اال�شرتاكال�سنوي
بما فيها ر�سوم البريد
لبنـــان� :أفــراد  25$م� ّؤ�ســ�ســات 40$
الدول العربية� :أفراد  30$م� ّؤ�س�سات 50$
دول �أخرى� :أفراد  50$م� ّؤ�س�سات 75$

درا�سات وبحوث

�سعرالعدد
•لبنـــان5000 :ل.ل •�سوريا 100ل�.س
•الأردن2 :دينار •م�صر 15جنيه
•العراق75 :دينار •الكويت2 :دينار
•الإمارات العربية المتحدة20 :درهم
•البحرين2 :دينار •�إيران50000 :ريال
•قطر 20ريال •ال�سعودية15 :ريال
• ُعمان3 :ريال •ال�سودان75 :دينار
•اليمن150 :ريال •ال�صومال�150 :شلن
•ليبيا5 :دينار •الجزائر25 :دينار
•تون�س2 :دينار •المغرب25 :درهم
7يورو
الأوروبية:
•الدول
•�أمريكا و�سائر الدول الأخرى10 :دوالر
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�« oإ�سرائيل» تدفن حل الدولتين ا�ستنزاف الفل�سطينيين وتحييد غزة
عنوان المرحلة المقبلة
 oالعالقات بين رو�سيا وحركات المقاومة في المنطقة
تط ّور ا�ستراتيجي بمواجهة الم�شروع الأميركي
 oتطبيع العالقات الترك ّية-الإ�سرائيل ّية وتداعياته على الق�ض ّية الفل�سطين ّية
 oجولة «بايدن» في المنطقة ...بين خيبة محرجة و�أمل منتظر!
 oمن فريدريك هوف �إلى عامو�س هوك�شتاين :الثروات البحرية والخيانة
� oأ�سعار الطاقة تُوتّر الديمقراطيين على �أبواب االنتخابات الن�صفية:
�سيناريو �إيقاف رو�سيا لإمدادات النفط
 oالتط ّور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها على النظرية الأمنية
الإ�سرائيلية من خالل �سيرة ر�ؤ�ساء الأركان (2022 - 1948م)

د .ع � � �ل� � ��ي درب� � � ��ج
د .ف� � � � ��ؤاد خ �� �ش �ي ����ش
ب� � � � � � � � � ��راءة

درزي

د .روال ح��ط��ي��ط
د .ع�ل��ي ع�ب��ا���س حم ّية
ت��رج �م��ة ري� �ن ��ا ح �م��ود
م��و��س��ى محمد ح��درج

ندوات المركز الدورية

لبنان /بيروت /بئر ح�سن /قرب ال�سفارة المغربية
بناية يون�س ـ ط 1

Lebanon/Beirut/Beer Hassan
near Morocco Embassy
Younis bldg. 1st floor
Tel: 9611 842882 - mobile: 9613 507800
FaX: 9611 843882 - P.O.Box: 25/ 408
e-mail: baheth@bahethcenter.net
www.bahethcenter.net

 oحلقة نقا�ش خا�صة حول الثروة الغازية والنفطية اللبنانية بين الحقوق
والح�صار الأمريكي
 oالندوة الدورية ال�شرق الأو�سط بين ق ّمتي (ج ّدة – طهران) :قراءة في
المخاطر والتحديات والفر�ص
 oحلقة نقا�ش خا�صة بعنوان « :وحدة ال�ساحات»  :معركة تثبيت معادالت
�سيف القد�س

قراءة في كتاب

ال�صين تربط العالم الخلف ّية التي ت�ستند �إليها مبادرة الحزام والطريق

ب �ق �ل��م :ح �� �س��ن �صعب
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الهيئة اال�ست�شارية:
ّ
مفكر عربي من لبنان.
د .عصام نعمان :نائب ووزير سابق/
د .باسم سرحان :أستاذ العلوم االجتماعية في اجلامعة األميركية في بيروت سابقاً.
د .طالل عتريسي :باحث وأستاذ جامعي.
د .علي عقلة عرسان :األمني العام السابق الحتاد الكتّاب واألدباء العرب في سوريا.
د .غسان العزّي :أستاذ العالقات الدولية في ك ّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.
ّ
الدولية/مفكر وباحث.
حماد :رئيس اجلامعة اللبنانية -
د .مجدي ّ

هيئة التحرير :
الرئيس :الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله
مدير التحـرير  :ح�سـن �صعـب

املدير املسؤول  :فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفنّـي� :أحمـد املقـداد

حقول الدرا�سات والأبحاث واملقاالت

مركزية للأ ّمة.
• الق�ضية الفل�سطينية كق�ض ّي ٍة
ٍ
• العالقات الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية :واقعها ،وم�ستقبلها املرجتى.
• درا�سة االتفاقات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ّ
املوقعة مع الكيان ال�صهيوين.
• روح املقاومة واال�ست�شهاد :دوافعها الوطنية والقومية والدينية والإن�سانية.
• حترير فل�سطني كواجب وطني وقومي وديني و�إن�ساين.
• موقع اجلهاد يف الإ�سالم ويف م�سرية الكفاح الوطني الفل�سطيني.
• تعرية «ال�سالم» الزائف مع العد ّو ال�صهيوين ،وك�شف وهم الت�سوية والتعاي�ش معه.
• موقع الإن�سان يف امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي ،كنقطة ارتكاز يف ال�صراع مع الهمجية
الدونية ال�صهيونية.
• درا�سة امل�شاريع ال�صهيونية :اجلغرافية ،الأمنية ،اال�ستيطانية ،ال�سيا�سية
واالقت�صادية� ...إلخ.
• التطبيع والغزو الثقايف ال�صهيوين�-آليات و�سبل املواجهة.
• �أخطار امل�شروع ال�صهيوين على العاملني العربي والإ�سالمي.
• طبيعة و�أهداف امل�شروع الأمريكي يف العاملني العربي والإ�سالمي.
• العالقة بني الواليات املتحدة الأمريكية واحلركة ال�صهيونية والكيان ال�صهيوين.

ّ
املفكرين والباحثني والكتّاب فيها ،مع
ترحب مبشاركة
«دراسات باحث» ّ
التأكيد على مراعاة األمور التالية:
 - 1معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ّ
ودقة يف التوثيق (يف الدرا�سات والبحوث) التي
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة -للتحكيم بوا�سطة هيئة التحرير.
 2ـ حجم املقال ما بني  3000و  4000كلمة.
 - 3حجم الدرا�سة ما بني  6000و 8000كلمة ،وي�شرتط فيها �أن تكون موثّقة علمي ًا،
و�أن تراعي منهجية البحث العلمي�( .إ�سم امل�ؤلّف ،عنوان الكتاب� ،أو املجلّة �أو ال�صحيفة،
دار الن�شر ،مكان الن�شر� ،سنة الن�شر ،رقم ال�صفحة) ،مع �إثبات املراجع نهاية الدرا�سة ،و�أن
بخال�صة ال تتجاوز  50كلمة.
تكون املقاالت والدرا�سات والبحوث مرفقة
ٍ

قواعد الن�رش

ترحب املجلّة بامل�شاركة يف �أبوابها (تلخي�ص كتب ونقدها -تقارير عن الندوات
ّ -4
وامل�ؤمترات حول فل�سطني وال�صراع مع ال�صهيونية) ،مبا ال يزيد عن  7000كلمة لتلخي�ص
الكتاب ونقده ،و� 2500إىل  4000كلمة عن الندوة �أو امل�ؤمتر ،على �أن ال يكون قد م�ضى
خا�ص مع هيئة التحرير ،مع �إر�سال �صورة
باتفاق
على �صدور الكتاب �أكرث من عامني� ،أو
ٍ
ٍ
غالف الكتاب.
� - 5أن ال تكون املا ّدة املر�سلة من�شورة �سابق ًا.
� - 6أن تكون املا ّدة املر�سلة مطبوعة على احلا�سوب الآيل ،ومرفقة بالقر�ص ،جتنّب ًا
بخط وا�ضح.
للأخطاء املحتملة� ،أو �إر�سالها مكتوبة ٍ
ُ - 7يرفق مع كلّ
تعرف بالكاتب.
ٍ
درا�سة �أو بحث تقرير �أو نبذة ّ
 - 8يجري �إعالم الكاتب بقرار هيئة التحرير خالل �شهرين من تاريخ �إر�سال الدرا�سة.
 - 9حتتفظ املجلّة بحقّها يف ن�شر املواد املجازة وفق خطّ ة التحرير.
 - 10املواد التي ال ُتن�شر ال ُتعاد �إىل �أ�صحابها.
املقررة.
 - 11للما ّدة املن�شورة مكاف�أة مال ّية حتدّ دها الالئحة ّ
تعب بال�ضرورة عن ر�أي املركز.
 - 12الآراء الواردة يف املجلّة تعك�س وجهة نظر كتّابها ،وال رّ
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باحث للدراسات

درا�سات باحث

االفتتاحية
من خالل قراءة جمملة لأبرز املتغريات والتح ّوالت ال�سيا�سية والع�سكرية
الت��ي �شهدتها املنطقة يف الأ�شهر الأخرية ،ميكن التقاط بع�ض الإ�شارات �أو
الدالالت املهمة� ،سواء على م�ست��وى ال�رصاع مع امل�رشوع الأمريكي ب�شكل
ع��ام� ،أو على م�ستوى ال�رصاع مع الكيان الإ�رسائيلي وم�رشوعه التو�سعي –
التطبيعي يف فل�سطني واملنطقة.
فف��ي قطاع غ��زة املحا�رص ،ح�صل��ت معركة «وحدة ال�ساح��ات» ،والتي
�أك��دت على موقعي��ة حركة اجله��اد الإ�سالمي الأ�سا�سي��ة يف ال�رصاع مع
العدو ،برغم اخل�سائر التي تك ّبدتها احلركة على م�ستوى قيادتها الع�سكرية،
والعدد الكبري من ال�شهداء واجلرحى املدنيني من ال�شعب الفل�سطيني يف
القط��اع؛ كما ك�شفت املعركة الق�صرية الأمد (�أقل من ثالثة �أيام) عن ثغرات
خط�يرة يف �أ�س�س احل��رب واملواجهة لدى كيان االحت�لال ،جي�شا ً وقيادة
يتحمل �أكالف �أي
�سيا�سي��ة وع�سكري��ة و�أمنية ،وجمتمعا ً خائفا ً وقلق��اً ،وال
ّ
حرب �أو حتى معركة ق�صرية ،مهما كانت اخل�سارة فيها حمدودة.
ويف ال�سي��اق ،برزت على ال�صعيد الدويل والإقليمي املواقف الرو�سية
م�ساع
املدينة للع��دوان الإ�رسائيلي على غزة ،كما عل��ى �سورية ،يف ظل
ٍ
رو�سي��ة لتفعي��ل العالقات اال�سرتاتيجي��ة مع �إيران وتركي��ا و�سورية (ومع
ٍ
ك��رد رو�سي مبا�رش على ال�سيا�سات
بع���ض حركات املقاومة) ،والتي ُف�سرّ ت
الأمريكي��ة اال�ستفزازي��ة �ضد رو�سي��ا وحليفتها ال�صني ،م��ن خالل تو�سيع
الدعم الع�سكري واملايل للنظ��ام الأوكراين ،كما عرب التحركات الأمريكية
الأخرية جتاه تايوان.
�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد
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درا�سات باحث

وال تخفى هنا �أهمية املوارد الغازية والنفطية بالن�سبة لالقت�صاد العاملي،
وخا�ص��ة لالقت�ص��اد الأوروبي والأمريك��ي ،يف م�س��ارات اال�شتباك الدولية
والإقليمي��ة الراهن��ة ،والتي قد تر�سم م�صري الب�رشي��ة لعقود �آتية ،وذلك
ال�ستم��رار ارتباط كل جماالت التقدم ال�صناع��ي والعلمي والتقني مبوارد
الطاقة �إىل حد كبري ،خالل العقود اخلم�سة الآتية على الأقل.
م��ن هنا ب��رزت �أهمية جولة الرئي�س الأمريكي ج��و بايدن الأخرية يف
قمة
املنطقة ،والتي �أخ��ذت �صداها ال�سيا�سي والإعالمي (املبالغ به) ،لت�أتي ّ
طهران اال�ستثنائية (بني قادة �إيران ورو�سيا وتركيا) ٍ
كرد مبا�رش وناجح على
قمة جدّ ة (الأمريكية -اخلليجية) ،والتي ف�شلت يف �إنتاج حلف
خمرجات ّ
عربي�-إ�رسائيلي(ع�سك��ري الطابع) �ضد �إي��ران ،مثل العديد من املحاوالت
التي �سبقتها خالل الأعوام املا�ضية.
�إ ّ
ال �أن هذا الواق��ع ال يق ّلل من خطورة التحركات وال�سيا�سات العدوانية
للحل��ف الأمريك��ي -الإ�رسائيلي-اخلليج��ي ،الذي ي�سعى بق�� ّوة  -ولكن
بالتدري��ج -لإنهاء �أو ت�صفية الق�ضية الفل�سطيني��ة ،وفتح �أبواب التطبيع مع
الكيان املحتل على م�رصاعيها يف الوقت املنا�سب!
يف ه��ذا العدد اجلدي��د من ف�صلي��ة (درا�سات باح��ث) ،جمموعة من
الدرا�سات والبحوث واملقاالت التي تناولت �أبعادا ً خمتلفة مرتبطة بالتطورات
والتح ّوالت اجلارية يف املنطق��ة ،و�أدوار الالعبني الأ�سا�سيني فيها ،وخا�صة
الت�أثري املتزايد لأزمة الطاقة فيها؛ بالإ�ضافة �إىل حلقات النقا�ش التي ُع ِقدت
يف مركز باح��ث للدرا�سات لتحليل الق�ضايا ذات ال�صلة؛ و�أخريا ً قراءة يف
الكت��اب املهم (ال�صني تربط الع��امل :اخللفية التي ت�ستند �إليها مبادرة احلزام
والطريق).
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«�إ�سرائيل» تدفن حل الدولتين

ا�ستنزاف الفل�سطينيين وتحييد غزة
عنوان المرحلة المقبلة
د .علي دربج

❋

ّ
المقدمة
التوجه
حتول مفاجئ يف امل�شهد ال�سيا�سي الداخلي يف «�إ�رسائيل» �أخرياً ،نتيجة
ّ
ح�صل ّ
نحو انتخابات خام�سة عامة يف �أقل من �أربعة �أعوام ،وذلك بعد �أن خل�صت احلكومة
االئتالفية �إىل �أنها لن تتمكن من ال�صمود .وعليه� ،سيتبادل رئي�س احلكومة ،نفتايل بينيت،
من�صبه مع �رشيكه يف احلكم ،يائري البيد ،وفق اتفاق �سابق بينهما.
لكن هذا امل�ستجد على ال�صعيد احلكومي مل يغيرّ �شيئ ًا يف ال�سيا�سة ال�صهيونية امل ّتبعة
جتاه ال�شعب الفل�سطيني ،الذي يواجه ممار�سات غري م�سبوقة من العدوان والقتل والتنكيل
يف الأرا�ضي املحتلة التي �أ�صبحت على فوهة بركان قد ينفجر يف �أي وقت (و�إن كان
العدو حمكوم ًا بالتهدئة ال ّآنية لإجناح زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إىل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة واملنطقة يف منت�صف متوز املقبل).
وقد تطال حمم هذا الربكان�،إذا ما انفجر ،خمتلف دول املنطقة ،بعدما رفعت
حدة �سيا�ستها املمنهجة
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ،خالل ال�شهرين الأخريين ،من ّ
لقتل الفل�سطينيني؛ ف�ض ً
ال عن م�صادقتها على بناء �آالف الوحدات اال�ستيطانية اجلديدة
وحما�ض يف اجلامعة اللبنانية –الدولية.
❋ كاتب �صحايف وباحث �سيا�سي
رِ
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يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س ،على الرغم من املعار�ضة الظاهرية للواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي.
ويف الواقع ،ف�إن «�إ�رسائيل» مل ترتك و�سيلة �أو طريقة �إ ّال واعتمدتها ال�ستفزاز م�شاعر
الفل�سطينيني والتنكيل بهم ،وذلك من خالل اقتحام جماعات امل�ستوطنني ال�صهاينة
املتكررة للم�سجد الأق�صى وباحاته وتدمريها بع�ض مقتنياته ،وتقييدها و�صول امل�سيحيني
ّ
لالحتفال ب�سبت النور؛ ف�ض ً
ال عن �إف�ساح حكومة االحتالل املجال للجماعات اليمينية
املتطرفة القتحام باحات امل�سجد املبارك والتهديد بذبح القرابني ب�شكل غري معهود داخله.
أ�رص عليها القادة
�أما ذروة هذه اال�ستفزازات ،فتم ّثلت بتنظيم «م�سريات الأعالم» التي � ّ
ال�صهاينة (وما زالوا)،واملنهمكني حالي ًا ب�إن�شاء حتالف �إقليمي عربي� -إ�رسائيلي على غرار
حلف «الناتو» الأطل�سي ،بهدف مواجهة �إيران.
و�أكرث من ذلك ،يقوم جي�ش االحتالل ب�شكل �شبه يومي باقتحامات ملدن ال�ضفة الغربية
وخميمها ،وي�شتبك ب�شكل مبا�رش مع مقاومني
وخميماتها وقراها ،ال �سيما منطقة جنني ّ
ّ
فل�سطينيني ،ويك ّثف من الإعدامات امليدانية بدم بارد ،والتي ازدادت ب�شكل ملحوظ بعد
اغتيال ال�صحافية الفل�سطينية يف قناة اجلزيرة� ،شريين �أبو عاقلة ،يف �صباح � 11أيار ،2022
يف مدينة جنني ،يف م�شهد يعود بنا �إىل �أحداث االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية مطلع الألفية
الثالثة.
وانطالق ًا من ذلك ك ّله ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :ماهي �أ�سباب كل هذا الت�صعيد
الإ�رسائيلي؟ و�إىل ما يهدف االحتالل من وراء هذه ال�سيا�سة العدوانية؟ وما عالقة الت�صعيد
الإ�رسائيلي بالرتكيبة ال�سيا�سية الداخلية للكيان وبه�شا�شة ال�سلطة الفل�سطينية؟ و�أين املقاومة
الفل�سطينية من ّ
كل ما يجري؟

�أو ً
ّال� :سيطرة الأحزاب المتطرفة على الم�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،باتت الأحزاب اليمينية املتطرفة تتمتع بح�ضور وا�سع
وفاعل يف امل�شهد ال�سيا�سي الإ�رسائيلي .فقبل عام واحد ،وحتديداً يف  13حزيران ،2021
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أ� ّدت حكومة �إ�رسائيلية جديدة بقيادة نفتايل بينيت -زعيم احلزب اليميني املتطرف والذي
لتحل ّ
ّ
حمل حكومة بنيامني نتنياهو
فاز فقط ب�سبعة مقاعد من �أ�صل  -120اليمني الد�ستورية
اليمينية -والتي ا�ستمرت منذ عام .2009�أطلقت احلكومة اجلديدة على نف�سها ا�سم «حكومة التغيري» ،وذلك بعد �أربع جوالت
انتخابية �سابقة منذ عام  ،2019ف�شلت خاللها يف منح �أي حزب �أغلبية وا�ضحة؛ وبالتايل
مل تنجح جميع الأحزاب الرئي�سية يف ت�شكيل ائتالف حاكم((( .لكن»التغيري» الذي كانت
تتب ّناه احلكومة اجلديدة يقت�رص على امل�شهد ال�سيا�سي الداخلي فقط.

قدمت احلكومة �صورة جديدة بالنظر �إىل �أنها �أطاحت بنتنياهو
وعلى هذا ال�صعيدّ ،
فريدا للغاية ،وهو عبارة عن حتالف ي�ضم �أحزا ًبا من �أق�صى
وبالليكود
و�ضمت ائتالفًا ً
ّ
مرة حزب ًا عربي ًا ،وهو القائمة العربية
اليمني� ،إىل الو�سط� ،إىل الي�سار؛ كما ّ
�ضم لأول ّ
املوحدة املح�سوبة على «احلركة الإ�سالمية» يف «�إ�رسائيل».
ّ
�أ ـ ـ ر�ؤية حكومة بينيت للعالقة مع الفل�سطينيين

لتقدمه فيما يتعلق بالعالقات
يف الواقع ،مل يكن لدى حكومة بينيت -البيد الكثري ّ
ّ
«حل الدولتني» �ضمن خطط احلكومة �أو املجتمع
مع الفل�سطينيني ،حيث مل يعد
الإ�رسائيلي .وتُظهر ا�ستطالعات الر�أي العام التي �أجراها املعهد الإ�رسائيلي للدميقراطية يف
�أيلول  ،2021ب�أن  33.3باملائة �أجابوا ب�أن �أولوية احلكومة الق�صوى يجب �أن ّ
تركز على
الو�ضع االقت�صادي ،فيما قال  23.6باملائة �إن الأولوية ملكافحة جائحة فريو�س كورونا؛
يف حني ر�أى  4.4باملائة فقط ب�أن الأولوية الق�صوى يجب �أن تكون العمل نحو اتفاق مع
الفل�سطينيني.
حتوالت جذرية يف االجتاهات ال�سائدة داخل املجتمع الإ�رسائيلي
وهذا الواقع يعبرّ عن ّ
ّ
وحل الدولتني ،الذي تراجع ت�أييده بني الإ�رسائيليني ب�صورة
ب�ش�أن العالقة مع الفل�سطينيني
 1ــ حكومة بينيت تخ�رس الغالبية يف الربملان بعد ا�ستقالة نائبة من االئتالف اعرتا�ضا على "اخلبز املخمر" ،موقع
https://arabic.euronews.com
يورو نيوز العربي� 4 ،أيار .2022
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ّ
مطردة خالل العقد املا�ضي ،من  71باملائة يف عام � 2010إىل  47باملائة يف نهاية ،2018
وذلك ح�سب م�ؤ�شرّ ال�سالم الذي ُيجريه املعهد الإ�رسائيلي للدميقراطية.

كما وجدت �سل�سلة من اال�ستطالعات احلديثة التي �أجرتها «جمموعة �سيفان هري�ش
انخفا�ضا يف ت�أييد ّ
حل
هوفلر» وزمال�ؤها يف «معهد هرت�سليا» متعدد التخ�ص�صات،
ً
الدولتني من  47باملائة يف عام � 2018إىل  40باملائة يف عام .((( 2020

ب ـ ـ رف�ض حكومة بينيت للتفاو�ض مع ال�سلطة الفل�سطينية

املت�صدعة جتاه ال�سلطة الفل�سطينية،
أي�ضا يف نظرة احلكومة الإ�رسائيلية
طر�أ تغيرّ كبري � ً
ّ
و�سبل التعاون والتن�سيق معها .حتى
واالعتماد الكامل عليها يف �إدارة �شو�ؤن الفل�سطينينيُ ،
ني�سان  ،2014كانت �إ�رسائيل تفاو�ض الفل�سطينيني على �أ�سا�س ّ
أعدها وزير اخلارجية
خطة � ّ
وتت�ضمن م�رشوع «اتفاق �إطار» لإحالل ت�سوية �سيا�سية لل�رصاع
الأمريكي جون كريي،
ّ
الفل�سطيني -الإ�رسائيلي وفق مبد�أ ّ
«حل الدولتني»(((.

تعهد
لكن هذا الأمر تغيرّ مع و�صول بينيت �إىل رئا�سة حكومة الكيان .فهو كان قد ّ
مرة برف�ض �إقامة دولة فل�سطينية ،ورف�ض اتفاق �أو�سلو واملفاو�ضات ال�سيا�سية؛
يف �أكرث من ّ
وكذلك رف�ض بينيت لقاء � ٍّأي من قادة ال�سلطة الفل�سطينية.

ّ
الحل ال�سيا�سي مع الفل�سطينيين
ج ـ غياب

ظل تراجع فر�ص تطبيق ّ
يف ّ
حل الدولتني ،وعدم تب ّني م�رشوع �سيا�سي بديل� ،سواء من

ِقبل اليمني �أو الو�سط ،املهيمنني على امل�شهد ال�سيا�سي ،بد�أت احلكومة الإ�رسائيلية اجلديدة
تتحدث عن «تقلي�ص م�ساحات ال�رصاع» مع الفل�سطينيني.

ففي كلمة لـ«بينيت» �أثناء مرا�سم �أداء حكومته اليمني يف الكني�ست ،قال« :يجب
 Peace Index (2010-2018) Israel Democracy Institute, (access on 02 January 2022): https://ـ 2
en.idi.org.il/centers/1159/1520

 3ــ �إيهاب حمارمة ،ملاذا كل هذا الت�صعيد الإ�رسائيلي يف فل�سطني؟ جريدة العربي اجلديد� 21 ،أيار .2022
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حتمل امل�س�ؤولية .الهدوء(على اجلانب الأمني) �سي�ؤ ّدي �إىل خطوات يف
على الفل�سطينيني ّ
املجاالت االقت�صادية وتقليل االحتكاك وتقلي�ص ال�رصاع.

واملوقف ذاته تب ّناه �أي�ض ًا وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ،يائري البيد ،الذي قال قبل اجتماعه

مع وزير اخلارجية الأمريكية �أنتوين بلينكن� ،إنه �سيناق�ش معه «تعزيز قدرتنا على الدفاع
لكل من
عن �أنف�سنا ،والعمل لتقلي�ص ال�رصاع بيننا وبني الفل�سطينيني((( ،وحت�سني احلياة ٍ
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني.

وهذا يقودنا بالتايل �إىل التقدير ب�أن هناك اتفاق ًا �إ�رسائيلي ًا ما بني اليمني والو�سط على

تقلي�ص االحتكاك مع الفل�سطينيني ،عن طريق تقلي�ص م�ساحات ال�رصاع ،وذلك على
ح�ساب ّ
حل الدولتني.
د ـ مفهوم «تقلي�ص ال�صراع»

ت�شري الر�ؤية اجلديدة التي يطرحها عدد من ال�سا�سة ال�صهاينة ،الذين ا�ستخدموا عبارة

قدمه �أ�ستاذ التاريخ الإ�رسائيلي
«تقلي�ص م�ساحات ال�رصاع»؛ وكذلك ُيظهر التف�سري الذي ّ

املقرب من رئي�س الوزراء بينيت ،ميخا غودمان ،والذي ُين�سب �إليه �صياغة املفهوم� ،أن
ّ
اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية اجلديدة هي حماولة لرت�سيخ «الو�ضع الراهن» لإ�رسائيل يف ال�سيطرة
على املناطق الفل�سطينية ،ولكن مع تقليل اال�ضطرابات واملخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض لها

�إ�رسائيل نتيجة للإحباط الفل�سطيني وفقدان الأمل ،وذلك من خالل املكاف�آت االقت�صادية

وت�سهيل احلياة اليومية للفل�سطينيني(((.

ّ
املخطط الرئي�سي «لتقلي�ص ال�رصاع» يف مقرتح غودمان
وعليه ،ميكن العثور على

املن�شور بعنوان «ثماين خطوات لتقلي�ص ال�رصاع» ،حيث ي�ؤكد غودمان �أن �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية والقد�س ال�رشقية وغزة لي�ست حمتلة يف الواقع ،لأن الفل�سطينيني ال ميلكون حق

 -4ماهر ال�رشيف ،ميخا غودمان وم�صطلح "تقلي�ص" ال�رصاع الفل�سطيني-الإ�رسائيلي ،موقع م�ؤ�س�سة الدرا�سات
https://www.palestine-studies.org/ar
الفل�سطينية� 12 ،آب .2021
 -5حملي الأ�سمر ،جديد حكومة بينت« :تقلي�ص ال�رصاع ،جريدة العربي اجلديد� 19 ،آب .2021
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ال�سيادة عليها .لكنه يو�ضح �أن الفل�سطينيني �أنف�سهم «محُ ت ّلون»؛ مبعنى �أن حياتهم اليومية
تخ�ضع ل�سيطرة �إ�رسائيل من خالل جي�شها.
وبالتايل ،ف�إن خطة «تقلي�ص ال�رصاع» تنطوي على تخفيف بع�ض ال�ضغوط االقت�صادية
واليومية على الفل�سطينيني ،وتعمل �أي�ض ًا على تقليل التفاعل واالحتكاك املبا�رش بينهم
وبني االحتالل الإ�رسائيلي .ومن �أجل حتقيق ذلك ت�شمل اخلطوات املقرتحة� :إن�شاء طرق
التفافية لربط املدن والقرى الفل�سطينية دون املرور عرب مناطق امل�ستوطنات ونقاط التفتي�ش
الإ�رسائيلية ،وتو�سيع ال�سيطرة الفل�سطينية قلي ً
ال على بع�ض �أجزاء املنطقة (ج) ،وتوفري عدد
�أكرب من ت�صاريح العمل للفل�سطينيني داخل �إ�رسائيل ،وف�صل االقت�صاد الفل�سطيني عن
الإ�رسائيلي ،و«االعرتاف بفل�سطني ولي�س حدودها».
�أما من الناحية الع�سكرية والأمنية ،ف�ست�ستمر املخابرات واجلي�ش الإ�رسائيلي يف العمل
والن�شاط يف جميع الأرا�ضي الفل�سطينية ،عن طريق املالحقات واالعتقاالت واحل�ضور
اجلوي والف�ضاء
الع�سكري الإ�رسائيلي الدائم يف وادي الأردن وال�سيطرة على املجال
ّ
الكهرومغناطي�سي كام ً
ال.
ويك�شف غودمان �أن الهدف النهائي للخطة لي�س ال�ضم �أو االن�سحاب ،بل هي عبارة
عن «مناورة تت�صدى للتهديد الدميوغرايف (الذي ميكن �أن يجلبه �ضم ال�ضفة) دون دفع
ثمن ،من حيث تعري�ض الأمن للخطر (الذي يعتقد �أن االن�سحاب �سيجلبه).
جدا �أن اخلطة اجلديدة لن ت�ؤ ّدي �إىل تطبيق ّ
حل الدولتني ،حيث ال
وعليه ،من الوا�ضح ً
يوجد اتفاق (يف هذه اخلطة) على االن�سحاب من امل�ستوطنات �أو تق�سيم مدينة القد�س.
ّ
«حل الدولتني» ،لكنها يف
وبالتايل ،ف�إن هذه اخلطوات من الناحية العملية لن ت�ؤ ّدي �إىل
نف�س الوقت تهدف �إىل خلق «حالة دولتني»(((.
مبعنى �أنه لن تكون للفل�سطينيني دولة ذات �سيادة ،ولكن �س ُتدار حياتهم اليومية ب�شكل
م�ستقل عن �إ�رسائيل قدر الإمكان ،وحتى مع االعرتاف الدويل بدولة فل�سطني دون اتفاق
 -6املرجع ذاته.
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ماهية حدودها.
على ّ

من هنا ،ف�إن اخلطة املذكورة هي ترجمة عملية خلطة «ال�سالم االقت�صادي» التي
اقرتحها بنيامني نتنياهو �سابق ًا� ،أو لفكرة «دولة فل�سطينية» �صغرية ومم ّزقة جغرافي ًا وال

تتمتع ب�سيادة حقيقية على �أرا�ضيها وحدودها و�سيا�ستها اخلارجية و�سيا�سة الهجرة ،والتي

مت اقرتاحها يف «�صفقة القرن» وتب ّناها الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب كمقاربة
ّ
حلل النزاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي.

ً
ثانيا� :ضعف ال�سلطة الفل�سطينية وغياب البدائل
�سمى
نتيجة لالنتكا�سات التي ُمنيت بها ال�سلطة الفل�سطينية
ِ
(املراهنة دائم ًا على ما ُي ّ

وماليا،
�سيا�سيا واقت�صاديًا
ال�سالم) �إ ّبان عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،دونالد ترامب،
ً
ً

وانعكا�سات ذلك على ما تواجهه ال�سلطة اليوم ،وب�سبب املقاربة التي تعتمدها الإدارة
الأمريكية احلالية بتهدئة ال�رصاع بدلاً من �إيجاد حلول حقيقية له ،باتت ال�سلطة الفل�سطينية

�ضعيفة ّ
ه�شة مرتبكة يف �سيا�ساتها ،وغري قادرة على �إدارة �أزماتها املتتالية .وهذا ما يف�سرّ
ملفات متابعة،
تال�شي قدرتها يف التعامل مع
كتف�شي جائحة «كوفيد –  ،»19وت�أجيلها
ٍ
ّ
مر�شحيها
االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية ،وقتلها النا�شط الفل�سطيني نزار بنات ،وخ�سارة ّ
يف البلديات الرئي�سة يف ال�ضفة الغربية ،والحق ًا يف االنتخابات الط ّ
البية ،وتعاظم �أزمتها
االقت�صادية واملالية ،وغري ذلك(((.

وقد انعك�س �ضعف ال�سلطة الفل�سطينية على �أدائها وظائفها الأمنية املرتبطة بحماية
�أمن املحتل وم�ستوطنيه ،والتي كانت وما زالت ملتزمة به� ،أق ّله عرب التن�سيق الأمني الذي
تتم�سك به ال�سلطة بالرغم من اجلرائم الإ�رسائيلية اليومية املرتكبة بحق ال�شعب الفل�سطيني.

حتديدا ما يف�سرّ تدخل �سلطات االحتالل للتعامل مع عمليات �أمنية وع�سكرية كانت
وهذا
ً
ال�شبان الفل�سطينيني الذين ّ
ينفذون
ال�سلطة تقوم بها يف �أوقات �سابقة ،ال �سيما مالحقتها ّ
 -7غيث العمري ،ال�سيا�سة الفل�سطينية �أكرث انق�سام ًا من �أي وقت م�ضى ،املوقع العربي ملعهد وا�شنطن ل�سيا�سات
ال�رشق الأدنى� 21 ،أيار www.washingtoninstitute.org/ar .2021
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حرروا �أنف�سهم من �سجن
عمليات يف «�إ�رسائيل» ،وبحثها عن الأ�رسى الفل�سطينيني الذين ّ
خميم جنني.
�شبان «كتيبة جنني» وا�شتباكها معهم ع�سكري ًا داخل ّ
جلبوع ،ومطاردتها ّ

كما �أف�سحت الطريقة التي تتعامل بها �سلطات االحتالل مع الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية (بدلاً من ال�سلطة الفل�سطينية ال�رشيكة يف التن�سيق الأمني والو�شاية على املقاومني)

املجال لإعدام الفل�سطينيني وقتلهم بدم بارد؛ وما يع ّزز ذلك وجود تعليمات جديدة

�صدرت يف �أواخر العام املن�رصم تتيح جلي�ش االحتالل �إطالق النار على الفل�سطينيني من

مربر.
دون وجود ّ

ومع ذلك ،ال تزال القيادة الفل�سطينية تتم�سك بخيار ّ
حل الدولتني ،مع �أن �إ�رسائيل

جتاوزت هذا احلل من الناحية الواقعية .بل ميكن القول �إن املواقف وال�سيا�سات الفل�سطينية

من الناحية الواقعية �أي�ض ًا متاهت مع اخلطوات الإ�رسائيلية ال�ساعية �إىل خلق واقع جديد
يتجاوز ّ
حل الدولتني(((   .
 1ـ غياب البدائل:
ال متلك القيادة الفل�سطينية بدائل للخطوات الإ�رسائيلية املت�سارعة على �أر�ض الواقع،
ّ
ومقطعة.
والهادفة �إىل حتويل الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل كانتونات منعزلة
من الناحية العملية ،انتهى م�رشوع ال�سلطة القائم على احلل ال�سيا�سي ،ومل يعد للقيادة
الفل�سطينية �سوى التهديد ّ
بحل ال�سلطة واللجوء �إىل املنظمات الدولية لل�ضغط على �إ�رسائيل؛

وهي �سيا�سة قدمية ي ّتبعها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،ولكن دون الإقدام على �أي
يهدد بالتخ ّلي عن
خطوات ملمو�سة على هذا ال�صعيد .فمنذ عام  2015والرئي�س عبا�س ّ

جميع االتفاقات والتفاهمات مع �إ�رسائيل ،مبا فيها الأمنية؛ ولكنه مل ينفّذ ذلك بالرغم من

الدعم ال�شعبي الوا�سع ملثل تلك القرارات ،حيث يطالب  69باملائة من الفل�سطينيني بوقف
العمل باتفاقات �أو�سلو.

 -8املرجع ذاته.
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كرر الرئي�س عبا�س تهديداته باالن�سحاب من االتفاقيات مع
يف �أيلولّ ،2021
م�سجلة يف مداوالت الدورة ال�ساد�سة وال�سبعني �أمام
أقر يف كلمة
ّ
�إ�رسائيل ،وذلك عندما � ّ
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،بف�شل املجتمع الدويل وهيئات الأمم املتحدة يف ّ
حل الق�ضية
الفل�سطينية وال�ضغط على �إ�رسائيل من �أجل حتقيق ّ
حل الدولتني .وبالرغم من �إقراره بف�شل
الأمم املتحدة ،عاد عبا�س ودعا الأمم املتحدة �إىل ت�شكيل �آلية دولية لتوفري احلماية لل�شعب
الفل�سطيني على حدود الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف عام  ،1967مبا فيها القد�س ،والدعوة
والتوجه ملحكمة العدل الدولية(((.
يل لل�سالم،
مل� ٍ
ؤمتر دو ٍ
ّ

والأنكى �أن عبا�س كان قد طالب �إ�رسائيل باالن�سحاب من الأرا�ضي الفل�سطينية خالل
عامُ ،معرب ًا عن ا�ستعداده للعمل مع �إ�رسائيل خالل هذه املدة على تر�سيم احلدود واالتفاق
هدد عبا�س جمدداً باالن�سحاب من
على ق�ضايا الو�ضع الدائم .ويف حال عدم حتقيق ذلكّ ،
االعرتاف ب�إ�رسائيل على �أ�سا�س حدود عام 1967؛ وهو ما رف�ضته �إ�رسائيل فوراً ،واتهمت
الرئي�س عبا�س ب�أنه «كاذب وقد ولىّ وقته».
 2ـ التم�سك بالتن�سيق الأمني:

�سيكون من ال�صعب على �إ�رسائيل تقلي�ص م�ساحات ال�رصاع واال�ستمرار يف خلق
حقائق جديدة على الأر�ض دون تن�سيق �أمني ف ّعال مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وهو ما يتالءم
مع املخططات الإ�رسائيلية .فمنذ تو ّليه ال�سلطة عام  ،2005مت�سك الرئي�س حممود عبا�س
(�أبو مازن) بالتن�سيق الأمني مع �إ�رسائيل كنهج �أ�سا�سي لإدارة النزاع ،باعتباره حالة �أمنية
«مقد�سة» يجب �أن ت�ستمر ،بالرغم من مطالبة كافة الأطياف والأحزاب والف�صائل
ّ
ي�صب يف م�صلحة
واملنظمات الأهلية الفل�سطينية بوقف حقيقي للتن�سيق الأمني ،والذي
ّ
�إ�رسائيل � ّأو ًال و�أخرياً(.((1
يهدد بوقف االتفاقيات مع �إ�رسائيل وتعليق الإعرتاف بها ،املوقع العربي لقناة  i24نيوز
 -9الرئي�س الفل�سطيني ّ
الإ�رسائيلية.https://www.i24news.tv/ar ،
 -10عو�ض الرجوب� ،إ�رسائيل تع ّزز ال�سلطة الفل�سطينية ..ما الثمن؟ ،موقع قناة اجلزيرة� 1 ،أيلول ،2021
www.aljazeera.net

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

17

«�إ�رسائيل» تدفن حل الدولتني :ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

درا�سات باحث

فبعد االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ( ،)2005-2000واالنق�سام ما بني ال�ضفة الغربية

وقطاع غزة يف عام  ،2007ك َّثفت ال�سلطة من تعاونها الأمني واال�ستخباراتي مع �إ�رسائيل،

�سواء على �صعيد جتفيف الدعم املايل عن الن�شطاء الفل�سطينيني �أو الإجراءات الأمنية
الوقائية �ضد «حركات املقاومة» .ا�ستغ ّلت �إ�رسائيل هذه الأو�ضاع لتح�سني البيئة الأمنية

للم�ستوطنني واجلي�ش الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية وتقليل املخاطر؛ وا�ستطاعت تخفي�ض
عدد كتائب اجلي�ش من  82كتيبة كانت منت�رشة يف ال�ضفة الغربية بعد االنتفا�ضة الثانية� ،إىل
 13كتيبة يف عام .2019

وحتى يومناهذا،ال تزال ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمة بهذه ال�سيا�سة ،حتى بعد ما كان

مرة منذ
من حقبة �صفقة القرن .ففي نهاية �آب  ،2021اجتمع الرئي�س عبا�س ،ولأول ّ

توقف املفاو�ضات الفل�سطينية-الإ�رسائيلية عام  ،2014مع وزير «الدفاع» الإ�رسائيلي بيني

غانت�س ،وبحثا تعزيز التن�سيق الأمني وتقدمي ت�سهيالت اقت�صادية ومعي�شية للفل�سطينيني،
العمال الفل�سطينيني يف �إ�رسائيل ،وت�سهيل البناء و ّمل ال�شمل،
متعلقة بزيادة عدد ت�صاريح ّ
وت�سهيالت اقت�صادية �أخرى.

