الرئيس املصري األسبق دمحم أنور السادات منفردا مع رئيس
وزراء دولة االحتالل مناحيم بيغني عام  2191يف وضع
أسس نظام إقليمي جديد حيقق عدة مصاحل اسرتاتيجية لدولة
االحتالل على حساب املصاحل العربية ،أمهها املصاحل الثالث
التالية :أمن إسرائيل وأتمني جبهتها اجلنوبية؛ وشرعنة سرديتها
جراء اغتصاب أرض
املزيفة للصراع عْب حتويله من قضية وجود ّ
إىل نز ٍاع سياسي على احلدود؛ وبقاء أنظمة احلكم املستبدة
العربية بضمانة خارجية .وظل هذا يعين عمليا تعاون
احلكومات العربية مع احلكومات اإلسرائيلية لتوفري األمن
إلسرائيل مقابل دعم الوالًيت املتحدة (حليفة دولة االحتالل
الرئيسية) األنظمة املستبدة العربية ،جبانب البدء الحقا يف
عملية تسوية أُريد هلا أن تكون واجهة لالستهالك العاملي
بينما عمليات التهويد واالستيطان تلتهم ما تبقى من ٍ
أرض
عربية يف الضفة الغربية احملتلة 2.وقد مت هذا بشكل علين مع

قراءة يف الفكر االسرتاتيجي الصهيوين
جتاه الثورات العربية


د.عبدالفتاح ماضي

مقدمة:
بدأ املشروع الصهيوين أبفكار كان يظنها الكثريون
ٍ
أهداف استعمارية،
أحالما ،لكن هذه األفكار حتولت إىل
وعْب التخطيط والعمل الدؤوب ومبساعدة قوى غربية
ر
وأصحاب الثروات والنفوذ حتولت هذه األهداف إىل حقائق
وسياسات تُنفذ على األرض .هذا ما حدث منذ القرن التاسع
عشر على يد احلركة الصهيونية وال يزال حيدث إىل يومنا هذا
على يد السياسيني اإلسرائيليني.
ومن األمور اليت كانت جمرد أفكا ٍر وحتولت إىل
ٍ
أهداف فسياسات :معادلة الربط بني أمن دولة االحتالل
وشرعيتها من جهة وبني بقاء أنظمة احلكم العربية واستقرارها
من جهة أخرى؛ املعادلة اليت هددهتا الثورات العربية عام
 .1122لقد جنحت دولة "إسرائيل" – وهي يف حقيقتها
ليست دولة طبيعية ككل دول العامل وإمنا هي كيان أابرتيد
عنصري على أساس الدين – 1منذ االتفاقية اليت وقعها

أورواب وراحت ُجتنّد أنصارا ومؤيدين هلا يف أوساط اجلماعات اليهودية هناك،
لتشرع – بعد ذلك وبدعم من بريطانيا يف األساس -يف هتجريهم إىل فلسطني،
وتشكيل عصاابت مسلحة منهم إلرهاب وطرد أصحاب البالد الشرعيني ،بل
وقتلهم وإابدهتم .إن احلركة الصهيونية حركة استعمارية نشأت يف أوراب كحل
استعماري ملا أمسته احلركة ذاهتا يف القرن التاسع عشر "املسألة اليهودية".
والتقت أهداف احلركة الصهيونية يف إقامة دولة لليهود يف فلسطني مع أهداف
ومطامع القوى االستعمارية الغربية يف إقامة حاجز بشرى غريب بني مشرق
العامل العريب ومغربه حيول دون قيام خالفة إسالمية عربية حتل حمل اخلالفة
اإلسالمية العثمانية .وقد وصفت الصهيونية يف كثري من املواثيق والتقارير
الدولية ابلعنصرية ،انظر :عبدالفتاح ماضي ،الدين والسياسة يف إسرائيل :دراسة
يف األحزاب والقوى الدينية يف إسرائيل ودورها يف احلياة السياسية (القاهرة:
مكتبة مدبويل ،221-12 ،)2111 ،وانظر بتوسع :مجال محدان ،اليهود
انثروبولوجيا (القاهرة :دار اهلالل ،كتاب اهلالل ،عدد  ،241رمضان-فْباير
 ،12-14 ،)2111عبدالوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية
والصهيونية ،اجمللد السابع (القاهرة :دار الشروق ،)2111 ،عزمي بشارة ،من
يهودية الدولة حىت شارون :دراسة يف تناقض الدميقراطية اإلسرائيلية (القاهرة:
دار الشروق.)1112 ،
 2مل تغري اتفاقية السالم مع مصر من الطبيعة العدوانية للمجتمع والنظام يف
إسرائيل ،بل إن اجملتمع اإلسرائيلي يتجه حنو مزيد من التشدد ،إذ خيتار
الناخبون ،منذ عقود ،اليمني املتشدد (إسحق شامري مث بنيامني نتنياهو مث آريل

أكادميي وابحث مصري

 1الكيان اإلسرائيلي –يف حقيقته -كيان استعمارى ،استيطاىن ،احالىل،
عسكرى ،عنصرى ،توسعى ،عميل للقوى االستعمارية الكْبى ،اتبع اقتصادًي
يسخر ،فوق ذلك،
هلا ،غريب حضارًي عن املنطقة العربية واإلسالمية ،وهو ّ
مقوالت دينية توراتية ،وتلمودية ،وادعاءات اترخيية يف خدمة أهدافه ومطامعه.
ويستند هذا الكيان إىل الصهيونية كمرجعية عليا ،والصهيونية هذه نشأت يف
1

اإلسرائيلي ومؤسس معهد السياسة واالسرتاتيجية ،وصار يعقد
سنوًي .وينصب االهتمام كل عام على خارطة الفرص
واملخاطر االسرتاتيجية اليت تواجه الكيان الصهيوين الناجتة عن
التحوالت اليت تطرأ على بيئته اإلقليمية ،والتفكري يف سبل
متكني هذا الكيان من استغالل الفرص املصاحبة لتلك
التحوالت أيضا .وتستند أمهية هذه املؤمترات يف أن الكثري من
توصياهتا جتد طريقها إىل السياسات اليت تتبناها احلكومات
اإلسرائيلية يف كثري من القضاًي احليوية .وميكن وصف تلك
التوصيات -واليت متثل خالصة األوراق واملداخالت اليت
يقدمها املشاركون -أبهنا متثل "العقل اجلمعي الصهيوين"،
وذلك على اعتبار أن املشاركني يعكسون ما يعرف بـ"اإلمجاع
الصهيوين" حيث يشارك سياسيون من خمتلف التيارات
السياسية والفكرية ،جبانب قادة اجليش وكبار قادة األمن وكبار
احملللني االسرتاتيجيني واألكادمييني والسياسيني من داخل
إسرائيل ومن كْبًيت اجلامعات ومراكز البحوث األمريكية
واألوروبية ،فضال عن أن املؤمتر دأب على دعوة سياسيني

احلكومات العربية اليت تعرتف ابلدولة اإلسرائيلية ،وهي مصر
واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وبشكل غري علين مع
حكومات عربية أخرى.
ظلت معادلة "أمن إسرائيل مقابل محاية األنظمة
العربية" قائمة حىت اندالع الثورات العربية عام  ،1122ومع
اندالع هذه الثورات واجهت إسرائيل حتدًي أساسيا هو
احتمال اختفاء احلكومات العربية احلليفة هلا ومن مث سقوط
تلك املعادلة وتعرض شرعية دولة االحتالل إىل هتديد
وجودي .ومن هنا يستهدف هذا التقرير تقدمي قراءة مقتضبة
يف تطور الفكر االسرتاتيجي اإلسرائيلي جتاه الثورات العربية
اليت اندلعت عام  1122وحىت عام  .1129وهو يتضمن
ثالثة أجزاء :يعاجل أوهلا املوقف اإلسرائيلي من اندالع الثورات
العربية وقت قيامها مع الرتكيز على أثر هذه الثورات على
تصدع شرعية الدولة الصهيونية ،بينما ينصب االهتمام يف
الثاين على تطور املوقف اإلسرائيلي من الثورات العربية
والثورات املضادة هلا مع إيالء أمهية خاصة إلعادة نظم احلكم
التسلطية وتعزيز التطبيع معها .أما اجلزء الثالث واألخري فيعاجل
األفكار واملشاريع اليت قُ ّدمت ملسألة التسوية السلمية وما
يسمى يف دولة االحتالل املشكلة الدميغرافية.
وللوصول إىل هذا اهلدف يعتمد التقرير جبانب
التصرحيات واملواقف املعلنة من قبل السياسيني اإلسرائيليني
على مقررات وتوصيات مؤمتر "األمن القومي اإلسرائيلي"
الذي بدأه بتنظيمه اجلنرال عوزي أراد ،ضابط املخابرات

غربيني ،بل وصار حيضره يف السنوات األخرية بعض الساسة

العرب أيضا .ويعتمد املؤمترون أسلوب دراسة هذه التحدًيت
بعمق وتقدمي حلول خمتلفة هلا ،كما أهنم يشكلون جلان حتقيق
ملتابعة عمل احلكومة وتقييم أعماهلا .ونظرا ألن املؤمتر مفتوح
لكل السياسيني والعسكريني من الداخل واخلارج ،وتُطرح فيه
املوضوعات كافة أمام وسائل اإلعالم ،فإن أجزاء من األوراق
والتوصيات يسودها الغموض املقصود ومبا يسمح بعدة
تفسريات إذا اقتضى األمر ،ومبا يسمح أيضا ابلتحرك تكتيكيا
جتاه مسألة ما أو فاعل دويل حمدد.

