلرسائيلية«23.

واشتداد  مستقبلها  معرفة  وعدم  املنطقة  استقرار  عدم   -
األزمات، وضع »إرسائيل« يف مكانة جيوسياسية خمتلفة 
عما كانت عليه قبل التحوالت اليت عىل أساسها طورت 

عقيدتها األمنية24.

غري  الالعبني  بكرثة  املتمزية  اإلقليمية  الفوىض  تنامي   -
التحالفات  نتيجة  القادرين عىل إجراء حوار أمين جدي 
»إرسائيل«،  لسيطرة  اخلاضعة  وغري  واملختلفة،  املتعددة 
طياته  يف  وحيمل  اإلرسائييل،  األمين  الوضع  يعقد 
احتماالت حدوث انعكاسات خطرية عىل »إرسائيل« يف 

املدى البعيد25.

بعض  يضم  الذي  إيران  بقيادة  املقاومة  حمور  تهديد   -
القوى اجلهادية غري الشيعية. وختىش »إرسائيل« أن ال تلزتم 
الصواريخ  منظومة  وتستخدم  النووي،  باالتفاق  إيران 
ألن  إرسائيلية،  إسرتاتيجية  أهداف  لرضب  الباليستية 
العداء، حسب اإلرسائيليني، عداء أيديولوجي وليس من 

املمكن تغيريه يف املدى املنظور26.

سوريا  بني  والتعاون  املساعدات  من  الشديد  القلق   -
قد  املحور،  هذا  قوة  تعزيز  إىل  فإضافة  املقاومة،  وحمور 
وقوات  إيرانية  قوات  متوضع  يف  التعاون  هذا  يساعد 
جتاه  التهديد  ومضاعفة  اجلوالن،  هضبة  يف  اهلل  حزب 

»إرسائيل«27.

التهديد  كان  فإذا  املستويات،  ومتعدد  املتنوع  التهديد   -
فإن  نظامي  أغلبه ومصدره جيش  املايض عسكريًا يف  يف 

ويف  هجني،  تهديد  اليوم  التهديد 
متعدد  »اإلرهاب«  بني  اجلمع  مركزه 
العصابات،  حرب  وبني  املستويات 
السايرب  من  الناعمة  والتهديدات 
واإللكرتونية  اإلعالمية  واحلرب 
التواصل  وشبكات  والفضائية 

االجتماعي28. 

املنطقة  يف  واالضطرابات  اهلزات  من  وبالرغم  ولكن 
شبكة  عىل  بظالهلا  تلقي  الفلسطينية  القضية  زالت  ما 
»إرسائيل  بني  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  العالقات 

وبقية« الدول العربية.

خامسًا: التكيف واغتنام الفرص

التسوية  اتفاقات  أن  عىل  اإلرسائيليون  الباحثون  ُيجمع 
يف  أساسيًا  جزءًا  شكلت  واألردن  مرص  من  كل  مع 
القومي اإلرسائييل، وأن أي توقف حمتمل  مفهوم األمن 
يف  تغيري  إىل  سيؤدي  البلدين  هذين  مع  األمين  للتعاون 
البيئة اإلسرتاتيجية إلرسائيل بشكل كامل، وسيسهم يف 
ومع  واألمنية.  العسكرية  »إرسائيل«  قدرات  استزناف 
يف  واالضطرابات  التحوالت  عىل  سنوات  خمس  مرور 
اليت  اجلديدة  الفرص  حجم  فإن  األوسط  الرشق  منطقة 

فالتهديدات التي 

تحيط بإسرائيل 

تحمل في طياتها 

فرصًا تاريخية 

لالرتباط مع دول 

عربية

23 - غاي شيفر، إنسوا الردع، صحيفة هآرتس، 2012/3/27 
24 - يتسحق بن يرسائيل، عقيدة »إرسائيل« األمنية، مرجع سابق، ص. 9 