مقرب من رئي�س الوزراء نفتايل بينيت « :لي�ست هناك عملية
وبعد اللقاء ،قال م�صدر ّ

�سيا�سية مع الفل�سطينيني ،ولن تكون هناك مثل هذه العملية»� .أي �أن اخلطوات الإ�رسائيلية
ال تعدو كونها جزءاً من اخلطة الإ�رسائيلية لتقلي�ص ال�رصاع و�إدامته .فبعد االجتماع،

وافقت �إ�رسائيل على �إقرا�ض ال�سلطة  156مليون دوالر ،وعلى � 5آالف طلب جلمع �شمل

عائالت فل�سطينية ،و�إتاحة خدمة اجليل الرابع لالت�صاالت اخللوية ( 4جي) يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.

مرة �أخرى يف  28كانون الأول  ،2021عندما ا�ست�ضاف
وعاد الطرفان لالجتماع ّ

غانت�س الرئي�س عبا�س يف منزله ،يف � ّأول لقاء لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يف �إ�رسائيل منذ

عام  .2010وكما ح�صل يف االجتماع الأول ،فقد كانت الق�ضايا الأمنية واالقت�صادية يف
�صلب مباحثات الطرفني ،حيث وعدت «�إ�رسائيل» بتقدمي مكاف�أة اقت�صادية وت�سهيالت

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

18

«�إ�رسائيل» تدفن حل الدولتني :ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

درا�سات باحث

للفل�سطينيني ،مقابل تعزيز التن�سيق الأمني والتعامل مع � ّأي ا�ضطرابات �شعبية �أو عمليات

للمقاومة.

 3ـ ـ مر�ض الرئي�س عبا�س وال�صراع على خالفته

للتنحي عن امل�رسح ال�سيا�سي ،حيث
ي�ستعد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
ّ

ت�شهد حركة فتح والقيادات العليا يف ال�سلطة حالة من اال�ضطراب ،بعد عدة �أمور حدثت
�أخرياً ،وتُنذر بالرتاجع البطيء حلكم �أبي مازن ،وت�صعيد معركة اخلالفة على ر�أ�س ال�سلطة
الفل�سطينية(.((1

وتتمثل �أبرز هذه الأمور يف تفوي�ض ح�سني ال�شيخ بتوليّ �صالحيات �أمني عام اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بد ًال من �صائب عريقات.
ففي �أواخر �أيار الفائت� ،أ�صدر الرئي�س عبا�س قراراً بتكليف ح�سني ال�شيخ مبهام �أمني
�رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،اعتباراً من تاريخ توقيع الكتاب يف  25من

ال�شهر ذاته.

ب�صحة
يرتبط ال�سبب الرئي�سي الظاهر وراء تعيني ال�شيخ يف �أمانة �رس املنظمة
ّ

قادرا على القيام مبهامه بال�شكل املطلوب ،بح�سب م�صادر
الرئي�س عبا�س ،الذي مل يعد ً

فل�سطينية(.((1

ويف تقاطع مثري لالنتباه مع كالم هذه امل�صادر ،ن�رشت هيئة الإذاعة الربيطانية «بي

خربا ك�شفت فيه تكليف �أمني �رس اللجنة
بي �سي» ،الأ�سبوع الأخري من �أيار املا�ضيً ،

التنفيذية ملنظمة التحرير ،ح�سني ال�شيخ ،ببع�ض املهام اجلوهرية للرئي�س عبا�س ،وذلك

�صحية».
ب�سبب ظروف
ّ

 -11ماجد �سعيد ،هل بد�أت معركة خالفة الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س؟ موقع فران�س  24العربي،
https://www.france24.com/ar
 13حزيران .2022
�صحته ،موقع عربي  7 ، 21حزيران , 2022
 -12تقرير :ال�رصاع على خالفة عبا�س وراء تغريدة تدهور ّ
https://arabi21.com
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وتبع ًا لذلك ،ي�سود «ال�ساحة الفتحاوية» حال من اال�ستياء والغ�ضب ،ب�سبب اختيار
ال�شيخ ،حيث ت�شتعل النار من حتت الرماد لدى العديد من قادة حركة «فتح» املنا ِف�سة
للمهمة ،و�أنه هو َمن يقف خلف ت�أجيل امل�ؤمتر الثامن
له ،والتي ترى �أن ال�شيخ ال ي�صلح
ّ
للحركة ،بهدف �إق�صاء �صعود منا ِف�سه جربيل الرجوب.
ويف هذا الإطار� ،أ�شارت م�صادر «فتحاوية» �إىل �أن اخلالفات بد�أت تطفو على ال�سطح
حتركات ح�سني ال�شيخ للظفر بخالفة
بني قيادات يف اللجنة املركزية لـ«فتح» تُبدي قلق ًا �إزاء ّ
عبا�سَ ،
لكون تبعاتها خطرية على م�ستقبل احلركة ،التي يرف�ض جزء كبري من �أع�ضائها �أن
ملف التن�سيق الأمني مع االحتالل ،قائدها م�ستقب ً
ال.
ي�صبح م�س�ؤول ّ

ً
ثالثا :الأخطار الم�ستقبلية على �إ�سرائيل ومناورات «عربات النار»
«هبة الكرامة» يف الداخل الفل�سطيني ،يف �أيار  ،2021والتي تزامنت
التزال تداعيات ّ
والت�صدي
مع معركة �سيف القد�س ،وم�آثر ال�صمود ال�شعبي يف حي ال�شيخ جراح،
ّ
الأ�سطوري القتحامات امل�ستوطنني للأق�صى ،ت�شغل امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية احلاكمة ّ
بكل
ا�سرتاتيجية مل تكن قائمة قبلها ،ولي�ست
�أجهزتها ،معترب ًة �أنّ هذه الأحداث خلقت حالة
ّ
يف م�صلحة «�إ�رسائيل» ،ومل تقع �ضمن خمططاتها.
وبنا ًء على تقديراتها الذاتية ،فقد خ�رست دولة االحتالل عدداً من ّ
مركبات ا�سرتاتيجيتها
مقدمة ذلك تعثرّ ت ا�سرتاتيجية «املعركة
أمنية والع�سكرية وال�سيا�سية على ال�سواء ،ويف ّ
ال ّ
التورط يف حرب �شاملة ،وفقدت �إ�رسائيل
بني احلربني» ،وغايتها حتقيق الأهداف دون
ّ
التفرد باجلبهات وفك االرتباط ما بني املجموعات الفل�سطينية املج ّز�أة جغرافي ًا
القدرة على ّ
مع الق�ضية الفل�سطينية الواحدة .كذلك فقدت �إ�رسائيل القدرة على نقل احلرب �إىل «�أر�ض
العدو»(((1؛ بل �إن معركة «�سيف القد�س» بد�أت من القد�س ،حني انطلقت ال�صواريخ من
غزة على �أهم رمز �سيادي يف االعتبارات الإ�رسائيلية ال�صهيونية واليهودية.
لي�س هذا فح�سب ،بل �إن �إ�رسائيل �أي�ض ًا فوجئت ،بكل �أجهزتها ،من الدور الذي لعبه
� -13أمري ّخمول ،قراءات �إ�رسائيلية النتفا�ضة الكل الفل�سطيني ،جريدة العربي اجلديد� 28 ،أيار .2022
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فل�سطينيو ال  ،48وحتديداً يف املدن ال�ساحلية ،نظراً ملكانة هذه املدن ،ولالحتكاك القائم
أمني ًا؛ كما فقدت
فيها مع املجتمع الإ�رسائيلي و�إ�سقاطات ذلك عليه دميوغرافي ًا ،وحتى � ّ
احتكارها لعن�رص املفاج�أة يف احلرب.

�أ ـ مناورات «عربات النار» و�أهدافها الداخلية

�أواخر �أيار � ،2022أطلق اجلي�ش الإ�رسائيلي �أكرب مناورة ع�سكرية تدريبية ،حتت ا�سم

«عربات النار» .وقد حاكت املناورة احلرب على كل اجلبهات ،يف �آنٍ واحد ،ملدة
�شهر كامل ،وا�شرتكت فيها الأذرع الع�سكرية الربية والبحرية واجلوية كافة ،بالإ�ضافة
ت�ضمنت املناورة التدريب على عمليات دفاعية على اجلبهة
�إىل الذراع ال�سيربانية .كما ّ

الداخلية الإ�رسائيلية ،واال�ستعداد للقيام بعمليات ع�سكرية هجومية مبختلف �أ�شكالها.

ومع �أن املناورة هدفت من الناحية الع�سكرية �إىل رفع جاهزية «اجلي�ش» الإ�رسائيلي،

وزيادة ح�صانة اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية يف وقت احلروب ،وتقليل خ�سائرها املتوقعة،
بالإ�ضافة �إىل معاجلة الأخطاء ال�سابقة التي برزت يف معركة «�سيف القد�س»(((1؛ �إلاّ �أن

كيفية التعامل ع�سكري ًا مع
الأكرث �أهمية يف هذه املناورات �أن التدريبات �شملت �أي�ض ًا ّ
فل�سطينيي الداخل� ،سواء املدن ال�ساحلية �أو املث ّلث �أو النقب ،وكل البلدات والتجمعات

القريبة من الطرقات الرئي�سية والقواعد الع�سكرية وحماور نقل اجلنود والعتاد؛ وهي تعك�س
من ناحية �أخرى ّ
مركبات التحدي امل�ستجدة(.((1
حل
تنطلق هذه القراءات من الفكرة الرا�سخة بانعدام �أي ّنيات �إ�رسائيلية للتو�صل �إىل ٍ
مع الفل�سطينيني ،وهي الفكرة الأقرب �إىل ذهنية رئي�س احلكومة احلايل نفتايل بينيت،
الذي مهما قيل عن �ضعفه وه�شا�شة حكومته� ،إ ّال �أنه اعتمد مبد أ� الالحل و�إنكار ق�ضية
فل�سطني ،وتعميق االحتالل ،وتعزيز الطابع الديني لل�رصاع ،منطلق ًا من عقيدة «�أر�ض
وجه الأ�سا�سي ّ
لكل ال�سيا�سات الإ�رسائيلية.
�إ�رسائيل الكاملة» ،والتي باتت املُ ِّ

باملطبات ،موقع قناة امليادينhttps://www.almayadeen.net ،
 -14ح�سن اليف ،طريق "عربات النار" مليء
ّ
 -15املرجع ذاته.
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كما �أن هذه التدريبات �شملت بلدات ومدن ًا فل�سطينية يف الداخل ،وح�رص ّي ًا �أم الفحم
املر�شحة يف الذهنية ال�صهيونية املركزية
ومنطقة وادي عارة واملث ّلث اجلنوبي ،وهي املناطق ّ

مل�رشوع «التبادل ال�سكاين» مع امل�ستوطنني يف حال ا�ضطرار �إ�رسائيل �إىل �إجراء مثل هذا
التبادل.

املعنية بال�ش�ؤون الع�سكرية والقتالية
ولي�س بعيداً عن ذلكّ ،
خ�ص�صت جملة «معرخوت»ّ ،

ال�ضباط يف االحتياط مل�س�ألة «القالقل
وال�صناعات احلربية ،م�ساحة ملناق�شة من ِقبل كبار ّ
يف املدن املختلطة» ،ويق�صدون املدن ال�ساحلية( ،((1وحتديداً مدينتي اللد وعكا منوذج ًا،
�إذ اعتربت �أنه من �ش�أن هذه الأعمال �أن تُ�ضعف جت ّند جنود االحتياط للحرب؛ ور�أت �أنّ

�سيف�ضلون البقاء
اجلنود يف حال ح�صول مواجهات يف داخل املدن بني العرب واليهود
ّ
أنها �ست�ش ّتت انت�شار
مع عائالتهم و�أهاليهم حلمايتهم من «هجمات العرب» ،بالإ�ضافة �إىل � ّ
القوات الع�سكرية.

و�أ�شارت املجلة �أي�ض ًا �إىل �أن �إغالق العرب للطرقات الرئي�سية يف النقب �سيعني

املجمعة يف هذه املنطقة ،والتي �أقيمت جميعها على
�إغالق مداخل القواعد الع�سكرية
ّ

أرا�ض عربية م�صا َدرة ،بجانب القرى غري املعرتف بها ،والتي بات التعامل مع �سكانها
� ٍ
الفل�سطينيني كغزاة .ففيما �أغلق ه�ؤالء ال�سكان الطرقات احتجاج ًا على هدم البيوت

وم�شاريع االقتالع والتطهري العرقي ،وحلماية وجودهم ،نظرت �إليهم «الدولة» من الباب
قرر اجلي�ش تخ�صي�ص وحدات ع�سكرية خا�صة
الع�سكري لالحتجاج املدين .ولذلكّ ،
قوة رد �رسيع.
حلماية حميط القواعد الع�سكرية والطرقات الرئي�سية ،على �شاكلة ّ

(((1

ب ـ ـ الحرب الإ�سرائيلية الم�ستقبلية الهجينة

منحى مغايراً ملا �سبق
قوة ،فقد بد�أت تنحو
بنا ًء على ما خ�رسته �إ�رسائيل من مواطن ّ
ً
 -16االحتالل ينفّذ مناورة ملحاكاة �سيناريو قتايل مع فل�سطينيي ،48موقع عربي � 1 ، 21أيار .2022
https://arabi21.com
� -17أمري ّخمول ،قراءات �إ�رسائيلية النتفا�ضة الكل الفل�سطيني ،مرجع �سابق.
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وتعدد �أذرع
وتعدد اجلبهات وتداخلها،
�أيار  ،2021باعتماد �أ�ساليب احلرب الهجينة
ّ
ّ

مواجهتها ،وعدم ارتهانها فقط للجيو�ش وللعمليات القتالية؛ وبد�أت مبراجعة العالقة
ما بني منظوماتها ،لأنّ مثل هذه احلرب تقوم على البعد التكاملي بني الأذرع املختلفة
للدولة ،ويف جميع املجاالت الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية والدبلوما�سية والإعالمية

والتن�سيق الأمني واملدين والتهدئة والت�شغيل وت�صاريح العمل ،وحتى يف �إدخال حزب

و�شق الوحدة الوطنية بني فل�سطينيي الـ  .48كذلك
عربي فل�سطيني �إىل االئتالف احلاكم ّ
حر�ضت امل�ؤ�س�سة احلاكمة ،ب�أعلى م�ستوياتها ،املجتمع الإ�رسائيلي ،لي�س �سيا�سي ًا فح�سب،
ّ

بل على �أعمال االعتداءات الدموية واالنتقام وا�ستهداف العرب الفل�سطينيني عندما حتني

ال�ساعة ،مبا يف ذلك ن�شوء ميلي�شيات ر�سمية وغري ر�سمية.

(((1

وتعتمد دولة االحتالل �سيا�سة الت�صعيد العدواين بوترية تهدف ال�ستنزاف كل جزء

م�سميات
من ال�شعب الفل�سطيني ،مع �إبقاء اجلبهة الأ�صعب مع غزة هادئة ،وذلك حتت َّ
التهدئة والهدنة و�سيا�سة ت�صاريح العمل .لذلك نحن ن�شهد مع الوقت تعميق ًا لالحتالل،
لكن بوترية م�ض ِّللة؛ وعلى �سبيل املثال ،التغيري امللمو�س احلا�صل يف اقتحامات اليهود
للأق�صى ،الذي يح�صل بوترية ت�صاعد ّية ثابتة ،وكذا الأمر مع منطقة َم�سافر ّ
يطا و�سيا�سة
التطهري العرقي وتقا�سم الأدوار وتكاملها بني جي�ش االحتالل وامل�ستوطنني.

ً
ً
نموذجا
رابعا :الت�صعيد الإ�سرائيلي « ..م�سيرة الأعالم»
يوم ًا بعد يوم تتو�سع دائرة الأخطار على ال�ساحة الفل�سطينية ،وكان �آخرها التاريخ

املف�صلي يف � 29أيار الفائت ،والذي جتاوز الفل�سطينيون معه قطوع «م�سرية الأعالم»

التي �أعلنها اليمني الإ�رسائيلي بزعامة رئي�س الوزراء ال�سابق بنيامني نتنياهو وبع�ض �أركان

حكومة بينيت ،يف منطقة باب العامود ،وكادت �أن ت�ؤ ّدي �إىل انفجار �شامل للو�ضع
نتيجة ا�ستفزازات اليمني ال�صهيوين املتطرف ،خ�صو�ص ًا ما حدث من �صدامات خالل

 -18عدنان �أبو عامر ،جرنال �إ�رسائيلي يك�شف تزايد التهديدات املحيطة بدولة االحتالل ،موقع عربي 21
https://arabi21.com
 30ني�سان .2022
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اقتحام امل�ستوطنني لباحات امل�سجد الأق�صى؛ وكذلك الإ�رصار على مرور امل�سرية من باب
العامود و احلي الإ�سالمي ،و�صو ًال �إىل حائط الرباق ،بدل دخولها من باب اخلليل القريب

من حائط الرباق كما كان يحدث يف ال�سنوات املا�ضية(.((1

ويف الواقع ،كانت هناك تقديرات ب�أن ت�ؤ ّدي هذه امل�سرية ،اال�ستفزازية يف �أهدافها
وخط �سريها� ،إىل اندالع حرب ،خ�صو�ص ًا يف غزة ،كما حدث العام املا�ضي،
انت�صاراً للقد�س و ال�شيخ جراح ،حيث �أط ِلقت حينها ال�صواريخ بكثافة ،ودخلت

غزة يف مواجهة مع االحتالل ا�ستمرت ثالثة �أ�سابيع .غري �أن اجلهود املك ّثفة التي

مقدمتها القاهرة (التي تتحرك بنا ًء على �أوامر
بذلها الو�سطاء من �أكرث من دولة ،ويف ّ
متدد املواجهة يف ظل االن�شغال الأمريكي
�أمريكية)� ،إ�ضافة �إىل اخل�شية الدولية من ّ
والغربي بالأزمة الأوكرانية ،مع ال�سعي �إىل هزمية رو�سيا وك�رسها ،جنحت يف احتواء

الو�ضع و عدم انزالقه �إىل مر ّبع املواجهة  ،حيث كانت الأنظار م ّتجهة نحو ال�سماء
يف انتظار ال�صواريخ التي يتلوها �سماع �صافرات الإنذار و�أ�صوات االنفجارات.

والطرفان الرئي�سيان يف هذه املعادلة  :ف�صائل املقاومة يف غزة و«�إ�رسائيل» ،كالهما
تعامل مع الأمر مبنتهى اجلد ّية ،مع �إعالن حالة اال�ستنفار الق�صوى ّ
بكل ما يعني ذلك من

ا�ستعدادات حلدوث مواجهة حمتملة ،رغم حر�ص الأطراف على عدم الذهاب �إىل هذا
املر ّبع �سوى ُمكرهني(.((2

وتبع ًا لذلك ،مل تفارق الطائرات بدون طيار �سماء غزة خالل فرتتي الليل والنهار.

القبة احلديدية،
وترافق ذلك مع تعزيز �إ�رسائيل ّ
لقواتها على احلدود و�إعادة انت�شار لبطاريات ّ

مبوازاة ت�رصيحات نارية من ِقبل القيادات الع�سكرية وال�سيا�سية ب�أن الر ّد الإ�رسائيلي �سيكون

غري م�سبوق يف حال دخول غزة على خط املواجهة.

وتد ،هل ت�شعل "م�سرية الأعالم" معركة «�سيف القد�س »2؟ موقع قناة اجلزيرة� 28 ،أيار 2022
 -19حممد ّ

/https://www.aljazeera.net
 -20حتذيرات فل�سطينية لإ�رسائيل من "تفجري الأو�ضاع" مب�سرية الأعالم ،املوقع العربي لوكالة الأنا�ضول
الرتكية 25 ،ني�سان www.aa.com.tr .2022
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باملقابل ،اتخذت ف�صائل املقاومة يف غزة اال�ستعدادات الالزمة من �أجل التعامل مع
ُقدم
�سيناريو العدوان ،خا�صة خالل يوم امل�سرية ال�صهيونية .ولكن خالف ًا للتوقّعات ،مل ت ِ

املقاومة يف غزة على �أي ر ّد فعل ع�سكري على «م�سرية الأعالم» التي �شهدتها مدينة

القد�س املحتلة ،على رغم �أن اال�ستفزازات التي �أقدم عليها جنود العدو وامل�ستوطنون
ُعد الأكرب منذ ع�رشين عام ًا على ال ّ
أقل .و�إذ �أتاح هذا «الالفعل» فر�صة للعدو ليك�سب
ت ّ

جولة يف معركة ال�صورة ،ويتباهى بتحقيق �إجناز رمزي يف جمال «فر�ض ال�سيادة» الذي

بات �شغله ال�شاغل ،ف�إن للمقاومة �أ�سبابها «العقالنية» ،الذاتية واملو�ضوعية ،التي دفعتها

�إىل اتّخاذ قرار االنكفاء ،والرتاجع التكتيكي املدرو�س مبا يتنا�سب مع امل�صلحة الفل�سطينية
العليا ،وتقديرات حمور املقاومة � ّأو ًال و�أخرياً(.((2
�أ ـ الأهداف الحقيقية من وراء «م�سيرة الأعالم»

يف الواقع ،ال ميكن و�صف «م�سرية الأعالم» بالأمر العابر �أو احلدث الطارئ يف حياة
«�إ�رسائيل» ال�سيا�سية واالجتماعية؛ بل هي حدث احتفايل يجري تنظيمه �سنوي ًا يف ذكرى
احتالل الكيان ال�صهيوين للقد�س ال�رشقية �إ ّبان حرب حزيران  ،1967وما �أعقبها من عملية
موحدة لإ�رسائيل».
توحيد ل�شطري املدينة التي مت �إعالنها «عا�صمة �أبدية ّ

�إنَّ �إقامة حفل �سنوي كبري بهذه املنا�سبة ،يف �شكل «م�سرية �أعالم» ،مل يبد أ� �إ ّال يف عام
 ،1974ف�ض ً
ال عن �أنه تقليد مل يتمتع باالنتظام واال�ستمرارية على الدوام ،بدليل توقّفه

خالل الفرتة املمتدة من عام  2010وحتى عام  ،2016ثم عودته من جديد لي�صبح بعد ذلك
�أحد �أهم املظاهر الدالّة على تغلغل تيار ال�صهيونية الدينية املتطرف ،وخ�صو�ص ًا جناحه
اال�ستيطاين ،يف مفا�صل الدولة واملجتمع الإ�رسائيليني.

لقد �أتى قرار احلكومة الإ�رسائيلية برئا�سة نفتايل بينيت ،و�إعالن وزير الأمن الداخلي

عومري بارليف� ،إقامة «م�سرية الأعالم» وفق م�سارها وعدم �إجراء تعديالت ،على

 -21مع �إ�رصار �إ�رسائيل وتهديد املقاومة ..هل تقود م�سرية الأعالم �إىل "�سيف القد�س "2يف غزة ،موقع
�سبوتنيك الرو�سي العربي� 28 ،أيار https://arabic.sputniknews.com .2022
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الرغم من تهديدات ف�صائل الفل�سطينية وحركة (حما�س) ،نتيجة �سجاالت ومزايدات
وجراء مراجعة ا�سرتاتيجية للحكومة
بني مع�سكري اليمني التقليدي واليمني الفا�شي،
ّ
والأجهزة الأمنية الإ�رسائيليةّ ،
بكل ما يتعلق بال�سيادة على القد�س والربط بني جبهة غزة
وامل�سجد الأق�صى(.((2

وتهدف �إ�رسائيل من التم�سك بـ«م�سرية الأعالم» وم�سارها لتظهر ك�أنها �صاحبة ال�سيادة
وت�سيطر على الأمور بالقد�س ال�رشقية ،وكذلك عدم ال�سماح برت�سيخ وتثبيت املعادلة التي
«هبة الكرامة» يف �أيار  ،2021بالربط بني غزة والقد�س
فر�ضتها املقاومة الفل�سطينية يف ّ
والداخل الفل�سطيني وال�ضفة الغربية،عرب مواجهة �شاملة وحراك �شعبي وا�سع ي�شمل ّ
الكل
الفل�سطيني ،حيث ال ت�ستبعد �إ�رسائيل �سيناريو ت�صعيد �إقليمي ب�سبب القد�س.

توحد املوقف الإ�رسائيلي ،الر�سمي واملتطرف ،على �إقامة هذه
وعند التم ّعن يف خلفية ّ
امل�سرية ،جند عدة �أمور �أ�سا�سية تكمن وراء هذا املمار�سة املفتعلة(:((2

الأمر الأ ّول :يتعلق ب�سيا�سة «�إ�رسائيل» الر�سمية جتاه مدينة القد�س ،وهي �سيا�سة ثابتة
املكونات التي التزمت بها خمتلف الأحزاب والتيارات التي تعاقبت
حتتوي جمموعة من
ّ
على احلكم يف «�إ�رسائيل»� ،أي ًا كان موقعها على خريطتها الفكرية وال�سيا�سية ،بدءاً من
املكونات:
�أق�صى اليمني وحتى �أق�صى الي�سار .و�أهم هذه
ّ
 1ــ التزام اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل توحيد �شطري املدينة ،واعتبار املدينة
املوحدة عا�صمة �أبدية لـ«�إ�رسائيل».
ّ
 2ــ العمل على تغيري معامل القد�س ال�رشقية ،وخ�صو�ص ًا املدينة القدمية ،وتهويد كل
مظاهر احلياة املعا�رصة فيها.

 3ــ تغيري الو�ضع الدميوغرايف يف جممل املدينة مل�صلحة اليهود (بتو�سيع حركة اال�ستيطان
وتن�شيطها فيها �إىل �أق�صى حد ،و�ضخ �أكرب عدد ممكن من امل�ستوطنني اليهود فيها)(.((2
 -22رايف بريغ ،م�سرية الأعالم الإ�رسائيلية :ت�صاعد التوترات يف القد�س قبيل انطالق امل�سرية ،املوقع العربي
لقناة بي بي �سي� 28 ،أيار https://www.bbc.com/arabic . 2022
تعرف على تاريخ "م�سرية الأعالم" الإ�رسائيلية يف القد�س ،جريدة العربي اجلديد� 29 ،أيار
 -23ن�ضال وتدّ ،
.2022
 -24ح�سن نافعة ،م�سرية الأعالم الإ�رسائيلية وال�رصاع على القد�س ،موقع قناة امليادين اللبنانية 2 ،حزيران ،2022
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الأمر الثاين :يتعلق بطبيعة االحتفاالت التي تُقام يف ذكرى احتالل اجلزء ال�رشقي من هذه
املدينة� ،إذ �أ�صبحت «م�سرية الأعالم» �أحد �أهم مظاهر االحتفاالت التي تُقام بهذه املنا�سبة
وجت ّلياتها .وقد ا�ستطاع اليمني الإ�رسائيلي املتطرف �أن ي�سيطر تدريجي ًا على كل الآليات
املتعلقة بتنظيم هذه امل�سرية وت�سيريها ،و�أن ال يتحكم يف حتديد خط �سريها فح�سب� ،إمنا
�أي�ض ًا يف حتديد نوعية الأهازيج والأغاين التي ت�صدح بها الفرق املو�سيقية والغنائية يف هذه
املنا�سبة القومية والدينية على ال�سواء.

نواب ورموز �سيا�سية ،من �أمثال �إيتمار بن غفري ،ع�ضو
لذا ،مل يكن غريب ًا �أن
ّ
يت�صدرها ّ
الكني�ست عن حتالف ال�صهيونية املتدينة و�أحد تالميذ احلاخام املتطرف الراحل مائري
كاهانا ،و�أن ي�صبح باب العمود بالذات هو النقطة التي يتجمع عندها اليهود الذين ِيفدون
من خمتلف مناطق الأر�ض الفل�سطينية املحتلة قبل  67وبعدها للم�شاركة فيها ،وذلك قبل
�أن ينطلق اجلمع احلا�شد ليجوب �شوارع املدينة القدمية و�أزقّتها� ،إىل �أن ي�صل �إىل مبتغاه
عند «حائط الرباق» ،الذي ُيط ِلق عليه اليهود «حائط املبكى» ،مقتحم ًا يف طريقه باحات
امل�سجد الأق�صى لت�أدية عدد من الطقو�س الدينية امل�ستفزة مل�شاعر امل�سلمني(.((2
قدر عددهم بع�رشات الآالف ،كانوا
ولأن امل�شاركني يف هذه امل�سرية ال�صاخبة ،الذين ّ
يتورعون عن توجيه �أق�سى �ألفاظ ال�سباب والكراهية �إىل ّ
كل من ي�صادفهم من �سكان
ال ّ
املدينة من الفل�سطينيني والتحر�ش بهم؛ فقد كان من الطبيعي �أن تتحول «م�سرية الأعالم»،
وخ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الأخرية التي �ساد فيها حكم اليمني املتطرف يف «�إ�رسائيل»� ،إىل
منا�سبة لالحتكاك وال�صدام بني اليهود والفل�سطينيني.

ب ـ التم�سك الإ�سرائيلي بعدم تغيير م�سار «م�سيرة الأعالم» وم�ضمون الر�سائل لحما�س

�أو�صت �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية بعدم تغيري م�سار «م�سرية الأعالم» ،معتربة �أن

�سيف�سرّ على �أنه «�ضعف
�إقدام احلكومة الإ�رسائيلية على تغيري امل�سار يف اللحظة الأخرية ُ
�إ�رسائيلي» .و�أجمعت �أن الإبقاء على م�سار امل�سرية يهدف �إىل ما ت�صفه بـ»احلفاظ على
/https://www.almayadeen.net
 -25املرجع ذاته.
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املوحدة ،على حد تعبري قادة الأجهزة الأمنية.
ال�سيادة» الإ�رسائيلية يف مدينة القد�س ّ

وجهت ر�سائل حلركة حما�س عرب
و�أفاد تقرير للقناة  13الإ�رسائيلية ،ب�أن حكومة بينيت ّ
�أطراف �أخرى� ،أم ً
ال منها مبنع ت�صاعد التوترات خالل «م�سرية الأعالم» لن�شطاء اليمني

الإ�رسائيلي عرب �شوارع القد�س القدمية .وذكر التقرير �أن �إ�رسائيل جا ّدة يف ر�سالتها �إىل

عده �سبب ًا للحرب.
حما�س ،ب�أن م�سار امل�سرية هو نف�سه كما كان منذ �سنوات ،وال ينبغي ّ
كما ّ
حذرت من �أنه �إذا �أطلقت حما�س �صواريخ �أو �سمحت لف�صائل �أخرى بالقيام بذلك،

ف�ستكون �إ�رسائيل م�ستعدة للرد على قطاع غزة(.((2

قدر قادة الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية �أن «احلركة لن تُقدم على ت�صعيد
وقبيل امل�سريةّ ،

وا�سع النطاق ،وحتاول احلفاظ على عدم نقل الت�صعيد �إىل القطاع» ،على الرغم من ت�أكيدهم

�أن «قرار الت�صعيد يبقى بيد قائد كتائب ع ّز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلما�س ،ولي�س
لدى رئي�س احلركة يف قطاع غزة ،يحيى ال�سنوار».
ج ـ ـ نتائج «م�سيرة الأعالم»

�إن اجلدل الكبري الذي دار حول «م�سرية الأعالم» يف �أروقة حكومة االحتالل ويف
ال كام ً
املجتمع الدويلُ ،ي َع ّد يف احلقيقة ف�ش ً
ال ،بل ف�ضيح ًة كربى لدولة االحتالل الإ�رسائيلي

يف حماولتها «ت�أكيد» �سيادتها على القد�س.

�إذ ال يوجد دول ٍة يف العامل تُعلن حالة الطوارئ وتغلق الطرقات وتن�رش �آالف عنا�رص
ال�رشطة وت�ستنفر جميع �أجهزة الدولة لأجل �أن ترفع ع َلمها الوطني يف عا�صمتها التي
تدعيها!
ّ

وجاء ن�رش املقد�سيني لأكرث من ثالثة �آالف ع َلم فل�سطيني يف �أرجاء القد�س وطريان

�أحدها بطائرة م�سيرَّ ة فوق جموع املتظاهرين الإ�رسائيليني ،لي�ضيف م�شهداً �آخر لف�شل
 -26حممد وتد ،هل ت�شعل "م�سرية الأعالم" معركة "�سيف القد�س  ،"2موقع قناة اجلزيرة الف�ضائية� 28 ،أيار 2022
/https://www.aljazeera.net
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�إ�رسائيل يف �إظهار ال�صورة التي �أرادتها يف القد�س نهائي ًا( ،((2وهو ما عبرّ عنه ال�صحفي
عاميحاي �أتايل يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت بقوله« :يجب �أن نتوقف عن الكذب،
موحدة ،وال يوجد �سيادة �إ�رسائيلية عليها،
لأن م�سرية الأعالم �أثبتت �أن القد�س لي�ست َّ
ومتّت بف�ضل حماية ال�رشطة ،وال يوجد يهودي واحد يجر�ؤ �أن ي�سري بها وحده».
اخت�رص «�أتايل» امل�شهد بالكامل يف تعليقه على الأحداث ع�رص ذلك اليوم ،ب�إ�شارته
�إىل �أن «�إ�رسائيل و�إن كانت جنحت يف اقتحام امل�سجد الأق�صى املبارك وا�ستباحته ،ف�إنها
ف�شلت يف االختبار الأخطر والأ�صعب يف �شوارع القد�س ويف باب العامود ،فلم تظهر
ب�صورة الدولة التي حتتفل وترفع ع َلمها يف «عا�صمتها» املزعومة ،بل ظهرت �صورتها
بالقوة والغطر�سة ،فيما يلفظه
احلقيقية :احتالل ب�شع يحاول �إل�صاق نف�سه باملدينة ّ
املقد�سة ّ
كل �شيء يف املدينة املقد�سة ،من �سمائها �إىل حجارتها؛ وهذه ال�صورة لن تنجح �إ�رسائيل
قوة احتالل غري �رشعي
يف تنظيف نف�سها منها مهما فعلت ،بب�ساطة لأنها كانت و�ستبقى ّ
ال �أكرث(.((2

ً
خام�سا :جنين :المعركة الحتمية مع المقاومة المت�صاعدة
يف  19حزيران � ،2021أعلنت الأجنحة الع�سكرية لف�صائل املقاومة يف خميم جنني،
منع قوات االحتالل من دخول املخيم ،وجاهزيتها ملقاومتها وتكبيدها �أفدح اخل�سائر،
متوعد ًة عوائل اجلنود والوحدات اخلا�صة باملوت الذي يرتب�صهم يف جنبات املخيم  .
جاء ذلك خالل عر�ض ع�سكري ّ
نظمته كتائب �شهداء الأق�صى -لواء ال�شهداء ،وكتيبة
جنني يف �رسايا القد�س بكافة ت�شكيالتها ،وكتيبة املجاهدين وكتيبة الإرباك الليلي ،ومب�شاركة
ع�رشات املل ّثمني امل�س ّلحني(.((2

 -27علي حيدر،عن الوجه الآخر لـ«م�سرية الأعالم»� :إ�رسائيل جت ّرت م�أزقها ،جريدة الأخبار اللبنانية� 30 ،أيار
.2022
� -28سفيان �أبو زايدة ،م�سرية الأعالم والت�صعيد الذي ما كان ،موقع وكالة خرب ..الفل�سطينية لل�صحافة� 31،أيار 2022
/https://khbrpress.ps
 -29الأجنحة الع�سكرية للمقاومة يف خميم جنني تتوعد جنود االحتالل باملوت ،موقع القد�س 19 ،حزيران 2022
/https://www.alquds.com
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توجه امل�شاركون لبيت عزاء ال�شهيد براء حللوح
وقد جاب العر�ض �شوارع املخيم ،ثم ّ
وقدموا واجب العزاء با�ست�شهاده .وخالل ذلك� ،أعلن امل�س ّلحون عن وحدة
يف املخيمّ ،

ف�صائل املقاومة يف املخيم وقرارها الت�صدي بوحدة وطنية لالحتالل.

وجه املتحدث با�سم املقاومة يف املخيم ر�سالة ل ّأمهات
وعلى هام�ش العر�ض الع�سكريّ ،
و�آباء اجلنود يف جميع الوحدات ال�صهيونية املزعومة ،قال فيهاّ :
«فكروا جيداً قبل �أن
تبعثوا �أوالدكم �إىل �أزقّة هذا املخيم ..ف�إننا نقاتلهم ّ
قوة؛ ولو و�صل الأمر
بكل ما �أوتينا من ّ

قوة» ،م�ضيف ًا �أن «املعركة مفتوحة؛
بنا �إىل �صدورنا العارية� ،سندحرهم بكل ما �أوتينا من ّ
حرمنا عليهم دخوله عام ًا كام ً
ال ،و�إن كانوا دخلوه خل�سة وقد لقوا ما لقوه من
وكما ّ

�رشا�سة جماهدينا وبئ�س �أ�شبالنا ،وعبواتهم املحلية ال�صنع؛ و�إننا ب�إذن اهلل نعلنه من هذه
حمرراً
ونحرمه عليهم».
ّ
اللحظة ّ

املن�صة مل ّثمون من الأجنحة الع�سكرية ،وتال املتحدث با�سم
وتعبرياً عن الوحدة ،اعتلى ّ
قوة وجر�أة وفخر ،وبف�ضل من اهلل تعاىل ،حترير
كتيبة جنني بيان ًا ،قال فيه« :نعلن ،وبكل ّ

�أول بقعة من �أكناف بيت املقد�س التاريخية� ،أال وهي خميم جنني ،و�أي �أرجل جن�سة،
تلق �إ ّال املوت واملذ ّلة
خبيثة مرتجلة �صهيونية �ستدو�س �أر�ض هذا املخيم الطاهر ،ف�إنها لن َ

والهوان(.»((3

من جانبه ،قال املتحدث با�سم كتائب �شهداء (لواء ال�شهداء)� « :إن جماهري �شعبنا

بالتفافها حول املقاومة ت�ؤكد �رضورة �أن تبقى البنادق تُطلق لهيبها يف وجه املحتل وت�شعل
الأر�ض حتت �أقدامه».