شارون مث نتنياهو من جديد) أو املتشددين من العمل (إسحق رابني مث إيهود
ابراك)  ،هذا مع التأكيد على أن ال صقور وال محائم هناك ،فالكل يشرتك يف
اإلميان ابألهداف العليا للصهيونية ،وما االختالف إال يف الوسائل وطرق
التعبري عن األهداف .انظر :عبدالفتاح ماضي ،الدين والسياسة ،مرجع سابق،
 .239-231ويف أحد استطالعات الرأي جاء أن  %21من اإلسرائيليني
يرغبون يف إعادة احتالل سيناء إما بشكل كلي أو بشكل جزئي (%33
يودون احتالل كل سيناء و %21يريدون احتالل معظمها و %11يرون
ضرورة احتالل جزء كبري منها و %2يرغبون يف احتالل جزء صغري منها).
جريدة هآرتس ،أبريل .1111
2

حكام مصر القادمني ،بل ووصل األمر إىل أن صحيفة
هآرتس حتدثت عن أن انتخاابت مصر ستحدد مستقبل
الشرق األوسط .4وبشكل عام كان اهتمام اإلسرائيليني
منصبا على مستقبل معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية،
وميزان القوة ابملنطقة ،ووضع إسرائيل العسكري واالقتصادي،
واملسألة الفلسطينية مبلفاهتا املختلفة.
اعتْبت إسرائيل أن قيام حكومات دميقراطية منتخبة
خطر على شرعية وجودها ،وانعكس هذا
يف الدول العربية ٌ
جليا يف تصرحيات الساسة اإلسرائيليني ،فنتانياهو أشار إىل
زلز ٍال يهز أنظمة احلكم ويهدد بنشوء شرق أوسط جديد،
معتْبا أن مبارك "كان صديقا عظيما إلسرائيل" .5كما أكد
أن هدف إسرائيل هو ضمان استمرار العالقات بني البلدين.6
واهتم نتانياهو إيران أبهنا احملرك للثورات العربية وصرح لصحيفة
تليغراف الْبيطانية أن "األنظمة الديكتاتورية تتهاوى أمام
التأثري اإليراين" .7أما بنيامني بن أليعازر ،عضو الكنيست
والوزير السابق وأحد أقرب أصدقاء مبارك ،فقال إن إسرائيل
خسرت واحدا من أهم حلفائها وأصدق أصدقائها ،وأعرب
عن حزنه وأمله وحزن وأمل كل اإلسرائيليني وهم يشاهدون اهنيار
مبارك "بعدما وقف إىل جانب إسرائيل خالل ثالثني عاما".8
وبعد أتكيد نبيل العريب ،وزير خارجية مصر آنذاك،
على أن إيران ليست عدوا ،وبعد لقائه رئيس بعثة رعاية
املصاحل اإليرانية ابلقاهرة وتلقيه رسالة من نظريه اإليراين بشأن
إعادة العالقات بني البلدين ،تصاعدت املخاوف اإلسرائيلية
ووصف إيهود ابراك ،وزير الدفاع آنذاك ،التحوالت الثورية
العربية أبهنا "هزة أرضية اترخيية" سوف تدفع حنو حدوث

أول -اندلع الثورات العربية وتصدع شرعية الدولة
ً
الصهيونية:
1

كان اندالع ثورة  12يناير  1122يف مصر
مفاجأة للكثريين من اإلسرائيليني يف األوساط الرمسية
والصحفية ،وذلك برغم تصاعد حركة االحتجاج العام هناك
منذ سنوات طويلة قبل  .1122وبدأ املوقف اإلسرائيلي من
إرهاصات الثورة أبخبا ٍر نشرهتا صحيفة معاريف تستند إىل
تقرير جلهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية يؤكد على أن
مصر ليست تونس ،وأن املظاهرات سيتم احتواءها ،واستبعد
التقرير حصول تطورات دراماتيكية مثل سقوط النظام أو
تنحي الرئيس.2
وبعد اندالع الثورة أرسلت إسرائيل رسائل إىل
الوالًيت املتحدة والدول الغربية ،تؤكد على أن مصاحل الغرب
هي يف احلفاظ على استقرار نظام مبارك .ويف مكاملة هاتفية
بني بنيامني نتانياهو ،رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،وعمر
سليمان ،رئيس املخابرات العامة املصرية آنذاك ،يف  31يناير
 1122عرض نتانياهو على سليمان وضع إمكانيات دولته
حتت تصرفه يف حال شعر خبطر على النظام ،وطالبه بضرورة
السيطرة على األنفاق مع غزة ملنع هتريب األسلحة .3كما
طلب مكتب رئيس احلكومة اإلسرائيلية من كافة الناطقني
الرمسيني ومن الوزراء عدم التحدث إىل وسائل اإلعالم بشأن
ما حيصل يف مصر.
ومع سقوط مبارك دخلت العالقات بني البلدين
مرحلة جديدة ،فقد صار طبيعيا أن خيشى اإلسرائيليون من
1األجزاء اخلاصة ابملوقف اإلسرائيلي من الثورة املصرية مت االعتماد فيها على
دراسة سابقة للكاتب ،هي :عبدالفتاح ماضي" ،العالقات املصرية اإلسرائيلية
بعد ثورة  "1122يف العالقات املصرية اإلسرائيلية (القاهرة :مركز النيل
للدراسات االقتصادية واالسرتاتيجية.)1124 ،
 2القدس العريب ،لندن.1122/2/19 ،
 3قدس برس.1122/2/32 ،

 4موقع عكا االخباري.1122/1/19 ،
 5املصري اليوم ،القاهرة.1122/9/12 ،
 6القدس العريب ،لندن.1122/2/32 ،
 7األخبار ،بريوت .1122/3/2
 8متابعة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.1122/1/9 ،
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مصر .5وأشار الكاتب رون برميان يف معاريف بتاريخ 22
فْباير  1122أن مصر ّإما أن تُدار من قبل العسكريني أو
من قبل اإلسالميني ،مضيفا أن كالمها غري دميقراطي وأن
بالده تفضل اخليار األول.6
يف واقع األمر فإن صعود قوة مجاعة اإلخوان املسلمني
يف املشهد السياسي املصري بعد الثورة أدى إىل تصاعد القلق
يف الصحف اإلسرائيلية ودوائر صنع القرار -على مستقبلالعالقات املصرية اإلسرائيلية؛ إذ أشار البعض إىل عقيدة
اجلماعة اهلادفة إىل حمو إسرائيل من الوجود ،وإىل عالقات
اإلخوان املستقبلية حبماس وإيران .واعتْب البعض -حىت قبيل
أول انتخاابت بعد الثورة -كما اجلنرال عاموس جلعاد ،رئيس
اهليئة األمنية والسياسية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية ،أن "إسرائيل
ستواجه كارثة وستصبح مهددة دائما ابحلرب مع اإلخوان
املسلمني يف مصر وسورية واألردن ،إذا جنحت الثورة
السورية ...يف اإلطاحة بنظام بشار األسد ،الذي ميثل وجوده
مصلحة إلسرائيل" ،مضيفا أن "الفكر املعلن الذي تنتهجه
مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر واألردن وسورًي ،يهدف إىل
تصفية وحمو دولة إسرائيل ،وإقامة إمْباطورية إسالمية تسيطر
على منطقة الشرق األوسط".7
وحتت عنوان "خطة نتانياهو لوقف اإلسالم" ،نشرت
جريدة معاريف يف  3أغسطس  1122تصرحيات نتانياهو

