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ترجمات الزيتونة
هي �سل�سلة من الرتجمات التي ت�صدر دوريا ً عن مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.
تهدف هذه الرتجمات �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز املقاالت والدرا�سات ال�صادرة عن مراكز
الدرا�سات الإ�رسائيلية والغربية ،التي لها ت�أثري مبا�رش على عملية �صناعة القرار يف “�إ�رسائيل” ويف
الغرب ،وخ�صو�صا ً الواليات املتحدة الأمريكية .ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�سات
واملقاالت املهمة التي مت�س ب�شكل مبا�رش ق�ضايا العاملني العربي والإ�سالمي ب�شكل عام ،وال�ش�أن
الفل�سطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�ضعا ً بني يدي الباحثني واملهتمني مادة ترثي البحث العلمي وتقدم
�صورة وا�ضحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �صناعة القرار .ومتتاز ترجمات الزيتونة بجدتها
وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.
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مقدمة املرتجم
يتبو�أ معهد درا�سات الأمن القومي مكانة مهمة بني مراكز التفكري يف
“�إ�رسائيل” التي ت�ؤثر درا�ساتها وحتليالتها يف توجيه ال�سيا�سيني و�صانعي
القرار �سواء يف “�إ�رسائيل” �أم يف غريها .ويع ُّد امل�سح اال�سرتاتيجي لـ“�إ�رسائيل”
من �أهم الإ�صدارات ال�سنوية لهذا املعهد� ،إذ �إنه يجمع حتليالت وتو�صيات �أهم
املفكرين واملحللني اال�سرتاتيجيني الإ�رسائيليني فيما يتعلق بالإجراءات التي
قد تتخذها “�إ�رسائيل” م�ستقبالً ،مع ا�ستعرا�ض �أهم ال�سيناريوهات التي قد
جتري يف املنطقة.
ويزيد من �أهمية امل�سح اال�سرتاتيجي لـ“�إ�رسائيل”  ،2014-2013التغريات
املت�سارعة التي تع�صف مبنطقة ال�رشق الأو�سط ،والتي قد ت�شكل “تهديدا ً
�أو فر�صا ً لإ�رسائيل” وم�صدرها عدد من اجلهات� ،أبرزها� :إيران ،و�سورية،
وم�رص ،وتركيا ،ورو�سيا ،والواليات املتحدة ،هذا بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع يف
“�إ�رسائيل” وتطورات العملية ال�سلمية ...وغريها.
�أما خال�صة امل�سح مو�ضوع ترجمتنا“ ،حان وقت اتخاذ القرارات :نحو االتفاقات
واخلطط البديلة” ،فقد كتبها عامو�س يادلني  ، Amos Yadlinاملدير احلايل ملعهد
درا�سات الأمن القومي ،والرئي�س ال�سابق للمخابرات الع�سكرية الإ�رسائيلية ،والذي
تنقل بني عدد من املنا�صب الع�سكرية على مدى الأربعني عاما ً ال�سابقة لتوليه من�صب
مدير املعهد.
يحاول يادلني �أن يجمع ع�صارة الدرا�سات الواردة يف امل�سح ،فيعدد املكونات
الرئي�سية الإيجابية يف ميزان الأمن القومي .ثم ي�ستعر�ض التحديات التي تواجه
الفكر اال�سرتاتيجي الإ�رسائيلي ،والتي تتطلب �إيجاد �سيا�سات ا�ستباقيةُ ،ت ِّول
االجتاهات ال�سلبية �إىل مواقف ا�سرتاتيجية �أكرث مالءمة لـ”�إ�رسائيل” .وت�شمل
التحديات الربنامج النووي الإيراين ،والعملية ال�سيا�سية بني “�إ�رسائيل”
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والفل�سطينيني ،واال�ضطرابات يف العامل العربي وت�أثرياتها على الدول املجاورة
لـ“�إ�رسائيل”� ،أي �سورية وم�رص والأردن ولبنان ،هذا بالإ�ضافة �إىل تغريات �سيا�سة
الواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط.
يرى يادلني �أن “�إ�رسائيل” قد اقرتبت من النقطة التي نفد عندها وقت ت�أجيل اتخاذ
القرارات� ،إذ �إن ثمن جتنب القرارات �أ�صبح �أكرب من خطر اتخاذها .وبالتايل ينبغي
على “�إ�رسائيل” �أن ت�أخذ بزمام املبادرة ،و�أن تنتهج �سيا�سة ا�ستباقية ،م�ستفيدة من
الفر�ص ومت�صدية للمخاطر .كما يو�صي يادلني ب�أن تت�ضمن �أي �سيا�سة ا�ستباقية
�إ�رسائيلية برناجما ً بديالً (خطة ب) ،يف حال ف�شل اجلهود الدبلوما�سية وخا�ص ًة يف
الق�ضايا املتعلقة ب�أمنها القومي.

ويف اخلتام� ،أود �أن �ألفت نظر القراء الكرام �أننا نتحفظ على بع�ض امل�صطلحات
املوجودة يف هذه الرتجمة ،لكننا �أوردناها لأنها موجودة يف الن�ص الأ�صلي.
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حان وقت اتخاذ القرارات :نحو االتفاقات واخلطط
البديلة
لقد متيز ميزان الأمن القومي الإ�رسائيلي يف �سنة  2013بالإيجابية،
على عك�س الن�صف الثاين من �سنة � .2014إذ ُيتوقع يف � 2014أن ُت�ش ّكل
العمليات املعقدة وال�شائكة يف املنطقة -مبا فيها اجلهود املبذولة للتعامل مع
الربنامج النووي الإيراين ،وجهود ح ّل ال�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني،
واال�ضطرابات يف العامل العربي ،ومكانة الواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط-
حتديات كبرية للأمن الإ�رسائيلي.
ينبغي للعنا�رص الإيجابية يف ميزان الأمن القومي الإ�رسائيلي �أن ت�س ّهل
�صياغة احللول ملختلف التحديات من خالل اتفاقات ،ويف حال مل يتم
التو�صل التفاقاتُ ،تبتكر بدائل منا�سبة .وعلى � ّأي حال ،لقد حان الوقت �أن
تتخذ “�إ�رسائيل” قرارات وتطلق املبادرات ال�سيا�سية والأمنية لكبح النزعات
املعادية ومنع العنا�رص ال�سلبية يف ميزان الأمن القومي من التطور �إىل �أخطار
وتهديدات جلية وداهمة.
ميزان الأمن القومي :املكونات الرئي�سية الإيجابية
 .1متتعت “�إ�رسائيل” بهدوء تام تقريبا ً على حدودها ،فالردع الإ�رسائيلي
قوي جدا ً وفعال ب�شكل وا�ضح يف وجه الدول املجاورة و“املنظمات
الإرهابية” التي تتخذ من لبنان وقطاع غزة معاقالً لها.
 .2بالرغم من اال�ضطرابات يف العامل العربي ،ف�إن معاهدات ال�سالم الإ�رسائيلية
مع م�رص والأردن ما زالت قائمة.
�	.3إن زيارة الرئي�س باراك �أوباما � Barak Obamaإىل “�إ�رسائيل” يف �آذار/

مار�س  2013والدعم املطلق من الواليات املتحدة لـ”�إ�رسائيل” يف املجال
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الأمني ،والذي يت�ضمن احلفاظ على التفوق النوعي لـ”�إ�رسائيل” وتطوير
القدرات الدفاعية ال�صاروخية ،قد رفعت من قدرات اجلي�ش الإ�رسائيلي،
وت�ستمر يف كونها من العنا�رص املهمة يف الردع الإ�رسائيلي.
 .4لقد �أُ�ضعف اجلي�ش ال�سوري ،الذي ان�شغل باحلرب الأهلية ،ب�شكل كبري،
كما فقد الكثري من جنوده وقدر كبري من معداته ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحته
الكيماوية التي هي يف طريقها للتفكيك.

�	.5إن حزب اهلل متورط يف القتال يف �سورية ،وبالتايل فهو يفقد �رشعيته يف
العامل العربي عموما ً ويف لبنان على وجه اخل�صو�ص� .إذ مل يكن هناك � ّأي
ر ّد على ال�رضبات اجلوية ،التي ُن�سبت �إىل “�إ�رسائيل” ،والتي ا�ستهدفت
الأ�سلحة النوعية التي كانت يف طريقها �إىل حزب اهلل من �سورية.
�	.6إن مكانة حركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية التي تتخذ من رام اهلل مقرا ً لها
قد حت�سنت ،بينما مكانة و�سلطة حما�س ،التي ت�سيطر على قطاع غزة ،قد
�ضعفت ب�شكل كبري .لقد �س ّهل ميزان القوى احلايل يف ال�ساحة الفل�سطينية
ا�ستئناف املفاو�ضات بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية للو�صول �إىل
اتفاق دائم .وهذا التطور قد خفف �إىل ح ّد ما ال�ضغط الدويل على “�إ�رسائيل”،
و�أبط�أ من حملة نزع ال�رشعية التي �شنت �ضدها يف ال�سنوات الأخرية.
 .7لقد ت�رضر االقت�صاد الإيراين ب�شكل بالغ ب�سبب العقوبات الدولية
والإدارة ال�ضعيفة يف عهد الرئي�س ال�سابق حممود �أحمدي جناد
 .Mahmud Ahmadinejadولأول مرة منذ عقد من الزمن ،جتل�س �إيران
على مائدة املفاو�ضات من موقع �ضعف ،مقارنة بالقوى الكربى التي تتوىل
اجلهود -جمموعة اخلم�س ،1+وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة -لإيقاف
�سعي �إيران للح�صول على قدرات ت�سليحية نووية .وقد �أنتجت املحادثات
اتفاقا ً م�ؤقتا ً يهدف لإبطاء تقدم الربنامج النووي الإيراين ،بل حتى لإعادته
�إىل اخللف قليالً.
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 .8لقد �أطاح االنقالب الع�سكري ،وبدعم مدين ،بنظام الإخوان امل�سلمني.
وعاد اجلي�ش امل�رصي ليت�سلم �س ّدة القيادة ،وهو الطرف الذي تراه
“�إ�رسائيل” الأكرث �إيجابية بالن�سبة لها من بني جميع الأطراف الفاعلة يف
امل�شهد ال�سيا�سي امل�رصي .وي�رص اجلي�ش امل�رصي على مقاتلة املجموعات
الإرهابية العاملة يف �سيناء ،وهو �أي�ضا ً معا ٍد حلما�س.
 .9برز تالقي وا�سع يف امل�صالح بني “�إ�رسائيل” والدول العربية التابعة للعامل
ال�سني املعتدل ،وخ�صو�صا ً دول اخلليج .وهذا التالقي ي�أتي نتيجة الفهم
املتماثل للتطورات النا�شئة يف �إيران و�سورية وم�رص ،وبنا ًء على رغبات
متماثلة فيما يتعلق بالتغريات اجلارية يف العامل العربي.
 .10مل ُتنفذ يف ال�سنة املا�ضية � ّأي من تهديدات اجلهاد العاملي ب�شن موجة
�إرهاب كبرية منطلق ًة من مناطق يف مرتفعات اجلوالن ال�سورية و�سيناء،
والتي ال تخ�ضع لأي �سلطة مركزية.