كيف ينظر االحتالل �إىل خميم جنني ،ومدى خطورته على «�إ�رسائيل»؟
يف الواقع �أ�صبحت منطقة جنني يف الآونة الأخرية ب�ؤرة للمقاومة (للإرهاب بح�سب

ن�سبيا لـ«حركة اجلهاد الإ�سالمي» �أكرب
التو�صيف ال�صهيوين) وجمال عمل حر ومريح
ً
 -30املرجع ذاته.
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و�أقوى تنظيم يعمل فيها .وقد �ص ّنفتها املنظومة الأمنية الإ�رسائيلية على �أنها املنطقة الأكرث
�ضدها.
�إ�شكالية وخطورة ،واختارتها لرتكيز اجلهود الهجومية ّ
حمدد يف جوهره ،وي�سمح
و بالن�سبة لـ«معهد درا�سات الأمن القومي» ،ف�إن هذا جهد ّ
يقو�ض
بعمليات �إحباط مو�ضعية ّ
وحمددة ،وهو ن�شاط ال ينبغي اال�ستهانة ب�أهميته؛ لكنه ال ّ
أ�رضارا قاتلة بالبنية التحتية للمقاومة يف املنطقة.
الن�شاط املقاوم يف جنني ،وال ُيلحق � ً
وعليه ،يرى القائمون على املعهد �أنه �سيكون من املنا�سب درا�سة التداعيات
يخ�ص�ص لها
اال�سرتاتيجية املحتملة ملعركة �أو�سع نطاق ًا و�أ�شمل يف منطقة جنني ب�أكملهاّ ،
اجلي�ش الإ�رسائيلي ميزانية �أكرب حجم ًا و�ضد عدد �أكرب من اجلبهات يف املنطقة ،حيث يجب
�أن تكون الغاية اال�سرتاتيجية لهذه املعركة �سحق البنى التحتية للمقاومة يف املنطقة و�إظهار
(((3
قوة ردع جتاه املنطقة وخارجها.
ّ
تنطلق الر�ؤية ال�صهيونية املت�شائمة مل�ستقبل منطقة جنني على م�ستوى العمل املقاوم ،من
�أن �إ�رسائيل �شهدت موجة من العمليات منذ �أواخر �آذار  ،2022قُتل خاللها « 19مواطن ًا
�إ�رسائيلي ًا» ،والرد الإ�رسائيلي يحدث يف جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية؛ لكن اجلهد الرئي�سي
ُيبذل يف منطقة جنني التي انطلق منها منفّذو ثالث هجمات يف �إ�رسائيل قُتل فيها 11
إ�رسائيليا .والأخطر بالن�سبة للقادة الأمنيني ال�صهاينة� ،أن هذا الن�شاط املتزايد يف املنطقة
�
ً
أ� ّدى �إىل رفع م�ستوى االحتكاك واجلر�أة الفل�سطينية ووقوع حوادث �إطالق نار قُتل
خاللها جندي من وحدة «اليمام» ،وجرح الع�رشات من امل�ستوطنني واجلنود.
ي�سمونه خطورة معركة «الإرهاب» التي تواجهها
ويتوقف قادة الكيان عند ما ّ
�إ�رسائيل ،والتي تعك�س احلجم الرتاكمي للهجمات وترجمتها �إىل عمل يف وعي «املقاومة
العنيفة» ،والتي ّ
فعليا جهود «حما�س» يف جمال معركة الوعي على و�سائل التوا�صل
تغذيها ً
االجتماعي .ويف الوقت نف�سه ،تُظهر عمليات املقاومة جناح «حما�س» والف�صائل
 -31يورام �شفايت�رس وديفيد �سيمان توف�" ،إ�رسائيل" وحما�س يف املعركة على الوعي ،ترجمة موقع الهدهد ،نق ً
ال
عن معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي� 23 ،أيار www.hodhodpal.com . 2022
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الأخرى ،يف جعل منطقة امل�سجد الأق�صى عام ً
موح ًدا ملختلف التيارات يف املجتمع
ال ّ
الفل�سطيني ،و�أجزاء من املجتمع العربي يف �أرا�ضي ما ُيعرف بـ.((3( 48
حتولت منطقة جنني خالل هذه املرحلة �إىل حا�ضنة للعمليات ،و�ساحة عمل
من هنا ّ
وحرة ن�سبي ًا لـ«حركة اجلهاد الإ�سالمي» ،التنظيم الأكرث ن�شاط ًا يف املنطقة التي
مريحة
ّ
تتعاون مع منظمات �أخرى ،مثل «حما�س» و«اجلبهة ال�شعبية» ،وحتى مع «كتائب �شهداء
الأق�صى» التابعة لـ«فتح».
مثريا للإعجاب ،لكن االفرتا�ض املقبول
زخما عقاريًا واقت�صاديًا ً
ومع �أن املدينة �شهدت ً
حت�سن الواقع االقت�صادي والتوظيفي وبني الدافع للإرهاب ثبت �أنه غري
الذي يربط بني ّ
�صالح يف حالة جنني.
ومعدالت التوظيف املرتفعة ن�سبي ًا ،والعالقات
وعلى الرغم من االزدهار االقت�صادي
ّ
جدا مع الفل�سطينيني يف الداخل ،ومع االقت�صاد الإ�رسائيلي ،ال تزال جنني حا�ضنة
الوثيقة ً
ن�شطة للمقاومة ،والتي جنحت يف ت�صدير حالة الكفاح امل�س ّلح على نطاق وا�سع ،وخا�صة
كونها م�صدر �إلهام ملحافظات �أخرى يف ال�ضفة الغربية وخارجها ،مبا يف ذلك قطاع غزة
– بف�ضل املكانة البارزة حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف املنطقة.
مرت ع�رشون �سنة على اندالع االنتفا�ضة الثانية ،والكثريون من بني جيل ال�شباب
لقد ّ
حاليا مل يعي�شوا �أيام تلك االنتفا�ضة ،ومل ترت�سخ يف ذاكرتهم �أهوالها
الذين يقودون املعارك ً
وعواقبها الوخيمة على املجتمع الفل�سطيني.
ويرى بع�ض القادة الأمنيني ال�صهاينة �أن �أي عملية خا�صة ،حتى لو انتهت باعتقال
مطلوب �أو م�شتبه به ،ت�صبح ف�ص ً
جميدا �آخر يف روح مقاومة جنني؛ ويف بع�ض احلاالت،
ال ً
ت�ؤ ّدي حتى �إىل �سقوط �ضحايا و�إ�صابات يف اجلانب الإ�رسائيلي؛ وال ينبغي التقليل من �أهمية
(((3
تقو�ض البنية التحتية للمقاومة يف منطقة جنني.
عمليات االغتيال املو�ضعية ،لكنها ال ّ
 -32املرجع ذاته.
� -33سماح املبحوح ،خميم جنني ..خ ّزان املقاومة امل�سلحة الذي مل ين�ضب ،موقع �صحيفة اال�ستقالل الفل�سطينية،
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ر�ص ال�صفوف وال�شعور
والأ�سو�أ من ذلك ،ف�إن الن�شاط يف هذا ال�شكل ال ي�ؤ ّدي �إ ّال �إىل ّ
بالوحدة بني الن�شطاء الفل�سطينيني وتقوي�ض الردع الإ�رسائيلي.
بحجة عدم
وي�أخذ الإ�رسائيليون امل�ؤيدون على املعار�ضني ملعركة وا�سعة يف جنني،
ّ
االجنرار �إىل معركة متعددة ال�ساحات ـــ كون املع�سكر الراف�ض للمعركة يعترب �أن التهديد
الذي ّ
وحمدد ــــ �أن �إجنازات
ت�شكله منطقة جنني من الأف�ضل الت�صدي له ب�شكل مو�ضعي ّ
طريقة العمل الإ�رسائيلية يف منطقة جنني اليوم قد تك ّلف �إ�رسائيل ثمن ًا باهظ ًا على املدى
الطويل.

وتبع ًا لذلك ،هناك ر�أي وازن يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية يقول �إن اخلوف من
جتر ال�ضفة
معرك ٍة وا�سعة النطاق يف جنني على غرار «ال�سور الواقي» – التي من �ش�أنها �أن ّ
الغربية ب�أكملها ،ورمبا حتى قطاع غزة والعنا�رص الدينية و«املتطرفة» من بني فل�سطينيي
الداخل -يفهمه النظام يف جنني وكذلك قيادة حما�س داخل القطاع وخارجه؛ وهذا
اخلوف ُينظر �إليه على �أنه �ضعف �إ�رسائيلي ،ويقود �إىل اجلر�أة من جانب العنا�رص املقاومة
يف جنني ،وينعك�س ،بر�أي بع�ض القادة الع�سكريني ال�صهاينة« ،يف االحتكاكات املتعمدة
والغطر�سة والغرور من جانب قيادة حما�س؛ عالو ًة على ذلك ،ف�إن هذا اخلوف يتم
ويقو�ض الردع «الإ�رسائيلي(.((3
�إ�سقاطه �أي�ض ًا على املحيط الإقليمي -حزب اهلل و�إيرانِّ -

لذلك ،من املنا�سب ،وفق ًا لر�ؤية عدد من النخب الع�سكرية والأمنية� ،إعادة النظر يف
ال�سيا�سة احلالية فيما يتعلق مبا يحدث يف منطقة جنني ،والنظر يف الفائدة اال�سرتاتيجية
املحتملة ملعرك ٍة �أو�سع نطاق ًا فيها ،والتي �سيتم فيها تكليف عدد �أكرب من قوات اجلي�ش
الإ�رسائيلي تعمل على عدد من اجلبهات يف املناطق الريفية واحل�رضية يف جنني .وبهذا
قوة
ال�شكل يعتقدون �أن هذه املعركة
�ستقو�ض قدرة امل�س ّلحني الفل�سطينيني على تركيز ّ
ّ
متزامن يف مناطق خمتلفة وعلى
ب�شكل
نارية �ضد قوات اجلي�ش «الإ�رسائيلي» ،الذي �سيعمل
ٍ
ٍ
نطاقات �أو�سع.
� 1آذار https://www.alestqlal.com . 2022
 -34جنني ..خ ّزان ب�رشي خلاليا املقاومة يربك جي�ش االحتالل ،موقع وكالة �شهاب الفل�سطينية� 17 ،أيار 2022
/https://shehabnews.com

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

33

«�إ�رسائيل» تدفن حل الدولتني :ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

درا�سات باحث

ويخل�ص ه�ؤالء �إىل �أن معركة وا�سعة �ساحقة �ضد البنية التحتية «للإرهاب» يف منطقة

جنني �س ُتلحق خ�سائر فادحة مبرتكبي العمليات «الإرهابية» ،وتعيد ت�شكيل قواعد اللعبة
و�ستقو�ض
يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ وهذه املعركة �ستقودها �أطر كبرية من القوات الرب ّية،
ّ

تبث قوة ردع تتجاوز الف�ضاء
القوة ،وبالتايل ّ
�صورة خوف «�إ�رسائيل» من ا�ستخدام ّ
الفل�سطيني(.((3

اال�ستنتاجات
غني عن التعريف الو�ضع الذي �آلت اليه حكومة نفتايل بينيت ،التي لطاملا عانت
ٌ

�ضعفًا يف قدرتها على حتقيق �أي �إجناز �سيا�سي �أو اقت�صادي يف امللفات العالقة ،ال �سيما
التغلب على االنق�سام ال�سيا�سي داخل جمتمع اليمني الإ�رسائيلي ،و�ضعف ال�رشعية ال�سيا�سية

حلكومة نفتايل بينيت وفقدان الثقة بها ،وف�شل �أطروحته القائمة على «تقلي�ص ال�رصاع»،
تو�سع دائرة البلدان العربية والإ�سالمية التي ترغب بتطبيع عالقتها مع �إ�رسائيل،
وعدم ّ

تقدم يف التفاهم مع وا�شنطن بخ�صو�ص امللف النووي الإيراين،
و�ضعف قدرته على حتقيق ّ

وف�شل مبادرته الو�ساطة بني رو�سيا و�أكرانيا.

ومن امل�ؤكد �أن يبقى الو�ضع الفل�سطيني هادئ ًا نوع ًا يف املرحلة املقبلة ما دون الذهاب
نحو الت�صعيد ،والذي قد ي�ؤ ّدي �إىل االنفجار ال�شامل؛ غري �أن هذا ال يعني تخ ّلي «�إ�رسائيل»

عن عدوانها املتوا�صل �ضد املدن والبلدات والقرى الفل�سطينية� ،أو التوقف عن جرائمها

اليومية بحق املدنيني الع ّزل من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني.

وم�سمياتها وف�صائلها
وباملقابل ،هناك حالة مقاومة مت�صاعدة ،باختالف ت�سمياتها
ّ
وتقدم لنا دالئل وا�ضحة على دخولها
قدمت ّ
و�أنواعها و�أ�شكالها و�أطرها التنظيمية ،وهي ّ
�سمات متباين ٍة ومتقاطعة يف الوقت نف�سه.
مرحلة جديدة ،ترتكز مالحمها على
ٍ

�شبان
ٌ
�صحيح �أن مالمح هذا الن�ضال بد�أت وا�ستمرت �ضمن طابع فردي ،عرب قيام ّ
 -35املرجع ذاته.

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

34

«�إ�رسائيل» تدفن حل الدولتني :ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

درا�سات باحث

فل�سطينيني من ال�ضفة الغربية والقد�س والأر�ض املحتلة عام  1948بعمليات فدائية يف
تطورت ب�شكل مفاجئ لت�صبح حالة جماعية
«�إ�رسائيل»؛ لكن هذا الن�ضال �أو تلك املقاومة ّ
البوابات الإلكرتونية ،2017
وهبة ّ
الهبة ال�شعبية ّ ،2015
�شعبية؛ ومن �أبرز الأمثلة على ذلك ّ
وهبة ال�شيخ جراح  .2021ومعلو ٌم �أن مالمح هذا الن�ضال ت ّت�سم
وهبة باب الرحمة ّ ،2019
ّ
بكونها حالة ن�ضالية متقطعة غري م�ستمرة ،كالتي برزت خالل االنتفا�ضتني الأوىل والثانية،
تار ًة �أخرى.
تار ًة ثم تظهر لت�صبح مرك ًزا للحدث ال�سيا�سي ّ
وهي التي تخفت ّ
لكن ميكن القول �إن هذا الفعل املقاوم
م�ستمر ومل يتوقف منذ عام  .2014ويف النهاية،
ّ
ورغم �أن بع�ض هذا الفعل الن�ضايل غري ّ
منظم ،كونه من خارج منظومة القوى والف�صائل
ال�شبان الذين يقودون هذا الفعل الن�ضايل
الفل�سطينية ومتجاوزاً لها ،لكن خلفيات ه�ؤالء ّ
املقاوم ّ
دليل على ذلك «كتيبة
تدل على �أنهم غري بعيدين عن الو�ضع التنظيمي .وخري ٍ
�شبان ًا مقاومني من عدد
جنني» ،التي ظهرت �إىل العلن بعد ّ
الهبة ال�شعبية يف  ،2021وت�ضم ّ
من القوى والف�صائل الفل�سطينية.
وميكن القول �إن طابع الن�ضال الفل�سطيني احلايل منذ عام  2014ــ ً
تاركا خلفه الطريقة
امل�ستعمر
التي نا�ضل بها الفل�سطينيون خالل االنتفا�ضتني الأوىل والثانية ــ قد و�ضع
ِ
يقدم لنا دالئل على
الإ�رسائيلي �أمام حقيقة وا�ضحة ،وهي �أن اجليل الفل�سطيني اجلديد ّ
عما �سبق ،و�أن هذا اجلهاد الذي جاء من
دخول املقاومة �ضد �إ�رسائيل مرحلة خمتلفة ّ
خارج ح�سابات القيادات ال�سيا�سية والأمنية �أربكها و�أفقدها توازنها يف �إدارة املعركة مع
الفل�سطينيني ،وفر�ض عليها هذا النوع من الت�صعيد �ضد الفل�سطينيني.
ويف املح�صّلة� ،إن ال�رصاع حول القد�س �سيتوا�صل يف الأيام والأ�سابيع والأ�شهر
وال�سنوات املقبلة .وال�رصاع بات على الرواية وعلى الإميان الديني وعلى احلجارة وعلى
عدد ال�سكان وعلى الهوية؛ وهو �رصاع غري منف�صل عن الق�ضية الفل�سطينية ككل؛
وبالتايل ،ف�إن ح�سم هذا ال�رصاع لن يح�صل مبعزل عن ح�سم ال�رصاع على الدولة والهوية
الفل�سطينية.
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وقوة ووحدة موقف ،و�إىل �إعادة
�إن �إدارة ال�رصاع مع االحتالل حتتاج �إىل �إرادة وعقل ّ
بناء للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ولي�س �إىل عواطف و�شعارات كبرية� ،أو �إىل الت�سخيف من
القدرات الذاتية يف �أحيان كثرية ،وذلك من باب املناكفات ال�سيا�سية.
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العالقات بين رو�سيا
وحركات المقاومة في المنطقة
تطوّر ا�ستراتيجي بمواجهة الم�شروع الأميركي
د .ف�ؤاد خ�شي�ش

❋

توطئة
زعيما لرو�سيا قبل �أكرث من عقدين ،مل تكن مو�سكو
حني �أ�صبح الرئي�س فالدميري بوتني ً
العب ًا رئي�سي ًا يف العامل العربي ،وكانت الهيمنة الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
قوة كربى ّ
ت�شكل تهديداً حقيقي ًا ملكانة وا�شنطن اجليو�سيا�سية
قوية للغاية .ومل تكن �أي ّ
يف املنطقة.
ومع ذلك ،منذ �سبتمرب�/أيلول  ،2015عندما ك ّثفت رو�سيا من تدخلها الع�سكري
املبا�رش يف الأزمة ال�سورية ،تغيرّ ت املفاهيم الإقليمية ،وباتت العديد من اجلهات احلكومية
القوة الرو�سية يف املنطقة.
وغري احلكومية تعرتف بواقع ّ

ويف حني �أن تركيز ال�سيا�سة اخلارجية لرو�سيا جتاه منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
ين�صب على �سوريا وليبيا ،ف�إن الو�ضع ال�صعب يف غزة بد�أ ُيغري مو�سكو للعب
�أفريقيا
ّ
�أدوار متقدمة يف املنطقة.
كانت �سوريا حا�سمة فيما يخ�ص �سيا�سات الإحتاد ال�سوفياتي جتاه ال�رشق الأو�سط
خالل احلرب الباردة .وقد جعلها موقعها – الذي ُيحاذي البحر الأبي�ض املتو�سط
❋ باحث �سيا�سي و�أ�ستاذ جامعي.
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وفل�سطني املحتلة ولبنان وتركيا والأردن والعراق – حليف ًا �إ�سرتاتيجي ًا حيوي ًا .كان الرئي�س
ال�سوري الراحل حافظ الأ�سد� ،أقرب احللفاء �إىل مو�سكو يف العامل العربي منذ ان�شقاق
م�رص عن املدار ال�سوفياتي يف منت�صف �سبعينات القرن الفائت؛ وكانت ملو�سكو روابط
ع�سكرية واقت�صادية و�سيا�سية وثقافية عميقة مع دم�شق .وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي� ،شعر
ال�سوريون بتوا�صل وتقارب مع الرو�س ،الذين نظروا �إليهم ك�أ�صدقاء ولي�س كما فعلوا مع
دول �أخرى يف املنطقة.
من وجهة نظر بوتني ،يجب على مو�سكو �أن تنخرط يف الق�ضية الفل�سطينية من �أجل
ت�سهيل عودة رو�سيا �إىل املنطقة.
ومن الناحية العملية ،ي�ستلزم ذلك حت�سني العالقات بني مو�سكو و«حما�س»؛ وهو ما
ت�ؤكده العديد من الزيارات واالت�صاالت بني كبار امل�س�ؤولني احلكوميني الرو�س ومم ّثلي
«حما�س» خالل الأعوام الأخرية.

وبالرغم �أن حكومة بوتني حتتفظ بعالقات وثيقة مع «�إ�رسائيل»� ،إ ّال �أن مو�سكو وتل
حتدثتا عن الق�ضايا املتعلقة بالفل�سطينيني ب�شكل مبا�رش.
�أبيب مل ي�سبق لهما �أن ّ

وقد �أثار تقارب رو�سيا مع حركة «حما�س» غ�ضب «�إ�رسائيل» والواليات املتحدة،
وكالهما ي ّتهم الكرملني ب�إ�ضفاء ال�رشعية على «منظمة �إرهابية» .كما �أزعج هذا التطور
ال�سلطة الفل�سطينية ،املناف�س الفل�سطيني الرئي�سي لـ«حما�س».

لكن اعرتا�ضات وا�شنطن وتل �أبيب ورام اهلل مل متنع رو�سيا من الدخول يف حوار �أكرب
مع «حما�س» ،التي ال تعتربها مو�سكو جماعة �إرهابية.

وبد ًال من ذلك ،تعتقد احلكومة الرو�سية �أنه يجب االعرتاف بـ»حما�س» كف�صيل
فل�سطيني له نفوذ ودور حا�سم يف الق�ضية الفل�سطينية.
ويف الواقع ،كان امل�س�ؤولون الرو�س ي�ستقبلون قادة احلركة يف مو�سكو منذ مار�س�/آذار
 ،2006بعد وقت ق�صري من االنتخابات الربملانية الفل�سطينية التي فازت فيها «حما�س».
ولكن يف عام  2006كان ال�سياق خمتلف ًا ،حيث كانت رو�سيا العب ًا �أقل ت�أثرياً بكثري يف
تتحدى اليوم دور وا�شنطن التقليدي
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .لكن مو�سكو
ّ
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كو�سيط بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني.

لقد �س ّلط ر ّد رو�سيا على «�صفقة القرن» ال�ضوء على هذه النقطة .وكما قال رئي�س جلنة
جمل�س الدوما لل�ش�ؤون الدولية ،ليونيد �سلوت�سكي ،ف�إن خطة «ترامب-كو�شرن» م�ؤ ّيدة
لـ«�إ�رسائيل» ب�شكل �صارخ ،وال ت�أخذ م�صالح اجلانب الفل�سطيني يف االعتبار.

ّ
مقدمة تاريخية
�إن عالقة رو�سيا يف حقبها الأربع«:القي�رصية ،والإمرباطورية ،وال�سوڤييتية،
واالحتادية» ،ب�أر�ض فل�سطني قدمية وعتيقة ،وتعود �إىل قرون من الزمن� .أما عالقة رو�سيا
بال�رصاع العربي-الإ�رسائيلي ،وت�أ�سي�س «دولة �إ�رسائيل» ،فقد بد�أت منذ بزوغ هذه الفكرة
حتى �إعالنها عام  ،1948حيث كان لرو�سيا ال�سوڤييتية الدور الأبرز يف دعم قيامها .وقد
�سبقت مناق�شة هذه الق�ضية بالتف�صيل يف �أحد تقديرات املوقف ال�صادرة عن مركز باحث
«حمددات املوقف الرو�سي ب�ش�أن ال�رصاع الإ�رسائيلي -الفل�سطيني».
للدرا�سات ،بعنوان ِّ

تعود بداية العالقات الرو�سية -الفل�سطينية �إىل نهاية القرن التا�سع امليالدي ،وبالتحديد
بعد «معمودية كيڤان�س» عام  ،867واعتناق ال�سالڤ للم�سيحية ال�رشقية ،ومعرفتهم
ب�أر�ض فل�سطني من خالل الق�ص�ص الواردة يف العهدين القدمي واجلديد .ويف بداية القرن
القدي�س فيودو�سي
احلجاج الرو�س بالتوافد على فل�سطني؛ وكان ّ
احلادي ع�رش ،بد�أ كثري من ّ
احلجاج الرو�س تدوي ًنا لتفا�صيل رحلته �إىل فل�سطني عام
بي�شري�سكي ،من كييڤّ � ،أول ّ
 ،1022التي �شملت «اال�ستحمام يف نهر معمودية امل�سيح» ،وزيارة «موقع اجللجثة»
يف كني�سة القيامة؛ وبعدها �أ�صبحت الزيارات الرو�سية �إىل الأماكن املقد�سة يف فل�سطني
منتظمة.
ي�صف الدبلوما�سي و�أ�ستاذ ق�سم الدرا�سات ال�رشقية ،الربوفي�سور �ألك�سندر ڤالدميريوڤيت�ش
كريلوڤ ،العالقات الرو�سية -الفل�سطينية بالقول« :تاريخ العالقات ال�شعبية الفل�سطينية-
عدة قرون ،حيث كان موقف ال�شعب الرو�سي
الرو�سية ال يعود فقط �إىل عقود ،بل �إىل ّ
املتعدد القوميات جتاه فل�سطني يتحدد -يف املقام ال ّأول -من خالل الروابط الدينية والثقافية
كبريا بالتاريخ ،والثقافة ،والفن الرو�سي .كما
والتعليمية .لطاملا �أبدى الفل�سطينيون اهتما ًما ً
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�أ�سهم موقف رو�سيا الثابت ب�ش�أن الت�سوية يف ال�رشق الأو�سط ،والداعمة للحق امل�رشوع
لل�شعب الفل�سطيني يف �إقامة دولته امل�ستقلة ،يف تعاون ثنائي �إيجابي وديناميكي»(((.

العودة الرو�سية �إلى الق�ضية الفل�سطينية
منذ عام  ،1968بد�أت العالقات بني االحتاد ال�سوفييتي وحركة فتح بزعامة الراحل
يا�رس عرفات .ومع يّ
تول ميخائيل غوربات�شوڤ زعامة االحتاد ال�سوفييتي ،وبدء برناجمه
امل�سمى «البريو�سرتويكا والغال�سنو�ست» ،والتقارب مع الغرب ،توقّف
«الإ�صالحي»
ّ
ال�رشيف
تقريبا الدعم الرو�سي للق�ضية الفل�سطينية ،واكتفت مو�سكو بدور ال�رشيك
َ
ً
للواليات املتحدة ،وذلك عرب دعم م�ؤمتر مدريد لل�سالم عام  ،1991وغري ذلك من
املبادرات واالتفاقيات الأمريكية.
بعد ّ
تفكك االحتاد ال�سوفييتي ،دخلت رو�سيا مرحلة جديدة من تاريخها ال�سيا�سي،

التمرد وال�رصاع
ات�سمت بالفو�ضى الداخلية ،وغياب �سلطة القانون ،وانت�شار ب�ؤر
ّ
واحلروب الأهلية يف حميطها ال�سوڤييتي ال�سابق ،واحتكرت الواليات املتحدة عملية
احتكارا كاملاً .
ال�سالم
ً
ّ
عقدت يف اخلام�س والع�رشين من يناير
�شكلت االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية ،التي ِ

(كانون الثاين)  ،2006وفوز «حما�س» ب�أغلبية مقاعدها ،فر�صة مثالية للعودة الرو�سية
من جديد للعب دور يف ملف ال�رصاع الفل�سطيني -الإ�رسائيلي ،م�ستغ ّلة عدم اعرتاف
املجتمع الدويل بحركة حما�س ،وحاجة الأخرية �إىل عالقة مع قوى دولية تك�رس عزلتها؛
وعقد اللقاء ال ّأول لوفد حما�س برئا�سة خالد م�شعل
وهنا تالقت م�صالح كال الطرفنيِ ،
مع وزير اخلارجية �سريغي الڤروڤ ،يف الثالث من مار�س (�آذار)  ،2006ونتج عنه رف�ض
رو�سيا و�ضع حركة حما�س على قائمة املنظمات الإرهابية ،كما فعلت الواليات املتحدة،
واالحتاد الأوروبي ،وغريهما من بلدان العامل.
)1- Московский государственный институт международных отношений (университет
МИД России – А.В. Крылов – История и современное состояние российскопалестинских отношений
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جدي ملتابعة دورها يف ملف الت�سوية الفل�سطينية-
وميكن الت�أريخ للعودة الرو�سية ب�شكل
ّ
الإ�رسائيلية بعام  ،2007الذي �شهد عدة �أحداث مثرية ومتزامنة؛ �إذ ّ
متكن الرئي�س الرو�سي
ڤالدميري پوتني من تر�سيخ �سلطته.
تعددت لقاءات قيادات حركة حما�س مع امل�س�ؤولني الرو�س ،وتبع ذلك انفتاح
ّ
رو�سي على حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني؛ وت�سابقت بعدها احلركات والف�صائل
الفل�سطينية الأخرى ،وعلى ر�أ�سها حركة فتح ،لزيارة مو�سكو .وبد�أت رو�سيا تتحدث
بعد هذه املرحلة عن �رضورة �إنهاء «االحتكار» الأمريكي لعملية ال�سالم ،و�أنها مل تعد
ً
و�سيطا «نزي ًها» ،وطالبت بد ًال من ذلك بالعودة �إىل م�سار «اللجنة الرباعية ب�ش�أن ال�رشق

املكونة من (الواليات املتحدة ،واالحتاد الرو�سي ،واالحتاد الأوروبي ،والأمم
الأو�سط»،
ّ
املتحدة) التي ت�أ�س�ست يف مدريد عام  ،2002يّ
لتول م�س�ؤولية قيادة املفاو�ضات بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.

الدوافع الرو�سية للتفاعل مع الف�صائل الفل�سطينية
�أثار املوقف الرو�سي املنفتح على احلوار مع جميع الف�صائل والقيادات الفل�سطينية،
ت�سا�ؤالت عدة عن الدوافع الكامنة خلف هذا املوقف ،خالفًا للخطاب الرو�سي املعلن،
الذي يتحدث عن «رغبة» رو�سية يف خلق «توافق» بني الف�صائل الفل�سطينية املختلفة ،من
�أجل «تقوية» موقفها التفاو�ضي؛ ولكن الوا�ضح �أن ملو�سكو �أهدافًا �أخرى ،ميكن �إجمالها
يف العنا�رص الآتية:
كثريا من املال والعمل ال�سيا�سي والدبلوما�سي يف فل�سطني� ،سواء
 ا�ستثمرت رو�سيا ًبدعمها لليهود واحلركة ال�صهيونية لت�أ�سي�س «دولة» �إ�رسائيل� ،أو فيما بعد بدعم منظمة
التحرير الفل�سطينية ،واحلركات الي�سارية يف �سعيها �إىل نيل اال�ستقالل ،وت�أ�سي�س دولة
فل�سطينية ،ولكنها خرجت يف النهاية ِ�صفْر اليدين؛ واحتكر الأمريكيون وحدهم عملية
الت�سوية ،والنفوذ على الفل�سطينيني والإ�رسائيليني مع ًا.
دورا
تدعو رو�سيا عل ًنا ،منذ عام � ،2007إىل نظام عاملي متعدد الأقطاب ،ت�ؤ ّدي فيه ًالقوة،
رئي�سيا .ومت ّثل ق�ضية� ،أو بالأحرى «عقدة» ال�رشق الأو�سط ،املكان الأبرز لبناء هذه ّ
ًّ
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و�إعالن نف�سها ،ودورها الذي ت�أمل يف احل�صول عليه.
ّ
بوابة العودة الرو�سية
�شكلت حركة «حما�س» ،والف�صائل الفل�سطينية الأخرىّ ،التوجه
�إىل ملف الت�سوية و�إىل املنطقة ،يف تبادل للم�صالح بني الطرفني .وقد لفت هذا
ّ
الرو�سي اجلديد �أنظار ال�سلطة الفل�سطينية ،وكذلك «�إ�رسائيل» والدول العربية؛ وهو ما
دورا مهم ًا مل يعد ميكن ا�ستثنا�ؤه كما كان الواقع من قبل.
جعل ملو�سكو ً

ويف ظل الوجود الرو�سي الع�سكري وال�سيا�سي يف �سوريا ،والذي يبدو �أنه بات
«را�سخا»  ،مع وجود حدود م�شرتكة وم�شكالت �سورية مل تحُ َ�سم مع «�إ�رسائيل» ،ف�إن
ً
الدور الرو�سي الن�شط يف امللف الفل�سطيني ّ
ميكن مو�سكو من ال�ضغط على تل �أبيب ،وعقد
مقاي�ضات وتفاهمات تفيد وجودها ودورها املتنامي يف املنطقة.

يعني الأمن كما و�صفه املار�شال الرو�سي خمموت �أخمدوفيت�ش غاريف ،يف ا�سرتاتيجيةالأمن القومي الرو�سية ال�صادرة عام  ،2008لرو�سيا «�أمن الطاقة � اً
أول» ،حيث تكافح
رو�سيا لأجل تنفيذ خطة  2030لأمن �أ�سواق الطاقة ،عرب ربط امل�ستهلكني الكبار ب�شبكة
من خطوط �أنابيب الغاز بعقود طويلة الأجل ،ت�ضمن هيمنتها على ال�سوق ،وامتالكها
غنية بالغاز الطبيعي ،ح�سب �أغلب
لورقة �ضغط جيو�سيا�سية ،ويف ظل وجود مكامن ّ
الدرا�سات يف منطقة �رشق املتو�سط ،واخلالف بني الأطراف املت�شاركة فيه ب�ش�أن تر�سيم
من�صات ا�ستخراج الغاز الطبيعي من
احلدود ،وحجم احل�ص�ص ،وكيفية توزيعها ،وت�أمني ّ
�أي هجمات ع�سكرية ،حيث تعتقد مو�سكو �أنه بوجود عالقات قوية لها مع الف�صائل
والقيادات الفل�سطينية كافة ،وحتالفها مع �سوريا ،وعالقاتها مع �إيران وحزب اهلل يف لبنان،
اً
مقبول من كل ه�ؤالء  ،وال�ضامن الأمني
والعالقة املميزة مع «�إ�رسائيل»� ،ستجعل منها طرفًا
قدرا من التحكم
لل�رشكات الراغبة يف ا�ستخراج الغاز الطبيعي من املنطقة؛ وهو ما مينحها ً
يف عملية ت�سويق هذه الرثوات الغازية مبا ال يتعار�ض مع خمططاتها الت�سويقية.
أخريا� ،إن الدور الرو�سي الن�شط على ال�ساحة الفل�سطينية ،وارتباطه بق�ضايا �أمنية تهم
� ً«�إ�رسائيل» وداعميها من القوى الدوليةّ ،
ي�شكل ورقة مقاي�ضة لرو�سيا يف ملفات �أخرى
تهمها يف املنطقة ،ويف حميطها ال�سوڤييتي ال�سابق .فعلى �سبيل املثال ،دعمت «�إ�رسائيل»
ّ
�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

42

العالقات بني رو�سياوحركات املقاومة يف املنطقة :تطوّر ا�سرتاتيجي مبواجهة امل�رشوع الأمريكي

درا�سات باحث

جورجيا بطائرات م�سيرّ ة وتكنولوجيا ع�سكرية متطورة يف حرب �أو�سيتيا اجلنوبية عام
حمايدا من ال�رصاع يف �أوكرانيا ،و�ضم /ا�ستعادة رو�سيا ل�شبه
 ،2008يف حني اتخذت موقفًا ً
جزيرة القرم ،حيث راعت «�إ�رسائيل» احلقائق اجليو�سيا�سية اجلديدة للدور الرو�سي التي مل
تكن موجودة يف .2008
يف لقاء هو ال ّأول من نوعه ،التقى زعيم التيار الإ�صالحي الدميقراطي يف حركة فتح،
حممد دحالن ،وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الڤروڤ ،يف الثاين من نوفمرب /ت�رشين
الثاين  .2021كانت لدى مو�سكو ودحالن ات�صاالت ن�شطة على مدار الأعوام ال�سابقة،
ولقاءات دورية يف مو�سكو و�أبوظبي ،وغريهما من العوا�صم العاملية ،وهي جمعت بني
دحالن واملبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�سي �إىل ال�رشق الأو�سط ودول �إفريقيا ،ميخائيل
بوغدانوڤ .وقد بدا جت ّنب الڤروڤ لعقد لقاءات علنية مع دحالن ،مراعا ًة لرئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية حممود عبا�س ،نتيجة اخلالف امل�شتعل بني الرجلني ب�ش�أن �إدارة عبا�س
لل�ش�ؤون الفل�سطينية(((.