"تسوانمي" سيفقد إسرائيل شرعيتها ابلكامل .1ووصل األمر
ابلبعض إىل أكثر من هذا ،فالكاتب آري شافيت كتب يف
هآرتس قائال إن اهنيار األنظمة العربية أشبه "ابهنيار االحتاد
السوفيايت" وهو يرتبط ،عنده ،بتهاوي االمْباطورية الغربية،
مضيفا أن "خيانة الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر لشاه
إيران جلبت للعامل نظام آًيت هللا ،وستكون خليانة الغرب
ملبارك عواقب ال تقل خطرا ...مل يعد الغرب هو القوة القائدة
اليت جتعل العامل الذي نعيش فيه مستقرا".2
وبرغم هذا كان هناك تباين واضح داخل إسرائيل جتاه
مستقبل العالقة مع مصر ،فهناك من اعتْب أن هذه العالقات
لن تشهد تغريا جوهرًي؛ ألن هناك مصلحة لدى البلدين يف
عول هؤالء كثريا على
احلفاظ على معاهدة السالم .وقد ّ
اجليش املصري ،وهم يقصدون ابلطبع قادة عسكريني ابجمللس
األعلى للقوات املسلحة الذي استلم السلطة من مبارك يف
 21فْباير  .1122فإيهود ابراك راهن على متغريين إلفشال
امل ّد الثوري وضبط أداء احلكم اجلديد يف مصر حنو إسرائيل؛
أوهلما "قوة اجليش املصري وإمساكه مبصادر القوة" ،واثنيهما
"التبعية االقتصادية املصرية للغرب" .3واعتْب ابراك أن السالم
ذخر مهم ملصاحل الطرفني ،وأشار إىل أن اجليش
مع مصر هو ٌ
املصري سيواصل لعب دور رئيسي يف استقرار العالقات بني
إسرائيل ومصر ،معتْبا أن القيادة األمنية يف مصر تدرك أمهية
احلفاظ على األمن والنظام يف سيناء وعلى معاهدة السالم.4
أما تسييب مازل ،السفري اإلسرائيلي األسبق يف القاهرة ،فقد
اعتْب أن "اجليش سيبقى ممسكا بزمام األمور لفرتة طويلة" يف

 5املرجع السابق.
 6رون برميان" ،حذار من املتغطرسني" ،معاريف .1122/1/22
7
عمان .1122/22/13 ،ويذكر أن احمللل أوري شفيط كتب يف
السبيلّ ،
صحيفة هآرتس حتت عنوان "اإلخوان املسلمون واإلخوان اليهود"" :بعد 21
أشهر من الثورات اليت جتتاح العامل العريب عامة ودول مشال أفريقيا خاصة،
جتلت الصورة بوضوح وانتصرت التوجهات اإلسالمية يف االنتخاابت واختفى
شباب غوغل واملثقفون والليْباليون ،ومل تتحقق ثورة شبيهة ابلثورة األمريكية عام
 2991وال ابلثورة الفرنسية عام  2221وال حىت ثورة ربيع أورواب الشرقية عام
 ،2121وتبني إن الثورة العربية عام  1122أهنا ثورة دينية ،والقوى اليت
تستبدل الدكتاتورًيت العلمانية التابعة لصف الضباط العرب الفاسدين هي
القوى اإلسالمية" .ورد يف :املستقبل ،بريوت.1122/21/3 ،

 1انظر "التقدير االسرتاتيجي ( :)31مستقبل املوقف اإلسرائيلي من مصر بعد
ثورة  12يناير" ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.
 2ورد يف حلمي موسى" ،املوقف األمريكي من النظام املصري يثري خماوف
"إسرائيل" من تغيري الوضع االسرتاتيجي ابملنطقة" ،السفري ،بريوت،
.1122/1/9
 3التقدير االسرتاتيجي ( )31ملركز الزيتونة ،مرجع سابق.
 4الشرق األوسط ،لندن.1122/1/9 ،
4

الدول العربية يعين أهنا ستكون خاضعة للرقابة وستتخذ قراراهتا
على أساس شفاف؛ وهو ما يضر سياسة االستقرار اليت
تفضلها بالده.
أما األمر الثاين فهو حقيقة أن عداء اإلسرائيليني ألي
دميقراطية عربية هو عداء ألي قوى تتطلع إىل هنضة عربية
حقيقية؛ وهلذا امتد هذا العداء إىل إعاقة أي توافق بني القوى
السياسية عامة ،وإىل مهامجة أي قوى سياسية أخرى غري
إسالمية تتحدث عن إعادة تقييم اتفاقيات كامب ديفيد كما
حدث مع إدانة تصرحيات السياسي املصري الليْبايل أمين نور.
كان من الطبيعي أن يستتبع هذا القلق حتركات
إسرائيلية ملواجهة التطورات يف مصر وبقية الدول العربية على
أكثر من مستوى .فمن انحية اخلطاب والسردًيت الشائعة،
حرصت الدوائر اإلسرائيلية الرمسية وغري الرمسية على جتنب
استخدام كلمة "ثورة" وترويج أن ما حيدث يف الدول العربية
هو "انقالب" سيؤدي إىل وصول اإلسالميني إىل احلكم
وتشكيل جبهة ال هتدد إسرائيل فحسب وإمنا احلضارة الغربية
كلها .ويف واقع األمر ،كان دخول الشعوب العربية يف املعادلة
السياسية العربية مؤذن بتصدع أسطورة أخرى لطاملا كانت
تروجها آلة الدعاية اإلسرائيلية منذ عقود؛ وهي أسطورة أن
"إسرائيل هي الدميقراطية الوحيدة وسط عامل عريب يسوده
االستبداد وقمع احلرًيت" .فلئن كان النصف الثاين املتعلق
ابلعرب صحيحا ،فإن نصفها األول غري صحيح ابملرة ،فكما
أشران يف بداية التقرير :إسرائيل دولة عنصرية توسعية وال ميكن
اعتبارها دولة دميقراطية .إ ّن سقوط هذه األسطورة يُسقط
شرعية الدولة الصهيونية ويكشف حقيقتها وحيوهلا تدرجييا من
حليف للغرب ودولة وظيفية عميلة حتقق مصاحل الغرب إىل
عبء عليها .ويف هذا اإلطار ميكن فهم اهللع الذي أصاب
اإلسرائيليني من احتماالت قيام حكومات دميقراطية يف
العواصم العربية الرئيسة.

الداعية إىل إنشاء صندوق دويل لدعم خصوم اإلسالميني يف
العامل العريب على غرار خطة مارشال يف أورواب ،وذلك
لتشجيع ما أمساه التحرك حنو الدميقراطية والنمو االقتصادي
وملنع اإلسالم من السيطرة على الشرق األوسط .1وقد دعا
داين أًيلون ،انئب وزير اخلارجية آنذاك ،الدول العربية الثرية
إىل متويل هذا الصندوق .رمبا هذا يذكران ابلدعم املايل الذي
قدمته دول خليجية حلركة مترد يف مصر ،وابملعوانت املالية
السخية الذي حصلت عليها مصر بعد  31يونيو 1123
من كل من السعودية واإلمارات.
وخلص كاتب صحفي ،هو عوفر شيلح ،خشية
إسرائيل من الدميقراطية يف مقال بعنوان "الدميقراطية ليست
للعرب" ،مؤكدا على أنه "هناك شيء واحد أمسعه من
الناطقني ابسم إسرائيل ومن جزء كبري يف اجلمهور اإلسرائيلي
وهو :الدميقراطية ليست للعرب .فمثال مسعنا أمس "جنرال"
يقول ذلك بوضوح :إن الدميقراطية ليست للعرب ،وإهنم غري
جديرين هبا ،وإن ما حتتاج إليه إسرائيل هو أنظمة حكم عربية
مستقرة وغري دميقراطية .وبكلمات بسيطة :حنن نريد حكاما
عراب مستبدين يعتمدون على الغرب".2
وجتدر اإلشارة هنا إىل أمرين؛ أوهلما أن اإلسرائيليني
استخدموا فزاعة األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية خوفا من
تغري املعادلة اليت سبق وأشران هلا (أمن "إسرائيل" مقابل
استقرار وبقاء األنظمة التسلطية العربية)؛ أي خوفا من خسارة
املكاسب اليت حتققها هلم أنظمة احلكم العربية اليت ردد أكثر
من مسؤول إسرائيلي أهنا تكتفي ابلدعم الكالمي للفلسطينيني
بينما يف الغرف املغلقة ال ترتدد يف التحالف مع إسرائيل .وقد
كتب يوسي بيلني ،الوزير السابق من حركة مريتس اليسارية،
يف  21فْباير  1122قائال إن قيام نظم حكم دميقراطية يف
1معاريف" ،خطة نتانياهو لوقف اإلسالم" 3 ،أغسطس .1122
2حممود حمارب" ،إسرائيل والثورة املصرية" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألحباث
ودراسة السياسات ،الدوحة 12 ،أبريل  ،1122متاحة على:
https://goo.gl/FRZQBy
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نت تعيش
ختتلف عن األجندة الغربية واألوروبية قائال" :إذا ُك َ
يف أورواب ،وقد حتولت مصر إىل فوضى فهذا سيئ ،أما هنا يف
إسرائيل فليس األمر فقط سيئا جدا ،بل هو تغيري حياة".5
وعلى املستوى السياسي مع الفلسطينيني ،كان هناك
من يرى أن تصاعد املد الثوري العريب سيؤدي إىل ظهور
سياسات عربية أكثر متسكا ابحلقوق العربية ،األمر سيدفع
إسرائيل إىل مزيد من التشدد؛ ومن مث إىل صعوبة الوصول إىل
حلول سلمية للصراع .6وملواجهة هذا تصاعد احلديث عن
ضرورة إجناز اتفاق ما مع الفلسطينيني ،وهذا أمر سنعود له يف
اجلزء األخري من التقرير.
لكن كان هناك يف ذلك الوقت من خيطط -ليس
فقط إلعادة نظم احلكم التسلطية العربية وإجهاض الثورات-
وإمنا أيضا لتحويل املنطقة برمتها إىل ساحة حلروب وصراعات
خمتلفة وتعزيز التطبيع مع احلكومات العربية وتصفية القضية
الفلسطينية .وهذا ما سيتم الرتكيز عليه يف األجزاء التالية من
التقرير والذي يقدم قراءة لتطور الفكر االسرتاتيجي الصهيوين
للمنطقة ككل من خالل توصيات مؤمترات هرتسيليا بعد
ثورات العام .1122

