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 سرائيلي إلاملستقبل احتديد القوة العقيمة يف 

 1ليد عبد احلي و أ. د.                                                                                                 
 

 :قدمةامل
 

ن يشكل املفهوم املركزي لنظر�ت العالقات الدولية، فمنذ  أيكاد مفهوم القوة يف العالقات الدولية   
يف  "اهلندي    "Kautilya  كوتيليا"ىل  إ  "،اتريخ احلرب البلوبونزية" اليو�ين    "’Thucydides  ثيكوديدس"

واالقتصادأراثشاسرتا  أكتابه   السياسة  علم  العريبإ  "، و  خلدون  ابن    انثو ج مور "ىل  إ  "، املقدمة"  ىل 
Morgenthauفكرة القوة على مناهج وفلسفات    ت سيطر   "؛ممأل يف كتابه السياسة بني ا"  ي " األمريك

غلب الباحثني يف حقل أ عنه  ق عّرب ن ينحصر يف مفهوم ضيّ أالعالقات الدولية، ويكاد تعريف القوة  
بصياغات  ولو  الدولية  العالقات 

توفر اإلمكانيات اليت    خمتلفة، فهو يعين
،  جتعل الدول متتثل إلرادة دولة أخرى

هدافها املركزية عرب  ألحتقيق الدولة    أي
توظيف قوهتا جتاه األطراف املستهدفة  

 2هداف.ألمن هذه ا
 القوة اخلشنة  :ىل ثالثة هيإابملقابل متيل أدبيات العالقات الدولية املعاصرة لتقسيم مكو�ت القوة  

Hard power  واملوارد    ، والسكانية  ، واجلغرافية  ،واالقتصادية   ،مثل القوة العسكريةاً "لتحقيق اهلدف قسر ؛
والقيم   ،مثل مستوى الشرعية، "لتحقيق اهلدف ابلقوة اجلاذبة ؛ Soft power والقوة الناعمة  "،الطبيعية

القوة الذكية    "،خلإ... بلوماسيةيالدو الثقافة،  و التعليم،  و السياسية،   فن واليت تعين    ؛Smart Powerمث 
أبقل    ني اخلشنة والناعمة بشكل تكاملي يعزز فرص حتقيق األهداف االسرتاتيجية القوتَ إدارة عناصر  

 تكلفة وأعلى مردود ممكن. 
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ىل  إ أما القوة العقيمة اليت نطرح مفهومها هنا فهي تعين "العجز لفرتة اترخيية طويلة عن الوصول 
ا كان علماء العالقات الدولية  وإذ   توفر املقومات الثالثة للقوة".   على الرغم من اهلدف االسرتاتيجي  

ىل قياس النتائج ومقارنتها مبتغريات  إ ن من الضروري االنتقال  إ قد انشغلوا يف قياس متغريات القوة، ف 
ننا نكون  إ النتائج ف   اً ذا كانت التكلفة تفوق كثري إ انفاقها للحصول على تلك النتائج، ف   القوة اليت متّ 

العقيمة،  أ  القوة  املنظور  وإ مام  النفع  مج الربا ذا كان  مبقدار  صحيحة  الفكرة  اعتبار  على  يقوم  ايت 
ف  عليها،  جيب  إ املرتتب  القوة  متغرياهتا  أ ن  توظيف  من  عليها  املتحصل  النتائج  مبقدار  تقاس  ن 

 املختلفة. 
القرنَ   متثل و  خالل  االستعمار  ني  جتارب 

حلروب  املاضيَ  املقهورة  الشعوب  وابتداع  ني، 
وتفكُّ  ا العصاابت،  القدمية  إل ك  مرباطور�ت 

وتقدِّ  عقيمة،  قوى  على  مناذج  ر  واملعاصرة 
الدراسات   النزاعات  25ن  أ بعض  من   %

  3. يف العالقات الدولية   القوة العقيمة وجود  الدولية انتهت ابنتصار الضعيف، مما يعزز من فرضية  
ى االحتاد السوفيييت  تنامي على أمريكا، واجلزائري على فرنسا، واألفغاين عل ي ولعل أمثلة االنتصار الفي 

بداية وأمريكا انتهاء، أو طول النزاع الكوري دون نتيجة ألي من الطرفني، أو العجز األمريكي عن  
 تغيري النظام السياسي يف بعض دول أمريكا الالتينية مثل كواب دليل على ذلك. 