وقد ع ّلق الكاتب الرو�سي ،ونائب رئي�س احلركة الأورا�سية العاملية ،ليونيد �ساڤني،
على الزيارة بالقول« :الف�صائل املت�صارعة يف فل�سطني تعتمد على قوى خمتلفة ،بع�ضها
على �إيران ،وبع�ضها الآخر على م�رص وال�سعودية والإمارات»؛ كما �أن بع�ض ه�ؤالء الرعاة
«تقدم
بد من الوفاء بها» ،يف حني
ّ
«يربطون دعمهم للفل�سطينيني مبطالب �سيا�سية ال ّ
مو�سكو فقط الدعم الدبلوما�سي وال�سيا�سي ،الذي ال ّ
يقل قيمة عن الدعم املايل ،وميكن
ا�ستخدامه كر�أ�س مال �سيا�سي يف �أي مفاو�ضات» .وهذا الدعم -بح�سب ر�أيه -ميكن
تقدمها رو�سيا للحكومة ال�سورية.
مالحظته «بو�ضوح» يف «امل�ساعدة» التي ّ
ويكمل �ساڤني ،بالقول« :لقد فهم العامل العربي �أن مو�سكو -عك�س وا�شنطن� ،أو
ِ
العوا�صم الغربية الأخرى -ال تتخ ّلى عن حلفائها»؛ وعلى الرغم من «املوقف النقدي»
لبع�ض العرب ،على �سبيل املثال من «دعم رو�سيا للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد”� ،أو
موقفها «املنفتح على حزب اهلل» ،ف�إن هذا املوقف «يلقى احرتا ًما حتى بني معار�ضي

2- 2021-06/11/https://alarab.co.uk
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رو�سيا و�سيا�ساتها يف املنطقة» .لذلك ،من «املفيد» لبع�ض القوى �إظهار هذه الزيارة على
�أنها «خطوة نحو مرحلة جديدة يف �إعادة تنظيم العمليات ال�سيا�سية يف فل�سطني» .وقد
تكون هناك تف�سريات خمتلفة ،لكن رو�سيا تنظر ب�شكل عملي وبراغماتي �إىل الو�ضع
الداخلي الفل�سطيني.
ّ
مهما لرو�سيا يف
أر�ضا وق�ضي ًة �سيا�سية،
روحيا
ت�شكل فل�سطني،
وتاريخيا ،و� ً
ً
عن�رصا ًّ
ًّ
ًّ

ق�ضايا املنطقة للأ�سباب ال�سالف ذكرها .كما �أتاحت الف�صائل الفل�سطينية املت�صارعة فر�صة
لها للعودة من اجلديد والت�أثري يف هذا ال�رصاع املمتد من عام  ،1948حيث ّ
متكنت رو�سيا
عرب هذه العودة من حتقيق عدة مكا�سب مهمة:
ترى مو�سكو �أن املكا�سب التي حقّقتها من توا�صلها مع الف�صائل الفل�سطينية ميكن �أنتخ�رسها يف حال ّ
ظل ال�رصاع الف�صائلي على ما هو عليه ،ولأنه مل يعد يف �صاحلها؛ ولذلك
ت�سعى مو�سكو �إىل خلق تفاهم �أو توافق فل�سطيني -فل�سطينيّ ،
ميكنها من القول �إن هناك
موح ًدا يدفع �إىل عودة املفاو�ضات من جديد.
موقفًا
فل�سطينيا ّ
ًّ

دورا �أكرث فاعلية من وا�شنطن،
يعتقد بع�ض اخلرباء �أن ب�إمكان مو�سكو �أن ت�ؤ ّدي ً�سيما يف ظل تراجع �أهمية ال�رشق الأو�سط بالن�سبة للأخرية ،و�أن ت�ستغل رو�سيا عالقاتها
برتكيا و�إيران ووكالئهما يف املنطقة ،و�سوريا و�إ�رسائيل وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وباقي
مميزة مع م�رص والأردن
القيادات والف�صائل الفل�سطينية الأخرى ،مع ما تتمتع به من عالقة ّ
من ناحية ،وبلدان اخلليج العربية من ناحية �أخرى ،ويف ظل وجودها الع�سكري يف
�سوريا ،لتتمكن من التو�صل �إىل �صفقة ت�سوية كربى ت�شمل� ،إىل جانب فل�سطني� ،سوريا
للتفرغ بعدها مل�رشوعات التنمية ،و�إعادة �إعمار �سوريا.
ولبنان؛ وذلك ّ
ّ
مهما يف التحرك الرو�سي نحو �سوريا والق�ضية
ي�شكل العامل الإ�رسائيليً
عن�رصا ًّ
الفل�سطينية .ورغم ما بدا من جفاء بني مو�سكو واحلكومة اجلديدة برئا�سة نفتايل بينيت
(� ّأول رئي�س وزراء لإ�رسائيل من �أ�صول غري رو�سية) ،فقد عقد بينيت لقا ًء مع الرئي�س
وقرر بعد ذلك متديد
الرو�سي ڤالدميري پوتني ،ا�ستمر خم�س �ساعات يف مدينة �سوت�شي؛ ّ
زيارته يو ًما �آخر ملزيد من املفاو�ضات .ويبدو �أن هناك تفاهمات قد ّمت التو�صل �إليها بني
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رو�سيا عايل امل�ستوى مع الطرف الفل�سطيني ،وت�شكيل جبهة
الطرفني ،ت�ستدعي تن�سيقًا
ً
قادرة على بدء مفاو�ضات جديدة ،كما يعتقد كثري من املراقبني.
لكن رغم ال�صداقة مع «�إ�رسائيل»  ،مل تعرتف رو�سيا بحما�س كمنظمة �إرهابية .وهناك
العديد من املواطنني الرو�س الذين يعي�شون يف غزة � ،أو بالأحرى ،جمموعة من الن�ساء
املتزوجات من مواطنني فل�سطينيني  ،حيث تقول امل�ستعربة ماريانا بيلنكايا  ،وهي كاتبة
وحمررة قناة «فالفيلنايا» حول �سيا�سات ال�رشق
يف �صحيفة «كومري�سانت» الرو�سية
ّ
الأو�سط  »:لهذا ال�سبب يذهب الدبلوما�سيون الرو�س �إىل تزويدهم بامل�ساعدات القن�صلية
وغريها من رام اهلل يف غزة .ومثل هذه الزيارات م�ستحيلة بدون التوا�صل مع حركة
«حما�س» .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يعمل املركز الثقايف الرو�سي «كالينكا» يف غزة ،الذي
يرعاه «رو�سوترودنيت�شي�ستفو»  ،التابع لوزارة اخلارجية الرو�سية  ،والذي يرت�أ�سه يفغيني
برمياكوف احلفيد(((.

مو�سكو تدفع باتجاه الم�صالحة الفل�سطينية
من �أهم �أ�سباب حر�ص رو�سيا على تطوير موقفها من «حما�س»  ،اهتمام مو�سكو
بدفع احلركة نحو �إعادة تن�سيق عالقاتها مع النظام ال�سوري.
ويف  4مار�س � /آذار  ،2020بدا �أن اجلهود الرو�سية لت�سهيل التقارب بني دم�شق
هنية ،زعيم «حما�س» ،يف م�ؤمتر �صحفي يف
و«حما�س» قد جنحتّ .
وحتدث �إ�سماعيل ّ
مو�سكو ،و�أعلن �أن ك ً
ال من احلكومة ال�سورية واملواطنني ال�سوريني ظ ّلوا لأعوام داعمني
رئي�سيني حلركته.
وقال« :ال ميكننا �أن نن�سى هذا التاريخ .ال توجد �سيا�سة �أو �أي قرار من حما�س لالنخراط
ب�شدة وجود �أي مقاتل �أو �شهيد من حما�س يف �إدلب� ،أو قبل
يف الق�ضية ال�سورية؛ و�أنفي ّ
�أحداث �إدلب� ،أو حتى يف الثورة ال�سورية».
وكان
«هنية» �أ�صدر هذا البيان بعد اجتماع مع وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي
ّ
3-https://meduza.io/feature/2021/05/21/rasskazyvaem-ob-istorii-otnosheniy-rossii-s-hamasglavnym-vragom-izrailya-v-poslednie-nedeli
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الفروف» ،وم�س�ؤولني رو�س �آخرين ،و�أو�ضح فيه �أن «حما�س» م�ستعدة للعب دور ب ّناء
فيما يتعلق ب�إنهاء الأزمة ال�سورية.
املرجح �أن ت�ستمر رو�سيا يف حماولة تخفيف �أي توتّرات م�ستمرة بني احلكومة يف
ومن ّ
(((
دم�شق و«حما�س».

الهروب من العزلة
قوة كربى مثل رو�سيا ،الع�ضو
من منظور حركة «حما�س»  ،ميكن ل�رشاكة متنامية مع ّ
املهم يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،والتي تقوم بدور �أكرب يف ال�رشق الأو�سط� ،أن
ت�ساعد يف مواجهة اجلهود الإ�رسائيلية والأمريكية لعزل احلركة الفل�سطينية.
ومن خالل ات�صاالت «حما�س» املتنامية مع مو�سكو ،يهدف هذا الف�صيل �إىل تعزيز
مكانته على ال�ساحة الدولية واكت�ساب عدد متزايد من ال�رشكاء.
وتعتمد حركة حما�س على حقيقة �أن النفوذ الرو�سي املتزايد يف املنطقة �سي�ؤ ّدي �إىل
حت�سينات للفل�سطينيني .وكانت احلركة ت�أمل يف �أن ي�ؤ ّدي التقارب بينها وبني رو�سيا �إىل
دفع الرئي�س الرو�سي بوتني �آنذاك �إىل ممار�سة نفوذه على رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ال�سابق
ثم على خ َلفه الذي ا�ستقال �أخرياً  ،نفتايل بينيت ،لرفع احل�صار عن
بنيامني نتنياهو ؛ ومن ّ
قطاع غزة

ر�شوة �سيا�سية
اخلا�صة و�صلت من �سان
�أفادت قناة عرب ّية ب�أنّ «العديد من الطائرات الرو�سية
ّ
بطر�سبورغ �إىل مطار بن غوريون الدويل منذ بداية العملية الع�سكرية الرو�سية ،والعديد
من اليخوت قد ر�ست يف موانئ �إ�رسائيل» .وقد امتنعت �إ�رسائيل الر�سمية ،ب�إيعاز من نفتايل
بينيت ،عن فر�ض � ّأي قيود على الأوليغار�شيني الرو�س اليهود ،الذين ح�صلوا على جن�سية
�إ�رسائيلية مبوجب «قانون العودة» ،الذي ي�سمح لليهود فقط بالهجرة �إليها .ومل تفر�ض
ر�سو يخوتهم وهبوط طائراتهم اخلا�صة يف �إ�رسائيل .وقد هبطت الطائرة
عليهم قيوداً ب�ش�أن ّ
اخلا�صة للملياردير رومان �أبراموفيت�ش يف �إ�رسائيل ،بعدما كان قد �أعلن عن عزمه بيع فريق
 -4جورجيو كافيريو  -معهد ال�رشق الأو�سط .2020/ 04/04 -
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بالتربع
وي�ستمر
بحر ّية،
ّ
ّ
كرة القدم الربيطاين ت�شيل�سي .ويوا�صل رومان عمله يف �إ�رسائيل ّ
�سخي ملتحف «يد ف َِ�شم» يف القد�س لتخليد ذكرى
تربع
مل�ؤ�س�سات �إ�رسائيلية عديدة ،وبينها ّ
ّ
«املحرقة».
تعهد وزير اخلارجية الإ�رسائيلي يائري البيد ب�أن ال تكون �إ�رسائيل طريق ًا
من جانبهّ ،
لتجاوز العقوبات املفرو�ضة على رو�سيا.
متذرعة مبا يو�صف بقانون «ميلت�شني» ،ن�سبة �إىل امللياردير
تفعل �إ�رسائيل ذلك
ّ
الإ�رسائيلي �أرنون ميلت�شني ،الذي جرى َ�س ُّنه يف العام  ،2008ويعفي املهاجرين اليهود �إىل
ملدة ع�رش �سنوات ،ويعفيهم من تقدمي تقارير عن �أعمالهم
�إ�رسائيل من ت�سديد ال�رضائب فيها ّ
وحول «قانون ميلت�شني» �إ�رسائيل �إىل مالذ من ال�رضائب للأثرياء
خارجها لع�رش �سنني �أي�ض ًاَّ .
والأوليغار�شيني اليهود .لذلك ال تتعاون �إ�رسائيل مع �سلطات ال�رضائب يف دول �أخرى،
با ّدعاء �أ ّنها ال متلك معلومات عن دخلهم ب�سبب «قانون ميلت�شني».

كل هذه املواقف من احلكومة اال�رسائيلية مل ت�شفع لدى القيادة الرو�سية .ففي بيان
غري م�سبوق من ناحية اللهجة واملحتوى ،هاجمت وزارة اخلارجية الرو�سية مواقف
وزير خارجية �إ�رسائيل يائري البيد ،واعتربتها حماولة ل�رصف �أنظار املجتمع الدويل عن
�أحد النزاعات الأطول يف التاريخ ،وهو ال�رصاع الإ�رسائيلي -الفل�سطيني (بعد �أن كان
عربي ًا؛ لكن عمليات التطبيع �أنهت ال�رصاع ،)..وذلك يف �سياق الر ّد على دعم البيد
لقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة القا�ضي بتعليق ع�ضو ّية االحتاد الرو�سي يف جمل�س حقوق
الإن�سان ،التابع للأمم املتحدة ،و�إدانة البيد «املذبحة يف بلدة بوت�شا» القريبة من «كييف»،
املروعة التي اك ُت�شفت
كاتب ًا يف ح�سابه يف تويرت« :ال ميكن البقاء المبالني �أمام هذه ال�صور ّ
بعد خروج اجلي�ش الرو�سي من املكان»(ت�أييد للدعاية الأوكرانية).
وب�شكل ا�ستثنائي ،انتقد وزير اخلارجية الرو�سية �سريغي الفروف االنتهاكات الإ�رسائيلية
�ضد الفل�سطينيني ب�شكل الذع؛ فقد �أ�ضاف بيان اخلارجية الرو�سية �أنّ «احلكومة الإ�رسائيلية
ّ
انتهاك لعدد من
وال�ضم الزاحف للأرا�ضي الفل�سطينية ،يف
توا�صل االحتالل غري ال�رشعي
ٍ
ّ
قرارات جمل�س الأمن واجلمعية العامة للأمم املتحدة» ،م�شرياً �إىل �أنَّ «هناك مليونني ون�صف
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جيوب منف�صل ٍة ومنقطع ٍة عن العامل»(((.
مليون فل�سطيني يعي�شون يف
ٍ

كما �أ�ضاء البيان الرو�سي على الو�ضع يف قطاع غزة ،فقال« :القطاع �أ�صبح فع ً
ال
�سجن ًا مفتوح ًا يعي�ش ّ
ظروف احل�صار الذي تفر�ضه �إ�رسائيل ،بحراً
�سكانه منذ  14عام ًا يف
ِ
مرت مرور الكرام على ا�ستمرار
وبراً ّ
وجواً»؛ وبينّ �أنَّ «دول الغرب والواليات املتحدة ّ
ّ
االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية».

م�صدر يف وزارة خارجية كيان االحتالل الإ�رسائيلي على بيان وزارة
والحق ًا  ،ع ّلق
ٌ
اخلارجية الرو�سية ،ال�شديد اللهجة بحق «�إ�رسائيل» ،قائ ً
�ضد
ت�صوت ّ
ال« :رو�سيا عاد ًة ما ّ
�ضد
مانع من ت�صويتها ّ
«�إ�رسائيل» يف الأمم املتحدة .وعليه ،ف�إنَّ «�إ�رسائيل» ال ترى � َّأي ٍ
رو�سيا يف املنظمة الدولية»(((.

موقع دول الخليج في المعادلة الجديدة
ُيالحظ خالل الآونة الأخرية �أن هناك دوراً مهم ًا تلعبه الدول الأع�ضاء يف جمل�س
التعاون اخلليجي .فقد ا�ست�ضافت قطر ،التي تفتخر بكونها م�ؤ ّيدة للفل�سطينيني ،اجتماع ًا
بني رو�سيا و»حما�س» يف فرباير� /شباط الفائت .وت�ساعد الدوحة يف ت�سهيل التقارب
بني مو�سكو و»حما�س» ،يف �إطار �سعيها لإيجاد طرق جديدة لتقوي�ض اجلهود الأمريكية
والإ�رسائيلية الرامية لعزل»حما�س».
جيدة مع رو�سيا؛ وهي ا�ستخدمت
وبالإ�ضافة �إىل قطر ،حتافظ الكويت على عالقات ّ
�أي�ض ًا �أوراقها الدبلوما�سية للدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية يف العديد من املحافل الدولية.
جدير بالذكر �أنه يف مايو�/أيار� ،2018أ�شادت «حما�س» بالكويت ملنعها م�رشوع قرار
ٌ
�سيدين «حما�س» لإطالقها �صواريخ على
ملجل�س الأمن برعاية وا�شنطن ،والذي كان ُ
«�إ�رسائيل» من غزة.
ويف ال�شهر التايل ،قال الناطق با�سم حما�س «فوزي برهوم»� ،إن «موقف الكويت
احلقيقي يف دعم فل�سطني والفل�سطينيني يف قطاع غزة هو �شيء نفخر به .ون�أمل �أن حتذو
 -5رو�سيا اليوم – .2022/05/ 4

6- https://www.newsru.co.il/world/27feb2022/un_rus_109.html
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دول عربية �أخرى حذو الكويت يف �إعادة بناء قطاع غزة ودعم ال�شعب الفل�سطيني».
و�إذا ا�ستطاعت مو�سكو ،بالتوازي ،متابعة مبادرات مع الدول اخلليجية ،ف�سوف
ترحب «حما�س» بهذا التطور باعتباره مفيداً جلدول �أعمال احلركة ،الذي يهدف �إىل
ّ
احلد من نفوذ وا�شنطن الإقليمي.
ّ

ويف هذا ال�سياق ،تنظر «حما�س» ب�شكل �إيجابي لعودة رو�سيا �إىل ال�رشق الأو�سط.
ومثل العديد من اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول التي تعار�ض الهيمنة الأمريكية

القوة التي ميكن �أن تُوازن ثقل الواليات
يف العامل العربي ،ترى «حما�س» �أن رو�سيا هي ّ
املتحدة.

ويبقى �أن نرى فقط مدى موثوقية رو�سيا ،خا�صة على املدى الطويل .ومن غري
الوا�ضح �أي�ض ًا مدى جناح «حما�س» يف �إقناع مو�سكو مبمار�سة �ضغوط كافية على احلكومة
حولت غزة �إىل «�سجن كبري» بعد �أعوام طويلة
الإ�رسائيلية حتى تغيرّ �سيا�ساتها ،وهي التي ّ
من احل�صار.
جراء التقارب واحلوار
ويف حني تُدرك رو�سيا و«حما�س» وجود العديد من املكا�سب ّ

امل�ستمر ،ف�إن مو�سكو ال ترغب يف االن�ضمام �إىل طهران يف تب ّني �أجندة معادية لـ(�إ�رسائيل)
ب�شكل مبا�رش.

وبد ًال من ذلك� ،سيوا�صل الرئي�س الرو�سي «بوتني» �سعيه لتحقيق التوازن يف عالقة

توخي احلذر
رو�سيا بالأطراف املت�صارعة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مع ّ
�أي�ض ًا ب�ش�أن معاجلة الق�ضايا التي ت�ؤ ّثر ب�شكل مبا�رش على امل�صالح الإ�رسائيلية.

و�ساطة رو�سيا وتغيير قواعد اللعبة
يف مطلع �شهر مايو� /أيار من العام احلايل ،وا�ستجابة لدعوة من وزارة اخلارجية الرو�سية،

و�صل وفد رفيع امل�ستوى من حركة «حما�س» ،برئا�سة رئي�س مكتب العالقات الدولية د.
مو�سى �أبو مرزوق� ،إىل العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،من �أجل �إجراء مباحثات مع امل�س�ؤولني
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الرو�س يف عدد من امللفات املهمة واملتعلقة بتطورات الق�ضية الفل�سطينية(((.
ويف مطلع �شهر مار�س� /آذار من العام  ، 2020وبينما كانت «�إ�رسائيل» م�شغولة
توجه قادة من «حما�س» �إىل «الكرملني» للقاء
بحملتها االنتخابية امل�ش�ؤومة وامل�شحونةّ ،
وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف .ومل حت�صل هذه الزيارة على �أي تغطية �إعالمية
تقريبا يف «�إ�رسائيل».
ً

نخمن كيف �سيكون رد فعل �شخ�صيات �إ�رسائيلية بارزة لو �أن هذه
ال ميكن �إ ّال �أن ّ
الزيارة متّت يف دولة �أوروبية �أو �آ�سيوية �أو �أمريكا الالتينية .ولكن عندما فتح «بوتني»
بوابات الكرملني لـ«حما�س» ،اختار نتنياهو �آنذاك ال�صمت.
ّ

هنية ،ونائبه
وقد ّ
�ضم وفد «حما�س» حينها رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة �إ�سماعيل ّ
«�صالح العاروري» ،وع�ضو املكتب ال�سيا�سي «مو�سى �أبو مرزوق».
املرة الأوىل التي ُي�ستقبل فيها قادة حما�س بحرارة يف مو�سكو .فقد
ومل تكن هذه هي ّ
زار الرئي�س ال�سابق للمكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،خالد م�شعل ،مو�سكو يف مار�س
 ،2006على ر�أ�س وفد من قيادة حما�س يف غزة ودم�شق .ومتّت هذه الزيارة بعد �أ�سابيع
هنية
قليلة فقط من فوز «حما�س» يف االنتخابات الربملانية الفل�سطينية وتعيني �إ�سماعيل ّ
رئي�س ًا للوزراء(((.
ورمبا كانت تلك الزيارة قد غيرّ ت الو�ضع املحزن لغزة و«حما�س» ،حيث بحثت
احلركة عن اعرتاف دويل من �ش�أنه �أن ُيخرجها من العزلة والإغالق اجلزئي الذي فر�ضته
«�إ�رسائيل» على القطاع .
ويف لقائه مع �سريغي الفروف �آنذاك� ،أعلم خالد م�شعل وزير اخلارجية الرو�سي مبوقف
حما�س القاطع« :لن نعرتف ب�إ�رسائيل» .وحتى �صيغة الت�سوية التي عر�ضتها مو�سكو على
«حما�س» رف�ضها م�شعل .وهكذا ،عاد الأخري �إىل دم�شق ب�أيدٍ فارغة ودون حل حل�صار
غزة امل�ستمر حتى يومنا هذا.
7- https://eadaily.com/ru/news/2022/05/05/v-moskve-nahoditsya-delegaciya-hamas-segodnya-zaplanirovany-peregovory.

 -8اخلليج اجلديد – وكاالت .2020/03/9
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تقريبا
مرة �أخرى يف �أغ�سط�س�/آب  2015يف قطر ،بعد عام
ً
التقى م�شعل مع الفروف ّ
من احلرب بني «�إ�رسائيل» وغزة .ويف تلك املرحلة ،طلب م�شعل م�ساعدة القطاع يف �ضوء
جراء الق�صف الذي قامت
التدمري ال�شامل للبنية التحتية ومقتل وجرح �آالف الأ�شخا�ص ّ
به قوات االحتالل الإ�رسائيلي .وبالرغم من وعود الفروف فيما يتعلق باحلالة الرهيبة
للقطاع ،ف�إن «حما�س» مل تتلق �شي ًئا.

لكن الأمور تغيرّ ت منذ �آخر لقاء لالفروف مع م�شعل يف الكرملني قبل �سنوات.
أي�ضا العالقات بني
فالتغيريات مل تطل فقط عالقة رو�سيا بـ«حما�س»؛ ولكن طالت � ً
مو�سكو و«�إ�رسائيل».
فبعد �سنوات مريرة من املقاومة ،ا�ستوعبت «حما�س» �أن �سيا�ستها مل تتقدم مبقدار �شرب
ر�سميا بوجود
واحد� .صحيح �أن االتفاق (الرتتيب) الأمني مع «�إ�رسائيل» ال مي ّثل اعرتافًا
ً
دولة «�إ�رسائيل» ،لكنه بالت�أكيد اعرتاف �ضمني.
م�سمى «ترتيب»
كان االتفاق بني «�إ�رسائيل» و«حما�س» خالل الأعوام املا�ضية حتت ّ
يتطلب وقف العمليات الع�سكرية من ِقبل «حما�س» يف مقابل تخفيف العقوبات
االقت�صادية.
هنية �أن كلمة واحدة من الرئي�س الرو�سي �إىل نتنياهو لها وزن �أكرب بكثري من
�أدرك ّ
كل املحادثات التي �أجراها ر�ؤ�ساء املخابرات امل�رصية مع كبار م�س�ؤويل وزارة «الدفاع»
الإ�رسائيلية ،ورئي�س جهاز ال�شاباك �آنذاك نداف �أرغمان ،ومدير جمل�س الأمن القومي مئري
بن �شبات .ومن وجهة نظر «حما�س» ،ميكن لرعاية بوتني لرتتيب ما �أن ت�ضمن تنفيذه
فعلي ًا ،على افرتا�ض �أن يتولىّ الرو�س دور الو�سيط امل�شرتك.
هنية الأخرية �إىل رو�سيا يف ظل بيئة �سيا�سية مغايرة ملا كانت حتدث
لقد �أتت زيارة ّ
فيه زيارات م�شابهة لوفود من حركة «حما�س» ،ويف توقيت مهم ،بعد ح�صول توتّر
ملحوظ يف العالقات بني رو�سيا و«�إ�رسائيل» على هام�ش احلرب الدائرة مع �أوكرانيا .لكن
ت�ضمنت لقاءات مع م�س�ؤولني يف اخلارجية الرو�سية
الالفت ،وفق جدول الزيارة� ،أنها ّ
النواب وال�شيوخ الرو�سيني؛ بالإ�ضافة �إىل �إجراء مباحثات مع الرئي�س
و�آخرين يف جمل�سي ّ
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ال�شي�شاين رم�ضان قديروف.
زيارة وفد «حما�س» ملو�سكو ،ولقا�ؤه القيادتني الرو�سية وال�شي�شانية ،ميكن توظيفهما
يف الدرجة الأوىل مل�صلحة الق�ضية الفل�سطينية� ،إذ ُي َع ّدان �إجنازاً دبلوما�سي ًا مهم ًا يهدف �إىل
تو�سيع حالة اال�صطفاف الإقليمي يف �شكله الإيجابي جتاه ما يدور من �أحداث يف العامل
مل�صلحة الق�ضية الفل�سطينية؛ وهو ما ُي َع ّد جناح ًا ملمو�س ًا يف ا�ستعادة مركزية ق�ضية فل�سطني،
يف بعدها الدويل.
�صحيح �أن الزيارة جاءت يف �سياق العالقة الطبيعية القائمة وامل�ستمرة بني مو�سكو
وحركة «حما�س» ،واملمتدة منذ �أعوام ،لكن من حيث البيئة والتوقيت ميكن توظيفها
وتطويرها نظراً �إىل تنامي مكانة حركة «حما�س» �إقليمي ًا  ،وت�أثريها �سيا�سي ًا وع�سكري ًا،
وخ�صو�ص ًا �أنها ت�أتي يف ظل حالة من اال�ستقطاب العاملي يف �إثر احلرب الرو�سية-
الأوكرانية الدائرة ،و�أمام ّ
ّ
ومركباته ومكانته لدى رو�سيا وحليفتها
ت�شكل حلف القد�س
ال�صني يف وجه الهيمنة الأمريكية.
توظيف الزيارة �سيا�سي ًا� ،أو حتى يف �أوجه متعددة ،وارد ب�صورة كبرية؛ والهدف
يكمن يف �إعادة فر�ض بيئة جديدة تكون �أ�سا�س ًا ملرتكزات تن�سجم مع متغريات طر�أت
تخدم م�صالح الطرفني ،بحيث ال ميكن �إغفال ت�أثري احلرب الرو�سية -الأوكرانية وموقف
«�إ�رسائيل» جتاهها ،وذلك وفق عدة م�سارات� ،أهمها:

امل�سار الأول :تطوير العالقات واملواقف ال�سيا�سية بني الطرفني مبزيد من الدعمال�سيا�سي ملوقف حركة «حما�س» ب�ش�أن مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي؛ وبيان اخلارجية
الرو�سية الذي �صدر يف  14ني�سان�/أبريل املا�ضي يع ّزز هذا امل�سار ،عرب و�صفه االحتالل
و�ضمها بالتدريج اىل �سيادتها(((.
الإ�رسائيلي غري امل�رشوع للمناطق الفل�سطينية
ّ

امل�سار الثاين :مقاومة «�إ�رسائيل» ومواجهتها يف هذا التوقيت تتقاطع فيهما م�صالحالطرفني ،بهدف �إف�شال خمطط «�إ�رسائيل» �إبدال الغاز الرو�سي بغاز فل�سطيني م�رسوق،
للقارة العجوز ،من خالل التن�سيق ،ومنح رو�سيا ال�ضوء الأخ�رض للتنقيب عن الغاز
وبيعه ّ
 -9امليادين� -رشحبيل الغريب6/05/2022 -
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�أمام �سواحل غزة .وعليه ،قد ت�صبح مو�سكو م� ّؤهلة لإر�سال �سفن ك�رس احل�صار عن قطاع
غزة م�ستقب ً
ال.

امل�سار الثالث� :إن �إعالن اجلناح امل�س ّلح حلركة «حما�س» �أخرياً عن ا�ستخدامه �صاروخ«�سرتيال» ،الرو�سي ال�صنع� ،ضد الطائرات احلربية الإ�رسائيلية يف قطاع غزة ،لي�س ببعيد
عن �أهداف الزيارة .وهذا من �ش�أنه �أن يفتح الباب �أمام دعم رو�سي متعدد الأوجه� ،سواء
ع�سكري ًا ومبا�رشة� ،أو عرب احللفاء يف حمور املقاومة ،بهدف ال�ضغط من ِقبل مو�سكو على
«�إ�رسائيل» بعد الك�شف عن وجود مرتزقة من «�إ�رسائيل» يقاتلون �إىل جانب كتيبة «�آزوف»
املتطرفة يف �أوكرانيا.
ومثل هذا النموذج من الدعم الرو�سي للفل�سطينيني لي�س باجلديد .فتاريخي ًا ،دعم
االحتاد ال�سوفياتي وال�صني وكوريا ال�شمالية منظمة التحرير؛ وقد بد�أ ذلك يف عهد الرئي�س
امل�رصي الراحل جمال عبد النا�رص ،احلليف العربي الأول لرو�سيا ،ثم كان الدعم الع�سكري
الرو�سي املبا�رش ملنظمة التحرير الفل�سطينية بعد عام .1975

امل�سار الرابع :التلويح الرو�سي بورقة «حما�س» القوية �أمام اللوبي اليهودي يف رو�سيا،الذي يعمل على �إ�ضعاف دور رو�سيا ومكانتها يف املنطقة ،بالتن�سيق الكبري مع الواليات
املتحدة(.((1

وم�ستعدان
مهتمان بالرتتيب
وب�شكل عام ،ف�إن كال اجلانبني «�إ�رسائيل» و«حما�س»
ّ
ّ
لدفع الثمن .بالن�سبة حلما�س ،هذا يعني قبولها ال�صامت بوجود دولة «�إ�رسائيل» .وهناك
تنازالت �إ�ضافية �أخرى مت�ضمنة :اتفاق غري معلن على �أن حدود فك االرتباط مع غزة
التي فر�ضتها «�إ�رسائيل» يف عام  2005هي احلدود بني غزة و«�إ�رسائيل» .لكن بالن�سبة
لـ«نتنياهو»ّ � ،أي ترتيب مع «حما�س» هو «ترتيب مع منظمة �إرهابية جنحت يف فر�ض
الإرهاب على �إ�رسائيل؛ وهو ترتيب مع كيان �إرهابي قال عنه بنف�سه �إنه يجب �إنها�ؤه».
يف الأ�شهر الأخرية ،وقبل رحيله عن رئا�سة الوزراء� ،سمح بنيامني نتنياهو بتدفّق
الأموال القطرية �إىل القطاع .كما �أعرب عن ا�ستعداده للنظر يف حلول خا�صة ،مبا يف ذلك
 -10املرجع ال�سابق.
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للعمال من غزة واملوافقة على امل�شاريع االقت�صادية ،التي
طباعة الآالف من ت�صاريح العمل ّ
من �ش�أنها ،يف الواقع� ،إدامة نظام «حما�س» يف القطاع؛ وكل هذا ح�صل بالرغم من �أن
«حما�س» مل متنع «اجلهاد الإ�سالمي» من �إطالق ال�صواريخ على «�إ�رسائيل» يف جوالت ال
ُعد وال تحُ �صى خالل الأعوام الأخرية.
ت ّ
مل تهدف «حما�س» من العالقة التي �أرادت تفعيلها مع مو�سكو ال�ستبدال الو�ساطة
م�ستعدة للتخ ّلي عن دورها كو�سيط.
امل�رصية .ومل يتوهم � ٌأي من قادة احلركة ب�أن م�رص
ّ

أي�ضا �أن م�رص ت�سيطر على «�أنبوب الأك�سجني» يف غزة ،وهو معرب
تُدرك «حما�س» � ً
هنية» وقادة احلركة الآخرين يعتقدون �أن مو�سكو يجب
رفح احلدودي .لكن «�إ�سماعيل ّ
دورا وراء الكوالي�س� .سيكون هذا الدور هو
�أن تن�ضم � ً
أي�ضا �إىل طاقم التمثيل ،و�أن تلعب ً
ّ
مرتني قبل �أن يقول
موا�صلة ال�ضغط على «نتنياهو» .ويف الواقع� ،سوف يفكر «نتنياهو» ّ
«ال» لـ«بوتني».

على �أي حال ،ف�إن وجود مو�سكو له ميزة ال ميكن لأحد �أن ُينكرها :تدرك ٌ
كل من
«�إ�رسائيل» و«حما�س» �أنه �إذا تدخلت مو�سكو ودعمت اتفاق ترتيب ،فلن يجر�ؤ �أحد
على اللعب معها.

رو�سيا وحزب اهلل� :سوريا خط المواجهة �ضد الواليات المتحدة
على مدى ال�سنوات املا�ضيةُ ،ن�رش يف الإعالم املعادي للنظام ال�سوري وحلفائه
تتحدث عن �أعمال و�إجراءات
(فرادى وجمتمعني) الكثري من التقارير و«املعلومات» التي
ّ
احلد من
بد�أت رو�سيا بتنفيذها ،لإخراج حزب اهلل ،و�إيران ،من �سوريا� ،أو على الأقلّ ،
مبنية على تقدير �أن رو�سيا ال تريد �رشيك ًا لها يف النفوذ
وجودهما .وتلك التقارير كانت ّ
يف ال�شام ،وخا�صة النفوذ الإيراين .لكن يف امليدان ،كان العك�س هو ما يحكم العالقة بني
الطرفني .تعاون على �أكرث من �صعيد ،وتقا�سم للأدوار �أحيان ًا .وعندما ال ُي ّتفق على �أمر ما،
كانت الق�ضية تحُ ّل بتنظيم االختالف(.((1
 -11الأخبار .2021 /04/ 6 -
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الزيارة التي قام بها وفد من حزب اهلل ،برئا�سة النائب حممد رعد (ع�ضو �شورى القرار
يف احلزب ورئي�س كتلته النيابية)� ،إىل مو�سكو ،يف منت�صف مار�س�/آذار ،2021كانت
منا�سبة �أو�ضحت فيها القيادة الرو�سية موقفها من وجود احلزب يف �سوريا .يف مو�سكو،
رفية مقاتليه ،وان�ضباطهم ،وقدرتهم الفائقة على
تقدير عالٍ لأداء حزب اهلل الع�سكريِ :ح ّ
ٌ
حتقيق �أهدافهم يف املعارك .ويف الوقت عينه ،تُبدي مو�سكو �إعجابها بـ«براغماتية» حزب
معنية بكل ما ُي�سهم يف حماية الدولة ال�سورية:
اهلل .يف ال�ش�أن الأخري ،تبدو مو�سكو ّ
الت�سويات الداخلية مع جمموعات م�س ّلحة يف كثري من املناطق ،خ�صو�ص ًا يف اجلنوب،
والتفاهمات الكربى مع تركيا .ويف احلالتني ،كان احلزب ملتزم ًا بكل ما ميكن القيام به
لإجناح هذه الت�سويات والتفاهمات(.((1
وقد و�صف النائب حممد رعد اللقاء الذي جرى مع وزير اخلارجية الرو�سي الفروف
ب�أنه كان ودي ًا و�رصيح ًا ،م�شرياً �إىل �أن املحادثات تطرقت �إىل مو�ضوع ت�شكيل احلكومة
اللبنانية.
ونقلت وكالة �أنباء «�سبوتنيك» الرو�سية عن رعد قوله« :اللقاء كان لقا ًء بني �أ�صدقاء؛
الأجواء كانت ود ّية و�رصيحة جداً ،وبحثنا يف تطورات الأو�ضاع يف املنطقة ولبنان وكيفية
قوة  ،من خالل دعمها للإرهاب،
تثبيت اال�ستقرار يف املنطقة واحليلولة دون ا�ستفراد �أي ّ
من �أن تتحكم مب�صري �شعوب هذه املنطقة»(.((1

العالقات الرو�سية – الإ�سرائيلية وت�أثير الحرب الأوكرانية
�شهدت العالقات الرو�سية الإ�رسائيلية تق ّلبات عديدة ،حيث مل ت�سرِ على وترية واحدة
منذ �أن بد�أت بعد اعرتاف الإحتاد ال�سوفياتي بدولة �إ�رسائيل عام 1948؛ فهي انقطعت عام
� 1956إثر �أزمة العدوان الثالثي ،ثم ّمت ا�ستئنافها عام  ،1991حيث ربطت بني البلدين
عالقات اقت�صادية وجتارية متينة� ،أ ّدت �إىل عالقات �سيا�سية قوية ،وم�صالح م�شرتكة ،يف
�ضوء التغريات التي ي�شهدها العامل ،وحاجة «�إ�رسائيل» لرو�سيا كحليف قوي يف ال�رشق
12- h ttps://ria.ru/20210315/khezbolla-1601224730.html

 -13وكالة �سبوتنيك الرو�سية.2021/03/15-

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

55

العالقات بني رو�سياوحركات املقاومة يف املنطقة :تطوّر ا�سرتاتيجي مبواجهة امل�رشوع الأمريكي

درا�سات باحث

الأو�سط بعد تراجع الدور الأمريكي ،والنزاع الذي ن�شب بني «�إ�رسائيل» و�إدارة �أوباما،
وتط ّلع رو�سيا للقيام بدور �إقليمي �أكرب يف ال�رشق الأو�سط .
بكل من م�رص و�إيران ،خا�صة بعد اندالع الأزمة
واليوم ،ت�سعى رو�سيا لتوثيق عالقتها ٍ
كقوة دولية بعد فر�ض عقوبات �إقت�صادية
الأوكرانية ،وحماولة الغرب تطويق وعزل رو�سيا ّ
عليها.
ترجح ت�أزم العالقات الرو�سية  -الإ�رسائيلية ،وخا�صة بعد انك�شاف
وهناك م�ؤ�رشات ّ
املوقف الإ�رسائيلي الداعم لأوكرانيا.

منذ يّ
كقوة عظمى �ساعية
تول فالدميري بوتني للحكم عام � ،2000شهدنا �صعوداً لرو�سيا ّ
ال�ستعادة موقعها ومكانتها يف النظام الدويل ،ومعتمدة يف ذلك على ما متلكه من قدرات
�إقت�صادية كبرية.
�إن ا�ستمرار ال�صعود الرو�سي يرتبط بالدور الذي ت�ؤ ّديه رو�سيا يف النظام الدويل ككل،
ويف ال�رشق الأو�سط بالأخ�ص .لذا من الأهمية مبكان حتليل ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية
جتاه القوى الفاعلة يف ال�رشق الأو�سط ،وعلى ر�أ�سها «�إ�رسائيل»  ،والذي يعمل بوتني
على تدعيم العالقات معها منذ تو ّليه احلكم ،على الرغم من مرور العالقات الرو�سية
الإ�رسائيلية مبراحل �صدامية و�صلت �إىل حد قطع العالقات الدبلوما�سية بني البلدين قبلجمدداً .ومن هنا تتمحور الإ�شكالية حول درا�سة التوجهات �أو ال�سيا�سات امل ّتبعة
ا�ستئنافها ّ
حمددات و�أهداف و�أولويات،
حتت قيادة الرئي�س الرو�سي جتاه «�إ�رسائيل» ،مبا لديها من ّ
وحتليل �أوجه الت�شابه بني م�صالح البلدين ،والتفاهمات امل�شرتكة حول ق�ضايا ال�رشق
الأو�سط ،وعلى ر�أ�سها الأزمة يف �سوريا ،والق�ضية الفل�سطينية ،ومكافحة الإرهاب الناجت
عن الإ�سالم الراديكايل يف ال�رشق الأو�سط ،املتمثل يف اجلماعات املتطرفة مثل «داع�ش»
و«حما�س-من وجهة نظر �إ�رسائيل ،»-والتطرق �إىل امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين� ،سواء
على ال�صعيد ال�سيا�سي �أو االقت�صادي .
لقد ك�سب الرو�س التحدي يف امليدان ال�سوري؛ ولكن الفي�صل الأ�سا�س يكمن يف
القدرة على �إ�ضفاء اال�ستقرار وبلورة حل �سيا�سي يف البالد وهزمية امل�رشوع الأمريكي
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بالكامل  ،يف �سوريا وغريها من دول الإقليم .وهم يعتمدون يف ذلك � ّأو ًال على مث ّلث
�إيران ـ تركيا ـ رو�سيا ،الذي ّ
�شكلوه بعد بذلهم جهوداً كبرية.
وكما يو�ضح دبلوما�سي رو�سي« :هذا التحالف لي�س بديهي ًا؛ فهو يرتكز على ح�سابات
تكتيكية .ولكن هذا ال يعني �أنه لن ي�ستمر .فهو يوفّر التقاء امل�صالح على املدى القريب
لهذه البلدان الثالثة التي لديها قوات يف امليدان ،والتي ترغب يف �إيجاد حل”.