أما على املستوى العسكري واالسرتاتيجي ،فأثناء
أحداث الثورة املصرية وقبيل اهنيار نظام مبارك ،تناقلت
الصحف اإلسرائيلية أن بعض اجلهات األمنية والعسكرية
طالبت اجليش بعدة خطوات على املدى القريب ملواكبة
التطورات يف مصر ،منها إعادة احتالل حمور فيالدلفيا على
احلدود بني مصر وقطاع غزة الحتواء قوة محاس العسكرية،
وإعادة بناء اجليش وم ّده مبنظومات حديثة ،واالنتهاء من إقامة
اجلدار على احلدود مع مصر ملنع التسلل من سيناء ،وزًيدة
االعتماد على الغاز الطبيعي من املياه اإلسرائيلية ،وتعزيز حمور
االعتدال املتبقي يف الشرق األوسط ،والذي يضم األردن
والسلطة الفلسطينية.1
ومن جهة أخرى ،وجرًي على سياسة إسرائيل املعتادة
اليت تقوم على استغالل أي تطور أمين للحصول على الثمن
(أو التكلفة) من الوالًيت املتحدة ،فقد طلبت وزارة الدفاع
رصد ميزانيات إضافية للجيش تقدر بـ 111مليون دوالر
كمرحلة أوىل ،مث كتبت صحيفة معاريف عن زًيدة يف ميزانية
األمن والدفاع بنحو  911مليون دوالر وعن تطوير أنظمة
صاروخية مضادة للصواريخ .2أما ابراك فقد حتدث عن نية
إسرائيل طلب مساعدة أمريكية بـ 11مليار دوالر.3
ومن هنا فإن جممل هذه التطورات الناجتة عن الثورات
العربية دفعت اإلسرائيليني أنفسهم إىل التغيري .وهلذا خلص
عاموس جلعاد ،رئيس الطاقم السياسي األمين يف وزارة الدفاع،
األمر بقوله إن هذه التطورات توازي "إعالن حرب على وجود
إسرائيل"؛ ومن مث البد من خوض إسرائيل احلرب ضد هذا
اخلطر االسرتاتيجي الوجودي .4وبوضوح ،صور شلومو
أفنريي ،الكاتب وعضو الكنيست السابق ،األجندة
اإلسرائيلية الناجتة عن التحوالت العربية الثورية واليت اعتْب أهنا

اثنيًا -الثورات املضادة :فضاء اسرتاتيجي شرقي

ميكننا تتبع تطور الفكر االسرتاتيجي يف فرتة ما بعد
الثورات من خالل دورات مؤمتر هرتسيليا اليت انعقدت منذ
العام  1122فصاعدا 7.فقد واكب املؤمتر احلادي عشر
الذي انعقد يف فْباير  1122حدث الثورات العربية ،وكما
العادة قدمت يف املؤمتر عديد األوراق اليت تتناول الفرص
والتحدًيت ،وكان من الالفت أن واحدة من هذه األوراق
تناولت سعي حركة اإلخوان املسلمني إىل احلصول على
 5املرجع السابق.
 6انظر مثال ما انتهى إليه حلمي موسى ،املوقف األمريكي ..مرجع سابق.

 1متابعة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.1122/1/9 ،
 2معاريف.1122/3/2 ،
 3متابعة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.1122/1/9 ،
 4التقدير االسرتاتيجي ( )31ملركز الزيتونة ،مرجع سابق.

 7اعتمدان يف متابعة مؤمترات هرتسيليا يف املقام األول على املوقع الرمسي هلا واملتاح

على الرابط التايل ( ،)https://goo.gl/eUYrBEجبانب متابعات الصحف
العربية واإلسرائيلية واألجنبية.
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واالستخبارية وستهدد وجودها .وأشار أفيف كوخايف ،رئيس
االستخبارات العسكرية آنذاك ،يف املؤمتر الثالث عشر عام
 ،1123إىل أن املخابرات اإلسرائيلية تقدر أن "هزة اثنية"
ستحدث يف مصر ،بسبب سياسات اإلخوان املسلمني
ابحلكم ،ويف تونس أيضا.
وشهد مؤمتر  1123الذي انعقد من 24-22
مارس  ،1123انقساما حول التطورات احملتملة يف اإلقليم
احمليط إبسرائيل ،وكان تركيز املؤمتر على ما أمساه "اإلسالم
السياسي" و"الصراع الشيعي-السين" وتداعياته يف اليمن
والعراق وسورًي .واعتْبت عدة أوراق أن الثورات العربية وما
أعقبها من صعود لإلسالميني إىل احلكم قد جعل املنطقة أمام
"الشرق األوسط املختلف" مع ما حيمله هذا املصطلح من
شعور بعدم اليقني بشأن املستقبل .وبرغم أن معظم األوراق
اليت قُدمت قللت من قدرة األحزاب اإلسالمية على القيام
مبغامرات عسكرية هتدد األمن اإلسرائيلي ،فإن الكثري من
األمنيني والسياسيني ح ّذروا من احتمال أن يتمكن
اإلسالميون الذين يصلون إىل سدة احلكم يف العواصم العربية
من إقامة جبهة موحدة هتدد وجود الدولة .وقد اعتْب بـ ـواز
غانور ،مدير املعهد الدويل لسياس ــات مكافح ــة اإلرهاب
اإلسـ ـرائيلي ،أنه "حىت لو كانت الش ــبكة املرتامي ــة لإلخوان
املس ــلمني ال تقدم الدعم لإلرهاب بطريقة مباشرة،
فاأليديولوجيا اليت يعتنقوهن ــا كافي ــة ألن تبعث م ــن جديد أعىت
رؤوس اإلره ــاب ح ــول العامل".2
وكان الفتا حديث دان مريدور ،وزير الشؤون
االسرتاتيجية ،أبن دولته "تستعد حلرب األمس ،وليس
ابلضرورة حلرب الغد" ،يف إشارة إىل أن بالده اليت كانت لديها
ثالثة إىل أربعة جيوش معادية ،أصبح لديها  31ألف خلية
مسلحة معادية ،مع انتشار السالح ،وبقاء اجليوش العربية
أيضا .وال شك أن مثل هذه التقديرات تبدو جدية يف