 وعليه، ميكن حتديد مقومات القوة العقيمة يف احلاالت التالية: 
 القوَتني اخلشنة والناعمة دون توفر القوة الذكية. توفر   . أ 

 طول املدة الزمنية للصراع دون الوصول للهدف، ابلرغم من توفر املقومات الثالثة للقوة.  . ب 

 االرتباك يف حتديد األهداف االسرتاتيجية، ابلرغم من توفر املقومات الثالث نسبياً.   . ج 
على  ابملعىن الذي أشر� له    يف هذه الورقة البحثية، سنعمل على تطبيق مفهوم القوة العقيمة و 

 ". سرائيل "إ 
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 :قم القوة اخلشنة: عُ أوالً 
 

  قامة إيف    Basel  1897ل  منذ مؤمتر ابز   "سرائيلـ"إيتمثل اهلدف املركزي ل
يهودية على كل   الكاملة على  أدولة  السيطرة  يعين  ما  وهو  فلسطني،  رض 

العرب لضمان دولة يهودية، وهو اهلدف  فلسطني، والتخلُّ  ص من سكا�ا 
 Osloأوسلو    اتفاق  سرائيلية يف فرتة ما بعدإلدبيات األالذي تزايد طرحه يف ا

Accords  1994نتنياهو  ، خ بنيامني  طيلة الفرتات اليت حكم فيها  صوصاً 
Benjamin Netanyahu. 

 ولتقييم مستوى حتقيق هذا اهلدف، ال بّد من التوقف عند املالحظات التالية: 
  لف أ 234مليون و  7؛  عدد الفلسطينيني يف فلسطني التارخيية على عدد السكان اليهوديتفوَّق  .1

على الرغم من سيطرة اليهود  و   ، لفأ  537ي بفارق  أ  ، لف يهوديأ  697ماليني و  6مقابل    فلسطيين
من  98.7على   التارخييةأ%  فلسطني  احملررراضي  غزة  قطاع  ابستثناء  لـ"إسرائيل"،  ،  مشكلتها   فإن 

  ، حالً   "سرائيل"إن املشكلة اليت ال تعرف هلا  أويبدو    هي السكان الفلسطينيني...و االسرتاتيجية املتبقية  
ن هذه الكتلة تزداد  أ  خصوصاً للكتلة السكانية الفلسطينية،    حالً   هي كيف جتدُ   ،كل قوهتا  من  رغمابل

 4:رقام على النحو التايلألبلغة ا اً سرائيلية املستعصية، وهو ما يتضح متامإلبشكل يعمق املشكلة ا

عدد سكان   مطلع    ، ويهوداً   عرابً ،  الكلي   " سرائيل "إ يبلغ  مليون    9.5ما جمموعه    2022حىت 
ن يكون  أ %، ومن املتوقع  1.9هو    مليون يهودي، ومعدل ز�دة اليهود سنو�ً   7  حنو نسمة، بينهم  
ن  أ ، مع مالحظة  2040  سنة   مليون   13.2حنو  اليقاع الز�دة    اً ي طبق الكلِّ   " سرائيل "إ عدد سكان  

خرية بسبب احلرب  أل الز�دة يف الشهور ا   من   رغم ابل ليها من يهود العامل بدأ ينضب  إ مصادر اهلجرة  
، وهو املعدل  �ً لف سنو أ   18– 16وكرانية، لكن املعدل العام للز�دة من املهاجرين تبقى ما بني  أل ا 

 .2020ىل  إ   2000خالل الفرتة من  

 بنيامني نتنياهو



 5         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

ف الفلسطينيني  إابملقابل،  عدد  فلسطني    2022  سنة ن  يف 
الـ  التارخيية أراضي  الغربيةو   ،1948؛  و الضفة  هو   ،قطاع غزة، 

مليون يف    3.2و،  1948الـ  مليون يف     1.9 ؛مليون نسمة   7.2
ملعدل ز�دة    اً واستناد،  مليون يف قطاع غزة  2.1الضفة الغربية، و

تصل   ف2.3ىل  إسنوية  الفلسطينيني  إ%،  عدد    2040  سنةن 
سيكون عدد سكان فلسطني    ،مليون، وعليه13.8   حنو سيكون  

هو   نسمة  27التارخيية  بواقع  اً ويهود  عرابً   ،مليون  أي  كثافة ، 
الواحد،  ألف نسمة يف الكيلومرت املربع  سكانية تصل إىل حنو  