ّ .11
مت اجناز اتفاق �أويل لإنهاء الأزمة بني “�إ�رسائيل” وتركيا .وبالن�سبة
لـ“�إ�رسائيل”� ،إن �إ�ضعاف رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان
 Recep Tayyip Erdoganهو �أي�ضا ً تطور �إيجابي.
 .12مرة �أخرى يتدفق الغاز الطبيعي من البحر املتو�سط �إىل “�إ�رسائيل” -
هذه املرة من احلقول الغنية يف املياه االقت�صادية ال�شمالية لـ“�إ�رسائيل”.
هذا التطور يجعل من ال�سهل على “�إ�رسائيل” حتمل كلفة �إنتاج الطاقة،
والنهو�ض باملكانة اجليو�-سيا�سية.
الإخالل بالتوازن:
بالنظر �إىل الأمام ،ثمة �سبب للقلق من العمليات اال�سرتاتيجية ال�سلبية
طويلة الأمد التي ت�ش ِّكل حتديات وخماطر حمتملة ومهمة على الأمن القومي
الإ�رسائيلي .ويف �صميم هذه العمليات هناك �أربع ق�ضايا رئي�سية تواجه الفكر
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اال�سرتاتيجي الإ�رسائيلي ،وتتطلب �سيا�سات ا�ستباقية تنطلق من الو�ضع
الراهن ،وحت ّول االجتاهات ال�سلبية �إىل مواقف ا�سرتاتيجية �أكرث مالءمة
لـ“�إ�رسائيل” .وتبدو الق�ضايا الأربعة هذه م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض ،ولكن
يف احلقيقة �ستغدو ال�صلة فيما بينها �أكرث �أهمية يف �سنة .2014
و�أول هذه الق�ضايا هي الربنامج النووي الإيراين .فمخاطر ال�سنة القادمة
تت�ضمن احتمال و�صول �إيران �إىل العتبة النووية ،و�إمكانية ح�صول اتفاق بني
�إيران والقوى العظمى يتيح لإيران القدرة على التقدم امل�ستمر يف برناجمها
النووي ،بينما ي�ضعف النفوذ الأمريكي الرئي�سي ال�ضاغط على �إيران :نظام
العقوبات وم�صداقية اخليار الع�سكري.
التحدي الثاين هو العملية ال�سيا�سية بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني� .إذ
�إن من بني التبعات ال�سيا�سية والأمنية املتوقعة لف�شل املفاو�ضات هو حملة
دبلوما�سية وقانونية �ض ّد “�إ�رسائيل” يف املحفل الدويل ،وبذل جهود مكثفة
للمقاطعة ،ف�ضالً عن تطور جولة �أخرى من العنف يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة (وهو الأمر الأقل احتماالً).
�أما التهديد الثالث فهو ذاك الذي قد يربز من اال�ضطرابات يف العامل العربي
وت�أثرياتها على الدول املجاورة لـ“�إ�رسائيل”� ،أي �سورية وم�رص والأردن
ولبنان� .إن عدم اال�ستقرار يف هذه البلدان ،وخ�صو�صا ً �ضعف احلكومات
املركزية� ،سيكون له عواقب تهدد الأمن القومي لـ“�إ�رسائيل”.
بالن�سبة للتحدي الرابع فهو ما يتعلق ب�سيا�سة الواليات املتحدة يف ال�رشق
الأو�سط .هنا يف هذه الق�ضية يوجد تغيري حمتمل يف تركيز ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية ،بالنظر �إىل االهتمام املتنامي للإدارة الأمريكية يف �آ�سيا و�ضعف
النفوذ الأمريكي يف ال�رشق الأو�سط� .إن �إحجام الواليات املتحدة عن ا�ستخدام
اخليار الع�سكري يف الأزمات الإقليمية ،والرتكيز على الإجراءات الدبلوما�سية
 بع�ضها �إ�شكايل -كفيل ب�أن يفر�ض حتديا ً ا�سرتاتيجيا ً على “�إ�رسائيل”.8
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يف الن�صف الثاين من �سنة  ،2013ويف �أعقاب احلمالت االنتخابية للأ�شهر
ال�سابقة ،ومع ت�شكيل حكومات جديدة يف كل من الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل”
و�إيران ،بد�أت عدة عمليات دبلوما�سية �سيكون لها �أثر بالغ على التطورات
يف �سنة  :2014االتفاق امل�ؤقت الذي وقعته �إيران والقوى الكربى يف جنيف
يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2013كخطوة نحو ح ّل �شامل للم�س�ألة النووية
الإيرانية؛ فرتة الت�سعة �أ�شهر املخ�ص�صة للمفاو�ضات بني “�إ�رسائيل”
والفل�سطينيني ،والتي �سوف تنتهي يف ني�سان� /أبريل 2014؛ وعملية تفكيك
الأ�سلحة الكيماوية ال�سورية ،والتي من املقرر �إمتامها يف  ،2014بالتزامن مع
عملية حمتملة لإجناز ت�سوية ما بني الأطراف املتحاربة يف احلرب الأهلية.
كل تلك العمليات �سوف يحني �أوانها يف �أواخر الربيع � -أوائل �صيف
�سنة  .2014و�سوف ي�ؤثر تقدم هذه العمليات ونتائجها مبا�رشة على ق�ضايا
الأمن اجلوهرية يف “�إ�رسائيل” ،و�سيتطلب من احلكومة اتخاذ قرارات �صعبة.
�صحيح �أن ت�أجيل القرارات لطاملا يع ُّد خياراً ،لكن القيادة امل�س�ؤولة يجب �أن
تكون م�ست�شعرة للتوقيت ب�شكل خا�ص .ويجب �أن تدرك هذه القيادة متى ينجم
عن ت�أجيل القرار دفع �أثمان باهظة ،كما هو الأمر يف الثمن الدبلوما�سي الذي
�سريافق “�إ�رسائيل” �إذا حتملت م�س�ؤولية ف�شل املفاو�ضات مع الفل�سطينيني.
ويجب �أن حتدد القيادة متى يكون انتظار نتيجة العمليات الدبلوما�سية يف
ال�ساحة الدولية �صائبا ً ومتى ت�ؤجل القرارات التي تتناول الفعل الإ�رسائيلي،
فعلى �سبيل املثال� ،إذا ما دعمت القوى الغربية حالً ما للأزمة مع �إيران يلبي
م�صالح “�إ�رسائيل” الأمنية.
كما يجب �أن تقرر ما هو الأمر الذي ال يتطلب اتخاذ قرارات ،لكنه يتطلب
ر�صد دقيق وجهوزية للتطورات ال�سلبية ،كما هو احلال عند اندالع قتال على
اجلبهة ال�شمالية (على احلدود مع �سورية �أو لبنان) �أو تغيري النظام يف م�رص
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و�/أو الأردن .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إن القيادة امل�س�ؤولة �سوف تكون قادرة على
اال�ستفادة من الفر�ص للتعاون مع الدول ال�سنية الرباجماتية لتعزيز امل�صالح
امل�شرتكة.
برنامج �إيران النووي:
لقد كان تقدم �إيران يف عمليات تخ�صيب اليورانيوم ،بالتزامن مع بناء مفاعل
للمياه الثقيلة يف �آراك -وهو عن�رص رئي�سي يف احل�صول على الأ�سلحة النووية
عرب م�سار البلوتونيوم -م�ؤ�رشا ً �أن �إيران يف �سنة  2013قد اقرتبت من القدرة
على التقدم يف الأ�سلحة النووية بوقت ق�صري ،و�إن ب�ضعة �أ�شهر كافية لبناء
اجلهاز الأول ،و�سي�ستغرق الأمر عاما ً للح�صول على �سالح قابل للت�شغيل.
وحاملا ي�صبح مفاعل �آراك �ساخنا ً ]�أي قابالً للت�شغيل[ ،لن ت�ستطيع � ّأي عملية
ع�سكرية منع �إيران من احل�صول على �سالح نووي ،وذلك وب�شكل رئي�سي
ب�سبب ال�رضر البيئي البالغ الذي �ستحدثه هكذا �رضبة� .إن هذا التطور ،وما
يرافقه من خوف من هجوم �إ�رسائيلي على �إيران ،ي�ضع الواليات املتحدة
وقوى العامل �أمام حاجة ملحة الختيار �أحد اخليارات الثالثة :موا�صلة ال�سيا�سة
احلالية يف تكثيف العقوبات لكي ُترتجم �إىل �ضغط اقت�صادي متزايد على �إيران
للدخول يف اتفاق ،وكبح تقدم �إيران نحو احل�صول على قدرة ع�سكرية نووية
يف وقت ق�صري ،بل دفعها للخلف ب�ضع �سنوات؛ �أو ا�ستخدام اخليار الع�سكري
�إذا مل يكن هناك تقدم نحو اتفاق؛ �أو القبول بواقع قدرات �إيران على حتقيق
قدرات ع�سكرية نووية.
ولقد وفرت الفاعلية ال�شديدة للعقوبات والو�ضع االقت�صادي املتفاقم
لإيران �أر�ضية منا�سبة ل�ضغط مت�صاعد يدعو للتغيري يف داخل ال�ساحة الإيرانية
مت اختيار ح�سن روحاين ،املر�شح الأكرث اعتداالً ،رئي�سا ً
من �أجل التغيري .حيث ّ
للبالد يف حزيران /يونيو  .2013وحتدث يف حملته االنتخابية ل�صالح موقف
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�أكرث مرونة من �إيران حول امل�س�ألة النووية ،وعن عالقات ح�سنة مع الغرب.
وقد فاز روحاين ب�أغلبية �ساحقة يف اجلولة الأوىل من االنتخابات .وقد
قدمت �أ�سباب عديدة حول قبول القائد الأعلى ا لإيراين علي خامنئي
� ،Ali Khameneiصانع القرار احلقيقي يف �إيران ,نتائج االنتخابات ،على
خالف قراره بـ“التالعب” بنتائج االنتخابات ال�سابقة .ورمبا عك�س قراره
الإدراك ب�أن امل�رشوع النووي ،الذي كان يع ُّد ول�سنوات عديدة �أحد الأ�صول
التي كان لها دور مبكانة النظام وا�ستقراره ،قد �أ�صبح �إىل ح ّد ما تهديدا ً باهظ
الثمن .و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إنه يتوجب على القيادة الإيرانية �أن تقرر بني
اال�ستمرار بالربنامج النووي ب�صيغته احلالية ،ولرمبا عرب اال�ستعا�ضة
بالربنامج املدين� ،أو اال�ستمرار بالربنامج واحل�صول على قنبلة� ،إذا مل يخفف
ال�ضغط االقت�صادي.
على هذه اخللفية ،ا�ست�أنفت املفاو�ضات بني �إيران والقوى الكربى ،مما
يعك�س رغبة الطرفني يف الإحجام عن االنتقاء بني بدائل قد تكبد تكاليف
عالية الثمن .فطهران ت�سعى لتخفيف ال�ضغط االقت�صادي و�إبعاد التهديد
بعمل ع�سكري ،بينما الواليات املتحدة وحلفا�ؤها ي�سعون لتجنب دفع ثمن
العمل الع�سكري �ض ّد الربنامج النووي� ،سواء من قبل الواليات املتحدة �أم
“�إ�رسائيل”� ،أو دفع ثمن امتالك �إيران قدرات ع�سكرية نووية .لذلك لقد بد�أت
جميع الأطراف باملفاو�ضات مع ال�شعور ب�أن الف�شل لي�س خيارا ً مطروحاً ،وقد
�أبدى اجلميع رغبتهم بتليني مواقفهم التقليدية.