سالح نووي يف حال وصوهلا إىل احلكم يف مصر ،وذلك ليس
فقط لردع األعداء وإمنا ملنع أي حماولة إلخراجها من احلكم
أيضا من قبل أي قوى خارجية .1كما قدمت أوراق أخرى
عن العالقات الشيعية السنية ،وحزب هللا ،واألسلحة النووية
وغري ذلك.
وقد كان الفتا أيضا اهتمام املؤمتر مبسألة أن االعتماد
على النفط والسيما النفط العريب ميثل خطرا اسرتاتيجيا على
إسرائيل ،األمر الذي يتطلب تعزيز البحث عن بدائل للطاقة
كالنفط الصخري وغريه .وهلذا فقد مت اقرتاح أن يكون "حترير
العامل من العبودية للنفط العريب" هو أحد األهداف
االسرتاتيجية خالل الفرتة من مخس إىل عشر سنوات ،وأال
حتل البدائل مكان النفط ابلكامل ،وأن متتلك إسرائيل -11
 %31منها ،حىت تتمكن من التحكم إىل ح ٍّد ما يف
االحتياجات العاملية ،وتؤدي بدورها إىل خفض أسعار النفط
واالعتماد عليه ،وإىل تضرر إيران ومن مث تتضاءل قدرهتا على
دعم "اإلرهاب" ،كما أشار رئيس شعبة االستخبارات
العسكرية يف حينه ،عاموس يدلني.
وقد استخدم اإلسرائيليون فزاعة اإلسالميني بشكل
مكثف ،ففي عام  1121كان عنوان املؤمتر الثاين عشر هو
"إسرائيل والشرق األوسط يف عني العاصفة" .واعتْب ابراك أن
الثورات العربية متثل خطرا على إسرائيل ،وخاصة مع صعود
التيار اإلسالمي وتصدره املشهد ،ورأى أن هذه الدول ،وعلى
رأسها مصر ،قد تتحول من حليف اسرتاتيجي إلسرائيل إىل
عامل خطر على أمنها ،واعتْب أن أي إجراءات تؤدي إعادة
بناء املنظومة احلكومية املصرية ،وخاصة يف شقيها األمين
والعسكري ،ستؤثر ابلسلب على إسرائيل من الناحيتني األمنية
1

& Israel Elad-Altman, Culture of Command
Control of Nuclear Weapons in the Middle East
- Egypt under the Muslim Brotherhood,
Working Paper, the 2011 Hertzliya Conference,
https://goo.gl/UZZ4PA
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أفريقية أخرى مرتني يف العام  2.1129ويف مطلع العام
 1121مت تعزيز التعاون يف جمال الطاقة بني إسرائيل وكل من
قْبص واليوانن ،وتوالت الزًيرات املتبادلة بني املسؤولني.3
ويف شأن دول اخلليج ،من األمهية اإلشارة إىل أن
املؤمتر األخري ،السابع عشر ،الذي انعقد يف يونيو 1129
حتت عنوان "الفرص واملخاطر اليت تواجه إسرائيل يف عامها
الـ "91شهد أحاديث مكثفة عن أن إسرائيل تتمتع ألول مرة
منذ قيامها عام  2142بعمق اسرتاتيجي ميتد إىل اخلليج
عْب عن هذا غادي
العريب وأن دول املواجهة اختفت .وقد ّ
أيزنكوت ،رئيس أركان اجليش ،عندما أعلن ألول مرة عن
وجود تعاون اسرتاتيجي وثيق ،علين وسري ،مع عدد من
الدول العربية؛ األمر يسهم يف حتسني مكانة إسرائيل
االسرتاتيجية .أما كلمة االفتتاح اليت ألقاها اجلنرال عاموس
جراء
جلعاد فقد جاء فيها أن إسرائيل تتمتع بكنوز اسرتاتيجية ّ
ما أمساه "شبكة العالقات والتعاون املميز بني إسرائيل والدول
السنية"؛ وهو ما اعتْبه يسهم كثريا يف أمن إسرائيل ،وأشار
جلعاد على أنه مثلما تتمتع إسرائيل جغرافيا بفضاء اسرتاتيجي
غريب من أورواب ،فإهنا أصبحت مؤخرا تتمتع بفضاء
اسرتاتيجي شرقي ،حيميها من أي هتديد عسكري مباشر يهدد
وجودها .وبرغم هذا إال أنه رأى أن هذا "ينبغي أال جيعلنا
نصدق مقوالت سياسية يف إسرائيل بشأن استعداد العرب

االستعداد ألي تطورات مفاجئة من جهة ،كما أهنا تستهدف
حتفيز الغربيني وتعزيز دعمهم العسكري للدولة الصهيونية .وقد
خلص يعقوب عميدرور ،مستشار األم ــن القوم ــي الس ــابق
لناتنياهو ،إىل إن إسرائيل تواج ــه ثالثة هتديدات أساس ــية:
التهدي ــد اإليران ــي ،والثان ــي وج ــود  21ألف صاروخ مع حزب
الل ــه والفصائل الفلسطينية يف غزة ،والثالث هو التهديد الس ــين
يف سيناء وغزة أيضا ،مضيفا أن "حميطنا ال يقبل بوجودان؛ لذا
س ــنعيش لس ــنوات مبقدار قوتن ــا ووفقا للس ــيف الذي س ــنحمله
يف يدن ــا" .كما حذرت بعض األوراق من خطورة تراجع قوة
الوالًيت املتحدة يف املنطقة مقابل صعود نفوذ القوى اإلقليمية
املعادية إلسرائيل ،وأن هذه األخرية ابتت عبئا اسرتاتيجيا على
الوالًيت املتحدة ،السيما مع تصاعد االنتقادات ضدها يف
العامل.1
ويف العام  1124كان موضوع إعادة صياغة األمن
القومي على رأس موضوعات املؤمتر ،واجلديد هنا أن
التوصيات اليت خرجت من املؤمتر (كتأكيد التحالف مع
أمريكا ورفع درجة التأهب ملنع أي هتديدات عسكرية حمتملة)
جاءت ضمن التوصية أبن تتم ضمن ثالثة جماالت
اسرتاتيجية؛ هي :شرق املتوسط (اليوانن وقْبص والبلقان)،
وشرق أفريقيا (أوغندا وأثيوبيا وجنوب السودان وكينيا) ،ودول
اخلليج العريب .وال شك أن هذه التوصيات وجدت طريقها
إىل السياسة اإلسرائيلية ،ففي يوليو  1121كان انتنياهو أول
من يزور أفريقيا من القادة اإلسرائيليني منذ عقود ،وكان معه
حنو  21رجل أعمال من  21شركة إسرائيلية ،مث زار دوال

2

Yosef I. Abramowitz, Why was the landmark
Africa-Israel Summit shelved? Jerusalem Post, 9
December 2017 and Yossi Melman, Israel is
displaying renewed interest in Africa, Jerusalem
Post, 17 April 2016.
3
Karolina Tagaris, “Greece, Israel, Cyprus to
”speed up Mediterranean pipeline efforts,
Reuters, 16 June 2017. https://goo.gl/iGtz3u and
David Wainer, Huge Gas Finds Can Keep
Europe Warm If the Arguing Stops, Bloomberg,
6 February 2017, https://goo.gl/q2C8ul

1

See: Danny Rothschild & Tommy Steiner,
“The 2013 Hertzliya assessment: Time for New
Israeli and Middle East Agendas,” the 2013
Hertzliya Conference, March 2013.
https://goo.gl/jv5Fsz
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النظام املصري بعد  1123منع -يف نظر جلعاد -حتالف
اإلخوان يف مصر وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان
ومثلت تداعيات الثورات املضادة فرصة أمجع عليها
الكثريون يف املؤمتر اخلامس عشر عام  ،1122وأمهها اهنيار
الدولة العربية ال ُقطررية وتفكك اجليوش التقليدية .وكان
االنطباع العام هو أن اهنيار الدولة ال ُقطرية ونشأة كياانت
أصغر يعزز مكانة الدولة الصهيونية ويسمح إبقامة عالقات
خاصة مع تلك الكياانت ،كما حيدث مع إقليم كردستان
ابلعراق .وميثل هذا األمر من وجهة نظر املشاركني تراجعا يف
التهديد العسكري التقليدي والسيما مع تفكك اجليشني
السوري والعراقي ،وانكفاء اجليش املصري على الشأن
السياسي الداخلي؛ ومن مث زوال خطر اجلبهة الشرقية الذي
كان قائما منذ زوال خطر اجلبهة اجلنوبية بعد اتفاقية
السادات-بيغني؛ ومن مث حدوث خلل يف ميزان القوى
العسكري لصاحل اجليش اإلسرائيلي ،األمر الذي سيمكن هذا
األخري من إعادة بناء نفسه على حنو يقلل من االستثمار –
التقين واملايل -يف جمال تطوير القدرات التقليدية اليت كانت
من متطلبات مواجهة اجليوش التقليدية.
كما اعتْب املؤمتر أن هناك فرصا أخرى مثل التقاء
املصاحل بني إسرائيل وعدد من الدول العربية يف مواجهة
إمكانية اتفاق الغرب مع إيران بشأن الْبانمج النووي اإليراين،
وغياب مصلحة لدى كل من حزب هللا يف احلرب مع إسرائيل
نظرا النشغاله يف احلرب يف سورًي ،كما أن حركة محاس ال
رغبة هلا يف إشعال اجلبهة اجلنوبية ألن أولويتها هي إعادة
اإلعمار .واتفق كثري من املشاركني أن اجلماعات املسلحة
يف سورًي والعراق وسيناء غري معنية يف الوقت احلايل
ابستهداف إسرائيل ،إال أهنا قد تتحول إىل هتديد اسرتاتيجي
يف املستقبل ،والسيما يف حالة سقوط نظام األسد .هذا
جبانب أن كثرة هذه التنظيمات وقرهبا اجلغرايف قد يفاقم
التهديد املتوقع منها ويعمل على استنزاف إسرائيل ،والسيما