25 -  مارك هيلر، التقلبات اإلقليمية يف الرشق األوسط، مرجع سابق، ص. 13   
26 -  شلومو بروم، هل عىل »إرسائيل« أن تضع التيار السلفي عىل رأس سلم التهديدات، مسح إسرتاتيجي إلرسائيل، مرجع سابق، ص. 46-44 

27 - تسيب ماغني، هل ينطوي التدخل الرويس يف سوريا عىل فرص إلرسائيل، مسح إسرتاتيجي، مرجع سابق، ص. 52 
28 - عاموس يادلني، حميط »إرسائيل« اإلسرتاتيجي، مرجع سابق، ص. 121 
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توفرت »إلرسائيل«، عقب االهزتاز العريب، قد ازداد بعد 
إتفاقيات  اهنيار  من  تتخوف  كانت  سابقة  فرضية  انتهاء 

التسوية مع مرص واألردن.

األمن  دراسات  مركز  رئيس  يادلني  عاموس  ويرى 
السابق  العسكرية  االستخبارات  شعبة  ورئيس  القومي، 
، أن تلك التحوالت اإلقليمية يف عام 
بعض  أفرزت  أهنا  من  بالرغم   ،2015
التهديدات، إال أهنا تنطوي عىل فرص 
التقارب  جلهة  »إلرسائيل«،  جديدة 
فالتهديدات  العريب29.  العامل  دول  مع 
طياتها  يف  حتمل  بإرسائيل  حتيط  اليت 
فرصًا تارخيية لالرتباط مع دول عربية 
التهديدات  أن  بحجة  والسعودية،  واألردن  مرص  مثل: 
فقط،  بإرسائيل  حتيط  ال  وداعش  إيران  من  تنطلق  اليت 
بل بدول منطقة الرشق األوسط جمعاء. وبناء عىل ذلك 
واغتنام  »التكيف  نظرية  اإلرسائيليون  الباحثون  طّور 
إذ يرى يستحق بن يرسائيل أن عىل »إرسائيل«  الفرص« 
أن تتجه نحو اغتنام الفرص عرب إنشاء حتالفات مع دول 
اخلليج،  السعودية وبعض دول  مثل  األوسط  الرشق  يف 
وذلك يف مواجهة إيران اليت تسعى لفرض هيمنتها عىل 

الرشق األوسط30.

الدول  بعض  يف  األحداث  استمرار  تطورات  أدت  وقد 
العربية وما أفرزته من خماطر أمنية عىل »إرسائيل« وحميطها 
التكيف  نظرية  حول  بدراسات  الباحثني  بعض  قيام  إىل 
وجعلها مكونًا رئيسيًا يف عقيدة األمن القومي اإلرسائييل، 

التغريات  مع  للتالؤم  يأيت  اإلضايف  املكّون  وهذا 
اجليوسياسية يف املنطقة، ويفرز مفاهيم إسرتاتيجية تتعلق 

بتحديد الفرص اجلديدة اليت يمكن االستفادة منها31.

 2015 حتوالت  أفرزتها  اليت  الفرص  حتديد  ويمكن 

اإلقليمية حسب وجهة النظر اإلرسائيلية بالتايل:

التفامهات  وترسيخ  واألردن  مرص  مع  العالقة  تعزيز   -

العقيدة  يف  رئيسيًا  مكونًا  بوصفها  معها،  واالتفاقيات 

وحث  تشجيع  خالل  من  وذلك  اإلرسائيلية،  األمنية 

العالقات  يف  التقدم  عىل  »إرسائيل«  يف  القرار  ُصّناع 

السياسية االقتصادية مع كل من مرص واألردن.

إيران،  من  القادم  الشيعي«  »اخلطر  حماربة  ذريعة  حتت   -

الذي  الّسين«  »املحور  مع  العالقة  توطيد  فرصة  تلوح 

تقوده السعودية.