وبعد تبني االقرتاح الإيراين ب�إبرام �رسيع التفاق م�ؤقت ،مي ّكن الأطراف
من التفاو�ض على اتفاق نهائي خالل فرتة حمدودة من � 12–6شهراً ،تفاو�ضت
الأطراف ب�شكل مكثف يف جينيف واتفقوا على خطة عمل م�شرتكة ،تق�ضي
بوقف تقدم برنامج التخ�صيب الإيراين وتراجعه اجلزئي مقابل الرفع اجلزئي
للعقوبات� .إال �أن االتفاق القى انتقادا ً من كال الطرفني؛ حيث اعرت�ضت الأحزاب
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املحافظة يف �إيران ب�شدة على ال�صفقة .كما كان االنتقاد الإ�رسائيلي وا�ضحا ً
وعالياً ،مقارنة بالأطراف الأخرى املعار�ضة للربنامج النووي الإيراين ،مما
ي�شري �إىل �أن االتفاق امل�ؤقت يعك�س ب�شكل كبري رغبة غربية بالقبول ،يف نهاية
الأمر ،باتفاق �سيرتك لإيران القدرة على التحكم الكامل بدورة وقود نووي
ن�شط ،والقدرة على احل�صول على �سالح نووي.
من ناحية �أخرى� ،إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق �آخر ،ف�إن االتفاق امل�ؤقت
�سي�صبح و�ضعا ً دائما ً بحكم الأمر الواقع ،على الأقل �إىل �أجل غري م�سمى� ،أي
�أن �إيران �ستحتفظ بقدرتها على احل�صول على �سالح نووي يف غ�ضون وقت
وجيز.
وحاملا ّ
مت التوقيع على االتفاق ،بدا وك�أنه يحقق غايته الأ�صلية ومينح
الأطراف فر�صة اللتقاط الأنفا�س من �أجل املفاو�ضات حول اتفاق �شامل.
ويف ظ ّل االفرتا�ض املحتمل �أن يتو�صل الأطراف التفاق حول اجلوانب التقنية
لالتفاق امل�ؤقت ،والذي �ستبد�أ بعده املفاو�ضات حول ت�سوية �شاملة� ،سيتوجب
على كل طرف �أن يقرر كيف ي�ستفيد من الوقت املمنوح لكي يعاظم الفر�ص
يف حتقيق النتائج التي �ستخدم �أهدافه اال�سرتاتيجية ،وما الذي �سيفعله �إذا ما
ف�شلت املفاو�ضات.
و�سيرتتب على �إيران �أن تختار بني �أمرين� ،إما �أن تت�رصف بناء على
االعتقاد ب�أنه من خالل تنازالت حمدودة وغري حقيقية ميكنها احلفاظ على
معظم عنا�رص برناجمها النووي ،مبا يف ذلك قدرتها يف احل�صول على �سالح
نووي يف غ�ضون ما تراه جدول زمني معقول ،وبذلك حتقق �أهدافها يف �إزالة
العقوبات والتهديد الع�سكري؛ �أو ب�إمكانها �أن حتاول تعزيز اتفاق ما مع القوى
الكربى و�إيجاد زخم �ضغط لتخفيف العقوبات ،عرب �إيجاد ج ّو من الإيجابية يف
املفاو�ضات والتعاون امل�شرتك .كما ميكن لإيران �أي�ضا ً �أن تقرر ب�شكل مبدئي
12

حان وقت اتخاذ القرارات

القبول بربنامج مدين من خالل تنازالت �سوف جتعل من احل�صول على
�سالح نووي �أمرا ً م�ستحيالً ،لكنها حتافظ على �رشفها القومي وتعطي انطباعا ً
ب�أن النظام قد اتخذ موقفا ً ثابتاً .ومن الوا�ضح متاما ً �أن املفاو�ضني الإيرانيني
�سي�سعون نحو االحتمال الأول.
�إن ال�س�ؤال الرئي�سي هو ماذا �ستفعل �إيران �إذا مل تقدم املزيد من التنازالت
اجلوهرية و�إذا ما غدت املفاو�ضات على حافة الف�شل ،وعند � ّأي نقطة �سوف
يرتتب عليها �أن حتلل نتائج الف�شل على االقت�صاد الإيراين وا�ستقرار النظام
و�أن تقرر امل�سار الذي �ست�سلكه.
يجب �أي�ضا ً على جمموعة � P5+1أن تتخذ عدة قرارات ،بالرغم من �أن
قرارا ً بخ�صو�ص بع�ض الق�ضايا قد �سبق و�أن اتخذ ب�شكل وا�ضح� .أوالً ،فيما
�إذا كان الربنامج النووي فقط هو املو�ضوع اخلا�ضع للنقا�ش� ،أو فيما �إذا كان
من املجدي تو�سيع احلوار �إىل م�ساحات �أخرى من ال�سلوك الإيراين (مثل دعم
الإرهاب) .يبدو �أن هذه امل�س�ألة قد ح�سمت ،و�أن املحادثات �سوف تقت�رص على
الربنامج النووي.
وهذا خيار عقالين ،لأن �إدخال عنا�رص �أخرى يف املفاو�ضات لن ي�ؤدي �إال
�إىل تعقيدها و�ستتعرقل فر�ص جناحها� .إذ �إن ح ّل امل�س�ألة النووية �سيجعل من
ال�سهل التعامل مع باقي املمار�سات الإيرانية اخلاطئة� .أما بالن�سبة لل�ضغط
االقت�صادي على �إيران ،ف�ستحتاج العقوبات على الربنامج النووي �أن تكون
منف�صلة عن العقوبات على العنا�رص الأخرى من �سلوك �إيران يف ال�ساحة
الدولية.
ق�ضية �أخرى قد ح�سم الأمر ب�ش�أنها؛ هي فيما �إذا �سي�سمح لإيران بتخ�صيب
اليورانيوم يف ظ ّل اتفاق كامل� .إن التقييم الواقعي يقول �إنه لن يكون � ّأي اتفاق
ممكنا ً �إذا مل ُت َ
عط �إيران بع�ض القدرة على التخ�صيب .وعليه ،ف�إن ال�س�ؤال
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احل�سا�س هو ما هي تركيبة املعايري يف االتفاق -عدد و�أنواع �أجهزة الطرد
املركزي ،وم�ستوى التخ�صيب ،وكمية املواد املخ�صبة التي �ستبقيها �إيران يف
حالتها اخلام ،وتعطيل قدرة مفاعل البلوتونيوم على العمل ،و�إغالق موقع
فوردو للتخ�صيب ،والتفتي�ش ال�صارم على الن�شاطات النووية الإيرانية -التي
يف الواقع �ستعيق الربنامج وتطيل الوقت املطلوب للإجناز و�ستزيد من فر�ص
الك�شف املبكر .لكن ماذا �سيحدث �إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق مع �إيران؟ هل
�سيتم متديد الوقت املخ�ص�ص للمفاو�ضات واالتفاق امل�ؤقت؟ هل �سيعلن ف�شل
املفاو�ضات؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،ماذا بعد؟
دون �أدنى �ش ّك� ،سي�ست�صعب الأطراف ال�ستة املتفاو�ضة مع �إيران -وكل
طرف لديه م�صاحله املختلفة -الو�صول التفاق حول هذه الأ�سئلة ،ناهيك عن
الو�صول �إىل اتفاق مع �إيران .فالواليات املتحدة قد بد�أت بالتعامل مع مع�ضلة
الإبقاء على نظام العقوبات (عدا العقوبات التي ّ
مت الن�ص على �إزالتها يف االتفاق
امل�ؤقت) واحل�ؤول دون ت�آكلها .و�سيتوجب على الإدارة ]الأمريكية[ الحقا ً �أن
تقرر �إمكانية وكيفية احلفاظ على م�صداقية اخليار الع�سكري ،الذي قد �سبق
و ّ
مت تقوي�ضه .كما �أنه على الإدارة �أن تتعامل مع امل�شكلة املتعلقة بالكوجنر�س
وذلك من خالل املواجهة حول تلك الق�ضايا ،والذي �سوف يحاول اتخاذ
�إجراءات تراها الإدارة �ضارة باملفاو�ضات.
�أما بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” ،والتي ُت َع ُّد مهددة ب�شكل خا�ص من قبل امل�رشوع
النووي الإيراين ،فعليها �أن تتخذ جملة من القرارات .فمن الوا�ضح �أنه ال ميكن
لـ“�إ�رسائيل” �أن تنفذ خيارا ً ع�سكريا ً خالل فرتة التفاو�ض احلالية .ولذلك على
احلكومة الإ�رسائيلية �أن تقرر فيما �إذا كان �رضوريا ً �إحياء اخليار الع�سكري،
يف حال ا�ستمرت املفاو�ضات �إىل ما بعد الوقت املخ�ص�ص� .أما �إذا ف�شلت
املفاو�ضات ،ف�إن على “�إ�رسائيل” �أن تقرر �إما �أن تلج�أ للخيار الع�سكري� ،أو
تنظر �أوالً �إىل �إمكانية فر�ض عقوبات �إ�ضافية� .إن امل�س�ألة الرئي�سية التي يتوجب
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على “�إ�رسائيل” �أن تعاجلها هي كيفية منع الواليات املتحدة والقوى الكربى
الأخرى من التنازل عن العنا�رص املهمة يف � ّأي اتفاق مقبول مع �إيران� ،أي التي
�ستمنع �إيران من احل�صول على قدرة اخرتاق فعالة .وميكن حتقيق هذا الهدف
فقط من خالل حوارات مكثفة مع القوى الكربى ،وعلى ر�أ�سها الواليات
املتحدة.
ومن بني امل�سائل الأخرى التي يتوجب على “�إ�رسائيل” مواجهتها هو ما
ي�شمل تراكم القوة الع�سكرية .و�أهمها هو �إما املحافظة على قدرات ع�سكرية
فقط ،والتي ُت َع ّد مهمة ب�شكل عام يف م�سارح �أقرب �إىل “�إ�رسائيل” وال ت�صل
�إىل �إيران (وهو خيار ثمنه معقول)� ،أو اال�ستمرار بتطوير قدرات �إ�ضافية من
�أجل الت�أكد �أن اخليار الع�سكري الإ�رسائيلي جتاه �إيران ما زال قائماً ،بالرغم
من التكلفة الكبرية احلا�صلة من تطوير قدرات ع�سكرية على الأجل الطويل.
ونظرا ً للو�ضع االجتماعي  -االقت�صادي يف “�إ�رسائيل” ،يظهر �أن االحتمال
الثاين �أكرث �إ�شكالية.
وفقا ً لذلك ،على “�إ�رسائيل” �أن ت�سعى جاهدة من �أجل الو�صول �إىل اتفاق
مع الإدارة الأمريكية على حتديد ال�صفقة املعقولة ،واملعايري ملثل هكذا �صفقة،
واخلطة البديلة من �أجل �إيقاف �إيران �إذا مل يتم التو�صل التفاق بني �إيران
والقوى الكربى .ويتوجب �أي�ضا ً على “�إ�رسائيل” الإبقاء على �صدقية اخليار
الع�سكري يف حال ف�شلت البدائل.