والدول العربية للمضي قدما حنو إسرائيل قبل حل للقضية
الفلسطينية" ،مشريا إىل أهنم لن يقوموا بذلك "ليس حبا
بقضية فلسطني وإمنا بسبب احلساسية الكبرية لدى الشعوب
العربية ملسألة فلسطني".1
أما يسرائيل كاتس ،وزير الشؤون االستخباراتية ،فقد
وجه رسالة خالل املؤمتر ملا أمساه دول "احملور السين املعتدل
األربعة" (مصر والسعودية واإلمارات واألردن) مفادها "أن
إسرائيل قوية تعين أنكم أقوًيء" ،يف إشارة إىل أن "تعاظم
النفوذ اإليراين" خطر مشرتك؛ ومن مث فعلى هذه الدول نقل
إسرائيل من "خانة العدو" إىل "خانة احلليف" ،أو رمبا "الظهري
هلا" .وقد أضاف أردان أن "العرب سيستفيدون من املعلومات
االستخباراتية اليت ستقدمها إسرائيل يف حال تشكيل ائتالف،
أو حتالف دويل ملواجهة إيران واإلرهاب" .وهبذا يفتح
اإلسرائيليون ابب التطبيع على مصراعيه.2
ومن الفرص اليت طرحت يف املؤمتر أيضا ،واليت أدت
إىل حتسني البيئة اإلقليمية واملكانة االسرتاتيجية اإلطاحة
ابلرئيس املصري املنتخب دمحم مرسي ،حيث رأى رئيس الدائرة
السياسية واألمنية يف وزارة الدفاع اجلنرال عاموس جلعاد أن
هناك عوائد اسرتاتيجية حصلت عليها إسرائيل إىل الدرجة اليت
وصف فيها ما حدث يف  1123بـ"معجزة إلسرائيل" .وأشار
جلعاد أن ترسيخ الشراكة بني مصر وإسرائيل يف احلرب على
اإلرهاب هي أهم التحوالت اليت شهدهتا الفرتة املاضية ألنه -
من وجهة نظره -مت جتفيف منابع هذه املقاومة من خالل
إغالق األنفاق ومنع تدفق السالح إىل قطاع غزة ..هذا
جبانب أن إسرائيل تستفيد كثريا من احلرب االستئصالية على
مجاعة اإلخوان املسلمني وتنظيم الدولة يف سيناء .كما أن

"1مؤمتر "املناعة القومية" :العالقات مع العرب "كنز اسرتاتيجي إلسرائيل""،
العريب اجلديد 12 ،يونيو .1129
2املصدر السابق.
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هذه املشكلة صعوبة يف ضوء حتدًيت أخرى ذات صلة ،أمهها
تناقص منو اجلاليات اليهودية يف دول العامل ألسباب كثرية منها
قلة اإلجناب وكثرة الطالق وتفسخ األسرة وبلوغ الكثريين سن
الشيخوخة والزواج املختلط بني يهود الشتات وذوابن اجلاليات
اليهودية يف اخلارج وال سيما يف الوالًيت املتحدة وغريها من
الدول الغربية.
واخلطري يف هذه املشكلة الدميغرافية ابلنسبة للعرب هو
أن معظم احللول اليت تقدم هلا يتم تصويرها على أهنا مشاريع
تسوية سلمية للصراع ،وذلك على الرغم من استنادها إىل
أفكار عنصرية تقوم على ترحيل املشكلة إىل دول اجلوار
وتنفيذ سياسة هتجري قسري أو ترانسفري سيكون الثالث من
نوعه بعد عمليات الرتانسفري اليت متت يف عامي 2142
و.2119
لقد اتضح تدرجييا احلل الذي تُروج له الدولة
اإلسرائيلية ،وهو إقامة وطن بديل للفلسطينيني خارج
فلسطني .وهلذا احلل أشكال خمتلفة منها فكرة تبادل األراضي
بني إسرائيل ومصر واألردن والضفة حبيث تقوم دولتان
منفصلتان متاما ،األوىل إسرائيل بال عرب ،والثانية فلسطني يف
غزة املوسعة يف سيناء والضفة بال مستوطنات يهودية وبدون
القدس وال غور األردن .ومنها أيضا فكرة ترحيل كل
الفلسطينيني من إسرائيل والضفة إىل األردن الذي سيشكل
وطنا بديال هلم.
ومنذ وصول دوانلد ترمب إىل الرائسة يف الوالًيت
املتحدة يف يناير  1129يتم الرتويج خلطة أُطلق عليها "صفقة
القرن" ،وقد حتدث عنها مسؤولون مصريون وإسرائيليون
وأمريكيون ،دون اإلفصاح عن تفاصيلها .غري أن بعض
التسريبات أكدت أن وراء هذه اخلطة اليت ستعلن قريبا جاريد
كوشنر ،صهر الرئيس األمريكي وكبري مستشاري البيت
األبيض ،وجيسون جرينبالت مبعوث ترامب اخلاص للسالم
يف الشرق األوسط.

أنه من الصعوبة ردع هذه التنظيمات الفتقادها مقومات
الدولة اليت ميكن ضرهبا.
وهلذا رأى املشاركون أن مواجهة هذه التنظيمات
يتطلب إعادة صياغة العقيدة األمنية والعسكرية إلسرائيل
للرتكيز على اجلهد االستخبارايت وعلى قدرة اجليش على
املواجهة يف مناطق متعددة .هذا فضال عن أن بعض املشاركني
ٍ
ألنظمة حليفة
أشار إىل أن هذه التنظيمات قد تشكل هتديدا
إلسرائيل مثل األردن ،والذي ميثل عمقا اسرتاتيجيا إلسرائيل
كما أشار اجلنرال عاموس جلعاد.
ويف املؤمتر السادس عشر  1121كان الفتا أن
هرتسي هيلفي ،رئيس شعبة االستخبارات العسكرية ،اعتْب أن
احلرب يف سورًي ستطول ،كما أنه رفض فكرة القضاء على
داعش دون القضاء على حزب هللا ،مهددا بتحويل لبنان إىل
دولة الجئني إذا اندلعت احلرب مع حزب هللا ،وأنه لن ميكن
التغلب على هذا األخري إال من خالل الضغط على املدنيني
والبىن التحتية .كما أشاد ابلدور الكبري للتنسيق األمين الذي
تقوم به السلطة الفلسطينية يف احلفاظ على أرواح اجلنود
واملواطنني اإلسرائيليني ،ويف السيطرة على اجلناح العسكري
حلركة فتح ،مع أمهية اختاذ قرار إسرائيلي لبدء مبادرة سياسية
يف ظل وجود إدارة أمريكية صديقة للوصول إىل انفصال
سياسي (وليس أمنيا) عن الفلسطينيني .وحيذر جلعاد أن
التأخر يف اختاذ هذا القرار سيعرض بالده ملصادر هتديد خمتلفة
ال سيما يف ضوء تصاعد حركة املقاطعة الدولية واحتمال
أتثريها على احلكومات الغربية.

اثلثًا-العامل الدميغرايف ومشاريع الرتانسفري الثالث:

من املعروف أن الدولة الصهيونية تعاين من مشكلة
جراء تصاعد معدل املواليد العرب بينما يتضاءل
دميغرافية ّ
معدل املواليد بني اليهود .لقد فشل املشروع الصهيوين يف
إقامة دولة يهودية نقية ،كما كان خمططا منذ البداية ،وذلك
يف ضوء أن حنو  %11من السكان هم من العرب .وتزداد
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إيفي إيتام) .كما طُرحت أفكار أخرى تقوم على حتويل
اجلدار األمين إىل جدار سياسي ليضم  %43من الضفة
الغربية (إيهود ابراك) .أما رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك آريل
شارون فقد انتقد حماوالت الوصول إىل حل أحادي مع
الفلسطينيني وطرح فكرة التدرج ،واستبدال القيادة الفلسطينية
(ًيسر عرفات) .وهذه الفكرة األخرية ن ّفذها شارون بعد أن
ومسّ َمه حسب بعض التقارير الصحفية
حاصر عرفات َ
وتصرحيات مقربني من عرفات.1
واستنادا إىل املناقشات اليت تعاجل هذه املشكلة
الدميغرافية مت منذ املؤمتر الرابع ( )1113الربط بني الطابعني
"اليهودي" و"الدميقراطي" للدولة اإلسرائيلية ،األمر الذي صار
جزءا من سياسة شارون واستجابت له إدارة الرئيس األمريكي
جورج دبليو بوش يف خطته للسالم اليت عرفت خبارطة الطريق.
ويف هذا املؤمتر ظهر جليا خمطط تبادل األراضي عندما حتدث
عوزي أراد ،املستشار السابق لنتانياهو ،عن خطته للرتانسفري
اجلغرايف وذلك للتخلص من عدة مدن وقرى فلسطينية داخل
إسرائيل منها أم الفحم ووداي عارة والطيبة وكفر قاسم من
خالل تبادهلا مع املستوطنات اليت أقيمت يف الضفة الغربية مع
دفع بعض التعويضات للعرب .وخوفا من الدولة ثنائية القومية
وصف أفيغدور ليْبمان هذه اخلطة ابخلطة األمنية وليس خطة
للسالم .ويف الواقع حتقق هذه اخلطة عدة وظائف يف وقت
واحد فهي ال تعاجل اخلطر الدميغرايف فحسب وإمنا تتخلص من
احلركة اإلسالمية العاملة داخل إسرائيل ،كما أهنا تضم أراضي
املستوطنات اليت حتتوي على مصادر جوفية للمياه ،وتقطع
أوصال أي كيان فلسطيين مستقبلي.
ويف هذا املؤمتر أيضا طرحت فكرة مقايضة أراض
أخرى من مصر واألردن وسورًي ،حيث طرح غيورا إيالند،

ويف واقع األمر يبدو أن إخالء سيناء من السكان
أضحى هدفا إسرائيليا تؤكده تصرحيات املسؤولني اإلسرائيليني،
وتوصيات مؤمترات هرتسيليا املتعاقبة ،وكذا املمارسات على
صرحت غيال
أرض الواقع .ففي مطلع ديسمْب ّ ،1129
غلموئيل ،وزيرة املساواة االجتماعية ،يف القاهرة ،قائلة" :لقد
توصلت مراكز التفكري اإلسرائيلية إىل نتيجة مفادها أن سيناء
هي املكان األنسب إلقامة دولة فلسطينية" ،وهو ما دفع وزارة
اخلارجية املصرية إىل االحتجاج رمسيا لدى إسرائيل .وتزامن
هذا أيضا مع وثيقة أذاعتها هيئة اإلذاعة الْبيطانية زعمت أن
مبارك وافق منذ أكثر من ثالثني عاما على توطني فلسطينيني
يف سيناء ،لكنه اشرتط أن يتم هذا يف إطار تسوية عامة
للصراع وذلك خالل حماداثته مع رئيسة الوزراء الْبيطانية
آنذاك مارغريت اتتشر .وقد نفى مبارك يف بيان أصدره هذا
األمر ،مضيفا أن نتانياهو حتدث معه مباشرة يف هذا املوضوع
مرة أخرى عام .1121
ولعل أهم مراكز التفكري اليت كانت الوزيرة اإلسرائيلية
تشري هلا ما جاء يف توصيات مؤمتر هرتسيليا يف دوراته املختلفة
منذ نشأته تقريبا ،وذلك يف إطار معاجلته ملشكليت الدميغرافيا
والتسوية السلمية مع الفلسطينيني .ففي املؤمتر الثاين عام
 1112بدأ احلديث عن فكرة تبادل األراضي والسكان بني
أراضي  2142واألراضي اليت احتلت عام  .2119ويف
املؤمتر الثالث  1111بدأ احلديث عن أفكار اقرتبت الوالًيت
املتحدة حتت رائسة ترمب من طرحها يف هناية عام 1129
حتت ما يسمى "صفقة القرن" ،ومن هذه األفكار اليت
طرحت عام  1111فكرة ضرورة أن يدفع األردن مثن احلل
أيضا (كما قال يسرائيل هرتيل من حزب املفدال الديين) أو
فكرة "املسار اإلقليمي للسالم" والذي يرى أنه ال جيب أن
يكون احلل تقسيم "أرض إسرائيل" إىل دولتني إسرائيلية
وفلسطينية ،وإمنا أخذ األردن يف احلسبان (الوزير بىن آًيلون)،
وفكرة إنشاء دولة فلسطينية يف سيناء (رئيس حزب املفدال

1

See: Harriet Sherwood, “Israel killed Yasser
Arafat, claims Palestinian official,” The Guardian,
8 November 2013. https://goo.gl/SoH4hU
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يف املؤمتر السادس عام  1111طرحت ذات األفكار
ملسأليت التسوية والدميغرافيا مع بعض التعديالت ،فقد طرح
احلل أحادي اجلانب (شارون وأوملرت) ،مقابل حل الدولتني
والتنازل عن أجزاء من إسرائيل مقابل قيام دولة فلسطينية
تنهي مشكليت الالجئني وحق العودة ،وكذلك طرحت فكرة
التبادلية اليت يدافع عنها نتانياهو لكن مع عدم التخلي عن
غور األردن (حنو  %11من الضفة) ،وال عن القدس
حبدودها املوسعة (حنو  %11من الضفة) ،وال الكتل
االستيطانية (حنو  %11من الضفة) ،وغريها من األراضي
لدو ٍاع أمنية .كما اهتم املؤمتر بتطوير القدس لضمان الطابع
جراء تناقص
اليهودي للمدينة يف ضوء هجرة اليهود منها ّ
فرص العمل فيها وغالء املعيشة وتراجع السياحة .وقدمت
الكثري من الدراسات يف هذا الشأن.
ويف املؤمتر السابع عام  1119اتضح جليا حل
اليمني اإلسرائيلي ملشكليت الدميغرافيا والتسوية السلمية وهو
الرتانسفري .ومن الالفت أن نتانياهو بدأ يف الرتويج ملقولة
مفادها أنه من اخلطأ القول إن حل الصراع مع الفلسطينيني
سيحل كل املشاكل األخرى ،وراح يقلب هذه املقولة مروجا
أن حل املشكالت األخرى سيؤدي إىل حل الصراع مع
الفلسطينيني .واملشكالت األخرى اليت يشري هلا هي كبح
مجاح إيران ابعتبار أن هذا سيعزل حزب هللا ويطيح حبماس
ومن مث ظهور قوى معتدلة ميكن إقامة تسوية معها .وحدد
نتانياهو ثالث مهام للحكومة هي وقف املشروع النووي
اإليراين ،وإسقاط حكومة محاس ،وتعزيز اسرتاتيجية الردع
اإلسرائيلي .كما دعا نتانياهو إىل دعم مرشحني للرائسة
األمريكية ويف كافة املؤسسات األمريكية األخرى يدعمون هذه
األمور .ويف مقابل هذه احللول اليمينية قدمت أفكار أخرى
مقابلة كفكرة عمري بريتس ،وزير الدفاع آنذاك ،واليت قامت
على أساس الدمج بني خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية،

رئيس جملس األمن القومي األسبق ،خطة تقوم على مقايضة
مساحات من األردن وسيناء والنقب .وأكمل هذا األخري
خطته يف املؤمتر اخلامس عام  1114واليت تقضي ابنسحاب
كامل من قطاع غزة مع ختصيص مصر مساحة 111
كيلومرت مربع بطول  31كيلو على احلدود املصرية مع القطاع
وبعرض  11كيلو يف سيناء ليتم ضمها للقطاع لتصبح مساحة
القطاع  113كيلومرت مربع (أكْب ثالث مرات) .ويف املقابل
أتخذ مصر منطقة بديلة مساحتها  111كيلومرت مربع يف
النقب وطريق بري يكون حتت السيادة املصرية يربط بني مصر
واألردن ،ويكون لغزة ميناء حبري ومطار .كما يكون لألردن
منفذ حبري على البحر املتوسط عْب طريق بري يكون مفتوحا
للعراق والسعودية .وتقضي اخلطة أيضا استعادة الفلسطينيني
لنحو  %21من مساحة الضفة وضم املساحة املتبقية (حنو
 )%22إلسرائيل .1ويف ذات املؤمتر قدمت أفكار أخرى
كاحلل الذي قدمه كل من عوزي أراد وجدعن بيجر ومشوئيل
ابر ،والذي يقوم على فكرة الدولتني املنفصلتني متاما ،مع
تبادل أراضي بني إسرائيل وسورًي واألردن ومزارع شبعا
اللبنانية ،ومع تقدمي قانون جديد للمواطنة يفرض أداء القسم
واخلدمة للجميع ومعاقبة من يتخلف عن هذا بسحب
جنسيته وحقه يف املواطنة .وهذا األمر األخري يعين إهناء حق
العودة وهتجري عرب  2142الذين لن يقبلوا اهلوية اليهودية.
وطرحت حكومة شارون يف املؤمتر تسوية ثالثية مع سورًي
واألردن ومصر تقضي بتبادل أراضي وتوطني فلسطينيني من
غزة يف سيناء ،وتوطني الالجئني يف الضفة وغزة وسورًي
ولبنان ،وإسقاط حق العودة.
1