األمين  املجال  يف  »إلرسائيل«  املُطلق  األمريكي  الدعم   -

والعسكري يشّكل عنرصًا مهمًا يف الردع اإلرسائييل، أمام 

اهنيار وضعف األنظمة العربية، وهذا يساعد عىل إظهار 

التنظيمات  خطر  حماربة  يف  القوية  بالدولة  »إرسائيل« 

واحلركات األصولية.

يف  القتال  يف  اهلل  حزب  مشاركة  أن  »إرسائيل«  ترى   -

سوريا أرض برشعيته يف العامل العريب، وبالتايل عىل الرغم 

الرشعية-  فقدانه  فإن  اهلل  حزب  يمثله  الذي  اخلطر  من 

حسب رأهيا- يوفر نقاط إجيابية لصالح »إرسائيل« حتت 

عنوان حماربة اإلرهاب32.

ترى "إسرائيل" 

أن اإلمكانية 

المركزية إلضعاف 

إيران موجودة في 

سورية

29 - عاموس يادلني، مرجع سابق، -84 101 
30 - اليكس مينتس وشاؤول شاي، عقيدة إرسائيل، مرجع سابق، ص. 48 
31 - اليكس مينتس وشاؤول شاي، عقيدة إرسائيل، مرجع سابق، ص. 48 

32 - عاموس يادلني، مرجع سابق، ص. 42  
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- التوصل إىل اتفاق ينهي األزمة بني تركيا و«إرسائيل«، 
تطور  »أردوغان«  الرتكي  الرئيس  مكانة  ضعف  أن  كما 

إجيايب من وجهة نظر »إرسائيل«33.

الكامنة  الفرص  دفع  حماولة  »إرسائيل«  تستطيع   -
اإليراين،  الرويس-  والتحالف  الرويس  التدخل  يف 
بأي  القيام  عن  اهلل  وحزب  إيران  جلم  جلهة  وتستثمرها 
حترك ضد »إرسائيل«، وترتب قواعد لعب بني »إرسائيل« 

وروسيا، كجرس لتقديم ترتيب مستقبيل يف سوريا34.

تسوية  لفرض  مهمة  فرصة  هناك  أن  الصهاينة  يرى   -
الشعب  حساب  عىل  اإلرسائيلية  املصالح  تضمن 
التفاوض  مسار  عىل  املحتمل  النجاح  وهذا  الفلسطيين، 
عىل  هائلة  تأثريات  له  ستكون  الفلسطيين  اإلرسائييل- 

مكانة »إرسائيل« إقليميًا ودوليًا35.

سادسًا: ما بين التهديدات والفرص: التعادل 
االستراتيجي

والفرص  التهديدات  حجم  بمقارنة  أنه  »إرسائيل«  ترى 
اليت أفرزتها حتوالت عام 2015 اإلقليمية يف املنطقة، تكون 
قد دخلت يف حال من التعادل اإلسرتاتيجي، وهذا بحد 
ذاته إنجاز، حيث حافظت ”إرسائيل“ عىل كياهنا مستقرًا 
نسبيًا، بالنظر إىل ما جيري حوهلا يف املنطقة. ولكن يبدو أن 
اإلسرتاتيجية  واألبحاث  القومي  األمن  دراسات  مراكز 
يف ”إرسائيل“، قد أغفلت يف أبحاثها احلرب عىل غزة عام 
والقدس  الغربية  الضفة  يف  السكاكني  وانتفاضة   ،2014

اللذين هزا األمن القومي اإلسرتاتيجي ”إلرسائيل“. 