�إن امل�ساحة التوافقية بني “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة ،بجانب قدرة
القوى الكربى على الإبقاء على نظام العقوبات� ،إ�ضافة �إىل تهديد ع�سكري ذو
م�صداقية من قبل الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” ،وكذلك قوة الرئي�س الإيراين
ح�سن روحاين  Hassan Rouhaniيف �رصاعات القوى الداخلية يف �إيران ،كلها
متغريات �ستحدد نتيجة الأزمة الإيرانية.
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العملية ال�سيا�سية بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني:
بعك�س التوقعات التي �أ�شارت �أن الرئي�س �أوباما ،الذي ف�شل يف �إعادة �إطالق
املفاو�ضات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية خالل واليته الأوىل� ،سيويل �أهمية
دنيا للعملية ال�سيا�سية بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني يف واليته الثانية ،فقد
عمل وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي � John Kerryإىل جعل �إحياء
املفاو�ضات بني الطرفني �أولوية ق�صوى .وقد جنح ت�صميمه و�إ�رصاره يف جعل
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني يتخلون عن ال�رشوط التي و�ضعوها لإعادة �إحياء
املفاو�ضات.
و�ستنتهي الأ�شهر الت�سعة املخ�ص�صة لتلك املفاو�ضات يف ني�سان/

�أبريل  ،2014و ُت َّعد فر�ص جناح هذه اجلولة من املحادثات �ضئيلة .فالفجوات
بني املواقف �شا�سعة ،وعدم الثقة املتبادلة تعقد � ّأي جهود لت�ضييق الفجوات.
فكل من الطرفني يعتقد �أن الطرف الآخر لن ميلك الإرادة لتقدمي احلد الأدنى
من التنازالت ال�رضورية ل�صياغة اتفاق ما .فاجلانب الإ�رسائيلي ال يعتقد �أن
الفل�سطينيني �سيقبلون باتفاق ي�ضمن �أمن “�إ�رسائيل” ب�شكل ٍ
كاف ،ويوافق
على و�ضع ح ّد لل�رصاع وكل املزاعم ،ويتخلى عما ي�سمى حقّ العودة� .أما
الفل�سطينيون فال يعتقدون �أن اجلانب الإ�رسائيلي راغب بالعودة �إىل
حدود  1967و�أنه �سي�سمح للفل�سطينيني بجعل �رشقي القد�س عا�صمتهم.
ومن وجهة نظر فل�سطينية ،تريد “�إ�رسائيل” �أن توا�صل ال�سيطرة على ال�ضفة
الغربية من خالل و�سائل �أخرى ،وبالتايل يوجد “�إفراط” يف املطالب الأمنية.

حتاول الواليات املتحدة ج�رس اخلالفات بني الطرفني عرب �صياغة ت�سوية
مقرتحة يف جمال الأمن ،حتت فر�ضية �أن اتفاقا ً على هذه الق�ضية �سيقود لفتح
ال�صعد الأخرى حمل النزاع .وي�شعر الو�سطاء الأمريكان
ثغرة والتقدم على ُ
بكل و�ضوح �أنه حاملا يتم تلبية مطالب “�إ�رسائيل” الأمنية ،ف�إن “القد�س”
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�ستكون �أكرث مرونة يف املجاالت الأخرى .ولهذا ال�سبب فقد تكلم اجلرنال
املتقاعد جون �آر� .ألني  General (ret.) John R. Allenوفريقه ،الذين �صاغوا
املقرتح الأمريكي حول الأمن ،ب�شكل رئي�سي �إىل الإ�رسائيليني .وقد رف�ض
الفل�سطينيون املقرتح ،ور�أوه منحازا ً ل�صالح “�إ�رسائيل” .وقد ك�شف هذا
اجلهد الأمريكي املبذول للتو�سط حول ق�ضية الأمن عن مدى ات�ساع الفجوة
بني الطرفني .و�إذا مل ُيظهر الفل�سطينيون � ّأي مرونة ب�ش�أن الرتتيبات الأمنية
بني الطرفني ،والتي ُت َّعد من �أخف امل�شاكل ،ف�إنه من ال�صعب الت�صديق ب�أنهم
�سيكونون �أكرث مرونة يف و�ضع ح ّد لل�رصاع �أو حول مطالب الالجئني بحق
العودة.
ومع ذلك ،فمن املرجح �أن تقوم “�إ�رسائيل” والفل�سطينيون بتنفيذ وعودهم
و�أن ي�ستمروا بالتفاو�ض حتى ني�سان� /أبريل  ،2014بالرغم من ال�صعوبات
والعقبات .وبالوقت نف�سه ،يتوجب على كال الطرفني �أن يفكروا فيما ميكن
فعله �إذا ما ف�شلت املفاو�ضات حول الت�سوية النهائية.
يتوجب على “�إ�رسائيل” �أن ت�أخذ باحل�سبان ب�أن هذه قد تكون الفر�صة
الأخرية للو�صول �إىل ح ّل الدولتني .فالعمليات اجلارية على الأر�ض التي قد
جتعل من التوجه نحو و�ضع الدولة الواحدة ال رجعة فيها ،مع كل املخاطر
التي ميثلها هذا التطور بالن�سبة لـ“يهودية �إ�رسائيل” وهويتها الدميوقراطية
والر�ؤية ال�صهيونية .ومن النتائج الإ�ضافية املحتملة للف�شل يف الو�صول �إىل
اتفاق هي �إ�ضعاف ال�سلطة الفل�سطينية �إىل درجة االنهيار واتخاذ قرار من
العبني دوليني -خ�صو�صا ً االحتاد الأوروبي -ب�أنه ال جدوى من اال�ستمرار
يف اال�ستثمار يف امل�رشوع غري الناجح الذي يدعى ال�سلطة الفل�سطينية� .إن
م�س�ألة منع �أو التقليل احلاد يف امل�ساعدات الدولية للفل�سطينيني يجعل رعاية
املناطق الفل�سطينية ،مع كل امل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية امل�صاحبة ،هي
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بيد “�إ�رسائيل” فقط ،لأنه طاملا ال يوجد اتفاق بني الطرفني ،ف�إن املجتمع الدويل
يع ُّد “�إ�رسائيل” م�س�ؤولة عن م�صالح ال�سكان املعي�شية يف املناطق التي تقع
حتت �سيطرتها.
كما �أن هناك م�ؤ�رشات على �أن امليل العام يف “ال�شارع” الفل�سطيني يتجه
نحو دعم �إعادة �إحياء “العنف” �ض ّد “�إ�رسائيل” .ففي ال�سنوات الأخرية كان
من امل�ؤكد �إىل ح ّد معقول �أن الفل�سطينيني مل يكن لديهم رغبة بالعودة �إىل فو�ضى
ومعاناة االنتفا�ضة الثانية ،و�أن اجلو ال�سائد كان عندئذ معار�ض للعنف� ،إال �أنه
يظهر �أن هناك عالمات تغيري �أولية� .إذ �إن مرور الوقت قد �آتى �أُكله؛ ف�أطفال
االنتفا�ضة هم الآن �شباب بالغون وال ت�شكل ذكرياتهم للأحداث التي جرت
منذ � 12-10سنة � ّأي ردع .وعندما يتم �إ�ضافة حالة الإحباط املتنامية لدى
ال�شعب الفل�سطيني ،من جراء االفتقار للعملية ال�سيا�سية ،ف�إن التغري يف التوجه
العام يبدو معقوالً �أكرث� .إن الزيادة الن�سبية يف الهجمات الإرهابية “ال�شعبوية”
والتي لي�ست من ِقبَل التنظيمات -قد يدل على تغري يف اجلو العام ،وقد يكوناندالع انتفا�ضة ثالثة م�س�ألة وقت فقط .و�إن انفجارا ً كهذا �سيكون خمتلفا ً عن
�أعمال العنف يف املناطق الفل�سطينية يف �أواخر الثمانينيات و�أوائل القرن احلادي
والع�رشين .و�إن هذه التطورات �أي�ضا ً عر�ضة لت�رسيع اجلهود املبذولة يف نزع
ال�رشعية عن “�إ�رسائيل” يف العامل الغربي .وبنا ًء عليه ،ف�إن الو�ضع الراهن ال
يخدم م�صالح “�إ�رسائيل” اال�سرتاتيجية ،و�إنه ال ب ّد من و�ضع خطة بديلة.
و�إىل الآن ،اخلطة الوحيدة الأخرى الوا�ضحة هي “خطة الفل�سطينيني
البديلة” .فعلى املدى الق�صري ،ترتكز هذه اخلطة على حملة دبلوما�سية
قوية و�شاملة �ض ّد “�إ�رسائيل” يف الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات الدولية من �أجل
احل�صول على اعرتاف بدولة فل�سطينية �ضمن حدود  1967وت�صعيد حملة
نزع ال�رشعية عن “�إ�رسائيل” .وعلى املدى الطويل ،من املرجح �أن ي�سعى
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الفل�سطينيون نحو ح ّل الدولة الواحدة .وينبغي على “�إ�رسائيل” اال�ستعداد
لتلك االحتماالت عرب تقدمي خطتها البديلة� ،إذ ال ميكنها �أن ترتك الو�ضع الراهن
واخلطة الفل�سطينية البديلة الالعبني الوحيدين يف ال�ساحة.
وينبغي على “�إ�رسائيل” �أن تنتهج �سيا�سة ت�ؤكد �أنها لن تتحمل املالمة
على ف�شل املفاو�ضات .وهذا �رشط �أ�سا�سي لنجاح التعامل مع اال�سرتاتيجيات
الفل�سطينية البديلة .ويرتتب على ذلك �إذا ً �أنه يجب على “�إ�رسائيل” �أن جتد
جماالً للمناورة يف املفاو�ضات مما ُيظهِر مرونة وا�ستعداد كافيني جل�رس
اله ّوات يف املواقف ،وهو الأمر الذي �سيحفز اجلانب الفل�سطيني على اال�ستمرار
يف املفاو�ضات �إىل ما بعد ني�سان� /أبريل  .2014و�إذا تقدمت الواليات املتحدة
مبقرتح لإطار اتفاق �أو مبادئ ت�سوية نهائية ،عندها يتوجب على “�إ�رسائيل”
�أن تبذل كل جهد للرد ب�إيجابية على معظم املبادئ ،لتظهر ،على الأقل �أمام
الواليات املتحدة� ،أنه ال ميكن لومها على ف�شل املفاو�ضات .و�سيكون لهذه
الق�ضية �أي�ضا ً تبعات يف ال�ساحة الداخلية الإ�رسائيلية� ،إذ �ستعزز ال�شعور
بالإن�صاف وعدم وجود خيارات �أخرى ،خا�صة �إذا ن�ش�أ �رصاع عنيف.
وبالتايل ف�إنه من التو�صيات �أن ترى “�إ�رسائيل” يف التقدم نحو و�ضع
الدولتني البديل اال�سرتاتيجي ،حتى لو مل يوجد اتفاق كامل بني الطرفني.