وهو ما جيعلها ،  2فرد/كم  530علماً أ�ا تصل حالياً إىل حنو  
املرتبة   السكانية  عاملي  22حتتل  الكثافة  يف  �حيةاً  مع   5. من 

"، خصوصاً  سرائيللـ"إوهنا يربز املأزق التارخيي    استمرار تفّوق العدد السكاين الفلسطيين على اليهودي،
ت هلزمية  أن أغلب جتارب االستعمار االستيطاين اليت عرفت خلالً يف نسبة السكان لصاحل املواطنني انته

 املشروع االستيطاين؛ كما حدث يف جنوب إفريقيا أو اجلزائر أو زميبابوي، روديسيا سابقاً...إخل. 
  6، نقطة  437يف مؤشر العسكرة مبعدل  املرتبة األوىل عاملياً  "  إسرائيلحتتل "  العسكرة الدائمة: .2

القائمة منذ فرتة طويلة، ومع أن     "إسرائيل" عدد سكان  وهي تتصدر هذه 
  احلربية   % من جمموع النزاعات 8إال أن    7،% من سكان العامل11.0يساوي  
وهو ما يعين    8طرفاً أساسياً فيها،   "إسرائيل"  كانت  1948  سنة  منذ  يف العامل

األ السياسي  االجتماع  عامل  توصيف  عليها  ينطبق  دولة  هارولد أ�ا  مريكي 
"، أي  Garrison Stateأب�ا ""الدولة احلامية    Lasswell  Haroldالسويل  

وعند تطبيق    9الدولة اليت يعلو معيار األمن فيها على أي هدف آخر هلا"، 
أن تطبيقه على   احلامية، جند  الدولة  عن  تعبرياً  األكثر  املبدأ  أو    "إسرائيل"هذا  الغربية  الدراسات  يف 

  10التقارير اإلعالمية يرتدد كثرياً.

 هارولد السويل
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هلما صلة   آخَرين  بُعَدين  النظر يف  عند  العسكرية،  القلعة  الدولة  أو  احلامية،  الدولة  وتزداد صورة 
 من؛ مها: ابلعسكرة وأولوية األ

 ىلإويستند يف بيا�ته    اً فرعياً مؤشر   23ملؤشر السالم العاملي الذي يعتمد على    اً طبقمؤشر السالم:   .أ
هيئات  املتحدة    تقارير  سجلت    United Nations (UN)األمم  فقد  خمتلفة،  أكادميية  ومراكز 

، حيث تراوحت مرتبتها العاملية يف الفرتة بني  يف مؤشر السالم  2022  سنةمرتبة متخلفة    "إسرائيل"
  2018يف السنوات بني  خصوصاً وبشكل تصاعدي ، 152واملرتبة   134بني املرتبة   2022و  2010

الشرق  2022و العشرين  الدول  ترتيبها بني  بينما جاء  املرتبة  أ،  هلذا    اً ، ويتبني طبق13وسطية يف 
علماً   11مجايل الناتج احمللي.إ% من  8ىل ما يعادل  إتصل    اقتصاد�ً ن تكلفة هذه الوضعية  أاملؤشر  

 12عاملياً.  30املرتبة  "إسرائيل" أن هذا الناتج احمللي حتتل به 
السياسي يف   .ب  االستقرار  االستقرار "إسرائيل"مؤشر عدم  معدل  أن  إىل  دراسة مفصلة  أشر� يف   :

وهو ما يعين أن هذه   203013،سيبقى يف نطاق املستوى السليب حىت سنة  "إسرائيل" السياسي يف 
، مل تتمكن من حتقيق االستقرار السياسي 2022-1948عاماً،    84الدولة اليت مضى على أتسيسها  
يعين أن كل مصادر قوهتا اخلشنة مل جتلب هلا هدف االستقرار، مما  اإلجيايب ولو يف حدِّه األدىن، مما  

 يؤسس إلعياء اجتماعي وعمق الشكوك يف جدوى املشروع الصهيوين من أساسه. 