أن  إىل  وبوضوح  أشارت  األبحاث  من  العديد  أن  إال 
قد  العنف  واستخدام  السياسية  التسوية  مسار  تعطيل 
ويف  الدولية،  ”إرسائيل“  عزلة  يف  مبارش  بشكل  سامها 

مع  سياسية  عالقات  إنشاء  عرقلة 
اجلرنال  يقول  العربية.  الدول  بعض 
العريب  الربيع  إن  روتشيلد  داين 
وتداعياته جيب أن ُيدفع ُصناع القرار 
ممكن  قدر  أكرب  إىل  ”إرسائيل“  يف 
من  وذلك  السياسية  الواقعية  من 
الدولية36.  العزلة  آثار  تقليص  أجل 
التحديات  مع  تتعامل  أن  عليها  كما 
أمنية  سياسة  وبلورة  والفرص 

الدولية،  اجلهود  حتييد  وعليها  للمتغريات،  تستجيب 
اليت تسعى لزنع الرشعية عنها من خالل التقدم يف مسار 
التسوية مع الفلسطينيني، وإقليميًا عىل »إرسائيل« تطوير 
رشاكات مع الدول العربية واملجموعات اليت تؤدي دورًا 

يف إعادة تشكيل منطقة الرشق األوسط37.

اإلرسائيلية  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  ويرى 
اعتماد مقاربة متعددة االختصاصات وتتلخص بالسعي 

للتايل38:

وتنشيط  املتحدة،  الواليات  مع  املمزية  العالقة  تعزيز   -
إىل  »إرسائيل«  مكانة  لدفع  العامل،  يف  اليهودية  اللوبيات 

األمام.

تعتبر "إسرائيل" 

أن تحقيق التعادل 

اإلستراتيجي 

عبر سياسة عدم 

التدخل قد حقق 

إنجازًا كبيرًا لها

33 - املرجع السابق، ص. 82 
34 - تسييب ماغني، هل ينطوي التدخل الرويس يف سوريا عىل فرص إلرسائيل، مرجع سابق، ص.  52. 

35 - عاموس يادلني، مرجع سابق، ص. 103 
 
 
36 - داين روتشيلد، تقرير هرتسيليا 2015، »إرسائيل« يف عني العاصفة

37 - أوري ديكل وآخرون، مرجع سابق، ص. 78 
38 - عاموس يادلني، مرجع سابق، ص. 106
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- القيام بجهد أمريكي- إرسائييل مشرتك يف رسم  الرشق 
عن  السيئة  الصورة  لزنع  بخطوات  والتقدم  األوسط، 
نتيجة  أوباما  الرئيس  عهد  يف  تكونت  اليت  »إرسائيل« 

سلوك احلكومة اإلرسائيلية.

- تعترب »إرسائيل« نفسها العبًا مهمًا يف الرشق األوسط 
وعليها أن تأخذ زمام املبادرة وتنتهج 
خمتلف  بني  وتربط  استباقية  سياسة 
املقاربة  ضمن  والتحديات  القنوات 

املتعددة االختصاصات.

مع  »إرسائيل«  عالقات  حتسني   -
مستوطنات  بناء  وجتميد  حلفائها، 
البؤر  بعض  وإزالة  جديدة 
لتشجيع  وخطوات  االستيطانية. 
من  ذلك  كل  الفلسطيين،  االقتصاد 

شأنه أن خيلق تغيريًا يف املناخ الدويل جتاه »إرسائيل«.

- إقناع العامل بقدرة »إرسائيل« عىل املناورة، وعىل تفوقها 
بحل  واهتمامها  السالم  عملية  يف  وجديتها  األخالقي، 
الدولتني، وهذا يتطلب منها إجراء خطوات جديدة عىل 

املسار التفاويض.

متوز/  يف  العظمى  والقوى  إيران  بني  النهايئ  االتفاق   -
يوليو 2015 يدفع »إرسائيل« لالستعداد وتطوير قدرات 
إحباط رسية وعسكرية عىل املدى البعيد، وجيب استغالل 
القدرات  لبناء  أفضل  بشكل  اإلرسائيلية  األمنية  القدرة 
إيران عىل جميع مستويات  املزتايدة اجلديدة يف مواجهة 

حتركاتها.