وميكن اتخاذ هذه الإجراءات �إما من خالل اتفاق بني اجلانبني �أو �أحادي
ال�شكل .بالن�سبة لإجراءات التفاو�ض فهي املف�ضلة بكل و�ضوح ،لأنها تنطوي
على التزامات من كال الطرفني .لكن القيادة الفل�سطينية تعار�ض ب�شدة � ّأي
اتفاقات جزئية� ،إذ تع ّدها و�سائل لـ“�إ�رسائيل” لإدامة �سيطرتها على ال�ضفة
الغربية وتفر�ض احلل الإ�رسائيلي من جانب واحد .ويف الوقت نف�سه ،قد يغري
الفل�سطينيون موقفهم جتاه هذه الفكرة عندما يواجهون خطر ف�شل املحادثات
ب�شكل ملمو�س.
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وثمة طرق خمتلفة لت�شجيع الفل�سطينيني على قبول هكذا اتفاقات م�ؤقتة.
�أحدها هو التخلي عن مبد�أ “ال �شيء متفق عليه حتى ُيتفق على كل �شيء” ،وهو
الأمر الذي �سيمكن املفاو�ضات من التو�صل �إىل ت�سوية دائمة على ح ّد �سواء
مع اتفاقات جزئية .و�سي�ستطيع الطرفان حتديد املجاالت التي ميكن التو�صل
�إليها عرب اتفاق قابل للتنفيذ ،بينما ت�ستمر املفاو�ضات� .أما الطريقة الثانية فهي
و�ضع ت�صور التفاقات جزئية كتتمة التفاق �سنة  1995املرحلي .وحقيقة
الأمر� ،أن املرحلة الثالثة من �إعادة انت�شار اجلي�ش الإ�رسائيلي املن�صو�ص عليها
يف هذه االتفاقية مل يتم تنفيذها بعد .و�إذا ما ا�ستطاع الطرفان االتفاق على
مبادئ ت�سوية دائمة ،حتى دون تفا�صيل ،ف�سيكون من الأ�سهل البدء بتنفيذ
االتفاقات اجلزئية.
�إن الإجراءات �أحادية اجلانب� ،سواء كانت من�سقة مع اجلانب الفل�سطيني
(وهي احلالة املثالية) �أم غري من�سقة (�أقل تف�ضيالً) هي اخليار الأخري ،لكنه
على الأرجح هو الوحيد فقط املتبقي والذي يتوقف على “�إ�رسائيل” وح�سب،
�إذا رف�ض الفل�سطينيون احللول اجلزئية .و�سيكون من ال�صعب بالن�سبة
لـ“�إ�رسائيل” �أن تتبنى فكرة الإجراءات �أحادية اجلانب ،نظرا ً ملوقف اجلمهور
الإ�رسائيلي مما نتج عن الإجراءات الأحادية يف جنوب لبنان وقطاع غزة.
على � ّأي حال ،وب�رصف النظر عن النتائج ال�سقيمة لتلك الإجراءات ،ف�إن
القرار اال�سرتاتيجي املبني عليها كان �سليماً :معظم اجلمهور الإ�رسائيلي مل
ُيرد �إبقاء ال�سيطرة على املنطقة الأمنية يف لبنان �أو �إبقاء ال�سيطرة على قطاع
غزة� .إن امل�شكلة تكمن يف تنفيذ القرارات نوعا ً ما .فالدرو�س امل�ستفادة من
عملية االن�سحاب من لبنان �سنة  2000واالن�سحاب من غزة �سنة  2005قد
ت�ساعد يف �ضمان التنفيذ ال�صحيح �إذا قررت “�إ�رسائيل” ر�سم حدودها من
طرف واحد .ويف هذا الإطار ،ال ب ّد �أن ي�سبق � ّأي �إجراء �أحادي اجلانب مقرتح
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يع ُّد جمزيا ً من قبل حلفاء “�إ�رسائيل” الغربيني وعلى �أن يتم تنفيذه بالتن�سيق
معهم ،الأمر الذي �سيك�سب �رشعية ل�سيا�سة “�إ�رسائيل” .وينبغي على قوات
اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن تبقى يف وادي الأردن لكي متنع عمليات تهريب ال�سالح
و“الإرهابيني” �إىل داخل ال�ضفة الغربية ،مع بقاء املنطقة كورقة م�ساومة يف
املفاو�ضات امل�ستقبلية حول ت�سوية دائمة .ويجب ترحيل ال�سكان اليهود من
املناطق التي يتم �إخال�ؤها وتعوي�ضهم ب�شكل منا�سب.
وعلى الفل�سطينيني �أي�ضا ً �أن ينظروا فيما ينبغي فعله �إذا ف�شلت املحادثات.
على امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،عليهم �أن يقرروا بني �أن يتخلوا عن ح ّل الدولتني
�أو �أن يتبنوا ا�سرتاتيجية الدولة الواحدة .ف�أكرث الفل�سطينيني يرون ميزات يف
هذه اال�سرتاتيجية ،نظرا ً لثقتهم ب�أنهم �سوف يك�سبون ال�سباق الدميوغرايف.
ويف هذه املرحلة ،ما تزال القيادة يف رام اهلل متيل �إىل ا�سرتاتيجية الدوليتني،
لكن من خالل و�سائل �أخرى غري املفاو�ضات� .إحدى الطرق قيد الدرا�سة هي
احل�صول على اعرتاف من الأمم املتحدة بدولة فل�سطينية؛ والطريقة الأخرى
هي من خالل “املقاومة ال�شعبية”.
وهاتان الو�سيلتان فيهما العديد من نقاط ال�ضعف .فعرب توجيه
منا�شدة للمجتمع الدويل وامل�ؤ�س�سات الدولية ،مثل املحكمة اجلنائية الدولية
� ،International Criminal Courtسيويل الفل�سطينيون وجوههم عن
رسعون من عملية نزع ال�رشعية ،لكن ميكن لهذين احللّني �أن
“�إ�رسائيل” وي� ّ
يثمرا نتائج حمدودة وبطيئة فقط ،ومن امل�شكوك فيه �إن كانا �سيدفعان نحو
� ّأي تغيري مهم يف موقف احلكومة الإ�رسائيلية .كما �أن ح ّل “املقاومة ال�شعبية”،
والذي يع ُّد ال عنفي �أو عنيف ب�شكل حمدود (كر�شق احلجارة على �سبيل
املثال) ،ين�ضوي على تناق�ض داخلي .ف�إذا ما ّ
مت تنفيذه بحذر و�سيطرة من
القيادة الفل�سطينية لتجنب الت�صعيد �إىل درجة العنف الكامل ،ف�إنه لن ميلك � ّأي
ت�أثري جوهري على ال�سيا�سة الإ�رسائيلية .ومن الناحية الأخرى� ،إذا ما جرى
الأمر على نطاق وا�سع بقليل من ال�سيطرة ،فمن املرجح �أن ي�صل الأمر �إىل
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ت�صعيد نحو عنف �شامل من كال الطرفني .ومن امل�شكوك فيه �أن تكون القيادة
الفل�سطينية ،التي هي نف�سها لديها م�شكلة مع ال�رشعية الداخلية ،قادرة على �أن
تقوم على ر�أ�س “مقاومة �شعبية” وا�سعة االنت�شار ،ومن غري الوا�ضح �أبدا ً �أن
مثل هكذا انتفا�ضة �شعبية �ست�ستهدف �أوالً و�أخريا ً ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها.
وعلى الأرجح ف�إن االعرتاف بنقاط �ضعف هذه اخليارات �سيجعل القيادة
الفل�سطينية تفكر باال�ستمرار يف املفاو�ضات يف �سنة .2014
ويتوجب على الواليات املتحدة �أي�ضا ً �أن تتخذ قرارات مهمة� .إذ ينبغي على
الفريق الأمريكي �أوالً �أن ي�أخذ بعني االعتبار الطريقة ال�صحيحة لتقدمي اتفاق
�إطار لكال الطرفني ،و�إىل � ّأي درجة يجب �أن ميا َر�س ال�ضغط لت�شجيعهما على
القبول بهذه ال�صيغة .وال�س�ؤال الآخر املطروح هو عند � ّأي مرحلة من ال�شهور
الت�سعة املخ�ص�صة لهذه اجلولة من املفاو�ضات ،وح�سب � ّأي معايري� ،سوف
يكون من ال�رضوري �أن يعلن ف�شل املحادثات املنذر باخلطر ،وكيف من�ضي
قدما ً �إذا حدث هذا الأمر� .إن �أحد البدائل هو تقليل التدخل الأمريكي ب�شكل كبري
يف امل�سار الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ،مما يعني العودة �إىل �سيا�سة �إدارة �أوباما
يف واليته الأوىل .ومن امل�شكوك فيه ،على � ّأي حال ،فيما �إذا �سيو�صي كريي
بهذا ،نظرا ً اللتزامه اجلاد بهذه الق�ضية .كما ميكن �أي�ضا ً للواليات املتحدة �أن
تر ِّوج لفكرة التقدم التدريجي نحو واقع الدولتني من خالل و�سائل متنوعة،
و�أن حتاول �أن متدد الفرتة الزمنية املمنوحة للمفاو�ضات.
ويف �سياق هذا النقا�ش ،ينبغي معاجلة املع�ضلة املتعلقة بقطاع غزة الواقع
حتت �سلطة حما�س .وخالل هذه املرحلة ،يبدو �أن “�إ�رسائيل” وال�سلطة
الفل�سطينية والواليات املتحدة قد اعتمدت نهجا ً تطبق فيه االتفاقات فقط على
ال�ضفة الغربية ،وب�شكل تدريجي فقط .لكن هذا ال ُيعفي �أولئك امل�شاركني يف
املفاو�ضات من �رضورة اتخاذ قرار متعلق ب�سيا�سة خا�صة بقطاع غزة.
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هناك ثالث �سيا�سيات بديلة حمتملة فيما يتعلق بقطاع غزة� .أولها �أن
ت�ستمر ال�سيا�سة احلالية يف احتواء حما�س .لقد �أ�صبحت هذه ال�سيا�سة �أكرث
تعقيدا ً ب�سبب ال�ضغط الذي ميار�سه النظام امل�رصي على حما�س ،والذي
ي ُع ُّدها امتدادا ً حلركة الإخوان امل�سلمنيَ .