قمّ ة طهران الأخيرة والتحوّالت المقبلة
يف مقال ملرا�سل ال�ش�ؤون الدولية يف �صحيفة �إندبندنت الربيطانية ،بورزو داراغاهيان،

�أ�شار �إىل �أن اجتماع الر�ؤ�ساء :فالدميري بوتني ورجب طيب �أردوغان و�إبراهيم رئي�سي ،يف
طهران �أخرياً ،ي�أتي يف �إطار عر�ض الوحدة بينهم ،ومي ّثل ر ّداً جيو�سيا�سي ًا قوي ًا ،على زيارة
الرئي�س الأمرييكي ل�رشكائه الأ�سا�سيني يف ال�رشق الأو�سط(.((1

فلم تكن هناك حاجة ر�سمية لعقد اجتماع �شخ�صي يف �إطار �صيغة �أ�ستانا باملعنى
التقليدي ،وعلى م�ستوى الر�ؤ�ساء حتديداً.
أن�شئت ال�صيغة من �أجله بالأ�سا�س ،ال تلوح يف الأفق �أي
ففي امل�سار ال�سوري ،الذي � ِ

�أزمات حادة �أو تغيريات جذرية تتطلب �أو تخلق �أر�ضية لعقد اجتماعات �شخ�صية ثنائية

بني ر�ؤ�ساء هذه الدول .عالوة على ذلك ،فقد كان هناك اجتماع للم�شاركني يف �صيغة
�أ�ستانا على م�ستوى اخلرباء يف �أ�ستانا ،ومل يك ّلل االجتماع بنجاح كبري وفق ًا ملا ذكرته
و�سائل الإعالم.

توجه بوتني �إىل طهران؛ بل و�أعلن عن االجتماع املقبل لقادة
وعلى الرغم من ذلكّ ،

تقرر تو�سيع نطاق
الدول الثالث يف رو�سيا .عالوة على ذلك ،ونتيجة لالجتماعّ ،
م�س�ؤولية �صيغة �أ�ستانا لتتجاوز �إطار الق�ضية ال�سورية.
عقدت يف طهران هو م�أ�س�سة وتر�سيخ
للقمة الثالثية التي ِ
�إن �إحدى النتائج الرئي�سية ّ
 -14الإندبندنت 19 -يوليو /متوز 2022
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�شكل الثالثي الرو�سي-الإيراين-الرتكي وف�صله عن امللف ال�سوري .فجميع امل�شاركني
يف هذه ال�صيغة هم قوى ع�سكرية بالدرجة الأوىل .ويف هذا املجال� ،أعني املجال الأمني،
ونيتها العمل مع ًا.
تعلن الكتلة عن طموحاتها ّ

وملّا كان طرد الواليات املتحدة الأمريكية من منطقة ال�رشق الأو�سط هو النتيجة احلتمية
وهدف الكتلة يف هذه املرحلة� ،إ ّال �أنه لي�س الهدف الوحيد� ،أو حتى الهدف الرئي�سي بعيد
املدى للم�شاركني.

�أعتقد �أنه من املنا�سب مقارنة املنظمة التي تن� أش� �أمام �أعيننا الآن مبجل�س الأمن التابع
لهيئة الأمم املتحدة ،ولكن على امل�ستوى الإقليمي فقط .وال �أ�ستبعد �أن تن�ضم �إليها ٌ
كل
من اململكة العربية ال�سعودية وم�رص ،و�/أو رمبا ال�صني والهند وباك�ستان� ،إذا ما ات�سع جمال
م�س�ؤولية الكتلة نحو �آ�سيا.
وعلى الرغم من وجود م�صالح م�شرتكة ،كثرياً ما تتعار�ض م�صالح رو�سيا وتركيا و�إيران
مع بع�ضها البع�ض .كما �أن الكتلة التي يجري �إن�شا�ؤها لي�ست «حتالف ًا �ضد �أحد» ،حتى لو
من�صة لتن�سيق امل�صالح
لقوة مثل الواليات املتحدة الأمريكية؛ �إ ّال �أنها ّ
كانت مناف�س ًا قوي ًا ّ
تقرر م�صري املنطقة .لذلك ،ال �أرى �أدنى
وت�سوية اخلالفات بني امل�شاركني ،التي �سوف ّ
عقبة �أمام امل�شاركة املتزامنة لإيران وال�سعودية وم�رص وتركيا فيها.
�إن ال�سيا�سة الدولية حبلى بنظام عاملي جديد ،يف الوقت الذي يتم البحث فيه عن �صيغ
جديدة .وبينما حتاول ال�صني الهيمنة على دول «بريك�س» ،التي لديها الفر�صة لت�صبح
املحور االقت�صادي للنظام العاملي اجلديد ،قد يتطور ذلك الثالثي ،الذي يتم �إن�شا�ؤه من
ِقبل رو�سيا وتركيا و�إيران ،يف نهاية املطاف �إىل منظمة ت�ضمن الأمن الإقليمي �أو العاملي.
على �أي حال ،ت�شارك رو�سيا الآن جزءاً من وزنها ال�سيا�سي اخلارجي ،بينما تك�سب
�إيران وتركيا وزن ًا �سيا�سي ًا ب�شكل ملحوظ.
و�أي نفع لرو�سيا من ذلك؟
�إن جزءاً كبرياً من م�ضمون االت�صاالت بني بوتني و�أردوغان عادة ما يكون مغلق ًا �أمام
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درا�سات باحث

اجلمهور ،وال ميكن �سوى تخمني موا�ضيع املحادثات.
أولية معها ب�ش�أن م�شاريع الطاقة والنقل.
�أما �إيران ،فقد تو�صلت رو�سيا �إىل اتفاقات � ّ

وتواردت تقارير حول �إقرار التعامل بالعمالت املحلية بني الدول الثالث .وعلى الرغم

امللحة لذلك ،رمبا ي�صبح الروبل عملة تداول يف هذا الثالثي �إذا ما متكن البنك
من احلاجة ّ

املركزي الرو�سي من �ضمان ا�ستقرار �سعر �رصف الروبل.

احلرة بني
�إن الق�ضية الرئي�سية ملحادثات بوتني الثنائية كانت النقل؛ �أي توفري التجارة ّ

رو�سيا والعامل يف مواجهة ال�رصاع املحتمل مع «الناتو» ،والذي من �ش�أنه �إغالق بحر

البلطيق و�شمال الأطل�سي �أمام رو�سيا.

ّ
املخطط لها مع �إيران كذلك ،تبادل الغاز واملنتجات النفطية،
ومن بني جماالت التعاون

يرجح �إمكانية بناء خطوط �أنابيب الغاز من
وبناء خطوط �أنابيب الغاز ،والنقل؛ وذلك ّ

رو�سيا ،عرب �إيران� ،إىل �ساحل املحيط الهندي ،مع �إمكانية ت�سييله الحق ًا .من املحتمل

كذلك �أن يتم �إن�شاء ممر لل�سكك احلديدية بني ال�شمال واجلنوب ،من رو�سيا ،عرب �إيران،
�إىل جنوب �آ�سيا.

على �أي حال ،يّ
تول رو�سيا وجهتها من الغرب لي�س فقط نحو ال�رشق ،و�إمنا �أي�ض ًا نحو

اجلنوب .و�ستكون �سيا�ستها يف هذا االجتاه �أكرث ن�شاط ًا ،حيث �ستزداد �أهمية تركيا و�إيران
بالن�سبة لرو�سيا ،ما يعني �أن دور ووزن هذه الدول يف املنطقة �سوف يتنامى .ومع ذلك،
ف�إن هذا �سيزيد بالتوازي من م�صلحة رو�سيا يف خلق توازنات مع هذين البلدين ،الأمر

الذي يجذب اململكة العربية ال�سعودية على �أقل تقدير �إىل هذه ال�صيغة ،وم�رص �أي�ض ًا على
الأرجح.

�إن رو�سيا حتتاج �إىل طرق جتارية �آمنة ،وهو ما يعني ال�سالم يف املنطقة ،وذلك مفيد

للعرب(.((1

 -15املحلل ال�سيا�سي �ألك�سندر نازاروف -رو�سيا اليوم .2022/7/2-
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درا�سات باحث

خال�صة
تقدم ميكن ا�ستنتاج ما ي�أتي:
يف �ضوء ما ّ

الق�ضية الأ�سمى بالن�سبة �إليه،
ُعد
�إنَّ ما يربط حمور املقاومة هو الق�ضية املركزية التي ت ّّ
والتي تتم ّثل يف حترير القد�س ،ولي�س الرابط الطائفي ،كما ي ّتهم به.
املقاومة التي ُطرحت ك�شعار ،ومن ثم كم�رشوع� ،أ�ضحت مت ّثل اليوم حموراً .وقد زادتطور التعاون بني
عدد �أطراف هذا املحور ،وهو ما زال قادراً على ا�ستيعاب املزيد ،مبوازاة َّ
وتوحد يف الوجود وامل�صري.
�أطراف املحور �إىل تداخل يف اجلبهات
ّ

بات حمور املقاومة اليوم ميتلك القدرة على فر�ض معادالت جديدة يف طبيعة اال�شتباكمع الكيان الإ�رسائيلي ،نتيجة اخلربات الرتاكمية القتالية والتقدم ال�صناعي التكنولوجي
والع�سكري الذي امتلكه؛ وهو ما �أ�سهم يف عدم خ�ضوعه لالبتزاز من ِقبل الدول الأخرى،
�أو مل�رشوطية ا�ستخدام الأ�سلحة.
 لوال حمور املقاومة ووجوده وت�أثريه ،لكانت الواليات املتحدة الأمريكية َّمتكنت

من ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية عرب «�صفقة القرن» ،و�سط تخاذل بع�ض الدول العربية
التي دفعت مليارات الدوالرات لإ�سقاط املحور ،ل�صالح بقائها يف ال�سلطة واحلفاظ على
عالقاتها مع «�إ�رسائيل».
 ل َّأول مرة يف التاريخ احلديث ،ومنذ حرب ت�رشين التحريرية (َّ ،)1973متكنت

قوى املقاومة من �أداء دور مهم يف العراق ولبنان و�سوريا ،بعيداً عن املوافقة والعقوبات
الأمريكية ،وبغطاء �سيا�سي رو�سي قائم على التعاون يف خمتلف املجاالت(.((1

16- *https://www.almayadeen.net/articles/blog/1492631/%D9%85%D8%AD%D9%88%D
8%B1
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إ�سرائيلية
التركية  -ال
تطبيع العالقات
ّ
ّ
الفل�سطينية
الق�ضية
وتداعياته على
ّ
ّ
براءة درزي

❋

ّ
مقدمة
كانت تركيا من �أوائل الدول التي اعرتفت بدولة االحتالل بعد �إعالن �إقامتها يف �أيار/
�ضد خطة التق�سيم التي تب ّنتها الأمم املتحدة عام
�صوتت ّ
مايو  .1948وفيما كانت �أنقرة قد ّ
 1947مبوجب القرار  ،181فقد اعرتفت بـ«�إ�رسائيل» عام  ،1949ليتبع االعرتاف افتتاح
بعثة دبلوما�سية لرتكيا يف «تل �أبيب» عام .1950
يف عام  ،1967دانت تركيا العدوان الإ�رسائيلي ودعت �إىل ان�سحاب «�إ�رسائيل» من
الأرا�ضي التي احت ّلتها ،لك ّنها امتنعت عن الت�صويت على بند ي�صف «�إ�رسائيل» بالدولة
املعتدية.
ثم �أعلنت اعرتافها
ويف عام  ،1975اعرتفت تركيا
ر�سميا مبنظمة التحرير الفل�سطينيةّ ،
ً
الر�سمي بدولة فل�سطني يف عام .1988
إ�رسائيلية يف �أعوام ال�سبعينات على خلفية دعم تركيا
الرتكية  -ال
�ساد الفتور العالقات
ّ
ّ
ر ّدات الفعل حول حريق الأق�صى عام  ،1969وت�صويتها عام  1975على قرار اجلمعية
ال�صهيونية �شك ً
ال من �أ�شكال العن�رصية؛ �إ�ضافة �إىل اعرتافها
عد
العامة للأمم املتحدة الذي ّ
ّ
❋ باحثة يف ال�ش�ؤون الفل�سطينية.

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

61

الفل�سطينية
الق�ضية
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الرتكية  -ال
تطبيع العالقات
ّ
ّ
ّ
ّ

درا�سات باحث

ّ
لكن ال ّتوتر عاد
مبنظمة التحرير ،ودعمها االنتفا�ضة الأوىل (انتفا�ضة احلجارة) عام ّ .1978
ليخف بعد ت�صويت تركيا �ضد م�رشوع قرار حلظر متثيل دولة االحتالل يف الأمم املتحدة
ّ
تدريجيا بعد انطالق «عملية ال�سالم» بني الفل�سطينيني
وحت�سنت العالقات
عام .1989
ّ
ً
�سيما
والإ�رسائيليني ،وكان التحالف الرتكي  -الإ�رسائيلي وثيقًا يف �أعوام الت�سعينات ،ال ّ
يف جمال الدفاع ،والتعاون الأمني واال�ستخباري ،والتدريب الع�سكري .وبلغت العالقات
ذروتها مع اتفاقية التعاون الدفاعي لعام  1994واتفاقية التعاون يف التدريب الع�سكري
لعام .((( 1996
مرة ،على خلفية ملفّات عربية.
خفّ�ضت تركيا عالقاتها مع دولة االحتالل غري ّ
ففي عام  1965جرى تخفي�ض العالقات �إىل م�ستوى القائم بالأعمال ب�سبب العدوان
الإ�رسائيلي على م�رص واحتالل �سيناء .ويف عام � ،1980أغلقت �أنقرة قن�صليتها يف القد�س
�ضم �رشق القد�س و�إعالن القد�س عا�صمة لها .يف عام ،2010
بعد �إعالن «�إ�رسائيل» ّ
اعتدت بحرية االحتالل على «�أ�سطول احلرية» ،وهو جمموعة من �ست �سفن ،اثنتان منهما
تابعتان لهيئة الإغاثة الإن�سانية الرتكية IHH؛ وكان هدف الأ�سطول ك�رس احل�صار الذي
فر�ضه االحتالل على قطاع غ ّزة منذ عام  .2007قتلت قوات االحتالل يف االعتداء ت�سعة
أثرا بجراحه) ،ف�سحبت �أنقرة �سفريها
نا�شطني �أتراك (وتوفيّ نا�شط عا�رش يف عام  2014مت� ً
من «تل �أبيب»(((.
عدة حماوالت للتطبيع بالتوازي مع ت�رصيحات عالية
يف الأعوام التي تلت ،جرت ّ
بنحو يوحي بعدم �إمكانية عودة العالقات بينهما؛ بل �إنّ �أنقرة
ال�سقف تبادلها الطرفان،
ٍ
ً
�رشوطا ربطت عودة العالقات بتغيري دولة االحتالل �سيا�ستها حيال الفل�سطينيني،
و�ضعت
وا�ضحا �أنّ االحتالل لن يلتزم بهذه ال�رشوط.
فيما كان
ً

�سيما الإقليمية ،بعد
يف عام � ،2020سعت تركيا �إىل ر�أب �صدع عالقاتها اخلارجية ،ال ّ

إ�رسائيلية ،انظر:
الرتكية  -ال
 -1ملزيد حول حمطات العالقات
ّ
ّ
اجلزيرة27/6/2016. https://aja.me/qhsft ،؛
وكالة الأنا�ضول27/6/2016. http://v.aa.com.tr/598666 ،
 -2وكالة الأنا�ضول31/5/2020. http://v.aa.com.tr/1859511 ،
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الرتكية  -ال
تطبيع العالقات
ّ
ّ
ّ
ّ

درا�سات باحث

�شاب هذه العالقات ،ال �سيما مع م�رص والإمارات وال�سعودية،
�سنوات من الـت�أزم الذي َ
ودولة االحتالل.
وميكن القول �إنّ جمموعة من الأ�سباب تقف وراء �سعي تركيا �إىل تطبيع عالقاتها ،من
خ�صو�صا بعد تطبيع العالقات عام  2020بني دولة االحتالل ّ
وكل
بينها �شعورها بالعزلة،
ً

من الإمارات والبحرين وال�سودان واملغرب ،وتوتّر العالقات مع الواليات املتحدة� ،إ�ضافة
�إىل جمموعة من الأ�سباب االقت�صادية ،والأمنية ،واال�ستخبارية ،وال�سيا�سية وتلك املتع ّلقة
بالطاقة(((.
�شهد عام  2021خطوات حثيثة لتطوير العالقات ،و�صولاً �إىل زيارة الرئي�س الإ�رسائيلي
�إ�سحاق هرتزوغ �إىل تركيا ولقائه الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يف �آذار/مار�س
 ،2022وما تبع ذلك من خطوات لتعزيز م�سار التطبيع.
إ�رسائيليةُ ،يطرح ال�س�ؤال حول ت�أثري هذه
الرتكية  -ال
ويف �ضوء عودة العالقات
ّ
ّ
الفل�سطينية ومدى انعكا�سها على املوقف الرتكي حيال الفل�سطينيني
الق�ضية
العالقات يف
ّ
ّ
واالعتداءات الإ�رسائيلية على القد�س والأق�صى؛ فهل �ستحافظ تركيا على �سقف ت�رصيحاتها
جديدا من
طورا
ً
احلا ّدة حيال تلك االعتداءات كما ظهر خالل �أعوام الت أ� ّزم� ،أم �ستعتمد ً
اخلطاب تفر�ضه متطلبات التقارب مع االحتالل؟

العالقات التركيّة  -الإ�سرائيليّة :عقود من ّ
المد والجزر
مد وجزر،
الرتكية  -ال
تعر�ضت العالقات
إ�رسائيلية ملوجات ّ
ّ
ّ
على مدى �سبعة عقودّ ،
فتقدمت �أحيا ًنا وتراجعت �أحيا ًنا �أخرى .وارتبط الرتاجع يف عدد من املحطات مبلفّات
ّ
الفل�سطينية� .إ ّال �أنّ العالقات بني اجلانبني تبقى حمكومة باعتبارات
الق�ضية
�سيما
ّ
ّ
عربيةّ ،
ومتعددة ،جتعل اجلانب الرتكي غري قادر على قطع العالقات مع دولة االحتالل،
مت�ش ّعبة
ّ
 -3موقع Atlantic Council، 10/3/2021. https://bit.ly/3POGJ1R؛
أي�ضا:
انظر � ً
مركز اجلزيرة للدرا�سات3/4/2022. https://studies.aljazeera.net/ar/article/5340 ،
اجلزيرة26/7/2021. https://aja.me/wgyhrn ،
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تطبيع العالقات
ّ
ّ
ّ
ّ

درا�سات باحث

الق�ضية
بحيث تبدو الت�رصيحات الرتكية التي تربط عودة العالقات باملوقف الإ�رسائيلي من
ّ
املبدئية.
الفل�سطينية �أقرب �إىل الت�رصيحات الدمياغوجية منها �إىل املواقف
ّ
ّ

كان عام  2010وما �شهده من عدوان �إ�رسائيلي على �سفينة «مايف مرمرة»ّ ،
حمطة بارزة
وحتديدا يف ت أ� ّزم م�سار العالقات بني اجلانبني.
إ�رسائيلية،
الرتكية  -ال
يف تاريخ العالقات
ً
ّ
ّ
وعلى الرغم من بع�ض اخلطوات التي اتخذها الطرفان لتح�سني عالقاتهما يف ال�سنوات
الالحقة ،عاد الت�أ ّزم عام  ،2018على �أثر افتتاح ال�سفارة الأمريكية يف القد�س املحتلة،
وقتل قوات االحتالل متظاهرين فل�سطينيني على حدود غزة يف م�سريات العودة الكربى.

العدوان الإ�سرائيلي على «مافي مرمرة» وتداعياته
يف عام  ،2010ت�أ ّزمت العالقات بني تركيا ودولة االحتالل على خلفية قتل قوات
االحتالل مواطنني �أتراك كانوا على منت �سفينة «مايف مرمرة» التابعة لهيئة الإغاثة الإن�سانية
الرتكية  ،IHHوالتي كانت متوجهة لك�رس احل�صار الذي فر�ضه االحتالل على قطاع غزة
عام  .2007ففي  ،31/5/2010هاجمت بحرية االحتالل قافلة «�أ�سطول احلرية» امل ّتجه �إىل
غزة لك�رس احل�صار الذي فر�ضته دولة االحتالل على القطاع منذ عام  ،2007وقتلت ت�سعة
ن�شطاء �أتراك كانوا على منت �سفينة «مايف مرمرة».

وعلى �أثر العدوان ،ا�ستدعت �أنقرة �سفريها لدى دولة االحتالل؛ ويف �سبتمرب�/أيلول
 ،2011خفّ�ضت �أنقرة متثيل «�إ�رسائيل» الدبلوما�سي يف تركيا مل�ستوى ال�سكرتري الثاين ،ما
يعني عودة كل الأفراد الأعلى من درجة ال�سكرتري الثاين �إىل ديارهم ،وفق ت�رصيح لوزير
اخلارجية الرتكي �آنذاك �أحمد داود �أوغلو ،وذلك بعد �صدور تقرير من الأمم املتحدة ب�ش�أن
حد بعيد(((.
العدوان الإ�رسائيلي ّبر�أ دولة االحتالل من القتل �إىل ّ

على مدى ال�سنوات الالحقة ،جرت حماوالت متكررة لرتميم العالقات .ويف �آذار/
مار�س  ،2013اعتذر رئي�س حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو  ،يف ات�صال هاتفي مع
ا�ضطر نتنياهو �إىل
�أردوغان ،عن الهجوم الذي ا�ستهدف «مايف مرمرة»؛ وهو اعتذار
ّ
تقدميه حتت �ضغط كبري من الرئي�س الأمريكي الأ�سبق باراك �أوباما.
 -4رويرتز2/9/2011. https://bit.ly/3QcoW4Z ،
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واتفقت دولة االحتالل وتركيا على �إعادة �سفريي البلدين �إىل ّ
كل من �أنقرة و»تل
�أبيب» ،و�إلغاء الإجراءات الق�ضائية املقامة يف تركيا �ضد جنود من جي�ش االحتالل الذين
�شاركوا يف الهجوم على ال�سفينة.
وجاء يف بيان �إ�رسائيلي �أنّ «رئي�س الوزراء نتنياهو عبرّ عن اعتذاره لل�شعب الرتكي
عن � ّأي خط أ� قد يكون �أ ّدى �إىل فقد للحياة ،ووافق على ا�ستكمال االتفاق على دفع
إ�رسائيلية ،وو�صف
الرتكية – ال
تعوي�ضات»؛ وعبرّ البيان عن الأ�سف لرتاجع العالقات
ّ
ّ
االعتداء ب�أنه غري مق�صود!
لكن املحاوالت اجلارية يف هذا ال�سياق ف�شلت ب�سبب العدوان الإ�رسائيلي على غزة
�سفريا لها لدى
وعينت دولة االحتالل
ً
عام  .2014وجرت حماوالت �أخرى عام ّ .2015
الق�ضية
تركيا ؛ �إ ّال �أنّ الأخرية مل تتخذ خطوة م�شابهة ب�سبب املوقف الإ�رسائيلي حيال
ّ
الفل�سطينية.
ّ

يف حزيران/يونيو � ،2016أعلن اجلانبان الرتكي والإ�رسائيلي عن تو�صلهما �إىل اتفاق
لإنهاء الأزمة بينهما((( ،لكن العالقات الدبلوما�سية عادت �إىل االنتكا�س بعد عامني .ففي
عام  ،2018طردت تركيا ال�سفري الإ�رسائيلي على �أثر افتتاح ال�سفارة الأمريكية يف القد�س
املحتلة وقتل «�إ�رسائيل» فل�سطينيني خرجوا للتظاهر يف غزة يف م�سريات العودة الكربى؛
وعمدت دولة االحتالل حينها �إىل طرد القن�صل العام الرتكي من «تل �أبيب»(((.
املد واجلزر يف العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية ،مل يتوقف التبادل
لكن على الرغم من ّ
التجاري بني اجلانبني .فارتفع من نحو  5.83مليارات دوالر �أمريكي �سنة � ،2014إىل نحو
 8.4مليارات دوالر يف  ،2021و�إن �شهد �شي ًئا من الرتاجع يف بع�ض الأعوام(((.
حيز التنفيذ يف  ،1/5/1997وهي
حرة دخلت ّ
وبني تركيا ودولة االحتالل اتفاقية جتارة ّ
 -5وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/1859511 31/5/2020 ،
 -6رويرتزhttps://reut.rs/2L6laZU 15/5/2018 ،
 -7ملزيد عن العالقات االقت�صادية والتبادل التجاري بني تركيا ودولة االحتالل من عام � 2014إىل ،2021
انظر :الف�صل املتع ّلق بالق�ضية الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي يف التقريراال�سرتاتيجي الفل�سطيني ال�صادر عن مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات للأعوام  2016-2017و 2018-2019و.2020-2021
https://www.alzaytouna.net
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تتيح رفع احلواجز ال�رضيبية واجلمركية بني اجلانبني لتعميق التبادل التجاري بينهما .وقد
ّ
ت�شكلت مبوجب هذه االتفاقية جلنة اقت�صادية م�شرتكة لبحث تو�سيع التبادل التجاري،
فعقدت �أربع جوالت من اللقاءات ،كان �آخرها يف متوز/يوليو  2009قبل ت أ� ّزم العالقات
بعد االعتداء الإ�رسائيلي على «مايف مرمرة» .ورغم ا�ستمرار التبادل التجاري بني البلدين
أ�سا�سيا لتو�سيع التبادل التجاري(((؛ وقد �أعلن
توقّف عمل اللجنة امل�شرتكة الذي ّ
يعد � ً
وزيرا اخلارجية الرتكي والإ�رسائيلي ،يف  ،25/5/2022عن �إعادة �إطالق اللجنة االقت�صادية
امل�شرتكة بني البلدين(((.

الموقف التركي من نقل ال�سفارة الأمريكية �إلى القد�س و�صفقة القرن
والتطبيع العربي مع االحتالل
كانت تركيا من �أوائل الدول التي �سارعت �إىل �إدانة �سيا�سة الرئي�س الأمريكي دونالد
الق�ضية
ترامب حيال
الفل�سطينية ،منذ �إعالنه يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2017االعرتاف
ّ
ّ
بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل وعزمه نقل �سفارة بالده �إىل املدينة املحت ّلة � ،إىل نقل
ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س يف �أيار/مايو ّ ،2018
الفل�سطينية التي
الق�ضية
وخطته لت�صفية
ّ
ّ
ك�شف عنها
وعرفت بـ «�صفقة القرن».
ر�سميا يف ُ 28/1/2020
ً

وع�شية �إعالن ترامب حول القد�سّ ،
مغبة االعرتاف بالقد�س
حذر الرئي�س الرتكي من ّ
و�شدد على �أ ّنها «خط �أحمر بالن�سبة �إىل امل�سلمني» ،وقال �إنّ
عا�صمة لدولة االحتاللّ ،
اخلطوة ميكن �أن ت�ؤ ّدي قطع عالقات تركيا الدبلوما�سية مع دولة االحتالل( .((1وقادت
قمة طارئة ملنظمة التعاون
تركيا
التحرك ّ
�ضد االعرتاف� ،إذ دعا �أردوغان �إىل عقد ّ
ّ
ومن�سق يف مواجهة
الإ�سالمي لإف�ساح املجال �أمام الدول الإ�سالمية للتحرك ب�شكل ّ
موحد ّ
هذه ال ّتطورات(.((1

 -8موقع املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�رسائيلية (مدار)https://bit.ly/3zA6qOy .25/7/2022 ،
http://v.aa.com.tr/2597197
 -9وكالة الأنا�ضول.25/5/2022 ،
 -10وكالة الأنا�ضول5/12/2017. http://v.aa.com.tr/990016 ،
https://bit.ly/3bpJyrs
ديلي �صباح.12/6/2017 ،
11
�صدر عن القمة الإ�سالمية الطارئة ملنظمة التعاون الإ�سالمي «�إعالن �إ�سطنبول» ،يف  ،13/12/2017الذي �أكد
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عقدت يف �إ�سطنبول ،يف  ،13/12/2017قال �أردوغان �إنّ
القمة الطارئة التي ِ
ويف ّ
اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن مدينة تخ�ضع لالحتالل (القد�س) منعدم الأثر ،و»�إ�رسائيل» حظيت
مبكاف�أة على �أعمالها الإرهابية ،وترامب هو من منحها هذه املكاف�أة عرب اعرتافه بالقد�س
ّ
«خط �أحمر بالن�سبة �إلينا»(.((1
عا�صمة لها؛ و� ّأكد �أنّ القد�س
ودانت اخلارجية الرتكية ،يف بيان يف � ،6/12/2017إعالن ترامب اعرتاف الواليات
املتحدة بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل ونقل ال�سفارة الأمريكية �إليها ،ودعته �إىل �إعادة
النظر يف قراره «اخلاطئ» .و�أكدت �أنقرة �أن قرار ترامب يخالف القانون الدويل وقرارات
و�شددت على �أنه من غري املقبول �أن تغفل الواليات
جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلةّ ،
املتحدة ،كونها الع�ضو الدائم مبجل�س الأمن الدويل ،احلقيقة املن�صو�ص عليها يف خمتلف
القرارات الدولية� ،أن «�إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة بحدود  1967وعا�صتها القد�س
حل الدولتني هو ّ
ال�رشقية على �أ�سا�س ّ
احلل الوحيد لل�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي»،
و�أكدت مت�سك تركيا بهذا املبد�أ .ودعت �أنقرة الرئي�س الأمريكي �إىل �إعادة النظر يف قراره
�ست�رض
الذي قد ي�ؤ ّدي �إىل عواقب غاية ال�سلبية للحيلولة دون اتخاذ خطوات غري حم�سوبة
ّ
املتعددة الثقافات والو�ضعية التاريخية للقد�س(.((1
بالهوية
ّ
ويف  ،30/1/2020و�صف الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان خطة ترامب املزعومة
لل�سالم بـ«م�رشوع احتالل»  ،م�شد ًدا على �أنّ «القد�س لي�ست للبيع ،وال ينبغي لأحد �أن
يكون يف وقاحة ،يقول فيها :نعطيكم �شي ًئا ،واتركوا هذه املناطق لنا»(.((1

وقال �أردوغان ،يف ر�سالة بعثها �إىل امل�ؤمتر الثالث لرابطة «برملانيون لأجل القد�س»،
م�سمى
املنعقد يف العا�صمة املاليزية كواالملبور� ،إنّ «اخلطة التي دخلت الأجندة العاملية حتت ّ
يهدد ال�سالم والطم�أنينة يف
جمرد وهم ّ
�صفقة القرن ،والتي تعلن القد�س عا�صمة لإ�رسائيلّ ،

رف�ض قادة الدول الإ�سالمية قرار ترمب االعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل ،وو�صفه بـ “غري امل�س�ؤول”
“الغ وباطل” ،ودعا العامل �أجمع �إىل “االعرتاف بالقد�س ال�رشقية عا�صمة حمتلة لدولة فل�سطني”.
وب�أنه ٍ
انظر :اجلزيرةhttps://aja.me/yqbj8 . 13/12/2017 ،
 -12وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/1003177 . 13/12/2017 ،
 -13رو�سيا اليومhttps://ar.rt.com/jlan . 6/12/2017 ،
 -14وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/1719546 . 30/1/2020 ،
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املنطقة ،ولن ن�سمح بتحقيقه».

و� ّأكد رف�ض تركيا املطلق لهذه املبادرة التي تقبل ظاهريًا ّ
بحل الدولتني ،بينما يف الواقع
هي حماولة لإ�ضفاء ال�رشعية على االحتالل الإ�رسائيلي حتت رعاية الإدارة الأمريكية .ولفت
و�سعت حدودها من دون وجه حق ،حتى و�صلت �إىل ما هي عليه اليوم،
�إىل �أن «�إ�رسائيل» ّ
يف الوقت الذي تعاين فيه فل�سطني االحتالل والدمار والأمل ،منذ �أعوام طويلة .و�أ�ضاف:
أهم م�س�ؤولية ملقاة على عاتقنا كدول ا�سالمية يف هذه املرحلة ،حماية حرمة امل�سجد
«� ّ
الأق�صى ،ون�رصة القد�س رمز ال�سالم ،والدفاع عن حقوق الفل�سطينيني».
و�أعرب عن �أ�سفه �إزاء �سيا�سة بع�ض الدول اال�سالمية حيال هذه اخلطوة «التي مت ّثل بداية
مرحلة تُرخي بظاللها على العامل ب�أ�رسه ،وال �سيما ال�رشق الأو�سط»(.((1
ونددت جميع كتل الربملان الرتكي (جمل�س ال ّأمة الرتكي الكبري) بخطة ترامب،
َّ
و�أ�صدرت بيا ًنا جاء فيه« :بد ًال من �إعداد الأ�س�س للتفاو�ض بني الطرفني ،تهدف هذه اخلطة
�إىل �ضمان �رشعية دولية الحتالل �إ�رسائيل للأرا�ضي الفل�سطينية ،وهو احتالل �أ�صبح يزداد
إن�سانية .الهدف هو
مر العقود ،مبا يف ذلك امل�سجد الأق�صى الذي هو قلب ال ّ
خطورة على ّ
�ضم»؛ وتابع البيان« :من املحزن مالحظة �إهمال احلقوق
حتويل عملية االحتالل �إىل عملية ّ
حق ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل
واحلريات الأ�سا�سية والقانون الدويل والعدالة ،مبا يف ذلك ّ
أي�ضا حا�سمة لل�سالم والأمن
�أ�سا�سي يف تقرير م�صريه ،ما يجعل هذه الق�ضية ذات �أهمية � ً
واال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط ،وا�ستغاللها �أداة لل�سيا�سة الداخلية» .و�أ�شار البيان �إىل �أنّ
تركيا «لن تدعم �أي مبادرة ال ت�أخذ بعني االعتبار احلقوق واحلر ّيات الأ�سا�سية لل�شعب
الفل�سطيني ،والتي لن توافق عليها الدولة وال�شعب الفل�سطيني .بالت�ضامن والوحدة مع
�أع�ضاء املجتمع الدويل امل�س�ؤولني وال�ضمري� ،سيتوا�صل تركيا دعمها للحقوق امل�رشوعة
لل�شعب الفل�سطيني يف جميع الربامج املناه�ضة للقمع والإلزام واالحتالل»(.((1
ويف ما عنى تطبيع دول عربية عالقاتها مع دولة االحتالل ،فقد دانت �أنقرة هذا
 -15وكالة الأنا�ضول. 9/2/2020 ،
 -16عربي بو�ست. 30/1/2020 ،
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االجتاه؛ وقال �أردوغان �إنّ تركيا ّ
تفكر يف �إغالق �سفارتها يف �أبو ظبي وتعليق العالقات
الدبلوما�سية مع الإمارات ب�سبب اتفاقها على تطبيع العالقات مع «�إ�رسائيل»؛ فيما جاء يف
بيان لوزارة اخلارجية الرتكية �أنّ «تاريخ و�ضمري �شعوب املنطقة لن ين�سى ولن يغفر �سلوك
الإمارات املنافق يف �إبرام االتفاق مع �إ�رسائيل»(.((1
كذلك� ،أعلنت وزارة اخلارجية الرتكية ،يف بيان �آخر ،عن تنديدها وقلقها ال�شديدين
حيال قرار البحرين �إقامة عالقات دبلوما�سية مع دولة االحتالل ،ب�شكل يتعار�ض مع
مبادرة ال�سالم العربية ومع تعهدات منظمة التعاون الإ�سالمي.
وقالت الوزارة �إنّ هذه اخلطوة ّ
الفل�سطينية،
الق�ضية
ت�شكل �رضبة جلهود الدفاع عن
ّ
ّ

وت�شجع «�إ�رسائيل» على
وتكر�س املمار�سات الإ�رسائيلية غري ال�رشعية يف فل�سطني،
ّ
ّ
(((1
ا�ستمرارها يف احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية.

وع ّلق وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو على قرار املغرب ا�ستئناف
ؤكدا �أهمية «�أن ال تكون �إقامة املغرب عالقات مع �إ�رسائيل على
العالقات مع الإحتالل ،م� ً
الفل�سطينية»(.((1
الق�ضية
ح�ساب
ّ
ّ

حي ال�شيخ جراح ومعركة «�سيف القد�س»
الموقف التركي من االعتداءات على ّ
يف � ،10/5/2021أطلقت املقاومة الفل�سطينية من غزة ر�شقة �صاروخية حتذير ّية
جتمع امل�ستوطنني لالنطالق يف م�سرية الأعالم
ا�ستهدفت القد�س املحتلة ،بالتزامن مع ّ
متر يف القد�س القدمية ،و�صو ًال �إىل حائط الرباق املحتل ،احتفالاً بذكرى
التهويدية ،التي ّ
أ�رصت �سلطات االحتالل على ال�سماح
ا�ستكمال احتالل القد�س وفق التقومي العربي .وقد � ّ
امل�ضي يف ذلك ،بعدما �ص ّعدت وترية
مغبة
بامل�سرية على الرغم من حتذيرات املقاومة من ّ
ّ
عدوانها على حي ال�شيخ جراح �ضمن م�ساعي تهجري �أهله مل�صلحة امل�ستوطنني.
وعلى �أثر ذلك� ،أطلق االحتالل عملية حتت عنوان «حار�س الأ�سوار» بذريعة الر ّد على
 -17بي بي �سي عربيhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-53776808 .14/8/2020 ،
 -18اجلزيرةhttps://aja.me/jvdkh . 12/9/2020 ،
 -19وكالة �أنباء تركياhttps://tr.agency/news-117576 . 10/12/2020 ،
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ّ
ّ
ّ
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�صواريخ املقاومة يف غزة ،فيما �أطلقت املقاومة على املعركة ا�سم «�سيف القد�س» ،التي
ا�ستمرت �إىل  ،21/5/2021بعد التو�صل �إىل تهدئة بو�ساطة م�رصية ،يف ّ
ظل عجز االحتالل
ّ
متطورة يف �أثناء
عن حتقيق �أهدافه يف �إخ�ضاع املقاومة التي �أظهرت قدرات ع�سكرية
ّ
املعركة(.((2
وقد دانت تركيا الإجراءات غري القانونية التي ميار�سها االحتالل يف حي ال�شيخ
جراح .و�أ�شارت اخلارجية الرتكية يف بيان �إىل �أنّ قرارات الإخالء والتدمري وامل�صادرة
التي اتخذتها «�إ�رسائيل» يف الفرتة الأخرية �ضد الفل�سطينيني يف الأر�ض املحتلة ،وال �سيما
يف حي ال�شيخ جراحّ ،
ت�شكل �أحدث مثال على اخلطوات الإ�رسائيلية التي تنتهك القانون
ّ
الدويل ،وطالبت املجتمع الدويل لإظهار الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني �ضد �سيا�سات
االحتالل التو�سعية(.((2
وو�صف �أردوغان دولة االحتالل ب�أ ّنها دولة �إرهابية ،وقال�« :إ�رسائيل دولة �إرهاب
مقد�ساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي
وظاملة تعتدي على م�سلمني يحمون ّ
ال�سافرة على امل�سجد
يتوارثونها منذ �آالف ال�سنني يف القد�س»؛ ودان اعتداءات االحتالل ّ
م�شريا �إىل �أنّ «االعتداء على امل�سلمني و�أماكن
املتكررة كل عام يف �شهر رم�ضان،
الأق�صى
ً
ّ
مقدمتها امل�سجد الأق�صى يف القد�س هو اعتداء علينا»(.((2
العبادة يف ّ
رادعا ،لوقف الهجمات
در�سا
ً
ودعا �أردوغان املجتمع الدويل �إىل تلقني «�إ�رسائيل» ً
ويوجه ر�سائل
م�شد ًدا على �رضورة «�أن يتدخل جمل�س الأمن الدويل
على الفل�سطينيني،
ّ
ّ
وا�ضحة لإ�رسائيل لوقف الهجمات على الفل�سطينيني قبل �أن تتفاقم الأزمة �أكرث»(.((2
وو�صف �أردوغان قادة االحتالل ب�أ ّنهم «قتلة لدرجة �أ ّنهم يقتلون �أطفا ًال بعمر خم�س
 -20قراءات يف معركة �سيف القد�س ،مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية� ،آب�/أغ�سط�س
https://bit.ly/3zK6Amg .2021
https://arb.im/1345752 .20/3/2021
 -21عربي , 21
 -22وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2234071 .8/5/2021 ،
 -23اجلزيرة نتhttps://aja.me/r4edr .12/5/2021 ،
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ّ
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و�ست �سنوات؛ ال ُي�شبعهم �إ ّال �سفك الدماء» ((2(،م ّتهم ًا الإ�رسائيليني مبمار�سة الإرهاب
ّ
وم�شريا �إىل �أنّ ذلك يف طبيعتهم .وانتقد كذلك الدول التي عبرّ ت عن
�ضد الفل�سطينيني،
ّ
ً
دعمها لالحتالل ،وقال �إنّ يدي الرئي�س الأمريكي جو بايدن ّ
ملطختان بالدماء(.((2
وقال نائب الرئي�س الرتكي ف�ؤاد �أوكتاي �إنّ «�إ�رسائيل دولة �إرهابية ت�رشذم العامل
ً
ّ
�رشيكا لها يف
يعد
الإ�سالمي» ،الف ًتا �إىل �أنّ
«كل من يعرتف بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل ّ

جرائمها»(.((2

للجمعية العامة للربملان بالعا�صمة �أنقرة( ،((2قال وزير اخلارجية
ويف كلمة له يف جل�سة
ّ
الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو �إن تركيا بقيادة رئي�سها رجب طيب �أردوغان ،لن تتخ ّلى
عن فل�سطني؛ و�أردف« :تركيا رائدة اجلهود الدبلوما�سية ب�ش�أن فل�سطني و�ستبقى �صوت

ال�ضمري والعدالة يف العامل».