إيران موجودة يف سورية  املركزية إلضعاف  اإلمكانية   -
وإضعاف  العريب،  العامل  إىل  إيران  عبور  قاعة  تعترب  اليت 
نظام األسد وطرده هو مصلحة إرسائيلية، وبذلك فقط 
تطور  أن  »إرسائيل«  عىل  لذا  اهلل.  وحزب  إيران  تترضر 

أدوات جديدة وأكرث فاعلية بالتعاون مع حلفائها املقربني 
الدول  وبعض  وتركيا  األوروبية  والدول  أمريكا  مثل 

العربية وذلك لطرد إيران من سوريا.

- عىل »إرسائيل« أن تنتقل إىل خطوات استباقية وشديدة 
شاملة  بعملية  تبادر  وأن  الفلسطينية،  الساحة  عىل  القوة 
مسالك  أربعة  ولدهيا  املُريض  احلل  صيغة  نحو  تدفعها 
حمتملة وجيب حماولة كل منها بالتوازي أو تدرجييًا وهي: 
وترتيب  هنايئ،  حل  إىل  والتطلع  املبارشة  املفاوضات 
من  وسلسلة  العربية،  الدول  مع  بالتعاون  إقليمي 

الرتتيبات املرحلية من خالل التقدم يف بعض القضايا.

- إذا مل تنجح املفاوضات مع الفلسطينيني عىل »إرسائيل« 
استباقي  تصميم  إىل  تؤدي  مستقلة  خطوات  تتخذ  أن 
صيغة  اخلطة  تتضمن  أن  وجيب  املستقلة،  الدولة  حلدود 
أمنية مناسبة وأن حتظى بالتأييد الدويل هلا ضمن مواقف 

إرسائيلية معتدلة جتاه حل الدولتني.

املستويات  عىل  واملواجهات  للرصاعات  االستعداد   -
احلركية مثل: السايرب واحلرب القضائية ورصاع األدمغة 
 B D« واآلراء عىل الشبكات االجتماعية ويف مواجهة الــ

S“، يستلزم جتهزي جيش الستخدام القوة الناعمة.

كبريًا  شوطًا  قطعت  ”إرسائيل“  أن  إىل  اإلشارة  يمكن 
تشيد  وهي  اإلقليمية،  والتحوالت  األحداث  قراءة  يف 
بأدائها خالل السنوات األخرية وتعترب أن حتقيق التعادل 
إنجازًا  حقق  قد  التدخل  عدم  سياسة  عرب  اإلسرتاتيجي 
حميط  وسط  واالستقرار  باهلدوء  تتسم  وجعلها  هلا  كبريًا 
اإلقليمية  التحوالت  فإن  ذلك  ومع  ومضطرب،  هائج 
كرثة  وبسبب  العالية.  بالرسعة  تتسم  املنطقة  يف  اجلارية 
املتوقع  من  سوريا،  يف  وبخاصة  املحيط،  يف  الالعبني 
عىل  ليس  متوقعة  غري  ونتائج  جديدة  مسارات  حدوث 

”إرسائيل“ فحسب بل عىل املنطقة برّمتها.

إن أسوأ نهاية 

ممكنة للصراع في 

سوريا بالنسبة 

إلسرائيل هي 

اندحار تنظيم 

داعش
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من  وتهرهبا  الفلسطينيني  جتاه  وسياساتها   ”إرسائيل“ 
حل  أمام  الدائمة  العراقيل  ووضع  التفاويض  املسار 
وإجراءاتها  غزة،  عىل  املفروض  وحصارها  الدولتني، 
القمعية، والتميزي ضد املواطنني الفلسطينيني يف القدس، 
يف  احلاصل  االضطراب  يغيبه  أن  يمكن  ال  ذلك  كل 
يف  معضلة  أبرز  هي  فلسطني  قضية  إن  العربية.  املنطقة 
الرشق األوسط، ففلسطني هلا ُبعدها العريب واإلسالمي 
الشعب  ينال  أن  إىل  قائمًا  الُبعد  املنطقة، وسيبقى هذا  يف 
ُتغيبه  ولن  واالستقالل،  احلرية  يف  حقوقه  الفلسطيين 

االضطرابات يف الرشق األوسط واملنطقة العربية.