وتثّل هذا ال�ضغط ب�إغالق املعابر
احلدودية بني م�رص وقطاع غزة ،وكذلك املواجهة امل�رصية للبنية التحتية
للـ“�إرهاب” يف �سيناء وعمليات تهريب ال�سالح �إىل قطاع غزة .هذه الإجراءات،
م�صحوبة بابتعاد حما�س عن الراعي الإيراين نتيجة دعم �إيران لنظام ب�شار
الأ�سد ،قد �أ ّثرت �سلبا ً على حما�س ،وب�شكل خا�ص على و�ضعها االقت�صادي
وال�سيا�سي .كما �أنها زادت من اعتماد قطاع غزة على “�إ�رسائيل” وقو�ضت
الهدف الأ�سا�سي من االن�سحاب الإ�رسائيلي� ،أي االنف�صال عن قطاع غزة� .إن
ال�ضغط على حما�س من �ش�أنه �أن يجعلها يف حالة يرثى لها ،وقد يدفعها مرة
�أخرى للمواجهة مع “�إ�رسائيل”  -خ�صو�صا ً بالنظر �إىل جهودها يف �إعادة بناء
بنيتها التحتية “الإرهابية” يف ال�ضفة الغربية و�ش ّن الهجمات “الإرهابية” من
املنطقة -حتى بالرغم من كون هذه الطريقة ت�شكل خطرا ً وا�ضحا ً بالن�سبة
للمنظمة� .إن العمليات املنطلقة من قطاع غزة �ض ّد “�إ�رسائيل” ،مثل �إطالق
ال�صواريخ ،والهجمات “الإرهابية” التي ت�ستخدم الأنفاق الخرتاق املناطق
الإ�رسائيلية ،وغري ذلك� ،سوف يج ّر ردا ً قا�سيا ً من “�إ�رسائيل” من ال�صعب
على حما�س ا�ستيعابه ،وذلك نظرا ً لنق�ص الدعم من م�رص وعزلها عن التزود
بالأ�سلحة .عندها �سيكون احتواء حما�س هو البديل املرغوب ،لكن يف الوقت
نف�سه �سيتوجب العمل على تقليل اعتمادية قطاع غزة على “�إ�رسائيل” قدر
الإمكان.
�أما البديل الثاين فهو �إ�رشاك م�رص يف اجلهود لإ�سقاط حما�س يف قطاع غزة
من خالل تركيبة من الإجراءات ال�سيا�سية (ممار�سة ال�ضغوط لعقد انتخابات
يف ال�سلطة الفل�سطينية) ،وال�ضغط االقت�صادي املتوا�صل ،وحتى الو�سائل
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الع�سكرية .ويعزز هذا البديل ال�س�ؤال املتعلق ببديل ما حلكومة حما�س .ومن
غري الوا�ضح فيما �إن كان ثمة بديل حقيقي حلكم حما�س يف قطاع غزة ،و�إن
وجد ،فما تركيبته .كما �أنه من ال�صعب ر�ؤية كيف �سي�ستطيع حممود عبا�س
�أن ي�ستعيد ال�سيطرة على قطاع غزة دون انتخابات عامة ،ناهيك عن حقيقة �أن
هناك احتمال �ضعيف ،وهو الآن يف �أدنى م�ستوياته ،ب�أن حما�س �ستوافق على
�إجراء انتخابات .وطاملا �أنه من غري الوا�ضح فيما �إن كان هناك قوة براجماتية
موحدة وقوية ميكنها �أن حتل مكان حكم حما�س دون تدخل ع�سكري خارجي،
ف�إن هذه اال�سرتاتيجية غري مو�صى بها بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل”.
البديل الثالث بالن�سبة لقطاع غزة هو ا�ستغالل �ضائقة حما�س لإحداث
تغيري جذري يف �سيا�ستها ،الأمر الذي �سيجربها على �أن ت�صبح �رشيكا ً
“�صامتا ً” يف العملية ال�سيا�سية .ولتنفيذ هذه ال�سيا�سة ،من ال�رضوري �إجراء
حوار مع املنظمة من �ش�أنه تو�ضيح فيما �إن كان من املمكن دفع حما�س يف هذا
االجتاه .وبينما ن�ستعر�ض هذا اخليار اجلدير باالهتمام ،ف�إنه يف الوقت احلايل
تبدو الظروف غري م�ؤاتية ل�سيناريو تتخلى مبوجبه حما�س عن مفاهيمها
الأيديولوجية التي ال تعرتف بـ“�إ�رسائيل” والتي ت�شجع على ممار�سة املقاومة
“العنيفة”.
اال�ضطرابات يف العامل العربي:
لقد كان التغيري الأكرب يف العامل العربي يف �سنة  2013هو االنتكا�سة التي
منيت بها قوة الإ�سالم ال�سيا�سي ال�صاعدة ،على وجه اخل�صو�ص ،الإخوان
امل�سلمون واحلركات التي تتحمل ر�ؤى �شبيهة بخ�صو�ص دور الدين يف
املجتمع والدولة .و�أكرث التطورات �أهمية يف هذا ال�سياق كان �إ�سقاط الرئي�س
حممد مر�سي يف م�رص عرب حركة احتجاجية �ضخمة من قبل اجلي�ش .ولقد كان
لهذا االنقالب تداعيات جذرية يف العامل العربي .فقد �شجع معار�ضة الإخوان
امل�سلمني يف دول �أخرى و�أ�ضعف الدعم ال�شعبي لها ومكانتها ب�شكل عام يف
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كثري من الأماكن .و�سيجعل هذا التطور من ال�سهل احتواء التهديد املت�أتي من
قبل الإخوان امل�سلمني للأنظمة الأخرى يف املنطقة ،مبا فيها الأردن .وبالفعل،
لقد �أجربت حكومة الإخوان امل�سلمني يف تون�س على اال�ستقالة و ّ
مت ا�ستبدالها
بحكومة تكنوقراط.
وال�س�ؤال هو ما الذي �سي�ؤدي �إىل جناح الإخوان امل�سلمني ،التي �سبق و�أن
اعتربت النجم ال�صاعد ،من اال�ضطرابات الإقليمية؟ �إن �أحد االحتماالت هو
العودة �إىل الديكتاتورية الع�سكرية ،وهو ما حدث يف م�رص .حيث �أن ال�شعب
مدرك لقوته وقد فقد �إىل ح ّد كبري خوفه من احلكام ،مع ذلك ،ف�إنه لي�س من
الوا�ضح فيما �إن كانت الديكتاتورية الع�سكرية �أمرا ً مقبوالً .وهناك احتمال
�آخر ،وهو �إ�ضعاف الدولة وفقدانها احلكم ،مبحاذاة خطورة انهيار الدول و/
�أو �أن ت�صبح دوالً فا�شلة .وما زال هناك احتمال �آخر وهو �صعود املزيد من
املجموعات املت�شددة ،مبا فيها القاعدة ،وال�سلفيني ،والعنا�رص اجلهادية .ففي
�سورية ،على �سبيل املثال ،ثمة عملية جارية جتمع بني هذين االحتمالني.
وعلى � ّأي حال ،ف�إن هذه التطورات تلقي ب�أثر رئي�سي على ميزان القوى
الإقليمي ،متمثالً ب�شكل �أ�سا�سي بال�رصاع املحتدم بني املحور ال�سني الذي
تقوده ال�سعودية واملحور ال�شيعي الذي تقوده �إيران.
وحتوي هذه التطورات يف طياتها على خماطر وفر�ص بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل”.
�إذ �إن عدم ا�ستقرار احلكومات و�ضعفها يف الدول املجاورة يزيد من احتمالية �أن
تقوم جمموعات م�سلحة غري الر�سمية باخرتاق املناطق احلدودية و�أن جتعل
م�شكلة الأمن العادي �أمرا ً �أكرث خطورة .وهذا االجتاه �سبق و�أن تو�ضح يف
�سيناء ،وقد بد�أ يرت�سخ يف �سورية يف مناطق قريبة من احلدود مع “�إ�رسائيل”.
ويف الوقت ذاته ،ف�إن التحدي الذي يفر�ضه زيادة الن�شاط الإرهابي على حدود
“�إ�رسائيل” من قبل جمموعات �إرهابية مثل القاعدة ،وهو �أمر لي�س باجلديد،
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�إىل الآن مل يتج�سد يف تهديد ا�سرتاتيجي ،وقد �أح�سنت “�إ�رسائيل” يف التعامل
معه .ومن اجليد اال�ستمرار يف الإعداد للتعامل مع هذا التهديد و�صياغة مبد�أ
منا�سب ،ولكن ال ينبغي و�صفه ب�أنه كارثة ت�سونامي تفر�ض تهديدا ً وجوديا ً
على “�إ�رسائيل”.
يف هذه املرحلة ،يبدو من وجهة نظر �إ�رسائيلية� ،أن الفر�ص التي تقدمها
الفو�ضى يف العامل العربي تفوق املخاطر التي تتعر�ض لها .بداية� ،إن تدهور
العالقات بني املحورين ال�سني وال�شيعي و�ضعف املحور ال�سني ،كنتيجة
للحرب الأهلية يف �سورية يف املقام الأول ،قد و�سع من هام�ش “�إ�رسائيل” يف
املناورة يف ال�رشق الأو�سط و�إيجاد فر�صة لتو�سيع تعاونها مع دول املحور
ال�سني� .إن �إمكانية �أن ينجو نظام الأ�سد من احلرب الأهلية حا�رضة بل �أنها
�أ�صبحت راجحة ،نظرا ً الن�سداد الأفق يف �سورية بني النظام واملتمردين ،لكن
يف جميع الأحوال �سيكون النظام �أ�ضعف حاالً� .أما حزب اهلل ،حليف النظام
الأ�سد ،فقد تعر�ض ل�رضر �سيا�سي نتيجة انخراطه يف احلرب الأهلية ال�سورية.
كما �إن تعرث ّ
حظ حركة الإخوان امل�سلمني ي�ضاعف من �إمكانية التعاون بني
“�إ�رسائيل” والدول ال�سنية املعتدلة ،والتي ُت َع ُّد بالأ�صل حم�سوبة على املع�سكر
الغربي يف العامل العربي .وعلى امل�ستوى امللمو�س ،لقد زال القلق ب�ش�أن تدهور
العالقات بني “�إ�رسائيل” وم�رص .بل ّ
مت رفع م�ستوى التعاون بني “�إ�رسائيل”
وم�رص ب�ش�أن الإرهاب يف �سيناء ويف مواجهة حكومة حما�س يف قطاع غزة.
�إال �أنه ما زال هناك درجة من اخلطر على املدى البعيد ،لأنه من ال�صعب التنب�ؤ
بردة فعل الإخوان امل�سلمني ،التي حتتفظ بقب�ضة قوية على قطاعات وا�سعة
من املجتمعات العربية ،جتاه القمع بالقوة الع�سكرية �أو جتاه �ضغط اجلمهور
الليربايل� .إن احتمال انزالق الأمور نحو حرب �أهلية يف م�رص قائم ،و�سيكون
لهذا الأمر عواقب وخيمة بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” نظرا ً لقربها اجلغرايف ولدور
م�رص املركزي يف العامل العربي ،لكن هذا ال�سيناريو لي�س راجحاً.
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من ناحية �أخرى� ،إن �ضعف احلكومات املركزية املجاورة لـ“�إ�رسائيل”،
وتركيزها على امل�شاكل الداخلية ي�ضعف �إىل ح ّد كبري التهديد التقليدي الذي
ت�شكله جيو�شها على “�إ�رسائيل”  -حتى �إن زاد ثقل التهديدات الع�سكرية
غري النظامية واملتماثلة يف املنطقة نتيجة لذلك .وطاملا �أن �إيران مل حت�صل بعد
على قدرة �إنتاج �أ�سلحة نووية ،ف�إن خطر �أ�سلحة الدمار ال�شامل يف ال�رشق
الأو�سط قد تراجع الآن .وبعد التهديد بعمل ع�سكري �أمريكي ،وافقت �سورية،
البلد الذي ميلك القدرات الأكرب يف الأ�سلحة الكيميائية ،على تفكيك تر�سانتها
الكيميائية ،ومن الوا�ضح �أنه �سيكون الأمر ذاته بالن�سبة للرت�سانة البيولوجية.