" ينعكس سلباً على Prolonged Warsويشري الباحثون إىل أن اخنراط الدولة يف "حروب ممتدة  
املتحدة كنموذج على هذه املسالة، وهو ما ينطبق على بقية مقومات القوة األخرى، وتُقدَّم الوال�ت  

من حيث التمدد الزائد يف نشاطاهتا العسكرية من فلسطني إىل البيئة احملاذية، دول اجلوار    "إسرائيل"
ضرب العراق، وضرب السودان، وتونس، والتدخل العسكري يف املغرب  و العريب، إىل البيئة اإلقليمية؛  

مث الدولية؛ التدخل العسكري العلين والسري يف الدول اإلفريقية وعرب الشركات  ملساندهتا ضّد اجلزائر،  
 Global fireة عاملياً يف مؤشر "القوة الناري  18حتتل املرتبة   "إسرائيل"�هيك عن أن    14األمنية...إخل. 

power  بواقع وبلغ    15، 2621.0"  إنشائها،  منذ  متتابعة  القتل وختوض حروابً  سرائيليني يف إلا  ىعدد 
، وهو ما يعين معدالً 1948  سنة   منذ   قتيالً   981لف و أ  24  طبقاً ألغلب املصادر،  ،املعارك مع العرب 
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  ) 2020أضفنا لذلك أن معدل اإلنفاق العسكري اإلسرائيلي حالياً ( فإذا    16قتيًال.   342سنو�ً يصل إىل  
مجايل الناتج العاملي، فإن  إ% من  2.2% من إمجايل الناتج احمللي مقارنة ابملعدل العاملي البالغ 5.6هو  

ضعف    2.5تنفق مبعدل يصل إىل    "إسرائيل" ذلك يعين أن  
وأن إنفاقها العسكري يتزايد يف   17نفاق العاملي، إلمعدل ا

نحو بفرتات احلروب أو العمليات العسكرية يف قطاع غزة  
العسكري9 إنفاقها  من  تقع   18، املعتاد  %  ذلك  ومع 

الدول األكثر عدم استقرار سياسي يف   "إسرائيل" ضمن 
 العامل، كما أشر� سابقاً. 

هذه اللحظة اهلدف االسرتاتيجي هلا؛    حىت  "إسرائيل"خنلص من ذلك إىل أن القوة اخلشنة مل حتقق لـ
 وهو إقامة دولة "يهودية خالصة ومستقرة".

 

 :قم القوة الناعمة: عُ اً اثني
 

فهي    ل جوهر القوة الناعمة،شكِّ ية" تُ عدوات حتقيق "الشر أن  أنا السابق للقوة الناعمة  فشر� يف تعريأ
هذا  وأن حيظى  األهداف،  لتحقيق  الناعمة  والقوة  اخلشنة  القوة  بني  تكامل  إجياد  على  القدرة  تعين 

 التكامل بقدر كاٍف من الشرعية والقبول من قبل اجملتمع الدويل.
القبول الدويل "بشرعية  التساؤل االسرتاتيجي بعيد املدى: ما مدى  وهنا ال بّد من اإلجابة على 

 يلي وإدارهتا لصراعها مع الفلسطينيني بشكل خاص"؟ السلوك اإلسرائ
 

  :مم املتحدةأليف ا "إسرائيل"  مركز .1
 

وقرارات  مبيثاق  االلتزام  اعتبار  إىل  الباحثني  أغلب  مييل 
األمم املتحدة هو املؤشر األكثر تعبرياً عن الشرعية الدولية.  

يف عدد    عاملياً وىل  ألاملرتبة ا  "إسرائيل"حتتل    ويف هذا السياق،
اإلدا�ت املوجهة هلا من هيئات األمم املتحدة بسبب خرقها  
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بل   الدولية،  والقوانني  أُ إلالتفاقيات  ا�ا  هيئات  بعض  تفوق جمموع  ألدينت يف  بقرارات  املتحدة  مم 
دا�ت إنسان، وقد وصل معدل  إليف جمال حقوق ا  خصوصاً هبا بقية دول العامل    القرارات اليت أُدينت

 19. دا�ت املوجهة جلميع دول العامل األخرى..إلضعاف اأىل ثالثة إيف بعض السنوات  ئيل""إسرا
  "إسرائيل"ال ينطوي على رضا كاٍف لوصف    "إسرائيل"ذلك يعين أن املوقف الرمسي الدويل من  

السوفيييت كان دولة قوية   الواقعي هبا، فاالحتاد  أو  القانوين  الرغم من االعرتاف  الشرعية على  ابلدولة 
 قوته اخلشنة نفعاً. مبعايري القوة اخلشنة، وكان معرتفاً به من أغلب دول العامل، ولكنه ا�ار ومل ُجتِْد 

 