سابعًا: مؤتمر هرتسيليا2016... تحدي نهاية 
داعش 

منتصف عام 2016، بني الرابع عرش والسادس عرش من 
حزيران، كانت »إرسائيل« عىل موعد مع مؤمترها السنوي 
الذي ختصصه لدراسة مدى مناعتها وأمنها القومي أمام 
الدولة  قادة  حيتضن  املؤمتر  هذا  هبا.  متر  اليت  التحديات 
الدولة وقدرتها عىل  أو وهن  قوة  مرآة  ويعترب  ومفكرهيا 

الصمود واألخطار املحدقة هبا.

افتتح املؤمتر يف بيت الرئيس اإلرسائييل حتت شعار »أمل 
»إرسائيل«  رؤية  تركزت  وقد  حلم«  أم  رؤيا  إرسائييل: 
نظرًا  خارجية  وأخرى  داخلية  حتديات  بني  ملرشوعها 
التغيري اهلائل يف  لتطورات السنوات األخرية وخصوصًا 
هي  وعدوة  جارة  دولة  يف  األرض  عىل  القوى  موازين 
منظمات  بل  دوالً  ليست  جديدة  قوى  ودخول  سوريا 
رئيس  إليه  أشار  ما  وهذا  هناك  مركزيًا  العبًا  أصبحت 

االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية هرتيس هيلفي.

مل يشارك الرئيس اإلرسائييل رؤين ريفلني أمنيي وعسكريي 
مرتبطًا  ذلك  كان  وربما  اخلارجية  هواجسهم  الدولة 

ريفلني  دعا  فقد  العربية.  الدولة  يف  الرئاسة  بصالحيات 
ملا  جامعة  مشرتكة  إرسائيلية  هوية  صياغة  إىل  رؤيته  يف 

املكونة  األربع«  القبائل   « عليه  أطلق 
بحسب  وهي  اإلرسائييل  للمجتمع 
والصهيونية  »العلمانيون،  تعريفه 
داعيًا  والعرب«  واحلريديم،  الدينية، 
السقف  حتت  مشرتكة  هوية  بناء  إىل 
اهلوية  ضمان  خالل  من  اإلرسائييل 
أن  رضورة  مع  مرّكب  لكل  اإلثنية 
يف  الصهيونيني  غري  الشقان  يتحمل 
العبء  والعرب«  »احلريديم  الدولة 

هناك  أن  من  تنطلق  اإلرسائييل   الرئيس  رؤية  القومي. 
بني  الرشخ  بزيادة  هيدد  اإلرسائييل  الداخل  يف  جدل 
مكونات املجتمع مع النظر لتلك املسألة بخطورة تعززها 
الدولة  يف  الصهيونيني  غري  للشقني  الديمغرافية  الزيادة 
ومها يعتربان خارج سياق العملية اإلنتاجية يف »إرسائيل«.

رئيس  عن  صدر  األمنية  التحديات  خطاب  لكن 
حيث  القائمة  واملخاطر  هيلفي  هرتيس  االستخبارات 
كان التهديد األمين حارضًا يف افتتاحية املؤمتر عرب جلسة 
حماكاة متثيلية حتت عنوان » الرشق األوسط ما بعد سقوط 
داعش«. أكد هيلفي يف خطابه أن »إرسائيل« هي الدولة 
تواجه  تعد  مل  لكنها  األقوى عسكريًا يف الرشق األوسط 
إحراز  جيعل  مما  إرهابية  منظمات  بل  نظامية  جيوشًا 

انتصارًا أمامها أمرًا أكرث تعقيدًا.