وجادل البع�ض يف �أن الأحداث يف ال�رشق الأو�سط قد �أثبتت �أنه ال رابط
بني الق�ضايا اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية التي تواجه “�إ�رسائيل” :فعلى �سبيل
املثال ،ال يوجد �صلة بني الربنامج النووي الإيراين والق�ضية الإ�رسائيلية -
الفل�سطينية� .إذ يفوق قلق دول “اخلليج الفار�سي” من التهديد الإيراين قلقها
من الق�ضية الفل�سطينية ،وعليه ف�إنه ال توجد عالقة بني رغبتهم بالعمل �ض ّد
�إيران وبني التطورات على امل�سار الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني .كما ميكن �أن
يثار جدل واقعي ب�أن الدافع الكامن وراء برنامج �إيران النووي ال عالقة له
بـ“�إ�رسائيل” وال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي .وحتى �إذا كان هذا �صحيحاً،
على � ّأي حال ،فمن ال�صحيح �أي�ضا ً �أن القدرة على اال�ستفادة من فر�صة التعاون
بني “�إ�رسائيل” ودول ال�رشق الأو�سط يعتمد جدا ً على ما يح�صل على امل�سار
الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ،نظرا ً للر�أي العام العربي حول الق�ضية الفل�سطينية.
وعالوة على ذلك� ،إذا كانت �إيران ت�ستغل العداء لـ“�إ�رسائيل” يف العامل العربي
لتعزيز نفوذها ،ف�إنه بناء على ذلك ،ينبغي �أن يكون تخفيف العداء جتاه
“�إ�رسائيل” يف ال�شارع العربي �أداة مهمة يف مناجزة املحور الإيراين.
وعندما تتخذ “�إ�رسائيل” قرارات ب�ش�أن �سيا�ستها بخ�صو�ص الق�ضية
النووية الإيرانية وبخ�صو�ص �أ�سلحة الدمار ال�شامل ب�شكل عام ،وكذلك ب�ش�أن
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الق�ضية الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية ،وتوزن التطورات يف دول اجلوار املت�أثرة
بالفو�ضى يف العامل العربي ،ف�إن عليها �أن ت�أخذ هذا االقرتان باحل�سبان .و�إذا
كان لدى “�إ�رسائيل” م�صلحة يف �إن�شاء نظام �أمني �إقليمي يف ال�رشق الأو�سط
م�ستندة على التعاون مع بع�ض بلدان املنطقة على الأقل ،ف�إنه يتوجب عليها �أن
تعرتف ب�أن � ّأي �أزمات �أو جناحات على امل�سار الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني �أو � ّأي
تطورات جتاه �إيران �سيكون لها ت�أثري هائل على القدرة على �صنع تقدم نحو
هذا الهدف.
مكانة الواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط:
�إن ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة هي �أحد الركائز الأ�سا�سية
لو�ضع “�إ�رسائيل” اال�سرتاتيجي وقوتها الرادعة .لذلك ف�إن � ّأي �ضعف يف
مكانة الواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط له ت�أثري مبا�رش و�سلبي على و�ضع
“�إ�رسائيل” اال�سرتاتيجي .لقد تراجعت �صورة القوة الأمريكية وقدرتها على
ممار�سة نفوذها يف املنطقة و� ّأي مكان �آخر يف العامل ب�شكل كبري يف ال�سنوات
الأخرية .وي�ؤكد البع�ض �أن ذلك �ضعف حقيقي ،وذلك ب�سبب ف�شل الواليات
املتحدة يف العراق و�أفغان�ستان وان�سحاب القوات الأمريكية من البلدين ،دون
حتقيق الأهداف التي من �أجلها �أر�سلت يف املقام الأول .وهناك عامل �آخر يذكر
ل�ضعف مكانة �أمريكا يف ال�رشق الأو�سط ،وهو ر ّد فعل الواليات املتحدة على
“الربيع العربي” ،والذي �أعطى انطباعا ً حللفائها �أنه �سيتم التخلي عنهم يف
وقت حاجتهم لها .ويرى �آخرون ب�أن ال�ضعف حمل النقا�ش هو ب�شكل �أ�سا�سي
م�س�ألة “�صورة” ،و�أنه يف الواقع �سلمت الواليات املتحدة ،بكل ب�ساطة،
مبحدودية قوتها التي لطاملا كانت موجودة.
وبغ�ض النظر عما �سبق ،فـ “ال�صورة” ُت َع ّد مهمة �أي�ضاً ،و�إن “ال�صورة”
ال�ضعيفة تقو�ض نفوذ الواليات املتحدة على حلفائها يف ال�رشق الأو�سط .ومما
ال �ش ّك فيه� ،أن الواليات املتحدة قد �أظهرت ترددا ً يف ا�ستخدام القوة املتاحة لها.
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عالوة على ذلك ،فقد �أعلنت �إدارة �أوباما بنف�سها �أن �أهمية �رشق �آ�سيا
ومنطقة املحيط الهادئ قد زادت مقارنة بال�رشق الأو�سط ،ووفقا ً لذلك تقوم
ب�ضبط تركيزها اال�سرتاتيجي ومتحورها نحو �رشق �آ�سيا .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
تقرتب الواليات املتحدة من اال�ستقالل يف جمال الطاقة ،بعد التطورات الهائلة
يف تنمية موارد الغاز والنفط اخلا�صة بها .وقد �أثارت هذه امليول القلق ب�أن
الواليات املتحدة مل ت�صبح �أ�ضعف فقط ،بل �إنها تخطط للتخلي عن ال�رشق
الأو�سط.
ومع ذلك ،ال يبدو �أن هذا االدعاء املفرط ي�ستند �إىل دليل وا�ضح� .إذ �إن
الواليات املتحدة �ست�ستمر يف اعتبار ال�رشق الأو�سط كمنطقة مهمة من كل
النواحي اال�سرتاتيجية؛ يف جمال الطاقة ،ومعقل الإرهاب الإ�سالمي ،وقناة
ال�سوي�س ،و�أمن “�إ�رسائيل” ،واالنت�شار املحتمل للأ�سلحة غري التقليدية،
وطموحات الهيمنة الإيرانية .وبالنظر �إىل مكانة ال�صني املتزايدة ،ف�إن اعتماد
الأخرية على الطاقة من ال�رشق الأو�سط �سيتطلب من الواليات املتحدة ب�أن
حتافظ على و�سائل مهمة يف ممار�سة نفوذها يف املنطقة .بالإ�ضافة �إىل �أن � ّأي
حتليل متعلق بقوة عظمى بديلة للواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط يك�شف
�أنه ال يوجد دولة ميكنها يف الواقع �أن حتل حمل الواليات املتحدة و�أن ت�ستثمر
املوارد الالزمة ملعاجلة م�شاكل املنطقة .و�إن اجلدل الذي ُي�سمع يف بع�ض الدوائر
يف “�إ�رسائيل” ،وهو �أن “�إ�رسائيل” بحاجة للبحث عن حلفاء �آخرين للحلول
حمل الواليات املتحدة كداعم ا�سرتاتيجي ،هو جدل ال �أ�سا�س له يف الواقع� .إذ ال
يوجد قوة �أخرى دعمت “�إ�رسائيل” يف ال�ساحة الدبلوما�سية الدولية على مدار
 57عاما ً م�ضت� ،أو عار�ضت على الدوام القرارات املناه�ضة لـ“�إ�رسائيل” يف
الأمم املتحدة .وال يوجد قوة �أخرى منحت “�إ�رسائيل” �أكرث من ثالث مليارات
دوالر �سنويا ً على �شكل م�ساعدات ع�سكرية ،وال يوجد قرين مماثل ملجموعات
ال�ضغط القوية والنافذة والداعمة لـ“�إ�رسائيل” (خ�صو�صا ً الإيباك .)AIPAC
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ويبدو �أن الواليات املتحدة مدركة جيدا ً �أن الف�شل يف التعامل مع م�شاكل
ال�رشق الأو�سط �سيكون تدمريا ً للذات .وقد يجر هذا الأمر هزات ل�سوق الطاقة
العاملي التي من �ش�أنها �أن تلحق الأذى بحلفاء الواليات املتحدة وبالواليات
املتحدة نف�سها (على الرغم من ا�ستقالليتها يف جمال الطاقة)؛ والعنف النا�شئ
يف ال�رشق الأو�سط (�إذ ما زالت ذاكرة �أحداث � 11أيلول� /سبتمرب حا�رضة)؛
وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل .وعندها ميكن االفرتا�ض �أن املزاعم ب�أن
الواليات املتحدة تتخلى عن ال�رشق الأو�سط �أمر �سابق لأوانه.
كما �أن ت�رصفات “�إ�رسائيل” ت�ؤثر ب�شكل كبري على موقف الواليات املتحدة
يف ال�رشق الأو�سط� .إن تقوي�ض اجلهود الدبلوما�سية الأمريكية املهمة� ،أو
التقليل من �ش�أن � ّأي ن�شاط ي�سلط ال�ضوء على عجز الواليات املتحدة يف الت�أثري
على احللفاء املقربني املعتمدين على م�ساعداتها يف العديد من املناطق ،لن يقوي
املوقف الأمريكي يف ال�رشق الأو�سط .ولذلك على “�إ�رسائيل” �أن ت�أخذ بعني
االعتبار كيف تقوي املوقف الأمريكي يف ال�رشق الأو�سط -حتى لو كلف هذا
الأمر الكثري.
تو�صيات من �أجل �سيا�سة ا�ستباقية:
تواجه “�إ�رسائيل” قرارات مهمة ت�شمل ما يتعلق بالربنامج النووي
الإيراين ،والعالقات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية ،وعالقاتها مع الدول العربية،
وعالقاتها مع الواليات املتحدة .ويف العديد من احلاالت ،ثمة عالقة قوية بني
القرارات املختلفة .و�أحياناً ،عندما يكون ثمن القرارات وم�ستوى عدم اليقني
فيما يتعلق بال�سيا�سيات امل�ستمدة منها عالياً ،يكون هناك �أ�سباب وجيهة لت�أجيل
اتخاذ القرارات .لكن على ما يبدو �أنه يف �سنة  ،2013اقرتبت “�إ�رسائيل” من
النقطة التي نفد عندها وقت ت�أجيل اتخاذ القرارات� .إذ �إن ثمن جتنب القرارات
�أ�صبح �أكرب من خطر اتخاذها ،بينما الظروف الإقليمية ،والتي هي من �صالح
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ميزان قوى “�إ�رسائيل” مع جريانها ،يجعل من املمكن بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل” �أن
تقتحم خماطر كان من ال�صعب يف ال�سابق الدفاع عنها.
وبح�سب املقولة ال�شعبية التي ترددت يف “�إ�رسائيل” يف الفرتة الأوىل بعد
“الربيع العربي” ،ف�إن �أوقات الغمو�ض �سيئة يف عمليات اتخاذ القرارات،
وينبغي جتنب عملية �صنع القرار يف �أوقات انتظار قدر �أكرب من اال�ستقرار.