 : موقف الرأي العام الدويل من "إسرائيل" .2
 

ي العام  أن الر أ ي العام الغربية، جندُ أ عنه استطالعات الر كما تعربِّ   الرأي العام العامليىل إعند النظر 
سرائيلي يف العامل إلينظرون للدور ا  ، % من سكان العامل75  حنومتثل  ،  دولة  27صل  أدولة من    23يف  

تقع   "إسرائيل" ن أكما   %،85ىل إبني دول العامل تصل  "إسرائيل" لـن الصورة السلبية أي أنظرة سلبية، 
حىت و يف هذا اجلانب،    ملرتبة الرابعة عاملياً حيث حتتل ا  ؛كثر كراهية بني شعوب العاملألضمن الدول ا

ن أغلب الشباب وذوي  أىل  إمثل الوال�ت املتحدة تشري    "إسرائيل"لـابحنيازها    الدول املعروفة تقليد�ً 
والدمي العليا  العلمية  لنظرة  و املؤهالت  مييلون  املتحدة  الوال�ت  يف  تعاطفاً أقراطيون    "إسرائيل" مع    قل 

 20.وبشكل متزايد
 

 : قوة اجلذب للنموذج اإلسرائيلي  .3
 

طبقاً ألرقام   مجايل يهود العاملإىل  إ   "إسرائيل"نسبة يهود  تبلغ  
اليهودي من Jewish Agency for Israel  45.3ة  الوكالة   %

% من يهود العامل ال 54.7إمجايل يهود العامل، وهو ما يعين أن  
هي    "إسرائيل"، وهو ما يضعف من مقولة أن  "إسرائيل"ينتمون لـ

 21تشكل منوذجاً سياسياً جاذابً. "دولة اليهود" أو أ�ا 
؛  2022بريل  نيسان/ أيف    Israel Hayom  سرائيل اليومإصحيفة  جاء يف التقرير الذي نشرته    وقد

 22ألسباب التالية: الشباب يفكرون ابهلجرة املعاكسة ل "إسرائيل"% من يهود 33 أنمن 
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 . سباب معيشية% أل40 .أ
 . منيةأسباب أل% 22  .ب 
 . سرائيليإل% بسبب التشققات يف البنية االجتماعية يف اجملتمع ا18  .ج
 % ألسباب متفرقة أخرى. 20 .د

اجلاذبة للنموذج اإلسرائيلي حىت للشباب اليهودي، وهو ما يتعزز مبؤشر  وهذه النسبة تؤكد ضعف القوة  
 23سرائيلية الرمسية. إل رقام ا أل ل   اً طبق   سنو�ً   "إسرائيل" لف يهودي يهاجرون من  أ   12  آخر؛ هو أن حنو 

 

 : قم القوة الذكيةعُ  :اثلثاً 
 

 الذي يتحكم يف حالة اجلسم أو اجتاهه أو موضعه أو حركته،  ل القوة مبعناها املطلق ذلك املتغريِّ شكِّ تُ 
الدولة على  أ فتعين قدرة  الدولية  العالقات  اإما يف  الدويل  اجملتمع  خرى على مراعاة ألجبار وحدات 

القوة"    مصاحلها، الدويل "لشرعية  القانون  ي متناسبة يف استخدامها مع  ، أن تكون نسبيةأويشرتط 
 . ن تكون الضرورة هي الدافع الستخدامها من �حية أخرىأ ن �حية، و الغرض املراد حتقيقه م
و املصلحة العليا أن اهلدف املركزي  إرض فلسطني، فأنشائها على  إمنذ    "سرائيل "إفإذا انتقلنا لسلوك  

ن"، كما  صليني أبكرب قدر ممكألرض من سكا�ا األرض الفلسطينية وتفريغ األ"السيطرة على ا هلا هو
 أعاله. أشر� 

اهلدفَ ولتحقيق هذَ  ، فقد سعت إلدارة عالقاهتا  نيين 
التسلح رأس    400إىل    80، ما بني  النووي  الدولية عرب 

القطبية،الو   نووي، الدولية  القوى  مع  تطور  الو   تحالف 
قليم، إلي دولة يف اأق على  بشكل يتفوّ   اً وعلمياً  تكنولوجي

ا على  ألوأجربت  العربية  السياسية  االعرتاف  نظمة 
". لكن الصراع  التدرجيي "بشرعية وجودها والتطبيع معها