هذه  أكرث  اللبناين  اهلل  حزب  أن  كلمته  يف  هليفي  واعترب 
قدراته  حيث  من  »إرسائيل«  ألمن  تهديدًا  املنظمات 
الصاروخية والقتالية، وقال إن احلرب القادمة لن تكون 
سهلة. وحول الرصاع يف سوريا قال رئيس االستخبارات 
»إن أسوأ هناية ممكنة للرصاع يف سوريا بالنسبة إلرسائيل 
وتأثريه  نفوذه  رقعة  وانحسار  داعش  تنظيم  اندحار  هي 

تمكنت "إسرائيل" 

أيضا من اقتناص 

فرصة لتنشىء 

عالقات مع 

بعض المنظمات 

االرهابية مثل 

جبهة النصرة
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الراديكايل  املحور  وبقاء  للمنطقة  العظمى  الدول  وترك 
املتمثل بإيران وحزب اهلل«.

بتوقعها  »إرسائيل«  أخفقت  اليت   ،73 عام  حرب  ُبعيد 
وخصوصًا جهاز املوساد، تم سحب صالحيات التوقعات 
االستخبارات  جهاز  لصالح  املوساد  من  اخلارجية 
لذا تكتسب تصورات هرتيس هليفي  أمان«   « العسكرية 
باعتباره  بالدولة  اخلاصة  األمنية  السياسة  يف  هامًا  بعدًا 
ما  فإن  هنا  من  اخلارجية.  التقديرات  بوضع  املتخصص 
قاله هليفي يستند إىل معلومات أكرث منها تقديرات. علمًا 
أن التقديرات يف »إرسائيل« يف األعوام األخرية قد تغريت 
منذ التقدير السابق بأن رحيل الرئيس السوري خالل ستة 
أشهر حسب إهيود باراك حني كان وزيرًا للدفاع وصوالً 

لقلق »إرسائيل« من تعزيز قوة حزب اهلل واكتسابه خربة 
قتالية يف سوريا مع الدخول الرويس ساحة احلرب.

التقدير الراهن هلذا العام يمكن أن يعكس رؤية »إرسائيل« 
»املحور  تسميه  ما  بأن  هرتسيليا  يف  جاء  كما  لنفسها 
هذا  يتعزز  بدأ  وربما  بقاء  األكرث  املحور  هو  الراديكايل« 
هناية 2016 مع التحوالت امليدانية وخصوصًا يف حلب، 
مرشوع  حتطم  برؤية  بدأت  اليت  »إرسائيل«  فإن  وبالتايل 
عرش  الثالث  هرتسيليا  مؤمتر  يف  وضعته  الذي  أعدائها 
2013 »حمور الرش« ورضورة تشكيل حمور معاد له. ومنذ 
منتصف هذا العام بدا للعقل اجلمعي اإلرسائييل أن أسوأ 
اندحار  هي  إلرسائيل  بالنسبة  سوريا  يف  للرصاع  هناية 

تنظيم داعش وبقاء املحور الراديكايل.

إرسائيل يف حميط إقليمي مضطرب. وهي حتاول أن تبدو 
املستقرة  الدولة  صورة  لرتويج  االضطراب  هذا  خارج 
الوحيدة يف الرشق األوسط لكنها اكتشفت أنه ال يمكن 
هلا أن تظل بمعزل عن كل تلك الرصاعات وخصوصا أن 
إعداء »إرسائيل« الرئيسيني قد أصبحوا جزءًا مما يدور يف 

املنطقة وهم إيران وحزب اهلل.    

اعتادت التقارير السنوية لألمن القومي اإلرسائييل خالل 
اجليوش  تهديد  تراجع  عىل  تؤكد  أن  السابقة  السنوات 
حزب  يف  ممثالً  األبرز  التهديد  وظل  املنطقة  يف  النظامية 
اهلل. ففي بدايات األزمة يف سوريا اعتقدت »إرسائيل« أن 
احلزب قد دخل يف رصاع يستزنف قوته وييسء لصورته 
بعد تسعري الرصاع املذهيب يف املنطقة، ولكن بعد سنوات 
أعادت النظر يف تلك الرؤية ارتباطًا بتطورات األحداث 
بات  الطويلة  السنوات  هذه  كل  بعد  احلزب  أن  لتعترب 

يكتسب جتربة ميدانية كبرية نتيجة التدريب العميل الذي 
تلقاه لسنوات من القتال يف سوريا.      