هذا املبد�أ مل يعد �صاحلاً� .إنه يعك�س نهجا ً �سلبيا ً يفرت�ض �أن “�إ�رسائيل” غري
قادرة على الت�أثري بالتطورات يف ال�رشق الأو�سط� .صحيح �أن “�إ�رسائيل” ال
متلك ت�أثريا ً كبريا ً على التطورات الداخلية يف دول املنطقة ،لكنها متار�س نفوذها
على الكيفية التي �ست�ؤثر بها هذه التطورات عليها وعلى عالقاتها مع الفاعلني
الإقليميني .فـ“�إ�رسائيل” ُت َع ُّد العبا ً مهماً ،و�إن مل تكن الوحيدة ،والإجراءات
التي تتخذها والتي ال تتخذها ذات �أهمية .ولهذا ال�سبب ،ينبغي على “�إ�رسائيل”
�أن ت�أخذ بزمام املبادرة و�أن تنتهج �سيا�سة ا�ستباقية ،م�ستفيدة من الفر�ص
ومت�صدية املخاطر ،بينما يتم درا�سة العالقة بني خمتلف القنوات والتحديات.
وعلى احلكومة الإ�رسائيلية �أن تعرتف بحقيقة �أن انهيار العملية ال�سيا�سية
بينها وبني الفل�سطينيني �سوف يكون له تبعات على ما بعد ال�ساحة الإ�رسائيلية
الفل�سطينية نف�سها ،يف حني �أن الأمر نف�سه ينطبق على القرارات املتعلقة ب�إيران
والدول العربية والعالقات مع الواليات املتحدة.
وقبل كل �شيء ،يجب �أن تت�ضمن � ّأي �سيا�سة �إ�رسائيلية ا�ستباقية برناجما ً
بديالً (خطة ب) يف حال ف�شلت اجلهود الدبلوما�سية يف الق�ضيتني الرئي�ستني

املتعلقتني ب�أمنها القومي :املحادثات بني القوى الكربى و�إيران ،واملحادثات بني
“�إ�رسائيل” والفل�سطينيني.
ميكن للمحادثات يف جنيف مع �إيران �أن تثبت ف�شلها� ،إذا ف�شلت يف التو�صل
�إىل اتفاق نهائي� ،أو كان ثمة انتهاك �إيراين �صارخ لالتفاق امل�ؤقت املوقع يف
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ت�رشين الثاين /نوفمرب� ،أو �إذا ّ
مت التو�صل �إىل اتفاق تراه “�إ�رسائيل” �سيء� ،أي
اتفاق ي�ضع �إيران على ُبعد �أ�شهر فقط من احل�صول على قنبلة .ويتوجب على
“�إ�رسائيل” �أن حتافظ على قابليتها على اتخاذ �إجراء م�ستقل ملنع �إيران من
احل�صول على قدرات �أ�سلحة نووية� .إن �ش ّن � ّأي هجوم ُيع ُّد خيارا ً �سيئاً� ،إال �أنه
يظل �أف�ضل من و�ضع حت�صل فيه �إيران على قدرات يف ال�سالح النووي .كما �أن
االحتفاظ بقدرات “�إ�رسائيل” �سيبقي �أي�ضا ً على م�صداقية اخليار الع�سكري
خالل املحادثات مع طهران .هذا التهديد كان عامالً �أ�سا�سيا ً يف فر�ض العقوبات
الفعالة على �إيران ،ويف �إقناع النظام يف طهران باملوافقة على حمادثات جدية
مع القوى الكربى ،و�سيكون جوهريا ً يف �إقناع النظام الإيراين بقبول تنازالت
مهمة يف الق�ضية النووية.
�إن و�ضع خطة بديلة بالتن�سيق مع “�إ�رسائيل” يف حال ف�شل املحادثات مع
�إيران ،من �ش�أنه �أن ي�ساعد الواليات املتحدة يف تعزيز �أهدافها املزدوجة يف امل�س�ألة
الإيرانية وهي :منع �إيران من �أن ت�صبح قوة نووية ومنع � ّأي هجوم ع�سكري.
و�ستكون الواليات املتحدة متيقظة يف حال ماطلت �إيران يف املفاو�ضات� ،أو
ارتكبت خرقا ً �صارخا ً لالتفاقات املوقعة .ولدى الإدارة الأمريكية �أداتان
رئي�سيتان ملمار�سة ال�ضغط ،واللتان �أقنعتا طهران بالتفاو�ض حول الربنامج
النووي� .أولها هو الذراع االقت�صادية -عقوبات على االقت�صاد الإيراين ،مبا
فيه �صناعات الطاقة واملجال املايل .وعلى الواليات املتحدة ممار�سة �ضغط
اقت�صادي �أق�سى على �إيران �إذا رف�ضت طهران تعديل مواقفها ،مبا يف ذلك
عقوبات �إ�ضافية من قبل الكوجنر�س ،و�إجراءات �ض ّد واردات النفط الإيرانية
�إىل رو�سيا وال�صني والهند ،والتي مل تت�أثر جتارتها مع �إيران �إال قليالً حتى
الآن .كما يجب على الواليات املتحدة �أن تعزز م�صداقية التهديد الع�سكري
عن طريق التزام وا�ضح من قبل الرئي�س �أوباما ب�أنه �إذا �أحبطت �إيران اجلهود
32

حان وقت اتخاذ القرارات

الدبلوما�سية حلل الأزمة ،ف�إن الواليات املتحدة �ستكون على ا�ستعداد بالقيام
بعمل ع�سكري ملنع �إيران من �إمتام برناجمها النووي .و�سيكون من �ش�أن
الت�أكيد على الت�صميم الأمريكي وتعزيز االلتزام بحرمان �إيران من الأ�سلحة
النووية �أن يح�سن الثقة والتن�سيق بني الإدارة الأمريكية و“�إ�رسائيل” ،ومي ّكن
“القد�س” من �إبداء موقف �أكرث مرونة ،وبالتايل منح وا�شنطن املزيد من هام�ش
املناورة يف املفاو�ضات مع �إيران.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حتتاج “�إ�رسائيل” �إىل و�ضع خطة بديلة فيما يخ�ص
امل�س�ألة الفل�سطينية� .إذ �إن اخليارات التي يواجهها رئي�س الوزراء بنيامني
نتنياهو  Benjamin Netanyahuاليوم هي بني الإبقاء على الو�ضع الراهن
�أو االجنرار �إىل و�ضع يح�صل فيه البديل الفل�سطيني للمفاو�ضات على
اعرتاف ودعم يف ال�ساحة الدولية ،يف ظ ّل معاناة “�إ�رسائيل” من نزع ال�رشعية
املتنامي والعزلة الدبلوما�سية .ولوقف االندفاع نحو هذين البديلني ،اللذين
من الوا�ضح �أنهما ي�سببان �إ�شكالية لـ“�إ�رسائيل”� ،سيكون على احلكومة
الإ�رسائيلية �أن تتخذ بع�ض اخلطوات ،بالتزامن مع الإجراءات الدبلوما�سية،
للحفاظ على “�إ�رسائيل” كـ“دولة يهودية” ودميوقراطية تتمتع ب�رشعية
دولية ،خ�صو�صا ً بني الدول الغربية ،و�أن تعزز من الرتتيبات الأمنية الأمثل.
وميكن لهذا الأمر �أن يتم جزئيا ً عرب تعزيز الإجراءات امل�ستقلة �إ�رسائيليا ً التي
ت�ؤدي �إىل االنف�صال عن الفل�سطينيني ،ويف الوقت نف�سه يتم بذل جهود لتن�سيق
هذه الإجراءات مع الإدارة الأمريكية واحلفاظ على ال�صلة بينها وبني الت�سوية
التوافقية امل�ستقبلية .والغر�ض الرئي�سي هو �إيجاد بديل �إ�رسائيلي يف حال ف�شل
املفاو�ضات ،و ُيق َّدم كرد منا�سب للبديل الفل�سطيني ،وتغيري ح�سابات التكلفة/
املنفعة للفل�سطينيني ،و�إن�شاء ديناميكية جديدة ت�ستعيد من خاللها “�إ�رسائيل”
زمام املبادرة وال ينظر �إليها على �أنها امل�س�ؤولة عن الف�شل يف تعزيز التو�صل �إىل
ت�سوية من خالل املفاو�ضات.
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ويف كال احلالتني الفل�سطينية والإيرانية ،ينبغي على “�إ�رسائيل” �أن
حتافظ على حوار وثيق م�ستمر مع الإدارة الأمريكية من �أجل تعزيز فر�ص
التنفيذ املكلل بالنجاح للبدائل التي تقرتحها .ومن �ش�أن �سيا�سة ا�ستباقية يتم
تن�سيقها مع الإدارة الأمريكية �أن ت�ساعد يف حت�صني مكانة “�إ�رسائيل” يف
ال�رشق الأو�سط ،وقد ي�ساعد يف متهيد الطريق لإجراء حوار مع الدول العربية
الرباجماتية ،وهو الأمر الذي �سين�ضم �إىل املنافع التي ت�ستمدها “�إ�رسائيل” من
التح�سن املتوقع يف عالقاتها مع الواليات املتحدة.

34

يتبو�أ معهد درا�سات الأمن القومي مكانة مهمة بني مراكز
التفكري يف “�إ�رسائيل” التي ت�ؤثر درا�ساتها وحتليالتها يف توجيه
ال�سيا�سيني و�صانعي القرار �سواء يف “�إ�رسائيل” �أم يف غريها .ويع ُّد
امل�سح اال�سرتاتيجي لـ“�إ�رسائيل” من �أهم الإ�صدارات ال�سنوية لهذا
املعهد� ،إذ �إنه يجمع حتليالت وتو�صيات �أهم املفكرين واملحللني
اال�سرتاتيجيني الإ�رسائيليني فيما يتعلق بالإجراءات التي قد
تتخذها “�إ�رسائيل” م�ستقبالً ،مع ا�ستعرا�ض �أهم ال�سيناريوهات
التي قد جتري يف املنطقة.
وقد كتب خال�صة امل�سح مو�ضوع ترجمتنا“ ،حان وقت اتخاذ
القرارات :نحو االتفاقات واخلطط البديلة” ،عامو�س يادلني
 ،Amos Yadlinاملدير احلايل ملعهد درا�سات الأمن القومي،
والرئـي�س ال�سابق للمخابرات الع�سكرية الإ�رسائيلية .وفيها
يحاول يادلني �أن يجمع ع�صارة الدرا�سات الواردة يف امل�سح،
فيعدد املكونات الرئي�سية الإيجابية يف ميزان الأمن القومي.
ثم ي�ستعر�ض التحديات التي تواجه الفكر اال�سرتاتيجي
الإ�رسائيلي ،والتي تتطلب �إيجاد �سيا�سات ا�ستباقية،
ُت ِّول االجتاهات ال�سلبية �إىل مواقف ا�سرتاتيجية �أكرث
مالءمة لـ“�إ�رسائيل” .وت�شمل التحديات الربنامج النووي
الإيراين ،والعملية ال�سيا�سية بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني،
واال�ضطرابات يف العامل العربي وت�أثرياتها على الدول املجاورة
لـ“�إ�رسائيل”� ،أي �سورية وم�رص والأردن ولبنان ،هذا بالإ�ضافة
�إىل تغريات �سيا�سة الواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط.