مل يتوقف، وتدخل "إسرائيل" معركة عسكرية مبعدل مرة كل مخس سنوات منذ إنشائها، كما بّينا يف  
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تناول القوة اخلشنة، وهو معدل ال تعرفه أغلب دول العامل، ولعل أحد أسباب ذلك هو أن "إسرائيل"  
لذكية، ال متتلك رؤية حللِّ القضية الفلسطينية خارج نطاق القوة اخلشنة، بل ميكن يف إدارهتا للقوة ا

االسرتاتيجي   بـ"العمى  الدولية  العالقات  يف  الباحثون  يسميه  ما  لديها  أبن   Strategicاالفرتاض 

Blindness متوقعة وغري  مقصودة  غري  نتائج  إىل  السياسي  الكيان  "وصول  يعين  والذي   ،"
Unexpected Unintended and ،"24    فهل كان العقل االسرتاتيجي الصهيوين يف بدا�ته يتوقع أن

حرابً يتخللها   14يدوم الصراع أكثر من قرن، من وعد بلفور إىل اآلن، أو هل توقع أن ختوض "إسرائيل"  
عمليات عسكرية وهجمات متواصلة من املقاومة الفلسطينية حىت ساعة كتابة هذه السطور، ومبستوى 

من    جعل متدنية  مرتبة  يف  "إسرائيل" 
الِسلم  مؤشر  يف  أو  السياسي  االستقرار 
حىت اآلن؟ أو هل كان هناك توقع لواضعي  
النمو   معدل  أبن  الصهيوين  املشروع 
احمللي   الناتج  إمجايل  يف  االقتصادي 

من   سيرتاجع  يف  30اإلسرائيلي   %
% حالياً؟ أو  5منتصف اخلمسينيات إىل  
% من إمجايل الناتج احمللي؟  4.3فوف الشباب اإلسرائيلي ستصل تكلفته إىل  أن استمرار التجنيد يف ص

مليار دوالر    6.8أو أن املعدل السنوي لإلنفاق على متطلبات استمرار احتالل الضفة الغربية يصل إىل  
 25% من املوازنة احلكومية السنوية؟7.8وهو ما يعادل حنو  

األنسب يف منظور العقل االسرتاتيجي اإلسرائيلي للصراع  لكن السؤال األصعب هو: ما هو احلل  
العريب الصهيوين حالياً؟ هنا يظهر العمى االسرتاتيجي أبجلى صوره، فاإلسرائيليون ال ميلكون حالً،  
القرار السياسي   ولكل حّل من ما يقرتحونه من احللول ثغراته اليت حتيي اهلاجس األمين لدى صانع 

   26ح يف احللول املقرتحة التالية:اإلسرائيلي، وهو ما يتض
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 :  قسري ألكرب عدد ممكن من الفلسطينيني التهجري احلل ابل .1
 

بني غزة    ، اضطراابت بني الشرائح الفلسطينية   إجياد عرب تضييق سبل احلياة و ميكن أن يتم ذلك    
أو أن    هلية تدفعهم للجوء حنو الدول اجملاورة أ قد تصل حلرب    أو داخل كل منطقة منهما،   والضفة 

عيد فتح امللف الفلسطيين من جديد مع  لكن ذلك سيُ  متارس "إسرائيل" سياسات الطرد التعسفي، 
اجملاورة  العربية  املعيشية   خصوصاً   ، الدول  الضغوط  السياسية  نتيجة  القوى  بعض  ملواقف  ونتيجة   ،

يف أوراق البيت    ، 2022بية من هذا املوضوع، وتكشف مضامني احلوار، الذي ّمت كشفه سنة  العر 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي    Ronald Reaganاألبيض بني الرئيس األمريكي األسبق رو�لد رجيان  

عن االضطراب الذي سيثريه هتجري الفلسطينيني إىل    Menachem Beginاألسبق مناحيم بيجن  
دول اجلوار، ومعارضة ذلك من قبل بعض القوى العربية، مبا فيها بعض القوى العربية ذات العالقات  

 27التقليدية مع الغرب. 

من السابق، �هيك عن ردود    اً قل كثري أن اخلربة التارخيية للفلسطينيني ستجعل غواية اللجوء  أكما  
أالدوليةالفعل   السيناريو يف ظلّ إ  ،كان مستواها  �ًّ ،  الكبري    ىل جانب عدم ضمان جناح هذا  العدد 

 . للفلسطينيني يف فلسطني التارخيية
 

 

 مناحيم بيجن رجيان �لدرو
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 : بقاء الوضع احلايلإ .2
 

سرائيلي، والتهديد املستمر  إلواستمرار االستنفار ا  ي استمرار التوتر العايل بني الفلسطينيني واليهود،أ
سالمية، وعدم ضمان حدوث تغريات يف دول عربية تعيد  إو  أمع دول عربية    احلروب جمدداً الشتعال  

بل إن اإلسرائيليني بعد قيام الثورة اإليرانية أصبحوا أكثر خل،  إىل سابق عهود التوتر العايل...إمور  ألا
 إحساساً بعدم القدرة على التطويع التام للمنطقة لصاحل اسرتاتيجياهتم. 