لكن مع دخول روسيا عىل خط الرصاع يف سوريا باتت 
الروسية  القوات  بني  االحتكاك  من  ختىش  »إرسائيل« 
وقوات حزب اهلل وإمكانية استفادة احلزب من التدريبات 
املتقدمة اليت يوفرها ذلك االحتكاك وكذلك التكنولوجيا 
رشعنة  من  اخلشية  وأيضًا  الروسية  القوات  متتلكها  اليت 
احلزب باعتباره يقاتل إىل جانب دولة عظمى، باإلضافة 
إىل التقارب الرويس اإليراين خصوصًا بعد توقيع االتفاق 
النووي مع إيران والذي عملت »إرسائيل« بكل جهدها 
يف سبيل عرقلته لكن »إرسائيل« بقيت وحدها يف الساحة 
الدولية. ومع توقيع االتفاق ورفع احلصار عن إيران بات 
واضحًا »إلرسائيل« أهنا أمام مسألتني: األوىل أن إيران قد 
أن األموال  والثانية  الدويل،  املجتمع  أصبحت جزءًا من 

الخالصة:
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دعم  عىل  قدرة  أكرث  جتعلها  إيران  عليها  ستحصل  اليت 
وجميعها  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية  والقوى  اهلل  حزب 

عدوة »إلرسائيل« ما يعين زيارة دعم أعداء »إرسائيل«.

اإلقليمي  االضطراب  استغالل  »إرسائيل«  حاولت     
عىل  لوجودها  تعزيزًا  االستقرار  واحة  بأهنا  للرتويج 
أفق  انغالق  مع  تراجعت  صورتها  لكن  الدويل  املرسح 
املستوى  عىل  كراهيتها  وزادت  الفلسطينيني  مع  التسوية 
الدويل وتشديد حمالت املقاطعة من قبل نخب سياسية 
وثقافية يف أوروبا وبعض املنظمات يف الواليات املتحدة 
األمريكية. لكن يف إطار الفرص اليت توفرت ”إلرسائيل“ 
ما  تزايد  استغالل  من  األخري  العام  خالل  متكنت،  أهنا 
أسمته باخلطر اإليراين، من ختويف دول عربية خليجية، 
من تراجع الدور األمريكي يف املنطقة وقدمت نفسها عىل 
اخلليج  دول  حماية  عىل  وقادرة  لطهران  ندًا  تشكل  أهنا 
من  نوعًا  ذلك  أحدث  وبالتايل  السعودية  رأسها  وعىل 

أنور  اجلرنال  زيارة  كان  ظاهره  السعودية  مع  التقارب 

عشقي لتل أبيب.

”إرسائيل“  أن  هو  األخرية  اآلونة  يف  كشف  ما  لكن 

مع  عالقات  لتنىشء  فرصة  اقتناص  من  أيضا  متكنت 

بفروعها  النرصة  جبهة  مثل  الالدولتية  املنظمات  بعض 

بإيران  ممثالً  املشرتك  والعدو  املشرتك  الرصاع  إطار  يف 

هناية  يف  كشف  ما  هذا  اهلل.  وحزب  السوري  واجليش 

أيلول/ سبتمرب من اعرتافات لبعض قادة جبهة النرصة.

التهديدات  ازدادت  األخري..  العام  يف  تغريات  حدثت 

عىل ”إرسائيل“ وازدادت معها الفرص أيضًا... لكن ما 

التعادل االسرتاتيجي شبه قائمة مع تدخل  زالت نظرية 

غري معلن... حىت اللحظة مل يستقر األمر يف سوريا لكن 

العام األخري وتقدم اجليش السوري ومشاركة حزب اهلل 

إىل جانب اجليش الرويس أبقى التهديد قائمًا.