وبينّ �أوغلو اجلهود الدبلوما�سية التي بذلتها تركيا ،فقال �إنّ «الرئي�س �أردوغان توا�صل
مع العديد من القادة والزعماء حل�شد موقف دويل �ضد الهجمات الإ�رسائيلية؛ كذلك قمنا
بتحريك منظمة التعاون الإ�سالمي ،ون�سعى �أي�ض ًا لإ�صدار قرارات مهمة من اجتماع
اجلمعية العامة للأمم املتحدة».

تدهورا نتيجة الهجمات
تهتم كذلك بالأو�ضاع الإن�سانية التي تزداد
ً
و�أكد �أنّ �أنقرة ّ

مبي ًنا �أن م�ؤ�س�سات تركية ،مثل الهالل الأحمر و»تيكا» ،تعمل على
الإ�رسائيلية الع�شوائيةّ ،
تخفيف �آالم الفل�سطينيني.

وجهتها �سابقًا لوزير الطاقة يف حكومة
و�سحبت تركيا ،يف  ،11/5/2021دعوة ّ
مقر ًرا
االحتالل يوفال �شتاينيتز ،للم�شاركة يف «منتدى �أنطاليا الدبلوما�سي» الذي كان ّ
 -24القد�س املقد�سية.19/5/2021 ،
 -25القد�س املقد�سيةhttps://bit.ly/3sIj1Lv .19/5/2021 ،
 -26وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2233590 .8/5/2021 ،
 -27وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2246046 .18/5/2021 ،
https://bit.ly/3sIj1Lv
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ّ
ّ
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خلفية االعتداءات الإ�رسائيلية املتزايدة �ضد
يف حزيران/يونيو  ،2021وذلك على
ّ
الفل�سطينيني(.((2
كما �صدرت مواقف مت�ضامنة مع الفل�سطينيني وراف�ضة العتداءات االحتالل من خمتلف
الأحزاب يف تركيا؛ من حزب العدالة والتنمية احلاكم �إىل حزب ال�شعب اجلمهوري،
ت�صدر العدوان على القد�س وغزة عناوين ن�رشات
وحزب احلركة القومية ،وغريها ،فيما ّ

الأخبار وو�سائل التوا�صل االجتماعي .وعلى الرغم من الإغالق الكامل يف البالد ب�سبب
خ�صو�صا يف
جائحة كورونا ،فقد خرجت تظاهرات حا�شدة يف خمتلف املدن الرتكية،
ً
�أنقرة و�إ�سطنبول �أمام �سفارة االحتالل وقن�صليته ،للتنديد بالعدوان ،ما ي�شري �إىل ت�سهيل
ر�سمي للتظاهرات(.((2

تطبيع العالقات التركيّة  -الإ�سرائيليّة
م�ساع تركية لتطبيع العالقات بني تركيا وعدد من دول
يف عام  ،2020عاد احلديث عن
ٍ

املنطقة ،ومن بينها دولة االحتالل؛ وفيما عبرّ ت ت�رصيحات امل�س�ؤولني الأتراك عن رغبة

يف عودة العالقات مع دولة االحتالل ،فقد ا�ستح�رضت هذه الت�رصيحات يف الوقت ذاته
وقدمت �سيا�سات االحتالل حيال الفل�سطينيني كعامل ي� ّؤخر تطوير
الق�ضية
الفل�سطينية ّ ،
ّ
ّ

هذه العالقات.

ففي كانون الأول/دي�سمرب  ،2020قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنّ بالده
ترغب يف �إقامة عالقات �أف�ضل مع «�إ�رسائيل» ،لكنه انتقد �سيا�ستها حيال الفل�سطينيني
وو�صفها ب�أنها ال تزال «غري مقبولة» بالن�سبة �إىل �أنقرة .وقال �أردوغان �إنّ «ال�سيا�سة جتاه
فل�سطني ّ
خط �أحمر بالن�سبة �إلينا؛ ومن امل�ستحيل �أن نقبل ال�سيا�سة الإ�رسائيلية جتاه فل�سطني.
 -28وكالة الأنا�ضول.11/5/2021 ،
الفل�سطينية والعامل الإ�سالمي يف التقدير الفل�سطيني اال�سرتاتيجي  ،2020 -2021مركز الزيتونة
الق�ضية
-29
ّ
ّ
للدرا�سات واال�ست�شارات ،بريوت� ،2022 ،ص.372 .
http://v.aa.com.tr/2237451
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ت�رصفاتهم التي تفتقر �إىل الرحمة هناك غري مقبولة»(.((3
ّ

وع�شية ت�شكيل حكومة جديدة يف دولة االحتالل يف حزيران/يونيو  ،2021قال وزير
ّ
ّ
�سي�شكل احلكومة بل نوع
اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو �إ ّنه من غري املهم من
ّ
امل�شكلة فعليها ال ّتخلي عن ال�سيا�سات اخلاطئة �إذا
ال�سيا�سة التي �ست ّتبعها؛ و�أ ًّيا كانت احلكومة
جيدة معنا .و� ّأكد �أوغلو �رضورة وقف االعتداءات الإ�رسائيلية على
كانت ترغب بعالقات ّ
الفل�سطينيني ،والرتاجع عن اخلطوات التي ت�ستنزف ّ
حل الدولتني ،والعودة �إىل مباحثات
والكف عن الإجراءات التي
ال�سالم ،والرتاجع عن �سيا�سة اال�ستيطان و�سلب الأرا�ضي،
ّ
ت�ستنزف الو�ضع ال�سيا�سي للقد�س(.((3
لكن  ،على الرغم من هذه الت�رصيحات ومن ا�ستمرار العدوان الإ�رسائيلي على فل�سطني
ومقد�ساتها ،كانت تركيا ت ّتخذ خطوات ت�شي ب�أنّ العمل جارٍ فع ً
ال على تطوير
و�أهلها
ّ
العالقات مع دولة االحتالل.

ففي  12/7/2021ات�صل الرئي�س الرتكي بالرئي�س الإ�رسائيلي املنتخب �إ�سحاق هرتزوغ
لتهنئته بانتخابه .وتناول االثنان يف االت�صال الق�ضايا الثنائية والإقليمية؛ و�أكد �أردوغان �أن
و�شدد على �أهمية
الرتكية -ال
العالقات
إ�رسائيلية «لها �أهمية كبرية لأمن وا�ستقرار املنطقة»ّ ،
ّ
ّ
احلفاظ على االت�صاالت واحلوار بني اجلانبني على الرغم من اخلالفات القائمة ،الف ًتا �إىل �أنّ
تركيا و«�إ�رسائيل» لديهما �إمكانات كبرية يف خمتلف املجاالت ،خا�صة يف الطاقة وال�سياحة
والتكنولوجيا(.((3
ثقافيا لها يف �سفارتها يف «تل
وقد جاء هذا االت�صال بعد �أيام من تعيني تركيا ملحقًا ً
للمرة الأوىل منذ العدوان الإ�رسائيلي على «مايف مرمرة»(.((3
�أبيب»ّ ،
 -30رويرتز.25/12/2020 ،
 -31وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2261656 .2/6/2021 ،
 -32رو�سيا اليومhttps://ar.rt.com/qtbv .12/7/2021 ،
 -33ح�ساب امللحق الثقايف �سليم �أوزتورك  Selim Öztürkعلى تويرت.9/7/2021 ،
https://reut.rs/3RZwXfi

https://bit.ly/3PXkpmC
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يف � ،17/11/2021أطلقت تركيا الزوجني الإ�رسائيليني اللذين �أوقفا بتهمة التج�س�س بعد

ي�صوران منزل الرئي�س رجب طيب �أردوغان يف �أثناء زيارة لإ�سطنبول.
�ضبطهما
ّ
وكانت حمكمة تركية قد �أمرت بالقب�ض على الزوجني الإ�رسائيليني ،يف  12/11/2021يف
ي�صوران منزل �أردوغان ،حيث قال مم ّثل االدعاء يف جل�سة
تهم ّجت�س�س ،بعد �ضبطهما ّ

�صورا منزل �أردوغان ونقاط الت�أمني وكامريات احلرا�سة يف
املحكمة �إنه تبينّ �أنّ الزوجني ّ
(((3
وميزا هذه ال�صور قبل حتويلها �إىل طرف ثالث.
حميطهّ ،

وبعد الإفراج عن الزوجني ،ات�صل رئي�س دولة االحتالل �إ�سحاق هرتزوغ بالرئي�س
الرتكي ل�شكره على تدخله ال�شخ�صي للإفراج عنهما .و� ّأكد �أردوغان يف االت�صال
�أهمية العالقات بني تركيا و«�إ�رسائيل» ال�ستقرار املنطقة و�أمنها ،م�شد ًدا على �رضورة

حتدث رئي�س حكومة االحتالل نفتايل بينيت
تقلي�ص اخلالفات بني الدولتني( .((3كذلكّ ،

�شدد �أردوغان على �أهمية
مع �أردوغان؛ ويف االت�صال الذي جرى يف ّ ،18/11/2021

إ�رسائيلية من �أجل الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،وقال �إنّ تعزيز
الرتكية -ال
العالقات
ّ
ّ
(((3
العالقات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية وا�ستئناف عملية ال�سالم هما من الأولو ّيات.
يف  ،9/3/2022زار رئي�س دولة االحتالل �إ�سحاق هرتزوغ �أنقرة ،يف زيارة هي الأوىل

من نوعها منذ عام  2007عندما زار رئي�س دولة االحتالل �شمعون برييز تركيا و�ألقى

خطا ًبا �أمام الربملان الرتكي ،بح�ضور رئي�س اجلمهورية عبد اهلل غول ،ورئي�س احلكومة

�آنذاك رجب طيب �أردوغان .وبحث يف لقاء مع �أردوغان العالقات الثنائية والتعاون

م�ستجدات
يف جمايل الطاقة والدفاع؛ كما تناولت املحادثات يف املجمع الرئا�سي ب�أنقرة
ّ
وملف �رشقي البحر املتو�سط ،وم�رشوع مد خط �أنابيب غاز من
امللف الأوكراين الرو�سي،
ّ
مرورا بالأرا�ضي الرتكية.
دولة االحتالل �إىل �أوروبا
ً

 -34العربي اجلديد.18/11/2021 ،
� -35سبوتنيكhttps://bit.ly/3OKMXPz .18/11/2021 ،
 -36وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2424436 .18/11/2021 ،
https://bit.ly/3IPhUQV

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

74

الفل�سطينية
الق�ضية
إ�رسائيلية وتداعياته على
الرتكية  -ال
تطبيع العالقات
ّ
ّ
ّ
ّ

درا�سات باحث

يف اجلانب االقت�صادي ،ذكر الرئي�س الرتكي �أن حجم التبادل التجاري بني بالده ودولة

�سجل عام  2021زيادة بن�سبة  %36ليبلغ  8.5مليار دوالر ،معر ًبا عن ثقته يف
االحتالل ّ
زيادة قيمته �إىل  10مليارات(.((3

ويف �سياق التطلع لتطوير التبادل التجاري بني اجلانبني ،وقبل زيارة هرتزوغ �إىل تركيا،
ووقّعت ّ
مذكرة تفاهم
انعقد اجتماع الوفد التجاري الرتكي  -الإ�رسائيلي يف «تل �أبيب»ُ .
امل�صدرين الأتراك واالحتاد الإ�رسائيلي لغرف التجارة الدولية.
بني جمل�س
ّ

امل�صدرين الأتراك ،ارتفعت ال�صادرات الرتكية �إىل دولة االحتالل يف
ووفق �أرقام جمل�س
ّ

عام  2021املا�ضي  ،%35وبلغت القيمة الإجمالية  6.4مليارات دوالر ،يف حني بلغت
قيمة ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل تركيا العام املن�رصم ملياري دوالر .و�أ�شار �إ�سماعيل غوله،

رئي�س جمل�س
امل�صدرين� ،إىل �أنّ تركيا ت�سعى يف العام احلايل �إىل جني  9مليارات دوالر من
ّ
�صادراتها �إىل «�إ�رسائيل»(.((3

حتدث يف ت�رصيح له يف �شباط/
وكان وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو ّ

فرباير  2022عن زيارة هرتزوغ ،وقال �إنّ «� ّأي خطوة �سنتخذها يف �إطار تطبيع العالقات

الفل�سطينية كما فعلت بع�ض الدول لدى تطبيع
الق�ضية
مع �إ�رسائيل لن تكون على ح�ساب
ّ
ّ

عالقاتها مع تل �أبيب؛ فموقفنا من الق�ضية ثابت»(.((3

يف �أيار/مايو  ،2022زار �أوغلو دولة االحتالل ،يف زيارة هي الأوىل مل�س�ؤويل تركي

كبري منذ  15عا ًما .وهدفت الزيارة �إىل تو�سيع التعاون االقت�صادي بني اجلانبني.

ويف � ،23/6/2022أعلن وزير اخلارجية الرتكي عن ال�رشوع يف �إجراءات رفع التمثيل

الدبلوما�سي مع دولة االحتالل �إىل م�ستوى �سفري؛ وقال �أوغلو ،يف م�ؤمتر �صحفي مع

نظريه الإ�رسائيلي يائري البيد بالعا�صمة الرتكية �أنقرة� ،إنه �أكد يف حمادثاته مع البيد دفع
 -37اجلزيرة نت.9/3/2022 ،
 -38وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2527824 .8/3/2022 ،
 -39اجلزيرةhttps://aja.me/ugmxfd .8/2/2022 ،
https://aja.me/dk3gg5
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ّ
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ّ
ّ
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احلوار الإيجابي بني تركيا و«�إ�رسائيل» بخطوات ملمو�سة.
جيدا تطلعات
بالق�ضية
ويف ما يتعلق
الفل�سطينية ،قال �أوغلو �إنّ اجلانب �إ�رسائيلي يدرك ً
ّ
ّ

تركيا بهذا اخل�صو�ص ،و�إ ّنه «يتعينّ على اجلميع اتخاذ خطوات حذرة حتى ال تت�رضر
الآمال بال�سالم ّ
ت�رض ب�آمال ال�سالم»(.((4
وحل الدولتني ،وجت ّنب املزيد من اخلطوات التي قد ّ

ويف �سياق تطوير العالقات� ،أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية الرتكية ،يف ،8/7/2022

عن توقيع اتفاقية يف جمال النقل اجلوي مع دولة االحتالل؛ وقالت �إنّ اتفاقية النقل اجلوي
اجلديدة حتل ّ
حمل اتفاقية النقل املربمة بني اجلانبني عام .((4( 1951

ولفتت �إىل �أن االتفاقية اجلديدة تتيح �إطالق رحالت �إىل «�إ�رسائيل» من � ّأي نقطة تركية،

بعدما كانت جتري �سابقًا من خم�س نقاط هي� :إ�سطنبول و�أنقرة و�أنطاليا و�إزمري وداالمان.

تداعيات التطبيع التركي  -الإ�سرائيلي على الق�ضيّة الفل�سطينيّة
على الرغم من �أنّ وزير اخلارجية الرتكي ذكر ،يف حزيران/يونيو  ،2021خم�سة �رشوط
عمن ّ
ي�شكلها� ،إلاّ �أنّ تركيا
ّ
لتطور بال ُده العالقات مع حكومة االحتالل ب�رصف النظر ّ

�سارت يف م�سار تطوير العالقات مع االحتالل من دون التزامه ب� ّأي من ال�رشوط اخلم�سة؛
فال االعتداءات الإ�رسائيلية على الفل�سطينيني توقّفت ،وال بناء امل�ستوطنات ،ومل يرتاجع
االحتالل عن � ّأي من خطواته التي ت�ستنزف ّ
حل الدولتني ،ومل يعد �إىل املحادثات .وعالوة

على ذلك ،مل توقف «�إ�رسائيل» عدوانها على القد�س والأق�صى.

وقد حاول امل�س�ؤولون الأتراك تقدمي تطبيع العالقات مع دولة االحتالل على �أ ّنه لن

الق�ضية
�سلبا يف
إيجابية يف هذا الإطار!
ي�ؤ ّثر ً
الفل�سطينية ،بل �ستكون له �آثار � ّ
ّ
ّ

وقال الرئي�س الرتكي ،يف كلمة �ألقاها يف �أثناء م�شاركته يف اجتماع الكتلة النيابية لـ

الفل�سطينية متر عرب
الق�ضية
«�سبل الدفاع عن
«حزب العدالة والتنمية» بالربملان الرتكي� ،إنّ ُ
ّ
ّ
 -40اجلزيرة.23/6/2022 ،
 -41وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2633432 .8/7/2022 ،
https://ajm.me/53zyyp
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�إقامة عالقة منطقية ومتوازنة مع �إ�رسائيل» ،وف�صل �أردوغان العالقة بدولة االحتالل عن
ق�ضية القد�س قائ ً
ال �إنّ «اخلطوات التي نتخذها ب�ش�أن عالقاتنا ال�سيا�سية واالقت�صادية مع
�إ�رسائيل �شيء ،وق�ضية القد�س �شيء �آخر»(.((4
وفيما لفت �أردوغان �إىل �أنّ عالقات تركيا و«�إ�رسائيل» �ستكون وفق املعايري العاملية يف
تاريخيا قاموا
ال�سيا�سة واالقت�صاد ،متا ًما مثل � ّأي دولة يف الأمم املتحدة ،ذكر �أنّ الأتراك
ً
بحماية الأرا�ضي الفل�سطينية املقد�سة من جميع الهجمات طوال قرون عديدة ،ت�أدية
لواجبهم التاريخي والديني.
و�أ�شار �أردوغان �إىل �أن تركيا تعبرّ عالنية عن ح�سا�سيتها جتاه و�ضع القد�س وخ�صو�صية
امل�سجد الأق�صى لكل م�س�ؤول �أو زعيم �سيا�سي وديني يف «�إ�رسائيل» ،وهي تدعو و�ست�ستمر
املمار�س
يف دعوة املجتمع الدويل والأمم املتحدة التخاذ �إجراءات حيال الظلم واال�ضطهاد
َ
يف حق الفل�سطينيني.
وقال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو ،يف �شباط/فرباير � ،2022إنّ تطبيع
إ�رسائيلية قد ي�ساهم يف تعزيز دور تركيا يف التو�صل �إىل ّ
حل الدولتني،
الرتكية -ال
العالقات
ّ
ّ
م�شد ًدا على مت�سك بالده بعدد من املبادئ يف هذا الإطار ،من بينها ّ
حل الدولتني(.((4
ّ

ويف  ،31/5/2022قال �أوغلو �إنّ بالده تفاهمت مع «�إ�رسائيل» على موا�صلة احلوار،
الفل�سطينية؛ و�أ�شار �إىل م�ساهمة هذا احلوار يف
الق�ضية
�إ ّال �أن ذلك ال ي�أتي على ح�ساب
ّ
ّ
الفل�سطينية والقد�س وامل�سجد الأق�صى وو�ضعه القائم
«الق�ضية
خف�ض التوتر ،م�ضيفًا �أنّ
ّ
ّ
�أمور بالغة احل�سا�سية بالن�سبة �إلينا؛ واحلكومة الإ�رسائيلية تعلم ذلك»(.((4
وتربره ال تنفي �أنّ العالقات مع دولة
ّ
ت�سوق للتطبيع ّ
لكن هذه الت�رصيحات التي ّ
 -42وكالة الأنا�ضول.20/4/2022 ،
 -43اجلزيرةhttps://aja.me/ugmxfd .8/2/2022 ،
حمرري وكالة الأنا�ضول ،يف �أثناء حلوله �ضيفًا على الوكالة،
 -44كالم �أوغلو جاء يف معر�ض �إجابته عن �أ�سئلة ّ
مقرها بالعا�صمة �أنقرة.
يف ّ
وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2602215 .31/5/2022 ،
http://v.aa.com.tr/2568308
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ّ
ّ
ّ
ّ
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االحتالل ت�سهم يف �إ�ضفاء امل�رشوعية عليها وترفد حماوالت تر�سيخ وجودها يف املنطقة
يف ّ
ظل عدم قدرتها� ،أو قدرة � ٍأي من الأطراف – حتى من حلفائها وداعميها -على
جتاوز واقع مفاده �أنّ «�إ�رسائيل» كيان غريب عن املنطقة ُزرع فيها وهو ال ُي�شبه ن�سيجها،
ومل يكن قيامها ممك ًنا من دون جرائم القتل والتهجري والت�رشيد التي ارتكبتها الع�صابات
ثم ا�ستلمت دفّتها دولة االحتالل ،مب�ؤ�س�ساتها احلالية
ال�صهيونية ّ
بحق الفل�سطينيني ومن ّ
ت�ستمر يف �سيا�ساتها الإرهابية ورف�ضها حتى احللول «املبتورة» التي قبِلها «املجتمع
التي
ّ
الدويل».
�سيما
وت�ستفيد دولة االحتالل من عالقاتها لتبيي�ض �صفحتها وطم�س جرائمها ،ال ّ
املواقف التي ت�ساوي بينها ككيان معتدٍ  ،وبني الفل�سطينيني ك�شعب يقاوم العدوان ،بل
حتى �أنها ت�صف مقاومة الفل�سطينيني بالإرهاب؛ وهو ما يدفع «�إ�رسائيل» �إىل تو�سيع
بحق الفل�سطينيني ،م ّتكئة ،من �ضمن �أمور �أخرى ،على مثل هذه املواقف وما
عدوانها ّ
يرتبط بها من �إفالت من العقاب� ،أو عدم ا�ضطرارها لدفع � ّأي ثمن على امل�ستوى ال�سيا�سي
�أو الدبلوما�سي �أو االقت�صادي �أو غريه.
إ�رسائيلية ،التي جت ّلت
الرتكية  -ال
تلم�سه يف �أوىل تداعيات عودة العالقات
وهذا ما ميكن ّ
ّ
ّ
يف �إدانة الرئي�س الرتكي �أعمال مقاومة نفّذها فل�سطينيون .فقد ن�رشت «دائرة االت�صال يف
الرئا�سة الرتكية» بيا ًنا ،يف  ،1/4/2022قالت فيه �إن الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
�أجرى مكاملة هاتفية مع رئي�س االحتالل �إ�سحاق هرتزوغ ،ودان العمليات الأخرية يف
ندد يف املكاملة الهاتفية بـ»العمليات الإرهابية»
دولة االحتالل .و�أفاد البيان ب�أنّ «�أردوغان ّ
وقدم تعازيه لأُ�رس ال�ضحايا ومت ّنى
التي وقعت يف خمتلف مدن �إ�رسائيل يف الأيام الأخريةّ ،
ال�شفاء العاجل للجرحى»(.((4
وكانت ال�سفارة الرتكية يف «تل �أبيب» �شاركت بيا ًنا ،يف  ،30/3/2022دانت فيه
الهجوم الذي وقع يف «بني براك» الإ�رسائيلية .وقال البيان« :ندين الهجوم املذكور،
 -45ح�ساب دائرة االت�صال يف الرئا�سة الرتكية على تويرت1/4/2022. https://bit.ly/3PPQopf ،
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كما �أننا تلقّينا بحزن نب�أ مقتل � 5أ�شخا�ص جراء الهجوم الذي وقع يف مدينة بني براك
الإ�رسائيلية» .و�أ�شار البيان �إىل �أنّ «تزايد مثل هذه «الهجمات التي كرثت يف الآونة الأخرية
يجر ذلك املنطقة �إىل اال�شتباكات
لي�س يف م�صلحة الأطراف» ،م�شرية �إىل �أنها «قلقة من �أن ّ
جمد ًدا ،قبيل �شهر رم�ضان»(.((4
وعلى �أثر العدوان الإ�رسائيلي الأخري على غزة  ،الذي بد�أ يف  ،5/8/2022دانت
ب�شدة ،وقالت �إ ّنها تراقب بقلق التوتر املت�صاعد يف املنطقة.
اخلارجية الرتكية العدوان ّ
وقالت اخلارجية الرتكية �إنّ فقدان مدنيني ،وبينهم �أطفال ،حلياتهم يف تلك الهجمات
تتحول �إىل
م�شددة على �رضورة «�إنهاء الأحداث املذكورة مبا�رشة قبل �أن
أمر غري مقبولّ ،
ّ
� ٌ
دوامة من ال�رصاع» ،داعية �إىل التح ّلي ب�ضبط النف�س(.((4
ّ

كذلك ،دان رئي�س ال�شو�ؤن الدينية الرتكي  ،علي �أربا�ش  ،يف  ،6/8/2022الهجمات
الإ�رسائيلية على قطاع غزة  ،وقال «�إن دولة االحتالل الإ�رسائيلي بد�أت جمد ًدا با�ستهداف
م�شريا �إىل �أنّ «عقلية االحتالل البعيدة عن القانون
املدنيني والأطفال يف قطاع غزة» ،
ً
والأخالق توا�صل ارتكاب فظائعها حتت ا�سم «ال�سيا�سة الأمنية»� ،أمام �أعني العامل
ب�أ�رسه»(.((4

مربر لقتل
ويف  ،8/8/2022قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه ما من ّ
ؤكدا وقوف بالده �إىل
الأطفال ّ
الر�ضع ،يف �إ�شارة منه �إىل العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،م� ً
«جانب ال�شعب الفل�سطيني والإخوة يف غزة» .و�أ�شار �إىل �أنّ تركيا ت�ستخدم «عالقاتها
مع �إ�رسائيل التي عادت �إىل م�سارها ال�صحيح ،للدفاع عن حقوق �إخواننا الفل�سطينيني،
وكذلك م�صالح بالدنا»( ،((4و�إن مل ي ّت�ضح بعد كيفية ا�ستخدام هذه العالقة للدفاع عن
حقوق الفل�سطينيني.
 -46ح�ساب ال�سفارة الرتكية على تويرت.30/3/2022 ،
 -47وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2654864 .6/8/2022 ،
 -48وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2655067 .6/8/2022 ،
 -49وكالة الأنا�ضولhttp://v.aa.com.tr/2656633 .8/8/2022 ،

https://bit.ly/3Q8ygGV
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خال�صة
ميكن اال�ستنتاج من ّ
كل ما �سبق �أن � ّأي تقارب مع دولة االحتالل �أو تطبيع �أو تطوير
�سلبا على الفل�سطينيني والق�ضية الفل�سطينية� ،أ ّي ًا كانت
للعالقات معها من �ش�أنه �أن ّ
يرتد ً
عما �إذا كانت فع ً
ال يف م�صلحة الدول التي
ّ
مربرات هذه العالقات ،وب�رصف النظر ّ
تعمل على تطويرها .فعالقات التطبيع مع االحتالل مل تنجح يوم ًا يف كبح وترية العدوان
الإ�رسائيلي على الفل�سطينيني ،من كامب ديفيد �إىل وادي عربة ،وبينهما اتفاق �أو�سلو،
ثم «اتفاقيات �أبراهام» والتطبيع العربي يف العام  2020وما بعده� ،إذ كان العدوان
ومن ّ
الإ�رسائيلي يت�صاعد بعد ّ
كل تقارب وتطبيع.
إ�رسائيلية �أن يكون له �أثر �إيجابي يف الق�ضية
الرتكية  -ال
ولي�س من �ش�أن تطوير العالقات
ّ
ّ
الفل�سطينية .ومن املمكن القول �إنّ هذا التطوير �سيدفع تركيا لتعديل �سقف خطابها يف
�سيما يف
ما يتع ّلق باالعتداءات الإ�رسائيلية وما يقابلها من عمليات للمقاومة الفل�سطينيةّ ،
ما يتع ّلق باعتماد خطاب «ال�ضحايا من املدنيني» والدعوة �إىل «�ضبط النف�س» ،كما تبينّ
بحق
يتم�سك ّ
�أعاله؛ وهو خطاب ي�ستفيد منه االحتالل للتخفّف من �ضغط اخلطاب الذي ّ
مزيدا من
الفل�سطينيني يف املقاومة يف مواجهة اعتداءات االحتالل وم�ستوطنيه ،ما يوفّر له ً
هام�ش التمادي يف اعتداءاته بالتوازي مع �إفالته من املحا�سبة والعقاب.
إ�رسائيلية لن ي�ؤ ّدي �إىل قطع عالقات
الرتكية -ال
ويف الوقت ذاته ،ف�إنّ تطوير العالقات
ّ
ّ
تركيا بال�سلطة الفل�سطينية �أو حركات املقاومة الفل�سطينية ،و�أبرزها حركة «حما�س» ،بل
ميكن �أن ي�ؤ ّدي �إىل دفع تركيا ليكون لها دور يف الـت�أثري يف اجلانب الفل�سطيني واحتوائه،
خ�صو�صا على م�ستوى تقوي�ض م�سار املقاومة الذي
�سمى «دبلوما�سية الإنابة»،
ً
عرب ما ُي ّ
ت�سعى �إليه دولة االحتالل ورعاة �سيا�ساتها.
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❋

ّ
المقدمة
الفل�سطينية،
ال�ساحة
يف حلظة
إقليميا ودولي ًا ،وبعد التطورات الأخرية على ّ
مف�صلية � ً
ّ
ّ
وتطور معادالت الردع واملواجهة وقواعد اال�شتباك ،من ىّ
«ول زمن الهزائم و�أتى زمن
ّ
إقليمية» ،نحو «ما بعد بعد
االنت�صارات»� ،إىل «ما بعد بعد حيفا» ،و«القد�س تعني حر ًبا � ّ

كاري�ش» ،و�صو ًال �إىل ت�رصيحات الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي «زياد النخالة»
التطورات من بعد �إعالن «�رسايا القد�س» عن معركة «وحدة
والرد القائم ،وقادم
ّ
ّ
ال�ساحات» ،بعد االعتداء الإ�رسائيلي الغادر على قطاع غ ّزة ،واملجازر التي ارتكبها كيان
ّ
ل�شق
إعالمي يف حماولة
وال�ضخ ال
بحق املدنيني والأطفال الأبرياء يف فل�سطني،
ّ
ّ
االحتالل ّ
ّ
والدالالت واالنعكا�سات على حمور حلف
ال�صف
ّ
الفل�سطيني و�رشذمته ،نقر�أ املعاين ّ
ّ

زمن هرولت فيه بع�ض الأنظمة
املقاومة وخطوطه احلمراء وواقع قواعد اال�شتباك ،يف ٍ

أمنيا ع�سكر ًّيا
العربية احلاكمة نحو تطبيع
التبعية ،يف ٍ
حلف ّ
�سماه الإعالم املعادي حتالفًا � ً
ّ
ّ
ين
�شعبي
م�ساع حثيثة نحو تطبيع
ا�سرتاتيجيا ،وتخ ّللته
واقت�صادي يدمج الكيان ال�صهيو ّ
ّ
ٍ
ًّ
ّ

يف ن�سيج املنطقة ،بعد ف�شل نهج �أو م�سار «كامب ديفيد» يف تكري�س تطبيع حقيقي معه.

❋ باحثة لبنانية.
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اً
التطورات
و�صول �إىل
إ�رسائيلية،
الرو�سية -ال
قمة طهران من بعد ت أ� ّزم العالقات
ّ
ثم �أتت ّ
ّ
ّ
ّ
ين
ال�ساحة
الفل�سطينية وحماولة ا�ستنزاف املقاومة من خالل عدوان �صهيو ّ
التي جرت على ّ
ّ
جديد على غ ّزةّ � ،أكدت فيه ف�صائل املقاومة يف :فل�سطني ،ولبنان ،واليمن ،والعراق،
و�سوريا ،ا�ستمرار التن�سيق ودعم وم�ساندة املقاومة الفل�سطينية ّ
بكل ال�سبل املتاحة.