 

 :ل عربية يف امتصاص تدرجيي للفلسطينينيمشاركة دو  .3
 

ذلك  للعمل    ويتم  هلم  اجملال  فتح  عرب 
ردن  ألا  خصوصاً   ،واالستقرار يف الدول العربية

تنموية يف  وتقدمي مشروعات  ولبنان،  واخلليج 
فلسطني   من  القريبة  املناطق  تتحول  لبعض 

غزة يف إ  اً تدرجيي بديل" سواء جبوار  "وطن  ىل 
يف اجلزر السعودية اليت تنازلت مصر   أمسيناء  

مؤخر  وصنافرياً،  عنها  مشروع    أم  ،تريان  يف 
 .يف امتصاص جزء من الفلسطينيني خل، وقد تسهم دول غربية مثل كنداإ...السعودي "نيوم"

ن التزايد السكاين سيجعل من عدد الفلسطينيني  ألكن السيناريو السابق حيتاج لفرتة طويلة، كما  
  اً، سباب عديدة جدأل  ،وسطألن عدم االستقرار يف الشرق اأعلى الدول "املستضيفة"، �هيك    عبئاً 
الغواية هذا" وسيبقى يف    طينيني لن يقبل "فخّ من الفلس مهمة  ن نسبة  أىل جانب  إ،  اً على عامليألهو ا

   اً.جائع  رضه حىت لو كان عار�ً أ
 

 : العرقيةابدة إلا .4
 

من خالل    ؛ظروف بيئية خانقة  إجيادو ابلقتل اهلادئ عرب  أوقد يتم ذلك بعمليات عسكرية واسعة،   
و التسميم يف  أ  ،خرىأ و  أو عرب عقاقري معينة جيري تروجيها بطريقة  أو غريها،  أدفن النفا�ت النووية  
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الطبيعية بني  ألكن ذلك كله تعرتضه مشكلة هي  ...إخل،  املياه اليومية والظروف  الفصل يف احلياة  ن 
مع التزايد السكاين واالرتفاع   خصوصاً     ،على اجلميع  مما يشكل خطراً   ،د ممكناً مر مل يعُ أالعرب واليهود  

�هيك عن ردة الفعل العريب والدويل على مثل هذه  ،ز املكاينلضيق احليّ   للكثافة السكانية نظراً   العايل
 السياسات وتداعياهتا على الصورة اإلسرائيلية. 

 

 :القبول بدولة فلسطينية يف الضفة وغزة للتخلص من عبء السكان الفلسطينيني .5
 

هذا    املشرتكة،  ألكن  املياه  ومصادر  والقدس،  املستوطنات،  مشكلة  خسران  إ مامه  جانب  ىل 
ردن وما حيققة  أل�ر ا  خصوصاً   ، للعمق االسرتاتيجي للدولة، ولضمان الفواصل احلدودية هلا  "سرائيل"إ
ن الضفة الغربية يف حالة  ون أبسرائيليني يرَ إلن اأمن جوانب اقتصادية وعسكرية، �هيك    "سرائيللـ"إ

للمقاومة، متجددة  بؤرة  تكون  قد  غزة..  استقالهلا  منوذج  االحتمال،    أ�ًّ و .  والدليل  ضعف  كان 
 .ال تقامر" سرائيلـ"إف

 

 : مشروع دولة واحدة جتمع اجلميع .6
 

من منظور قيمي    ويبدو هذا املشروع مغر�ً  
التزايد    خصوصاً  لكن  الليربالية،  الدوائر  يف 

  اً مكرر   اً منوذج  "سرائيل"إالسكاين سيجعل من  
على  يرتتب  ما  مع  العنصري  الفصل  لنظام 

الوصول   جنوب  لاحتمال  يف  فريقيا إلفشل 
العنصري..نفسه   الفصل  أنتيجة  فيعين  .  املساواة  قدم  القبول ابلفلسطينيني على  رئيس  أما  يكون  ن 