See: Giora Eiland, “Rethinking the Two-State
Solution,” The Washington Institute for Near
East Policy, Policy Focus #88, September 2008.
https://goo.gl/x5L6hS and Giora Eiland: The
Future of the Two State Solution, video:
https://goo.gl/TRgSxF
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مثل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  214يف  22ديسمْب
 2142الداعي لعودة الالجئني وتعويضهم.
وكان تعزيز اهلوية اإلسرائيلية اجلامعة وتسويقها عامليا
أحد حماور املؤمتر السادس عشر عام  ،1121حيث أكد
رئيس الدولة رؤوفني ريفلني يف خطابه أن على إسرائيل
"تكوين هوية إسرائيلية عاملية مشرتكة ،ودمج العناصر األربعة
يف اجملتمع ،العلمانيني ،اليهودية احلديثة ،اليهودية املتشددة،
والعرب ،حبيث تتكون شراكة جمتمعية ،قائمة على بناء اهلوية
اإلسرائيلية ،لدعم مفهوم الوطن القومي" ،وعقدت جلسات
لدراسة كيفية سلخ العرب عن هويتهم وإدراجهم ضمن اهلوية
اإلسرائيلية وكان عنوان إحدى اجللسات "األقلية العربية يف
إسرائيل ...اإلدماج و اإلدراج".
وبرغم هذا فقد ظلت دورات مؤمتر هرتسيليا تشهد
انقساما بني العسكريني والسياسيني يف شأن حمورية الصراع مع
الفلسطينيني .فلقد ظل معظم العسكريني يفضلون جتاهل
املوضوع ويرون أن التهديدات القادمة من إيران وسورًي ولبنان
هي األهم ،ويف املؤمتر الرابع عشر عام  1124اعتْب كل من
موشيه يعالون وجدعون ساعر (وكالمها من الليكود احلاكم)
أن بالدمها أخطأت عندما قدمت فكرة األرض مقابل
السالم ،ومحّال الطرف الفلسطيين املسؤولية مؤكدين على أن
املسألة ليس يف إنشاء دولة فلسطينية وإمنا يف شأن وجود وطن
قومي لليهود.
ويف املقابل ق ّدم الكثري من السياسيني العديد من
األفكار املختلفة اليت تدور حول ضرورة تقدمي حل ما للصراع
خوفا على الصهيونية وعلى شرعية سياسات الدولة ،فنفتايل
بينيت ،وزير االقتصاد ،اعتْب أن زمن أوسلو انتهى ،2وأن على

كما اقرتج شلومو برزنتس ،من حزب كادميا ،تسليم الضفة إىل
انتداب دويل ليديرها حىت إقامة دولة فلسطينية.
ويف املؤمتر الثامن عام  1112قدمت وثيقة بعنوان
"دولة إسرائيل :سياسات دميغرافية قومية ..تقييم الوضع
وتوصيات أولية"؛ حيث خلصت الوثيقة مشروع تبادل
األراضي بقدر من التفصيل .1ولعل أبرز ما جاء هنا هو طرد
كل الفلسطينيني من غزة والضفة وإسرائيل ابإلكراه إىل
األردن ،وقد برر عوزي أراد -مستشار نتانياهو هذا بقوله أن
يف الدولة الدميقراطية لألغلبية احلرية يف رسم حدود الدولة
وتقرير السيادة ونقل من تشاء إىل مناطق أخرى وتعويضهم،
وأنه ليس من حق أي جمموعة من املواطنني أن يفرضوا على
الدولة البقاء يف أم الفحم حتت السيادة اإلسرائيلية .كما
قدمت أفكار أخرى هبدف التأثري بشكل مباشر على عرب
 2142يف شكل حتديد النسل وتقليل خصوبة املرأة ،وتقليل
خمصصات األطفال لألسر اليت يزيد عدد أطفاهلا عن اثنني،
ووضع قانون ُحيرم بيع األرض للعرب ملنع توسعهم ،ومصادرة
أر ٍ
اض ألغراض صناعية وزًيدة املساحات اخلضراء .هذا جبانب
سن قانون اخلدمة املدنية لعرب  2142ومعاقبة كل من ال
خيدم ابجليش مبنعه من التصويت وحيازة رخصة سياقة ومنعه
من دراسة بعض التخصصات العلمية.
وازداد األمر سوءا يف املؤمتر التاسع 1111؛ حيث مت
فتح ملف ما يسمى الالجئني اليهود يف الدول العربية ،واقرتح
البعض إنشاء صندوق دويل ليوزع تعويضات على الالجئني
كلهم من يهود وفلسطينيني .وت ّدعي إسرائيل أنه مت طرد
 221ألف يهودي بني أعوام  2122-2142بينما مت طرد
وغين عن البيان أن كل
 911ألف فلسطيين عام ّ .2142
هذه األفكار تتجاهل كلية مشكلة الالجئني وحق العودة،
فضال عن أهنا تقضي على مقررات األمم املتحدة ذات الصلة

 -2من األمهية اإلشارة هنا إىل أن احلديث عن أن أوسلو انتهت يعود إىل ما
قبل هذا التاريخ ،فقد أوصى مؤمتر هرتسيليا األول (ديسمْب  )1111أبن
عملية التسوية اليت انطلقت بعد مؤمتر مدريد يف التسعينيات قد استنزفت
نفسها وأن مثة حاجة لتصميم عملية جديدة عْب التنسيق مع الوالًيت املتحدة
وأورواب.

1انظر :وجهات إسرائيل االسرتاتيجية بعد  11عاما على إقامتها :وثيقة مؤمتر
هرتسيليا الثامن  ،1112ترمجة سعيد عياش وسليم سالمة ،سلسلة أوراق إسرائيلية

( ،)44املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية-مدار ،رام هللا.1112 ،
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جراء تراجع معدالت املواليد يف الوسط
دولة االحتالل ّ
اليهودي وتناقص منو اجلاليات اليهودية وذوابن اجلاليات
اليهودية يف دول العامل املختلفة.

بالده القيام بضم جزئي للضفة الغربية ،أما ًيئري لبيد ،الكاتب
ووزير املالية األسبق ،فيؤمن أبن حل الدولتني سيؤدي إىل
تدمري إسرائيل ،مقرتحا االنسحاب على مراحل والتخلي عن
املستوطنات اليت ال ميكن االحتفاظ هبا.
يرفض العرب مجيعا هذه احللول ،فالفلسطينيون مل
يفكروا قط يف العيش يف سيناء وقتما كان قطاع غزة حتت
احلكم العسكري املصري من عام  2142وحىت احتالله عام
 ،2119كما عاد بضعة آالف من الالجئني الفلسطينيني من
رفح املصرية إىل قطاع غزة مبوجب اتفاقيات أوسلو ومل يتخلف
منهم أحد .وأثناء ثورة يناير  1122وانفالت األمن فُتح
معْب رفح وعْب اآلالف من غزة إىل مصر لكنهم عادوا إىل
وطنهم ومل يتخلف منهم أحد أيضا.

خامتة:

جممل القول هنا :إن الثورات العربية يف الفكر
االسرتاتيجي اإلسرائيلي متثل هتديدا وجودًي على شرعية الدولة
وسرديتها؛ ألهنا هتدد االسرتاتيجية اليت أقامتها إسرائيل واليت
تربط بني أمن إسرائيل من جهة وبني بقاء أنظمة احلكم
التسلطية يف الدول العربية من جهة أخرى .وهلذا أيضا مثّلت
طو َق النجاة إلسرائيل؛ ألهنا قامت على
الثورات املضادة ر
اسرتاتيجية ُمعدلة قوامها إعادة النظم التسلطية إىل احلكم
فضال عن فتح الباب على مصراعيه أمام تطبيع عالقات
إسرائيل مع عدة دول عربية يف اخلليج العريب .وقد قامت هذه
االسرتاتيجية األخرية على أساس تقسيم املنطقة على أساس
شيعي/سين ،وحتالف إسرائيل والدول "السنية" يف املنطقة ضد
إيران "الشيعية" ،فضال عن حماربة اإلرهاب وتصفية القضية
الفلسطينية والقضاء على احلقوق الوطنية املشروعية لشعب
فلسطني وعلى رأسها حق تقرير املصري والعودة .وتشهد هذه
األًيم حماوالت حثيثة لتقدمي مشاريع يتم تسويقها على أهنا
"مشاريع تسوية سلمية" بينما هي متثل يف واقع األمر حلوال
استعمارية للمشكلة الدميغرافية وأزمة اهلوية اليت تعاين منها
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