التفوق السكاين عدد�ً   Knessetعضاء الكنيست  أغلبية  أالوزراء و  الفلسطينيني حبكم  ، وهو ما من 
 . هويتها، بل وحىت وجودها السياسي "سرائيل"إيفقد 

 28"ال" لـ: " ستة الءات السرتاتيجيتها يف جمال التسوية هي سرائيللقد وضعت "إ
 حّل الدولتني. .أ

 ال حللِّ الدولة الواحدة.  .ب 
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 ال للتفاوض إلجياد حلٍّ �ائي بل إلجياد آليات لتخفيف أعباء االحتالل على "إسرائيل".  .ج

 ال تفكيك املستوطنات.  .د

 ال سيادة للفلسطينيني على شرقي القدس. .ه

 ال عودة لالجئني.  . و
أن كافة   إىل  لذلك  أضفنا  استطالعات فإذا 

الرأي العام العريب سواء منها االستطالعات الغربية 
تشري إىل نتيجة حمددة هي أن نسبة    29أم العربية؛

العرب الذين يرفضون التطبيع، أو اتفاقات أبراهام 
Abraham Accords مع "إسرائيل" هي األعلى ،

حرمان   يعزز  ذلك  فإن  التصاعد،  اجتاه  يف  تسري  إ�ا  ومتقّبلة  بل  طّيعة  إقليمية  بيئة  من  "إسرائيل" 
 السرتاتيجيتها. 

 

 : اخلالصة
 

على الرغم من كل ما أجنزته "إسرائيل" من املشروع الصهيوين؛ من سيطرة على األرض، أو اخرتاقات  
يوصلها إىل   أن كل ذلك مل  إال  العربية،  املنطقة  تفوق عسكري وتقين على  أو  العربية،  اإلقرار للبيئة 

بشرعيتها التامة وغري امللتبسة، وال إىل التخلص من املواطنني الفلسطينيني الذين يفوق عددهم عدد  
اليهود يف فلسطني التارخيية، وال وقف املقاومة وال ختفيف أعباء الدفاع عن ذاهتا، وال القدرة على رسم  

لتشققات االجتماعية يف جدرا�ا االجتماعية  صورة إجيابية هلا يف بيئَتيها اإلقليمية والدولية، �هيك عن ا
الداخلية، وهو ما يعزز فكرة أن القوة اليت متتلكها "إسرائيل" هي قوة عقيمة مل توصلها ملرحلة االنتقال  
االستيطاين   االستعمار  أمناط  قد �خذها يف طريق كافة  مقدمة إلعياء  نراه  ما  وهو  الطبيعية،  للدولة 

 اسرتاتيجية. –سياسية، واجليو–وانب الدميوجرافية، واجليو املشابه هلا، خصوصاً من اجل
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من جانب آخر، تشعر "إسرائيل" ابلقلق مستقبالً من مصادر جديدة مثل: اخلطر اإليراين، واملخاوف  
  اسرتاتيجية هلا. – من انعكاسات التخلي األمريكي التدرجيي عن أولوية الشرق األوسط مقارنة ابألقاليم اجليو 

وتقلق من احتماالت انقالب النزعة الرتكية جتاه "إسرائيل"، خصوصاً نتيجة عالقة رجب طيب أردوغان  
Recep Tayyip Erdoğan    على السيطرة  ونزعة  اإلسالمية  ابحلركات 

حوض املتوسط، مث اخلوف من ما يستبطنه اجملتمع العريب الرافض للوجود  
، مث استمرار املقاومة الفلسطينية ولو بني مدٍّ  اإلسرائيلي بشكل ال لبس فيه 

وجزر ولكنها مل تتوقف، ويكفي أن نضع خالصة لدراسة صادرة عن أحد  
  2021أهم مراكز الدراسات السياسية اإلسرائيلية يف تشرين الثاين/ نوفمرب 

من املهم أن  للتأكد من القلق املتواصل، حيث جاء يف هذه الدراسة حرفياً " 
على مدى اجليل األخري، وأن    اً الوضع اجلديد الذي ظهر تدرجيي   ر بدقة نصوِّ 

  ؛ التفسري املفرط يف التفاؤل والتوقعات اليت ال أساس هلا من الصحة   بصوت عاٍل وواضح ضدّ   اً نطلق حتذير 
 30". لتغيري العالقات العربية اإلسرائيلية يف املستقبل املنظور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رجب طيب أردوغان
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