وقبل ّ
أمريكي «جو بايدن» �إىل ال�رشق الأو�سط،
الرئي�س ال
كل ذلك جاءت جولة ّ
ّ
الفل�سطينية املحتلة ،وال�سعودية .ولع ّله يف
ين ،املناطق
والتي زار خاللها الكيان ال�صهيو ّ
ّ
معينة .وكان
هذه الرحلة قد �شعر بتغيري التحالفات ،ما
ا�ضطره �إىل االلتفاف على ق�ضايا ّ
ّ
أمريكي الذي كان مبثابة مطبخ كامل من ال�سيا�سات
الالفت هو الوفد املرافق للرئي�س ال
ّ
واال�سرتاتيجيات ،يف �سبيل معاينة الأو�ضاع يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،و�إعداد التقرير
ال�شامل عن الزيارة ،والتي ميكن يف �ضوئه حتديد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات القادمة
حرا�س الأمن ،و�ست
مع احللفاء والتابعني ،حيث رافق بايدن يف تلك اجلولة املئات من ّ
جوي يحمل
مروحيات وطائرة كاملة من ال�صحفيني ،وقافلة تت�ألف من  80مركبة ،وقطار
ّ
ج�س نب�ض احلليف
ّ
املعدات .من هنا جند �أنّ هذه الزيارة مل تكن زيارة عاد ّية� ،أو �أ ّنها ملجرد ّ
�صحفيا كما
وال ّتابع� ،أو �أنها زيارة للمجازفة واملقامرة؛ فهناك طائرة كاملة حملت 250
ً
ك�شفت التقارير ،يف حني رافقه وزير واحد فقط ،وهو وزير اخلارجية «�أنتوين بلينكن»؛
خمت�صني يف امللفات التي طرحها «بايدن» ،مثل وزارة
وكان من الالفت غياب وزراء ّ
احلرب �أو الطاقة� ،أو مم ّثل ر�سمي عن اال�ستخبارات..
وبينما تعترب ٌ
مقربني ،يرى بع�ض
كل من «�إ�رسائيل» والواليات املتحدة نف�سيهما حليفني ّ
حتول م�صاحلها اال�سرتاتيجية �إىل مناطق �أخرى،ما يطرح
املراقبني �أنّ الواليات املتحدة ّ
�س� اًؤال جوهر ًّيا  :هل من املمكن للواليات املتحدة �أن ت�سمح لنف�سها باالن�سحاب من
حتول مع �إيرانّ ؟ �أال يح ّتم ذلك على احللفاء � :أمريكا والكيان
املنطقة� ،سيما و�أنّ هناك نقطة ّ
املطبعة يف املنطقة� ،أن يتعاملوا مع هذا التهديد املتنامي و ُيظهروا �أنّ لديهم
والأنظمة العربية ّ
�أمريكا قو ّية وواثقة ،ولن ت�سمح بخلق فراغ ميكن مل�ؤه من ِقبل قوى �أخرى؟
لقد �أر�ست املخاوف يف �ش�أن طموحات �إيران النوو ّية �أر�ضية م�شرتكة بني الكيان
ال�صهيوين والعديد من دول اخلليج على مدى ال�سنوات املا�ضية؛ فما هي التحديات
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والفر�ص التي تناولتها زيارة بايدن؟ وهل من البديهي �أن تكون مناق�شة التحديات ّ
ركزت
� اً
أول على ق�ضية �إيران؟ �أم على مدى توغل النفوذ الرو�سي يف املنطقة على ح�ساب النفوذ
الأمريكي؟
وهل �سنجد ب�أنّ الواليات املتحدة الأمريكية ت ّتجه �إىل االعرتاف باملتغريات وجتنح نحو
الت�سويات واحرتام نفوذ اخل�صوم� ،أم �أ ّنها �س ّتتجه �إىل املواجهات والت�صعيد؟

�إن � ّأي حديث عن طرد الأنظمة العربية لأمريكا من املنطقة� ،أو خروج تلك الأنظمة
ي�صح البناء عليه ،يف ظل وجود قوات
من العباءة الأمريكية ،يبقى حديث ًا متعجلاً وال
ّ
(((
وتاليا ال تخلط
«�سنتكوم» ،والتي ي�شارك فيها العرب بجيو�شهم و�أجهزتهم ال�سيادية ؛ ً
أمريكي وحماوالت بع�ض الأنظمة ا�ستغالل ذلك يف حت�سني
الأوراق بني تراجع النفوذ ال
ّ
�رشوط التبعية ،وبني اال�ستقالل عن �أمريكا� ،أو حتى امتالك هام�ش الع�صيان الذي ي�صل
حد �إغ�ضاب �أمريكا من ِقبل هذه الأنظمة.
ّ

�إنّ واقع احلال الذي تخدمه ال�شواهد يقول �إنّ �أمريكا ميكنها �أن تر�ضى با�ستبدال
نفوذها يف املنطقة بالنفوذ ال�صهيوين ،وا�ستبدال قيادتها املبا�رشة بقيادة �إ�رسائيلية ،وهو ما
نراه يتحقق على الأر�ض من خالل �سلوك هذه الأنظمة جتاه العدو ال�صهيوين و�سعيها
لتطوير �إجراءات التطبيع معه.
املن�سق الأول لعمليات ال�سالم املزعومة مع العدو ال�صهيوين
وبالعودة �إىل ت�رصيح ّ
«ديني�س رو�س» ،نتوقف عند ت�رصيحه ب�أنّ « تراجع �أمريكا ب�شكل ملمو�س يف ال�رشق
الأو�سط هو �أحد العوامل التي ع ّززت الروابط الإ�رسائيلية مع بع�ض القيادات العربية؛
وبالتايل ميكننا ا�ست�رشاف مالمح املقاربة الأمريكية واخلليجية للو�ضع يف الإقليم بعد
امل�ستجدات وتغيرّ التوازنات(((».

https://www.alestiklal.net/ar/view/12050/dep-news-1643440168 -1
�أوراق بحثية  :جمموعة باحثني� ،إعداد ق�سم البحوث� ،ضم �إ�رسائيل �إىل «القيادة املركزية الأمريكية»الأ�سباب
والتداعيات على م�رص23 \6\2022،
- https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=44312&cid=124 -2
�إيهاب �شوقي ،هل تنجح حماوالت �أمريكا ت�سليم راية القيادة للعدو ال�صهيوين؟ 23/07/2022
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الكيان والوعد الإلهي المزعوم :
تتبع زيارة «جو بايدن» �إىل «�إ�رسائيل» ،والتي هي كل
خطوة خطوة ،وكلمة كلمةّ ،مت ّ
�شيء يف العقل ويف اخليال الأمريكي،وال مكان للعرب يف اليوميات الأمريكية؛ «ف�إ�رسائيل»
جمرد نواطري
هي التكنولوجيا ،وهي الدميوقراطية ،وهي الوعد االلهيّ � .أما العرب فهم ّ
للنفط .وهنا ي�ستح�رضنا قول ل�شاه �إيران (ر�ضا بهلوي) :من هنا ـ �أي من �إيران ـ �إىل م�رص
ال ب�رش؟((( و يف نظر الأمريكي ،من �ضفاف املتو�سط اىل �سد م�أرب ،ومن الف�سطاط اىل
القريوان ،ال ب�رش .هذه هي املعادلة الأبدية ،من هنا نفهم الأطروحة التي حملها بايدن:
«�أن يندمج العرب يف احلالة الإ�رسائيلية».
�إنّ ال�صهاينة هم �شعب اهلل املختار ،وقد �أ�ضحوا �شعب �أمريكا املختار ،وال يليق بهم �أن
يندجموا يف �أي حالة �أخرى .هذا ما يقوله املنطق الأمريكي؛ فكيف لدولة �ضالعة و�ضليعة
ّ
ولعل من
يف �صناعة الزمن� ،أن تندمج يف دول ما دون الدول ،ورمبا ما دون القبائل؟
القيم ،واملبادئ.
�أ�صدق ما قاله بايدن �إنّ امريكا تت�شارك مع الكيان يف الفطرةِ ،
القيم ،وهي :االحتالل و�إبادة ال�شعوب واحلروب ونهب
نعم ،هم يت�شاركون نف�س ِ
ثروات الأمم االخرى ،احتقار القانون والت�ضليل واملجازر وجتويع ال�شعوب ،وح�صار
القيم التي ي�ؤمنون بها ويت�شاركونها.
الدول والعن�رصية؛ فهذه هي ِ
�إنّ الكيان الغا�صب قتل ماليني العرب وال يزال ،واقتلع املاليني من العرب ،كما �ش ّتت
منهم املالينيّ � .أما اليوم ،فهم حلفاء العرب ،وخ�شبة خال�ص العرب من الهيمنة الإيرانية.
لذا جند ب�أنّ «بايدن» ه ّز ر�أ�سه طر ًبا حني قال «يائري البيد» ،رئي�س الوزراء ال�صهيوين� ،إنّ
خطر على العامل!
خطرا على ال�رشق الأو�سط فح�سب �إمنا هي
�إيران لي�ست
ٌ
ً

منذ اندالع احلرب الباردة ،والأجهزة الأمريكية تبتدع ال�رصاعات العبثية ،مبا فيها
ال�رصاعات الإيديولوجية وال�رصاعات الإثنية والطائفية واملذهبية ،يف ال�رشق الأو�سط،
 - 3بندر بن �سلطان مقارِ ن ًا �شاه �إيران باخلميني :عد ٌو ٌ
عاقل خري من �صديق جاهل31\1\2019 ،

أي�ضا
ً � https://arabic.rt.com/middle_east/998388
https://al-akhbar.com/Opinion/19969
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ىّ
جبارة للإمناء
لتتول �إدارتها يف و�ضح النهار ،بينما يف مناطق �أخرى من العامل جهود ّ
واالزدهار.
�ضحية يف هذا التاريخ،
لطاملا كانت منطقة ال�رشق الأو�سط ،ال�سيما دول حمور املقاومة،
ّ
ويف حالة احت�ضار دائم نتيجة اللعب البهلواين الأمريكي ،تزام ًنا مع برجمة جمتمعات املنطقة
مبا يتنا�سب مع م�صالح الأمريكي وربيبته «�إ�رسائيل».
عربيا
ونت�ساءل هنا :هل بع�ض الالوعي العربي متّت برجمته على مقولة لكي تكون ً
ُيفرت�ض �أن تكون �إ�رسائيلي ًا تب ًعا �إىل ميثاق �إبراهام حتى قيام ال�ساعة؟ وهل �أنّ الطريق �إىل
وا�شنطن مير ،حتم ًا ،من �أور�شليم� ،أو �أنّ الطريق �إىل ال�سماء مير عرب هيكل �سليمان املزعوم
ّ
لتحل حم ّلها
ال�صهاينة؟ �صحيح �أنّ فل�سطني خرجت من �أجندة الأنظمة العربية
بعقيدة ّ
«�إ�رسائيل» ،ولكن ماذا عن ال�شعوب العربية؟ هل �سيه ّللون للزمن الإ�رسائيلي؟ وهل
يقتنعون بفر�ضية �أمريكا ال�ساذجة يف ت�صويرها املبالغ فيه خلطر الدور الإيراين اجليو�سيا�سي
واجليو�سرتاتيجي على منطقة ال�رشق الأو�سط؟ ف�إيران املنهكة اقت�صادي ًا ،وهي حتت احل�صار
القاتل ،ال ت�ستطيع حتى �أن متد يد العون �إىل دولة حليفة مثل �سوريا بالأهوال االقت�صادية
التي تواجهها؛ قطع ًا ،ال ميكننا �أن نغفل �أن بع�ض من تو ّلوا ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أو ال�سلطة
الدينية ،يف �إيران ،قد �أطلقوا مواقف حول ت�صدير النموذج ال ّثوري
الع�سكرية� ،أو ال�سلطة
ّ
ال�ضفة الأخرى من اخلليج ،فكان اللجوء �أكرث ف�أكرث �إىل
�إىل بلدان �أخرى ،مما �أثار الذعر يف ّ
احلماية الأمريكية ،ثم �إىل احلماية الإ�رسائيلية .لكن �أمل يطرح «حممد خامتي» فكرة ت�شكيل
منظومة �إقليمية با�ستطاعتها �إر�ساء قواعد ديناميكية للتعاون� ،أو للتكامل ،اال�سرتاتيجي
ب�أبعاده ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والأمنية ،ما يج ّنب املنطقة من التدخالت اخلارجية ،كما
من الهيمنة اخلارجية؟ وكان � ّأول من اعرت�ض الواليات املتحدة الأمريكية� .إذاً ،من هو
اخلطر على املنطقة؟ �ألي�ست �أمريكا ،بتاريخها اال�ستعماري للمنطقة و�إنهاكها جمتمعاتها
وتدخلها الالمتناهي يف ال�ش�ؤون الداخلية ،وتن�صيب �أزالمها يف احلكومات ورئا�سة
ظلما وعدوا ًنا ،هي اخلطر الأكرب يف منطقة
البالد ،وزرعها ّ
الغدة ال�رسطانية « �إ�رسائيل» ً
ال�رشق الأو�سط؟
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قوّة الحديد وال ّنار بين «بايدن» و«بوتن»
و�صل الرئي�س الأمريكي «جو بايدن» �إىل مطار «ال ّلد» يف بداية جولة �رشق �أو�سطية

اختتمها يف ال�سعودية .وقد ّمت جتهيز بطاريات ال�صواريخ حلماية «بايدن» يف مطار «اللد
الدويل» الذي بناه الفل�سطينيون يف العام  ،1938م�ستهلاً زيارته للكيان ومناطق ال�سلطة
روج فيها الإعالم حول ما جرى من حمادثات
الفل�سطينية ،يف زيارة ا�ستغرقت � 3أيامّ ،
ّ
«حل الدولتني» ،وامللف الإيراين ،و�إقامة قن�صلية �أمريكية يف �رشقي
مع القيادتني ،حيث
القد�س خلدمة ال�سكان الفل�سطينيني ؛ واخ ُتتمت الزيارة ب «�إعالن القد�س».

َ
هدف زيارة «بايدن» �إىل املنطقة هو النفط والغاز
�إ ّال �أنّ الأو�ساط ال�صهيونية ر�أت �أن

وتثبيت التحالف مع �أوروبا يف ظل الأزمة الأوكرانية.

وقبل مناق�شة وحتليل يف زيارة «بايدن لل�سعودية»ّ ،
حمطته الأخرية يف اجلولة التي قام بها

�إىل منطقة ال�رشق الأو�سط ،نتوقف عند لقاء «بايدن» برئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،والذي مل
أ�سا�سا
يتجاوز ّ
قمة جدة � ً
مدة  40دقيقة ،ناهيك عن تهمي�ش دور الرئي�س حممود عبا�س يف ّ

املخ�ص�ص لق�ضية فل�سطني.
ال�ضيق
بعدم توجيه دعوة له؛ وهذا دليل على مدى الهام�ش ّ
ّ

قمة دول جمل�س التعاون اخلليجي  3 +يف
بعدها ّ
ال�سعودية حل�ضور ّ
توجه بايدن �إىل ّ

جدة مع قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث اجتمع احللف بقيادته و�أدواته التابعة له،
ّ
اجتماعا وحلفًا غري متكامل ،لعب امل�رسحية مبنتهى ال�سذاجة ،يف ظل تثبيت
ومل يكن �إ ّال
ً

حلف حمور املقاومة ملعادالت الردع اجلديدة مع ت�شبيكات دولية ،راجت تفا�صيلها �أ ّنها

�إعدا ٌد حلرب �إقليمية� ،إن حدثت� ،ستكون يده هي العليا فيها.

واحلدث الأبرز والنادر يف هذه الظروف كان زيارة الرئي�سني الرو�سي والأمريكي يف

وقت واحد �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط ،يف ظل مرحلة مواجهة رو�سيا لدول الغرب ،حيث
بلوغ مرحلة الالعودة عن الر ّد على كل الإجراءات الغربية ،وعلى ر�أ�سها الأمريكية ،التي

الدولية على �أ�سا�س
مل حترتم ال القوانني وال االتفاقات وال�رشائع الدولية التي حتكم العالقات
ّ
امل�صالح والقانون الدويل واحرتام الذات وال�سيادة ،ما جعل رو�سيا ت�صل �إىل ذروة �صربها
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�ضدها ب�شكل علني
و�إمكانية نفاده �أمام الت�رصيحات الغربية التي �أطلقها زعماء الغرب ّ

و�صارخ ،دون �أدنى اعتبار مل�صائر بلدانهم و�شعوبهم �أمام نتائج �سلوكهم اال�ستفزازي،
وغري �آبهني مب�صاحلهم القومية.

يهمهم حتى م�صريهم ال�سيا�سي ،من خالل �إ�رصارهم على حتقيق ن�رص
ه�ؤالء ال ّزعماء ال ّ

�إعالمي فح�سب على رو�سيا التي فر�ضت معادلة جديدة ،ومن دون �أن تتخذ حتى اللحظة

�أي �إجراءات هجومية حقيقية وجا ّدة ،وهي قادرة عليها وواثقة من نتائجها؛ لكن مازالت
لتطور اخلالف �إىل ما ال ُيحمد
تعطي الفر�ص لتهدئة الأو�ضاع ر�أفة ب�شعوب العامل ودرءاً ّ
عقباه؛ وهنا كان الرئي�س الرو�سي «فالدميري بوتني» وا�ضح ًا ب�أنّ رو�سيا حتى ال ّلحظة مل
�ضد
ت ّتخذ الإجراءات احلازمة ،ومل تر ّد بجديّة ،ومل تبد أ� احلرب �أ�صلاً  ،ال يف �أوكرانيا وال ّ
من يدعمها.

وهنا تُطرح �إ�شكالية يف ظل هذا الواقع :هل نحن �أمام مفرتق طرق� ،أم �أمام بركان

خطري تتدافع حممه بت�سارع كبري ،ما قد ي�ؤ ّدي بالعامل �إىل مرحلة الال خيار من املواجهة
يحد من انت�شارها؟ هل
الكارثية ،والتي قد جتعله كتلة من نار ال ميكن �أن يطفئها �أحد �أو ّ

و�صل الو�ضع �إىل مرحلة ُينتظر فيها قرار من ال�سماء ملنع دمار العامل ال�شامل؟

ما ي�ؤ�شرّ على خطورة الأو�ضاع هو ت�رصيحات و�إجراءات ومواقف امل�س�ؤولني
وامل�ؤ�س�سات الغربية؛ فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،ما قاله الرئي�س الفرن�سي «�إميانويل
بقوة نحو اقت�صاد احلرب ،ما يعني �أنّ املرحلة القادمة هي
ماكرون» عن �أ ّنه ال ّ
بد من التوجه ّ

مرحلة الت�سلح و�سباق الت�سلح واال�ستعداد للحرب ،و�أنّ كل احللول املطروحة ركيزتها
احلروب والت�سلح؛ �أما وزيرة اخلارجية الربيطانية «ليز ترا�س» التي حتلم �أن ت�أخذ مكان

«بوري�س جون�سون» ،ف�أكدت �أنّ هناك فر�صة لالنت�صار على رو�سيا .باملقابل ،وبح�سب

أوربية
ت�رصيحات �إعالمية ،ف�إنّ الرئي�س «بوتني» لديه الكثري من املفاج�آت لدول غربية و� ّ
ال�شخ�صي وال على
�أخرى �صغرية وكبرية لن يتحملوا نتائج فتحها �أبداً ،ال على امل�ستوى
ّ
م�ستوى بلدانهم يف حال طرحها للر�أي العام.
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وبالعودة �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط ،والتي ت�ؤ ّدي� ،شئنا �أم �أبينا ،دوراً حموريًا يف انت�صار
هذا الطرف �أو ذاك ،لأ�سباب جيو�سيا�سية واقت�صادية بات اجلميع يعرفها ،كان ومازال
القبان يف ال�سيا�سات
ال�رشق الأو�سط يف زمن احلرب كما يف زمن ال�سلم ،لي�س فقط بي�ضة ّ
واال�سرتاتيجيات العاملية ،بل املق�صلة وجمزرة امل�شاريع العاملية.
ويف ال�سياق ،فقد كانت �أهداف جولة الرئي�س بايدن يف املنطقة معروفة من خالل
وتتبع لقاءاته جغرافي ًا؛ فهذه اجلولة كان لها هدف �سيا�سي هو حما�رصة �إيران
الت�رصيحات ّ
و�إدماج «�إ�رسائيل» �أكرث يف املنطقة ،بتو�سيع جمال قيادتها �إليها ،وهدف اقت�صادي هو
خف�ض �أ�سعار النفط.
على اجلهة املقابلة ،كانت زيارة الرئي�س الرو�سي «بوتني» يف نف�س التوقيت �إىل اجلهة
املقابلة جلولة « بايدن»� ،أكرث من وا�ضحة ،خا�صة مع �إيران ،وهي �أ�صل احلكاية ،يف �إطار
اً
و�صول �إىل ال�ساحة العاملية،
ترتيب الردود املنتظرة على ال�ساحة الإقليمية ال�رشق �أو�سطية،
وذلك بنا ًء على احللول املطروحة مل�شاكل املنطقة والتحالفات ال�سيا�سية والع�سكرية
العاملية.
واالقت�صادية الالزمة للجم الغرب يف ميزان التوازنات
ّ

لقد ّمت التداول يف و�سائل الإعالم ،وبح�سب �آراء اخلرباء املخت�صني ،ب�أنّ الرئي�س
«بوتني» قد �أفرغ زيارة الرئي�س «بايدن» �إىل ال�رشق الأو�سط من م�ضمونها حتى قبل �أن
ي�صل «بايدن» �إىل املنطقة ،وقبيل و�صول «بوتني» �إىل طهران يف ال  19من ال�شهر احلايل،
على الرغم من �أن «بوتني» ،يف ّ
و�ضد رو�سيا من ِقبل الغرب،
�ضده
ّ
ظل الهجوم الغربي ّ
قد خاطر ب�شكل كبري يف حياته ،لأنّ �سلوك الغرب ُيظهر �أ ّنه يريد �أن ينت�رص على رو�سيا
ب�أي ثمن ،حتى لو وقعت الكارثة؛ لكن الرئي�س «بوتني» ،ويف �أكرث من ت�رصيح له ذكر
يهمهم الإبقاء على
«�أنهم يذهبون �إىل حتفهم يف حال القيام ب�أي حماقة كانت� ،إن كان ّ
هذا العامل»(((.
م�ستعدون لها؛ والأكرث
وهنا ن�ستح�رض قول الرئي�س بوتني « :نحن ال نريد احلرب لك ّننا
ّ
قمة طهران :بوتني يبحث عن حلفاء ملقاومة ال�ضغط الغربي  -التلغراف – 20 \7\ 2022
ّ -4
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-62217151
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من ذلك �أنه ما نفع هذا العامل بدون وجود رو�سيا» (((؛ فهذه لي�ست كلمات ،بل هي
تهديد خطري ومدرو�س بدقّة من ِقبل القيادة الرو�سية ،والتي ّ
حتذر زعماء دول الغرب من
مغبة التفكري يف حماوالت �إذاللها؛ وهذا ما ّ
حذر منه �سابق ًا
اال�ستمرار يف ا�ستفزازها ومن ّ
عما �إذا كان
الرئي�س الفرن�سي ماكرون الذي ينتظره
ٌ
م�صري جمهول؛ وهذا ما يجعل ال�س�ؤال ّ
الغرب ينتظر الكثري من االنهيارات واالنك�سارات يف الوقت الالحق ،ورو�سيا تعي ذلك،
�س� اًؤال �رضور ّي ًا.

ت�ضمنه من
وهنا نتوقف عند خطاب الرئي�س الرو�سي يف � 15آب � 2021أمام الربملان ،وما ّ
والعدوة على حدٍ �سواء �أن تبني
مكنونات ور�سائل ،والذي ميكن للكثري من الدول احلليفة
ّ
ت�صطف ،وماهي
ما بني �سطوره ا�سرتاتيجياتها للمرحلة القادمة ،وتعي متا ًما كيف و�أين
ّ
ال�سيا�سات املطلوبة منها ،لتعرف على الأقل �أو تتكهن مب�صريها يف ظل الطحن القائم
والالحق على م�ستوى املنطقة ،وعلى م�ستوى العامل ككل ،مع بروز بوادر انفجار الغرب
إرهابيا؛ وهذا نقر�أه يف البيان الذي �أعلن فيه قادة تنظيم
واجتماعيا
داخليا
و�سيا�سيا وحتى � ً
ً
ً
ً
«داع�ش» الإرهابي ،وغريه من التنظيمات الإرهابية ،التي ولدتها دول الغرب ودعمتها،
العاملي باحلرب يف �أوكرانيا ،وما
�أ ّنهم ي�ستعدون لالنتقام من الغرب م�ستغ ّلني االن�شغال
ّ
تر ّدد عنها من اهتزازات((( ؛ وهنا نذكر ب�أ ّنه مل ي�أت عبث ًا ما ن�رشته �صحيفة «فاينن�شال
تتبع �أف�ضل للأ�سلحة التي
تاميز» حرفي ًا�« :إن دول الناتو واالحتاد الأوروبي ت�ضغط من �أجل ّ
زودتها لأوكرانيا ا�ستجاب ًة للمخاوف من قيام الع�صابات الإجرامية بتهريبها خارج البالد
ّ
�إىل ال�سوق ال�سوداء يف �أوروبا»(((.
لكن ال تبدو احتماالت املواجهة املبا�رشة بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،كبرية ،خا�صة
 - 5رو�سيا و�أوكرانيا :بوتني يقول يف خطاب عيد الن�رص �إن الناتو مي ّثل “تهديداً وا�ضح ًا” ملو�سكو9 \4\،
.2022
https//:www.bbc.com/arabic/world61339204-

6 -Jenny Hill - Ukraine war: Russians fed twisted picture and one voice - that of Putin
https://al-ain.com/article/isis-ukraine-war,7\4\2022

 - 7فاينان�شال تاميز :ال�سوق ال�سوداء جترب الناتو لت�شديد الرقابة على نقل الأ�سلحة اىل �أوكرانيا13 \7\ 2022 ،
https://arabicradio.net/news/133746
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كبريا من �أهدافها يف ا�ستدراج رو�سيا �إىل احلرب
�أنّ الواليات املتحدة قد حقّقت جز ًءا ً
وتاليا يف �إنزال �أوروبا �إىل الدرك الأ�سفل؛ وهكذا ّمت �إلهاء رو�سيا ،ولو لبع�ض
واملواجهةً ،
الوقت ما ي�ضمن تبعية �أوروبا الأبدية لأمريكا ،ومبا ال يعني �أو مل يعد يعني رو�سيا ،ال من
قريب وال من بعيد ،كونها غيرّ ت خارطة تواجدها وم�صاحلها اجليو�سيا�سية واالقت�صادية
وحتى الع�سكرية ،التي �س ّتت�ضح يف وقت الحق ،والتي تتمثل يف التوجه نحو ال�رشق
التحول بطبيعة احلال ال يحتاج �إىل
و�آ�سيا و�أفريقيا؛ �إذاً الويل يبدو قادم ًا على �أوروبا؛ وهذا
ّ
القارة العجوز
اتفاق بني مو�سكو ووا�شنطن بخ�صو�ص �أوروبا ،حيث �سيبدو طبيعي ًا دفن ّ
بتبعيتها للأمريكي الذي �أراد قتلها كي يبقى
حتت الرماد؛ وهذا ما جنته �أوروبا على نف�سها ّ
القطب الأوحد مع ال�صني ورو�سيا يف ترتيبات العامل اجلديد .
جنهل ت�أثري بع�ض دول املنطقة ،وعلى وجه اخل�صو�ص �سوريا ولبنان،
وهنا ال ميكن �أن ّ
ودورهما وموقعهما اال�سرتاتيجي ،و�أهمية متو�ضعهما يف ظل املتغيرّ ات احلالية جنب ًا �إىل
جنب مع رو�سيا؛ ف�سوريا لن تقف على الهام�ش ،و�ستثبت ح�ضورها و�أهمية دورها يف
الرغم من �أزمته االقت�صادية واالجتماعية� ،إ�ضافة اىل �أزمة
العامل اجلديدّ � .أما لبنان ،وعلى ّ
احلكم امل�ستع�صية فيه ،وا ّلتي عانى وما زال يعاين الكثري ب�سببها ،كما ب�سبب �رسطان الف�ساد
املح�سوبية؛ �إ�ضافة �إىل املربمج اخلارجي
والهدر الذي ا�ستحكم بالنظام الطائفي القائم على
ّ
لأهداف متو�سطة وبعيدة املدى ،من �أجل احلفاظ على �أمن الكيان ال�صهيوين وم�صاحله
�سيما ال�صرّ اع القائم حول ح�صول لبنان على حقوقه امل�رشوعة يف الرثوات
يف املنطقةّ ،
و�صف
البحرية ،بحيث تتم حماربة لبنان عرب فر�ض ح�صار اقت�صادي كبري عليه ،ال ميكن �أن ُي ّ
ب�أقل من حرب اقت�صادية مدرو�سة وم�شغول عليها ل�سنوات م�ضت ،وال زال العمل عليها
قائما.
ً

جدا هنا حتليل خطابات الأمني العام حلزب اهلل«،ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل»،
ومن املهم ً
�سيما و�أنّ الغاز
فيما يتعلق مبو�ضوع تر�سيم احلدود البحرية ،وا�ستخراج النفط والغازّ ،
والنفط هما الإنعا�ش الوحيد للبنان قبل �أن يلفظ �أنفا�سه الأخرية .فقد بدا «ال�سيد ح�سن»
ّ
وبكل حرف قاله� ،إىل �أي حدٍ ميكن �أن يذهب فيه احلزب
وا�ضح ًا يف �أكرث من خطاب له،
معتربا �أ ّنها ٌ
خط �أحمر ،يف ّ
ظل ما يجري من حرق مراحل
حلماية ثروة لبنان البحرية،
ً
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مرة ،من
وكرره لأكرث من ّ
ب�شكل خاطئ وخطري ،بح�سب تعبري ال�سيد .لذا ما قاله ال�سيد ّ
إ�رسائيليا،
مغبة اجلنون القائم واملفتعل� ،أمريكي ًا وغربي ًا و�
ً
الأ�سلم مقاربته بدقّة وحذر من ّ
ودوليا ،والذي بات على غري رغبتهم ،ي�سري بالتوازي مع م�صالح رو�سيا ودول
إقليميا
ً
� ً
مفر لها منها
املنطقة املتحالفة معها ،مبا فيها حتالفات ال�رضورة لبع�ض دول الإقليم ،والتي ال ّ
�إذا ما �أرادت البقاء على قيد احلياة بعد االنفجار العظيم الحق ًا..
«قمة طهران الثالثية» مت تقدميها على �أ ّنها الر ّد املبا�رش على جولة بايدن
من هنا جند �أن ّ
و«قمة جدة» ،و�أ ّنها �ست�شهد ن�شوء جبهة بديلة للغرب ،ما يوحي باحتدام ال�رصاع الدو ّ
يل
ّ
يف ال�رشق الأو�سط وحوله ،وانق�سام املنطقة �إىل حمورين مت�صارعني.

قمّ ة الخيبة بعد «�إعالن القد�س»
ُ
أمريكي «جو بايدن» �إىل املنطقة و�إىل حني مغادرته لها ،مل
الرئي�س ال
منذ �أن و�صل ّ
ّ

تتوقف التحليالت ال�سيا�سية ،يف ال�صحف العربية والعاملية� ،سيما ال�صحف العرب ّية ،والتي

هاجمت «بايدن» ،مع ت�أكيدها على خيبة �أملها الكبرية من الزيارة على م�ستوى الهدف

ال�صهيوين يف املنطقة� ،ضمن حتالف يجمع الكيان مع
ال�سيا�سي� ،أال وهو �إدماج الكيان ّ
الدول العربية �ضد �إيران.

لقد ترك «جو بايدن» خلفه العديد من الأ�سئلة ،وهي كانت القا�سم امل�شرتك بني �أغلب
حتدث حمل ّلون كرث حول ح�صول «بايدن» على مكا�سب قد تتبلور
املع ّلقني عليها� ،إذ ّ

نتائجها يف العام القادم ،حيث راهن البع�ض على �أنّ ما بعد جولة «جو بايدن» �إىل الكيان

وقمة جدة ،لن يكون كما كان قبل ذلك ..و�ست�شهد
ال�صهيو ّ
ين واململكة العربية ال�سعودية ّ
ا�سرتاتيجية ،عنوانها الرئي�س «املواجهة املفتوحة
 وتبدالت
املنطقة ن�شوء حتالف جديد ّ
ّ
الحتواء �إيران».
وبالعودة اىل ما وراء «�إعالن القد�س» الذي ّمت توقيعه بني «بايدن» ورئي�س الوزراء

الإ�رسائيلي «يائري البيد» ،والذي كان مبثابة ر�سالة من «تل �أبيب» �إىل «الريا�ض» ،حيث

بالقوة ،و�إعادة
جرى الرتكيز على عدم امتالك �إيران لأي �سالح نووي ،حتى لو ّمت منعها ّ
�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

91

جولة «بايدن» يف املنطقة ...بني خيبة حمرجة و�أمل منتظر!

درا�سات باحث

خلفية تعميق العالقات بني كيان االحتالل و�رشكائه
إقليمي للمنطقة على
بناء الهيكل ال
ّ
ّ
ودجمه يف املنطقة ،وتو�سيع دائرة «ال�سالم» لت�شمل اً
إ�سالمية �أخرى.
عربية و�
ّ
دول ّ

ال�سعودي للرئي�س «جو بايدن» ،واخلرق
وال ي�سعنا �أن ن�ستثني طريقة اال�ستقبال
ّ
�سيما و�أنّ ال�ضيف هو رئي�س الواليات املتحدة
الذي ح�صل لربوتوكول ا�ستقبال الر�ؤ�ساءّ ،
الأمريكية ،رغم �أنّ الغرب ال يهتم بال�شكليات بقدر ما يهتم بالتواقيع واالتفاقيات التي
حتفظ م�صاحله ،على عك�س الزعماء العرب.

القمة ،رغم احلفاوة واال�ستقبال الكبريين للقيادات ال�سعوديّة ،والتي رتّبت لهذه
يف ّ

والتنمية»،
«جدة  :الأمن
قمة
ّ
عربية من �أجل ح�ضور ّ
ّ
ال ّزيارة بدعوات �إىل زعماء دول ّ
اخلليجي ال�ست
الرئي�س «بايدن» ،من خالل اجتماعه مع دول جمل�س التعاون
كر�سها ّ
وا ّلتي ّ
ّ

ل�سد
�إ�ضافة �إىل م�رص ،الأردن ،والعراق ،بعنوانها الأهم ،وهو كيفية احل�صول على الطاقةّ ،
العملية الع�سكريّة التي قامت بها رو�سيا يف الأرا�ضي الأوكرانية ،والتي
جراء
ّ
العجز الكبري ّ
�أتت ت�أثرياتها عك�سية على الأوروبيني والأمريكيني ،بعد فر�ضهم للعقوبات الكبرية على
الرو�س.

القمة ،نبد أ� من ترميم العالقات الأمريكية -
واذا ما �أردنا تلخي�ص �أبرز �أهداف هذه ّ

ال�سعودية بعد �أزمة اغتيال ال�صحا ّ
يف «جمال اخلا�شقجي»؛ يلي ذلك ت�شكيل نيتو عربي
ثم �ضم الكيان ال�صهيوين �إىل املنطقة ،وجعله
ملواجهة �إيران واحلفاظ على �أمن الكيان ،ومن ّ
اً
و�صول �إىل الهرولة للح�صول على
أ�سا�سيا منها ،و�إدخاله يف جامعة الدول العربية،
جز ًءا � ً

مطلبا مهم ًا
ال�سعودية وبقية دول اخلليج؛ وهذا ما يجعل �أمن ال�سعودية
النفط والغاز من ّ
ً

عامليا ،مما يتطلب و�ضع احللول ال�رسيعة
لتوفري وزيادة �إنتاج النفط ،بهدف خف�ض �أ�سعاره ً

حللحلة امللف اليمني و�إنهاء احلرب ال�سعودية على اليمن.

قمة
فما هي الأهداف التي حقّقها «بايدن» من خالل زيارته �إىل ال�سعودية وتن�سيق ّ

إغاثيا له يف حال حتقّق � ّأي من �أهدافها؟ وما هي الفر�ص
جدة ؟ وهل ّ
ّ
تعد هذه الزيارة �إجنا ًزا � ً
جراء هذه الزيارة؟
التي �أتيحت ل «حممد بن �سلمان» ّ
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مو�ضوعية ،جند �أنّ زيارة الرئي�س الأمريكي �إىل املنطقة ال ميكن �أن
من خالل مقاربة
ّ

حت�صل بدون تخطيط م�سبق لها من ِقبل امل�ست�شارين ور�ؤ�ساء الوزراء ،مما يجعل الزيارة

حت�صيل حا�صل ملجمل اخلطوات التي �سبقتها ،من مباحثات بني الطرفني لإعداد برنامج
املعنيني نوع من التن�سيق ّ
املبطن ؛
العمل امل ّتفق عليه �سابق ًا .من هنا جند �أ ّنه كان بني الطرفني ّ

ال�سعودية هي مبثابة �إعطاء �صك ال�رشعية �إىل «حممد بن �سلمان» يف حكمه
فزيارة بايدن �إىل ّ
وتن�صيبه ً
كل من «ماكرون» ،و«�أردوغان » و«جون�سون»
ملكا على البالد ،بعد زيارة ٍ
ليثبت
خا�صة مع �إهدائه جزيرتي
�رشعية حكمه من ِقبل ر�ؤ�ساء الدول الفاعلةّ ،
ّ
له �سابقًاّ ،

«تريان» و«�صنافري» امل�رص ّيتني من ِقبل «بايدن» والكيان ال�صهيوين ،من خالل «�إعالن

أمريكية ،والتي كان �آخرها فتح
القد�س» ،كون «حممد بن �سلمان» كان قد نفّذ الأجندة ال
ّ
اجلوي �أمام الكيان ال�صهيوين ،ولع ّلها الأحرف الأوىل يف «اتفاقية �سالم» جتمع بني
املجال
ّ
الريا�ض وتل �أبيب ،ويحلم «بايدن» بح�ضور مرا�سمها يو ًما ما ،يف حني جند �أنّ الرئي�س
ّ
الأمريكي ّ
ركز على ما ُيفرت�ض �أ ّنه جاء من �أجله ،ويحاول �أن ي�أخذ ال�ضوء الأخ�رض من

عامليا،
ال�سعودية حوله؛ وهو ما ّمت طرحه يف «�إعالن القد�س» :خف�ض �سعر برميل النفط ً
مبا�رشا من ِقبل و ّ
يل العهد
ال�سعودي
من خالل رفع �إنتاج النفط ال�سعودي .ولكن جاء الر ّد
ّ
ً

«حممد بن �سلمان» ،وال نعلم �إن كان الهدف ترويج بروبغندا �إعالمية ،ب�أنّ «اململكة
�أعلنت عن زيادة م�ستوى طاقتها الإنتاجية �إىل  13مليون برميل يومي ًا ،وبعد ذلك لن يكون
لدى اململكة �أي قدرة �إ�ضافية لزيادة الإنتاج» ((( .وبح�سب البيان « :اليوم �إنتاج ال�سعودية

هو بحدود � 10إىل  11مليون»(((؛ �أي بزيادة  2مليون كحد �أق�صى ،وهذا ي�سهم يف

تقريبا للربميل الواحد .ولكن هل «بايدن»
دوالرا
انخفا�ض �سعر النفط من � 120إىل 80
ً
ً
فعليا؟
ح�صل على ذلك ً

جدة :ندعم �سيادة لبنان و�أمنه وا�ستقراره وب�سط �سيطرة احلكومة على جميع الأرا�ضي اللبنانية
قمة ّ
 -8بيان ّ
وندعو اجلهات الحرتام الد�ستور واملواعيد الد�ستورية16\7\2022 ،
- https://www.elnashra.com/news/show/

 - 9امل�صدر نف�سه.
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لقد �أكد «حممد بن �سلمان» �أنّ ال�سعود ّية ت�صل �إىل �أق�صى م�ستوى لها لإنتاج الطاقة،
وهو  13مليو ًنا ،ما يعني �أن «بايدن» �أخفق يف حتقيق �أي �إجناز فيما يتع ّلق مبو�ضوع الطاقة؛
وما كان الف ًتا هو دخول الرئي�س الرو�سي «فالدميريبوتن» على اخلط والتوا�صل مع «حممد
التجاري بني البلدين ،وتوثيق العالقات بني
بن �سلمان» واالتفاق معه حول التعاون
ّ
رو�سيا وال�سعودية ،مع التم�سك باتفاق «�أوبك »+القائم على تن�سيق وتثبيت عمليات
ال�سوري على طاولة املباحثات ،ما يطرح ت�سا�ؤالت
�إنتاج النفط و�أ�سعاره ،مع و�ضع امللف ّ
اقت�صادي حيث ت�سهم ال�سعودية يف
عدة حول الدور ال�سعودي يف �سوريا؟ هل هو دور
ّ
ّ
عملية �إعادة الإعمار؟ �أم هو دور �سيا�سي من �أجل وقف احلرب وت�شكيل حتالف �إقليمي
ّ
لكل من دولة الكويت ودولة الإمارات
التحركات
جديد؟ هذا بالإ�ضافة �إىل
الدبلوما�سية ٍ
ّ
ّ
الدبلوما�سي يف �إيران �إىل م�ستوى ال�سفراء.
على اخلط الإيراين ،من خالل قرار رفع متثيلهما
ّ

للرئي�س الإماراتي الراحل،
وبح�سب ت�رصيح «�أنور غرقا�ش» ،امل�ست�شار
الدبلوما�سي ّ
ّ
«ال�شيخ خليفة بن زايد»( ،((1وطلب اململكة العربية ال�سعودية ،فقد يتم رفع م�ستوى
احلوار بني �إيران وال�سعودية �إىل امل�ستوى ال�سيا�سي ،ورمبا �إىل م�ستوى وزراء اخلارجية ؛
علني ووا�ضح؛ هذا ما قاله وزير اخلارجية الإيراين «ح�سني �أمري عبد
و�سيكون ذلك ب�شكل ّ
ين على امللف
اللهيان»(((1؛ ورمبا يكون طبيعي ًا انعكا�س هذا التقارب
ال�سعودي  -الإيرا ّ
ّ
والتو�صل �إىل مرحلة الإقرار بالأمر الواقع� ،إذ �إنه ال �أمان وال ا�ستقرار وال ح�صول
اليمني،
ّ
على النفط والغاز يف املنطقة � اّإل بعد حلحلة امللفات ال�شائكة ،لأنّ ا�ستقرار ال�سعودية،
واحل�صول على نفطها ،يتطلبان ا�ستقرار اليمن و�إنهاء احلرب فيها ،والنظر يف كل متطلبات
اليمني وتلبيتهاّ ،مما ينعك�س �إيجاب ًا على ّ
كل الواقع اليمني.
وحقوق ال�شعب
ّ
� -10إيران :ال�سعودية م�ستعدة لنقل احلوار �إىل امل�ستوى ال�سيا�سي العلني ..ودولتان خليجيتان �سرت�سالن
�سفرييهما �إىل طهران22\7\2022 ،
- https://www.france24.com/ar/

 - 11وزير اخلارجية الإيراين �أمري عبد اللهيان :ا�ستعرا�ض ال�صهاينة ووا�شنطن يزيدنا �إ�رصاراً على حتقيق �أهدافنا،
وكاالت +امليادين15\7\2022،
https://www.almayadeen.net/news/politics
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الخاتمة
يف �ضوء ما �سبق ،هل ميكن تو�صيف جولة «بايدن» يف املنطقة ب�أ ّنها اجلائزة الكربى
إ�رسائيلي»؟ هذا الكيان املُ�صاب بذهول اخليبة ،وخا�صة ب�سبب ف�شل ما
وفق املنظور «ال
ّ
ال�سعودي
ال�سعودي و«الإ�رسائيلي»؛ ال بل �إنّ وزير اخلارجية
ر�شح من تطبيع حمتمل بني
ّ
ّ
نفى وجود � ّأي نوع من التعاون العربي التقني مع الكيان ال�صهيوين؛ كما نفى وجود ما
جدة.
قمة ّ
�سمي الناتو العربي ،والذي ّ
�سيعلن عنه يف �أثناء ّ
ّ
روج ب�أ ّنه ُ
وتزام ًنا ،حمل كالم و ّ
يل العهد ال�سعودي ووزير خارجيته ر�سائل ود ّية و�إيجابية جتاه
�إيران ،حتت عنوان التعاون لتحقيق اال�ستقرار يف املنطقة؛ وهذا الأمر له دالالت �سيا�سية
لتتعرى حقيقة هذه اجلولة
قد تفوق نتائجها ،القريبة خ�صو�ص ًا ،ما ُك�شف عنه حتى الآنّ ،
التي هدفت �إىل «تبيي�ض �سجل بايدن» قبل خ�سارته املتوقعة يف االنتخابات الن�صفية
للكوجنر�س ،وذلك من خالل ك�رس عزلته مع و ّ
ال�سعودي ،ك�إجناز يحاول ت�سويقه
يل العهد
ّ
قبل انتهاء �صالحيته؛ ولكن هل هذه الزيارة بالن�سبة ل«جو بايدن» ،حتى يف ما يتع ّلق
بهدنة اليمن ..كافية؟ فقد ّمت تثبيت الهدنة احلالية ،مع �إمكانية متديدها وتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لل�شعب اليمني ،ولي�س �أكرث.
وخا�صة حتالف ّ
منظمة «بريك�س»؛ والأهم
لكن ماذا عن التحالفات الدولية اجلديدة،
ّ
ب�شدة من ال�ضغوط ومن
ال�صاعدة ،والتي ت�ضم دو ًال تعاين ّ
من ذلك منظمة «�شنغهاي» ّ
ذرعا بهذا احل�صار ،وهي متتلك �إمكانيات كبرية:
احل�صار ال
أمريكي والغربي ،وقد �ضاقت ً
ّ
جغرافية ،و�سيا�سية ،واقت�صادية ،وع�سكرية ،وحيوية ،من �ش�أنها �أن تعطيها القدرة الالزمة
حدا نهائي ًا لهيمنته املطلقة؛ هذا عدا
على مواجهة الغرب يف كافة املنازالت املقبلة ،وت�ضع ً
عن �أنّ م�رشوع ّ
املنظمة الأهم ،وهو «طريق احلرير» ،والذي يجب �أن ت�ؤ ّدي فيه �سوريا
و�إيران دوراً حموري ًا� ،سوف يدعم مركزيتها الإقليمية العاملية حتم ًا.
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من فريدريك هوف �إلى عامو�س هوك�شتاين:

الثروات البحرية والخيانة
د .علي عبا�س حم ّية

❋

فريدريك �سي هوف :متابع مللفات ال�رشق الأو�سط ،وبالأخ�ص ال�رصاع العربي
– ال�صهيوين؛ و�صل �إىل من�صب �ضابط منطقة خارجية يف ال�رشق الأو�سط بالقوات
الع�سكرية الأمريكية؛ حا�صل على درجة املاج�ستري من كلية الدرا�سات العليا البحرية،
وهو يجيد اللغة العربية .عمل كملحق للجي�ش الأمريكي يف بريوت ،والحق ًا يف مكتب
وزير الدفاع كمدير للأردن ولبنان و�سورية وال�ش�ؤون الفل�سطينية.
ملع جنم هوف يف العام  2001كمدير العمليات امليدانية يف القد�س للجنة �رشم ال�شيخ
لتق�صي احلقائق برئا�سة زعيم الأغلبية ال�سابق يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي حينها جورج
ّ
ميت�شل .وب�صفته �ضابط ًا يف اجلي�ش الأمريكي ،كان هوف امل�س�ؤول الرئي�سي عن �صياغة
ملقر
تقرير اللجنة للعام  2001املتعلق بانفجار بريوت يف ت�رشين الأول�/أكتوبر العام ّ 1983
قيادة البحرية الأمريكية.
مقرب من رئي�س احلكومة ال�سابق ف�ؤاد ال�سنيورة ،ورمبا
كما �شاعت ال�شبهة ب�أنه �صديق ّ
جدي
دون علم الرئي�س رفيق احلريري .وكان ملف النفط مع بداية  2004يطفو ب�شكل
ّ
على ال�سطح ،حيث كان هوف متابع ًا جيداً مللفات البحار والنفط والغاز يف منطقتنا .وما
بني مترير مو�ضوع امللف البحري والنقطة رقم واحد ،مت بيع حدودنا البحرية االقت�صادية
❋ باحث لبناين.
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من ِقبل ال�سنيورة ومبعوثه املهند�س عبد احلفيظ القي�سي وجلنته ،و�إهدا�ؤها للعدو ال�صهيوين
ف�ضة؛ وما بني هذه وتلك جرى اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ال�ستكمال
على طبق من ّ
امل�ؤامرة علينا وجعل لبنان يت�آكل داخلي ًا و�إلهائه باحلدث اجللل ،لتمرير عملية بيع احلدود

املح�صلة.
البحرية والرثوات الكامنة يف
ّ

عن ق�صدٍ وبعلم� ،أو من غري ق�صدٍ ودون علم ،ويف احلالتني ،مت اغتيال حدود لبنان
وثرواته ورئي�س وزرائه والوطن بكامله .ثم وب�سحر �ساحر ،ظهر فردريك هوف جمدداً
ليكون �صاحب نظرية اخلط رقم  2يف بحر لبنان؛ ولنكت�شف اليوم �أنه بعد ر�سم «خط
هوف» مت تعيينه زمي ً
ال بارزاً يف «مركز رفيق احلريري لل�رشق الأو�سط» التابع للمجل�س
ي�سمى الثورة ،لتدمري �سورية .وقد
الأطل�سي ،ومتخ�ص�ص ًا يف �ش�أن �سورية ،وداعم ًا ملا ّ

جرت مكاف�أته لرمبا من ِقبل ال�سنيورة ل�شغل من�صب مدير املركز من � 2016إىل  2018بعدما
كان زمي ً
ال �أول مقيم ًا من � 2012إىل .2015
بعد �أن �أحكم هوف قب�ضته على حدود لبنان البحرية ّ
بخطه امل�ش�ؤوم ،وبالتزامن مع

ما �سبق من معلومات �أعاله ،انتقل يف  28مار�س  2012ليتم منحه من ِقبل الرئي�س �أوباما

رتبة �سفري يف ما يتعلق مبهامه اجلديدة كم�ست�شار خا�ص لعملية «انتقال احلكم» يف �سورية،
حيث كان قد �شغل هوف �سابق ًا من�صب املن�سق اخلا�ص لل�ش�ؤون الإقليمية يف مكتب
املبعوث اخلا�ص بوزارة اخلارجية الأمريكية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،وبالأخ�ص ملفات

التطبيع والت�سوية العربية « -الإ�رسائيلية» التي تقع �ضمن اخت�صا�صه ،مع الرتكيز على
ت�رسيع انهيار �سورية ،وم�سائل متعلقة بالعدو «الإ�رسائيلي» ولبنان.

ولنعد جمدداً �إىل ثروتنا يف بحرنا .فقد �أثقلتنا الواليات املتحدة بالتهديد والوعيد

واحل�صار ،وذلك بعد احتجاز رئي�س وزراء لبنان �سعد احلريري يف ال�سعودية لإجباره على

اال�ستقالة ،لتمرير مو�ضوع الغاز يف البحر و�إكمال مو�ضوع التطبيع ال�صهيو�-أعرابي؛
أجب احلريري على ترك ال�سيا�سة لأنه ربط خيوط اللعبة يف عملية اغتيال والده ما بني
ولرمبا � رِ

ال�شهود الزور ،وعدم تعاون �أمريكا يف تزويد جلنة التحقيق ب�صور القمر ال�صناعي «كويك
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بريد» ال�شامل على كافة تفا�صيل عملية اغتيال الرئي�س احلريري ،واالعتداء ال�صهيوين يف
متوز  2006على لبنان ،وبيع حدودنا البحرية االقت�صادية  ،2007ومن ثم ت�سليم هوف
ّ
املقربني
تلك ال�صفقة
وخطه امل�ش�ؤوم رقم  ،2مع تزامن احلرب العاملية على �سورية ،ودعم ّ
للرئي�س ال�سنيورة للإرهاب مبقولة �إن لبنان ممر ولي�س مقراً ،و�إ�شهار عقد الزواج التطبيعي
بني الأعراب وال�صهاينة مع بداية  ،2015ملحقة بعملية «الريتز كارلتون» يف ال�سعودية،
ومن ثم تقطيع املعار�ض ال�سعودي جمال خا�شقجي يف ت�رشين الأول�/أكتوبر .2018
بحجة لقائه مع
وكان قبلها قد مت اعتقال الرئي�س �سعد احلريري (ح�سب �صحيفة نيويورك) ّ
امل�س�ؤول الإيراين علي �أكرب واليتي ،وك�أنه فهم منها اتهامه بتمرير معلومات له.
�إذاً ،ما الرابط بني معلومات ال�صحايف ال�سعودي خا�شقجي ومعلومات الرئي�س �سعد
احلريري ،وعدم تعاون �أمريكا ب�إر�سال �صور القمر ال�صناعي ،وال�شهود الزور ،ومن ثم
انكفاء احللفاء عن �سعد احلريري ،و�صلة الرئي�س ال�سنيورة بالأمريكي وبيع حدود لبنان
عراب ّ
كل تلك ال�شبكة من املعلومات.
البحرية وك�أنّ فريدريك هوف كان ّ

لقد نام لبنان جمرباً ،من�شغ ً
ومهدداً ملدة ع�رش
ال بحروب الإرهاب عليه وعلى �سورية،
ّ
�سنوات عن املطالبة بحقوقه� ،إىل �أن �أتى وقت ح�صاد احلقول الغازية والنفطية يف بحر
ت�سميهم
فل�سطني ،لي�أتي املبعوثون الأمريكيون تباع ًا ب�صفات متعددة ،والذين كانت ّ
الإدارة الأمريكية باملفاو�ضني ولي�س بالو�سطاء ،ليعرب مو�ضوع كارثة انفجار املرف�أ ،ومن ثم
يعيدون علينا نف�س �سيناريو ال�شهود الزور والق�ضاة �أ�صحاب الوالءات املتعددة والت�ضليل
منيز بني املفاو�ض والو�سيط ،وب�شكل غري تتابعي،
الإعالمي؛ ونحن نائمون يف لبنان ال ّ
ديفيد �ساترفيلد ،جيفري فيلتمان ،ديفيد �شينكر؛ و�أخرياً «�آمو�س هوك�ستني» كما يحب
�أن تتم مناداته ولي�س عامو�س هوك�شتاين؛ منهم من �أر�سلته حكومته ل�رشاء حدود لبنان
البحرية ،ومنهم من �أر�سلته لدفع �أموال طائلة للت�ضليل الإعالمي وت�شويه �صورة املقاومة،
بحجة حترير ال�شعوب وحقوق الإن�سان ،ومنهم من كانت مهمته التهديد
ومنهم من �أتى ّ
والوعيد وحما�رصة لبنان من خالل ثورته املزعومة وعرب زيادة �أعداد الفا�سدين ،وح�صار
اللبنانيني عرب �رسقة �أموالهم من ِقبل البنك املركزي وجمعية امل�صارف.
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�إن ّ
كل ه�ؤالء املفاو�ضني �أو الو�سطاء �أو املندوبني ال�ساميني الأمريكيني كانوا ال يعملون
وال يعلمون ما يتوجب فعله �إ ّال عرب �أدواتهم ال�صغار يف لبنان� ،أ�صحاب بيع و�رشاء الذمم
والأوطان� .أما الأخري (ال�سيد عامو�س) ،ف�إن احلكومة الأمريكية �أر�سلته متعمدة �إلينا

لتحقرينا وا�ست�صغارنا ،وهي تعلم �أنه جندي �صهيوين قد د ّن�س �أر�ض لبنان �ضمن قوات

وعينته كبري م�ست�شاري �أمن الطاقة
االحتالل فا�ستجلبته �إليها ،كما فعلت مع مارتن �أنديكّ ،
لي�أتي �إىل لنبان مت�سلط ًا ويجتمع مع ال�سلطات الزئبقية املنفلتة واملتناحرة بواقع الفدرلة
الطائفية غري املعلنة؛ هذا اجلندي ال�صهيوين عامو�س �أتى �إلينا كـ بول برمير يف العراق،
مندوب ًا �سامي ًا مت�سلط ًا ،جامع ًا �أدواته من جمتمعنا ليفرحوا ويلتقطوا معه ال�صور التذكارية،

وهم خائفون على �أنف�سهم من العقوبات ال�شخ�صية ،ولرمبا ب�شحطة قلم مك�سور من

عامو�س يتم معاقبتهم و�سلبهم �أموالهم التي ميكن �أن يكونوا قد �سلبوها بف�سادهم من

ال�شعب اللبناين.

وقد حاول الأمريكي تقطيع الوقت ،عرب الوعود الكاذبة با�ستجرار الغاز من م�رص
والكهرباء من الأردن وك�رس «قانون قي�رص» وفك احل�صار ا�ستثنائي ًا عن �سورية وامل�ساعدة

عرب �صندوق النقد الدويل �أو البنك الدويل ...كل ذلك كان �رشا ًء للوقت ،وكانت املقاومة
حترك املفاو�ض اللبناين ليكون قوي ًا وتقوم بدعمه وم�ساندته مبا�رشة عرب خطابات
تنتظر ّ

الأمني العام ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،وعرب �إر�سال امل�سيرّ ات والوقفات الت�ضامنية؛ ولكن هل
هناك من دولة قوية �أو مفاو�ض عنده ال�شجاعة ليقول جملة حق من �أجل لبنان غري حمور

املقاومة.

املقاومة تقول وتثبت دائم ًا �أنها لي�ست بدي ً
ال عن الدولة ،ولكنها تكون حيث يجب �أن

لت�سد الفراغ وتقوم بالت�ضحيات من
تكون ،وبالأخ�ص حني تختفي الدولة ت�أتي املقاومة
ّ
حبة تراب على احلدود و� ّأول قطرة ماء يف البحر؛ �إ ّال �أن
�أجل �سيادة الوطن ،ابتدا ًء من �أول ّ

معظم الأدوات املريونات الدمى يف لبنان ال يجيدون �إ ّال �إظهار ال�ضعف والأكل وال�رشب
كما الغربان يف �أقفا�صها.
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�إن ّ
جل اهتمام �أدوات �أمريكا يف لبنان منح�رص بكيفية العمل على نزع الكرامة الوطنية
التي ال ميتلكونها ،وقد باعوا ما تبقى منها مبطالبتهم نزع �سالح املقاومة خالل االنتخابات
املا�ضية  ،حتى يح�صلوا على مكاف�أة مالية يف �سوق بيع الكرامات الأمريكي �أو احل�صول
جيدة يف ملفهم عرب و�ضع جنمة �سدا�سية على جباههم جت ّنبهم العقوبات
على عالمة ّ
ال�شخ�صية.
لبنان �سينت�رص يف نيل حقوقه ،وكما فعل دائم ًا ،عرب املقاومة منذ � 1982إىل زمن
امل�سيرّ ات� ،إىل وقفة الناقورة بعنوان «ثروتنا خط �أحمر» ،بعد �أن جرى ح�صارنا وحماولة
جتويعنا من ِقبل احللف الأمريكي التطبيعي ال�صهيو�-أعرابي.

باملقدرات وال�سيا�سات
لقد �أ�صبح لبنان �ضعيف ًا با�سرتاتيجيته االقت�صادية ،واملتمثلة
ّ
اخلرقاء ،ولكنه قوي وقوي جداً با�سرتاتيجيته الدفاعية ،واملتمثلة بقدراته الع�سكرية واملادية
واملعنوية يف املقاومة.
وخمت�رص الكالم :لن ت�ضيع حقوق ولن تُهزم � ّأمة فيها هكذا مقاومة ،وعلى ر�أ�سها
مهدداً.
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل ،ولو �أتى �ألف هوك�شتاين وهوف ّ
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�أ�سعار الطاقة ُت ّ
وتر الديمقراطيين على �أبواب االنتخابات الن�صفية:

�سيناريو �إيقاف رو�سيا
لإمدادات النفط
بقلم � :إيفان هالبر

❋

حمود
ترجمة  :رينا ّ

يتعر�ض ال�سائقون يف الواليات املتحدة ،الذين ي�شعرون باالرتياح من االنخفا�ض
قد ّ
الأخري يف �أ�سعار الوقود ،ل�صدمة عندما ينتهي ال�صيف ،حيث ّ
يحذر حم ّللو الطاقة من �أن
جولة جديدة من ارتفاع الأ�سعار قد تظهر يف �أقرب وقت� ،أي يف ت�رشين ال ّأول املقبل.
�إن احتمال حدوث �صدمة جديدة يف �أ�سعار الوقود ،والتي تتزامن مع انتخابات
التجديد الن�صفي ،يجعل البيت الأبي�ض والعديد من الدميقراطيني يف حالة توتّر.

ترتبط خماوف الأ�سعار باجلدول الزمني لفر�ض عقوبات �أكرث �رصامة على رو�سيا،
والتي �ستزيد من خنق �إمدادات النفط العامليةّ .
حذر « جي بي مورجان»( �أكرب بنك يف
�أمريكا) من �أنه يف �أ�سو�أ ال�سيناريوهات  -حيث تر ّد رو�سيا ب�إغالق �إمداداتها متا ًما  -ميكن
دوالرا للربميل� ،أي �أكرث من ثالثة �أ�ضعاف ما هو عليه اليوم.
�أن يقفز �سعر النفط �إىل 380
ً

«�إذا �س�ألتني �أين ميكن �أن تذهب �أ�سعار النفط ،ف�س�أقول اخرت رقم ًا» ،قال مايكل تران،
املدير الإداري ال�سرتاتيجية الطاقة العاملية يف �رشكة  ،RBC Capitalالذي يو�ضح �أنه مع
❋ �إيفان هالرب هو مرا�سل �أعمال ل�صحيفة «وا�شنطن بو�ست»ّ ،
حتول الطاقةّ .
يركز عمله على التوتّرات
ويغطي ّ
بني الطلب على الطاقة و�إزالة الكربون من االقت�صاد.
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التوقعات الغام�ضة ،ف�إن العديد من امل�ؤ�رشات ت�شري �إىل انتعا�ش الأ�سعار .هذه �أ�ضيق �سوق
نفط �شهدناها منذ جيل �أو �أكرث».
التكهن املق ِلق للم�ستهلكني ،الذي ي�أتي يف الوقت الذي تكافح
عالوة على ذلك� ،إن
ّ
فيه ال ّأمة (الأمريكية) بالفعل مع م�ستويات تاريخية من الت�ضخم ،جعل �إدارة بايدن تتم�سك
بالتدخالت التي ميكن �أن جتلب الإغاثة.
مع ذلك ،يواجه القادة ال�سيا�سيون الأمريكيون حقيقة �أنه حتى الإجراءات ال�سيا�سية
غالبا ما يكون لها ت�أثري �ضئيل على الأ�سعار يف �سوق
وال�سيا�ساتية املحلية الأكرث عدوانيةً ،
بقوى خارجة عن �سيطرتهم.
املوجهة
ً
النفط العاملية ّ

من هناّ ،
يحذر االقت�صاديون من خمتلف الأطياف الأيديولوجية ،من �أن التدابري التي
يروج لها البيت الأبي�ض  -ال�سماح للنفط الرو�سي بالدخول �إىل ال�سوق العاملية ب�أ�سعار
ّ
خمفّ�ضة ،وفر�ض �رضائب على �أرباح �رشكات النفط «غري املتوقعة» ،وخف�ض �رضيبة الغاز
الفيدرالية  -ميكن �أن ت�ؤ ّدي يف النهاية �إىل تفاقم �أزمة الطاقة يف الواليات املتحدة ،بد ًال
من تخفيفها.
«عندما حتدث �أ�شياء من هذا القبيل ،ف�إننا منيل �إىل الرتكيز على الإ�صالحات ق�صرية
كلية �سلون للإدارة يف معهد
الأجل» ،قال كري�ستوفر كنيتل� ،أ�ستاذ االقت�صاد التطبيقي يف ّ
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا .لكن ل�سوء احلظ ،ف�إن �أ�سعار الوقود لي�ست يف احلقيقة �شيئ ًا
ميكنك �إ�صالحه على املدى الق�صري».
ت�أتي خماوف البيت الأبي�ض يف حلظة يرى فيها امل�ستهلكون �أن �أ�سعار الغاز هي واحدة
من الأ�شياء القليلة يف االقت�صاد التي ت ّتجه يف االجتاه ال�صحيح .انخف�ضت تكلفة «غالون
الوقود» (البنزين) من �أكرث من  5دوالرات قبل �شهر� ،إىل متو�سط وطني قدره  4.60دوالر.
يتم تداول النفط ب�أقل من ال�سعر الذي كان عليه قبل غزو رو�سيا لأوكرانيا.
وقد لعبت املخاوف ب�ش�أن الركود املحتمل الذي يثبط الطلب دوراً كبرياً يف انخفا�ض
الأ�سعار.
أولية �ضد
�سبب رئي�سي �آخر النخفا�ض الأ�سعار يف الآونة الأخرية ،هو �أن العقوبات ال ّ
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ي�شق النفط الرو�سي طريقه �إىل الأ�سواق العاملية
رو�سيا �أقل فعالية بكثري ّمما كان خمطط ًا لهّ .
على الرغم من القيود ،ويتدفق �إىل �أماكن مثل ال�صني والهند .وهذا يعني �أن الإمدادات
وحدت الواليات املتحدة و�أوروبا قواهما يف
�ضيقة كما كان متوقع ًا ،عندما ّ
العاملية لي�ست ّ
البداية ملعاقبة رو�سيا على غزوها.

ّ
املقرر �أن
وعليه ،ميكن �أن يتغيرّ ذلك مع اجلولة التالية من العقوبات
املخطط لها .ومن ّ
يرت�سخ احلظر الكامل ل�شحنات الب�ضائع من النفط الرو�سي �إىل �أوروبا يف  5كانون الأول
املقبل؛ ومن املتوقع �أن ت�أخذ ال�سوق يف االعتبار ت�أثريه يف وقت �أقرب بكثري.
حينها� ،ستكون العقوبات م�صحوبة بحظر على ت�أمني ال�سفن التي حتمل النفط الرو�سي،
املمرات املائية الدولية .اجلدير ذكره �أنه تتم كتابة بوال�ص الت�أمني
مما مينعها من الو�صول �إىل ّ
ملعظم �سفن �شحن النفط يف العامل من �أوروبا.
نتيجة لذلك� ،ستواجه رو�سيا عقبات جديدة حا ّدة �أمام نقل نفطها �إىل �أي مكان.
تهدف العقوبات �إىل م�ضاعفة كمية النفط الرو�سي امل�سحوبة من ال�سوق منذ بدء احلرب.
ي�شري م�رشوع حتليل داخلي للخزانة الأمريكية� ،إىل �أنه ميكن �أن يدفع �سعر النفط لالرتفاع
ّ
ويحذر بع�ض حم ّللي ال�سوق من احتمالية حدوث
بن�سبة  50يف املائة فوق ما هو عليه اليوم.
حدة ،مما قد يدفع �أ�سعار الوقود �إىل ما بعد  6دوالرات للغالون.
ارتفاعات �أكرث ّ
كل التحذيرات ت�أتي مع حماذير .يف حالة وجود املزيد من الأخبار االقت�صادية ال�سيئة
املرجح �أن ت�ستقر الأ�سعار .يتم
التي ت�شري �إىل ركود طويل الأمد ،على �سبيل املثال ،فمن ّ
ا�ستخدام كميات �أقل من البنزين عندما يكون االقت�صاد يف حالة تراجع.
لي�س هذا فح�سب؛ فحدوث جولة جديدة من عمليات الإغالق ب�سبب فريو�س
كورونا يف املدن ال�صينية الكبرية ،من �ش�أنه باملثل �إ�ضعاف الطلب العاملي وتخفيف ال�ضغط
الت�صاعدي على الأ�سعار.
قال كيفني بوك ،الع�ضو املنتدب يف  ،ClearView Energy Partnersوهي �رشكة
�أبحاث� ،إن عدم التوازن بني العر�ض والطلب على النفط والبنزين ،وا�ضح للغاية يف
مرة �أخرى قبل �شهور من �رسيان العقوبات
الوقت احلايل ،حيث ميكن �أن تت�أرجح الأ�سعار ّ
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اجلديدة ،يف خ�ضم حملة منت�صف املدة..
يقدمون عرو�ضهم مبكراً» .ي�ستغرق
�أ�ضاف بوك« :الأ�شخا�ص الذين ي�شرتون النفط ّ
ت�سليمها من �أربعة �إىل �ستة �أ�سابيع� .إذا كانوا يعتقدون �أن النق�ص قادم ،ف�إنهم ّ
يخططون

لذلك «.

�أكرث من ذلك ،ت�شري املع�ضلة ال�سيا�سية واالقت�صادية �إىل حتديات ا�ستخدام الطاقة كع�صا
ال�سيا�سة اخلارجية.
قال �إدوارد ت�شاو ،الباحث يف �أمن الطاقة يف «مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية»
أبدا ّ
ال�سحري الذي
احلل
وعمل يف �صناعة النفط لعقود�« ،إن عقوبات الطاقة مل تكن � ً
ّ
ي�أمله النا�س» .ال�سيا�سيون ُيخربون الناخبني �أنه ميكننا القيام بذلك وال يتعينّ على النا�س
فعليا «.
الت�ضحية� .إنه يعمل فقط �إذا كنت على ا�ستعداد لتقدمي ت�ضحيات وخف�ض الطلب ً

حتث وكالة الطاقة
امل�رشعون الأمريكيون القليل من الإقبال على تدابري احلفظ التي ّ
�أظهر ّ
املكونة من 10
الدولية على تنفيذها كجزء من اجلهود املبذولة مل�ساعدة �أوكرانيا .اخلطة
ّ
نقاط ،التي ك�شفت عنها الوكالة قبل �أ�شهر  -والتي تهدف �إىل خف�ض الطلب على النفط
مبا يعادل جميع ال�سيارات يف ال�صني  -تدعو الدول املتقدمة اقت�صاديًا �إىل خف�ض حدود
ال�رسعة على الطرق ال�رسيعة ،وجعل املدن خالية من ال�سيارات يو ًما يف الأ�سبوع وتنفيذ
م�شاركة املركبات..
�سيا�سيا يف الواليات املتحدة ،مما يعك�س مبادرات
ُينظر �إىل تلك اخلطط على �أنها خا�رسة
ً
احلفاظ على البيئة التي ال حتظى ب�شعبية ،والتي ُحكم عليها بالف�شل يف عهد �إدارة كارتر
عندما واجهت �أزمة طاقة يف ال�سبعينيات.

وبد ًال من ذلك ،ي�ضغط البيت الأبي�ض على زعماء العامل لالتفاق على حد �أق�صى جديد
للأ�سعار ،من �ش�أنه �أن ي�سمح لرو�سيا مبوا�صلة بيع نفطها بعد اخلام�س من كانون الأول
(دي�سمرب) املقبل ،ولكن ب�سعر خمفّ�ض للغاية .الفكرة هي جت ّنب النق�ص العاملي مع خف�ض
�أرباح النفط ،التي ت�ستخدمها رو�سيا لتمويل جمهودها احلربي.

على الرغم من �أن اخلطة لها بع�ض الأبطال البارزين� ،إ ّال �أن خرباء الطاقة مت�شككون
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ب�شدة ؛ وهم ّ
يحذرون من �أن لدى رو�سيا �أدوات خمتلفة ميكن �أن ت�سحبها لإلقاء ال�سوق
ّ
يف حالة من الفو�ضى ،مبا يف ذلك قطع جميع ال�شحنات �إىل اخلارجّ ،مما ُيغرق دولاً مثل
الهند يف �أزمة �أعمق.
�إن حتذير م�رصف جيه بي مورجان ،من �أن �أ�سعار النفط ميكن �أن تت�ضاعف �أكرث من
ثالثة �أ�ضعاف ،يف �أ�سو�أ �سيناريو ،ي�ستند �إىل اكت�شافه �أن االقت�صاد الرو�سي ميكن �أن يحافظ
يوميا.
على خف�ض �إنتاج النفط مباليني الرباميل ً

قال بوك« :امل�شكلة هي �أن رو�سيا حت�صل على حق الت�صويت �أي�ض ًا»« .فقط لأن �شي ًئا
ما مل يتم القيام به من قبل ال يعني بال�رضورة �أنه ال ميكن القيام به .لكن يف بع�ض الأحيان
يكون هناك �سبب لعدم حدوث ذلك «.
واحدا عمل يف �صناعة
�شخ�صا
و�صف « ت�شاو» هذا اجلهد ب�أنه «حميرّ » .قال« :مل �أقابل
ً
ً
الطاقة يعتقد �أن هذا ميكن �أن ينجح».
الإجراءات الأخرى التي ت ّتبعها �إدارة بايدن قد ت�ستهدف �رشكات النفط ،وتفر�ض
�رضائب كبرية على الأرباح «املفاجئة» التي جتنيها من ارتفاع الأ�سعار .يجادل كبار
الدميقراطيني ب�أن مثل هذه الإجراءات قد فات موعدها.
قال ال�سناتور �شيلدون وايتهاو�س (دميقراطي)« :من وجهة نظري ،هناك قدر كبري من
التدخل منا�سب يف هذه ال�سوق»� .أنت ل�ست مثل احلكومة تتدخل يف ال�سوق� .أنت
حرا ،فمن الإن�صاف
تت�صدى للآثار املناه�ضة للمناف�سة للكارتل .حتى لو كنت ّ
م�سوقًا ً
الق�ضاء على املمار�سات املناه�ضة للمناف�سة والتي يقودها الكارتل «.
�صدى لدى الناخبني الذين يلومون �رشكات النفط على ارتفاع
حجة قوية تلقى
ً
�إنها ّ
الأ�سعار .لكن للواليات املتحدة تاريخ يعود �إىل �إدارة نيك�سون يف حماولة ا�ستخدام اللوائح
للتحكم يف الأ�سعار يف حمطات الوقود� .أو�ضح كري�ستوفر كنيتل� ،أ�ستاذ االقت�صاد التطبيقي
مف�صلة ،كيف قادت هذه اجلهود �إىل نتائج عك�سية ،مما �أ ّدى �إىل ح�صول
يف ورقة �أكادميية ّ
نق�ص النفط ون�ش�ؤ �أزمة الطوابري الطويلة يف حمطات الوقود يف ال�سبعينيات.
مرة
تواجه البلدان التي تتالعب الآن بالتدخالت العنيفة يف ال�سوق نف�س املع�ضلة ّ
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حددت
�أخرى .قبل غزو رو�سيا لأوكرانيا ،فر�ضت احلكومة املَ َجرية �ضوابط على الأ�سعار ّ
تكلفة الوقود عند  4.80دوالر للغالون؛ تبع ذلك نق�صُ .يحظر الآن على ال�سائقني هناك
يوميا.
�رشاء �أكرث من  13غالو ًنا من الوقود ً

وقال كنيتل« :يتم حتديد �أ�سعار الوقود على �أ�سا�س �سوق النفط العاملية؛ ومن ال�صعب
على �أي دولة �أن يكون لها ت�أثري ملمو�س على تلك ال�سوق يف فرتة زمنية ق�صرية»� .إن
ال�سبيل لوقف هذا هو دعوة حا�شدة للت�رشيعات الفيدرالية التي تق ّلل الطلب على النفط
ت�رض
املرة القادمة التي ترتفع فيها الأ�سعار على هذا النحو ،لن ّ
على املدى الطويل .لذا يف ّ
بنا بنف�س القدر».
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التطور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها
ّ
على النظرية الأمنية الإ�سرائيلية
من خالل �سيرة ر�ؤ�ساء الأركان
(2022 - 1948م)
مو�سى محمد حدرج

❋

ّ
ملخ�ص البحث:
يتناول هذا البحث بالتحليل املك ّثف مفهوم الأمن القومي ،وارتباطه بالنظرية الأمنية

والتطور التاريخي للتهديدات التي واجهت الكيان منذ
التي تب ّناها الكيان ال�صهيوين،
ّ

قيامه �إىل وقتنا احلا�رض ،من خالل �سرية ر�ؤ�ساء �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي .تلك التهديدات
لتتحول الحق ًا �إىل تهديدات من
التي مت ّثلت بداية يف جيو�ش نظامية (م�رص و�سوريا)،
ّ

تطورت
ِقبل منظمات اعتمدت حرب الع�صابات دون ا�سرتاتيجية وا�ضحة؛ وبعدها ّ

التهديدات بوترية مت�سارعة ،من دون وجود قدرة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية
على جماراتهاّ ،مما �أ ّدى �إىل ت�آكل النظرية الأمنية للكيان  ،حيث ا�ستطاع حمور املقاومة

ت�شكيل �شبكة تهديدات فريدة من نوعها يف تاريخ ال�رصاع مع هذا الكيان ،بدءاً ب�أفراد
وحاالت فردية ،وو�صو ًال �إىل دولة وازنة على العتبة النووية  ،مروراً بت�شكيالت تعتمد

حروب الع�صابات � ،إىل مقاومة �شبه نظامية ،ليجد العدو نف�سه اليوم يف مواجهة خماطر
متعددة الأبعاد وال�ساحات والقدرات.
وتهديدات ّ
❋ باحث لبناين.
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)م1948- 2022( التطور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �سرية ر�ؤ�ساء الأركان
ّ

Abstract: This research deals with a quick look at the concept of national security,
its connection with the Israeli security theory, and the historical developments of the
threats they faced since the establishment of the entity to the present time through the
biography of the chiefs of staff of the Israeli army. Threats that began in the form of
regular armies, led by Egypt and Syria, to later turn into threats against organizations
that adopted guerrilla warfare without a clear strategy, and then the threat developed
in an accelerated manner without the ability of the military institution to keep up with
it, which led to the erosion of the security theory, and how the resistance axis was
able to form a unique network of threats in the history of the conflict with the entity,
starting with individuals and ending with a nuclear state, passing through formations
that depend on guerrilla wars to semi-regular resistance, so the enemy found itself
facing dangers and threats of multiple arenas, dimensions and capabilities.

 الأمن القومي – اال�سرتاتيجية الع�سكرية – ر�ؤ�ساء الأركان – بناء:الكلمات املفتاحية
.الق ّوة – النظرية الأمنية – الكيان الإ�رسائيلي – �إيران – املقاومة

key words: National security - Military Strategy - Chiefs of staff - Force building
- Security theory - The Israeli entity - Iran - Resistance.

ّ
:مقدمة
 لكن ال يزال البعد الأمني،العدو ال�صهيوين �أبعاداً عديدة
حتوي طبيعة ال�رصاع مع
ّ
 املدعوم اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا من الدول،والع�سكري هو الأكرث ت�أثرياً مقابل هذا الكيان
ّ  ويف،الكربى
 بحيث ال توجد،ظل بيئة عربية مل تزل مرتبطة حتى الآن بالر�أ�سمال الغربي
.�ضغوط اقت�صادية و�سيا�سية عربية م�ؤ ّثرة حتى الوقت الراهن
 والذي يهدف �إىل �إبقاء هذا الكيان،ترتبط النظرية الأمنية بالأمن القومي الإ�رسائيلي

عد اجلي�ش امل�ؤ�س�سة املعنية مبا�رشة مبواجهة التهديدات الع�سكرية
ُّ  و ُي.امل�ؤقّت على قيد احلياة

تهدد روتني احلياة املدنية واالقت�صادية للم�ستوطنني
ّ  والتي من املمكن �أن،والأمنية

 �أن تقوم با�ستمرار بتقدير، وعلى ر�أ�سها رئي�س الأركان، وحتاول هذه امل�ؤ�س�سة.الإ�رسائيليني
قوة متماثلة وقادرة على مواجهتها؛ لذا وجدنا
ّ  من �أجل بناء،هذه التهديدات واملخاطر

 �إعداد قراءة-  �سيما مع قرب انتهاء والية رئي�س الأركان احلايل �أفيف كوخايف- من املفيد
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ل�سري ر�ؤ�ساء �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي  ،يف حماولة لإعادة حتليل امل�سار
�شاملة وموجزة ِ

التاريخي لهذا اجلي�ش منذ ت�أ�سي�س الكيان ،بغية فهم الإجراءات والتدابري املختلفة التي

املتعددة التي ن�ش�أت وكيفية انعكا�سها على
قام بها ر�ؤ�ساء الأركان يف مواجهة التهديدات
ّ
النظرية الأمنية ،وخطط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف املحطات املف�صلية للمواجهة ؛ و�صو ًال �إىل

ر�صد قدرة تلك النظرية على كبح التنامي املت�سارع للتهديدات املقبلة للكيان ،وذلك من
حتديدا.
منظار ر�ؤ�ساء الأركان ال�صهاينة
ً

ّ
المتعددة
مفهوم الأمن القومي بين التعريفات والتف�سيرات
عد مفهوم الأمن القومي من املفاهيم الأ�سا�سية الذي لديه ارتباط وثيق ببقاء الدول،
ُي ّ

حظي باهتمام ال�سا�سة والقادة العامليني .وي ّتفق العديد من الباحثني على احلداثة
حيث ِ
الن�سبية للدرا�سات املتع ّلقة بظاهرة الأمن القومي كظاهرة علمية وكم�ستوى للتحليل(((،
جداً .فقد عرفه ّ
املفكر
وهو ارتبط يف بداية ن�ش�أته وتعريفه بالبعد الع�سكري ب�شكل وثيق ّ
ّ
للقوة
والرت ليبمان  Walter Lippmann -ب أ� ّنه عبارة عن �أمن الدولة الذي هو
ٍ
م�ساو ّ
الع�سكرية ومرادف للحرب(((؛ والأمن يف اللغة هو نقي�ض اخلوف ،والفعل «�أمن» يعني
حقّق الأمان؛ �أما املفهوم اال�صطالحي  ،في�شري عموم ًا �إىل حتقيق حالة من انعدام ال�شعور
باخلوف.

�إنّ مفهوم الأمن لي�س من املفاهيم امل ّتفق عليها ب�صورة عامة ،و�إن كانت املعاجم اللغوية
وتعرفه دائرة معارف
ت�شري �إىل �أنّ تعريف الأمن ُيق�صد به
«التحرر من اخلوف والقلق»؛ ّ
ّ

العلوم الإجتماعية  Sciences Social of Encyclopidia Theبـ «قدرة الدولة على
حماية ِقيمها من التهديدات اخلارجية»(((.

1- Richard N Rosecrance, International Relations: Peace or War?, New York ,Macmillan,
1966, p.33-35.
2- David Sills, International encyclopedia of the Social Sciences, New York, Macmillan,
1968, vol,2 p. 40-45.

 -3عمر عبد ااهلل كامل ،الأمن العربي من منظور �إقت�صادي :التحديات الراهنة ..والتطلعات امل�ستقبلية ،الطبعة
الأوىل ،باري�س ،فرن�سا ،مركز الدرا�سات العربي -الأوروبي1996،م� ،ص. 84

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

111

التطور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �سرية ر�ؤ�ساء الأركان (1948- 2022م)
ّ

درا�سات باحث

لتنوع واختالف
ي�شمل مفهوم الأمن القومي العديد من التعاريف اال�صطالحية ،نظراً ّ

وجهات النظر بني الباحثني يف ميدان الدرا�سات الأمنية والع�سكرية ب�شكل خا�ص،
والعالقات الدولية ب�شكل عام .وقد تناولنا جمموعة من التعاريف للإملام ّ
بكل م�ضمون
وحمتوى معريف ّ
التحيز والذاتية .ومن بني هذه التعاريف :
لكل تعريف ،لتفادي الوقوع يف
ّ

احلد الذي
يرى وولرت ليبمان � Lippmann Walterأنّ «ال ّأمة تبقى يف و�ضع �آمن �إىل ّ

بالقيم الأ�سا�سية �إذا كانت ترغب بتفادي وقوع احلرب،
ال تكون فيه عر�ضة خلطر الت�ضحية ِ
للتحدي على �صون هذه القيم عن طريق انت�صاراتها يف حرب
تعر�ضت
ّ
وتبقى قادرة لو ّ

كهذه»(((؛ ّ
يركز هذا التعريف للأمن على البعد الع�سكري كركيزة �أ�سا�سية ملواجهة � ّأي
القيم املركزية للدولة .ويف نف�س ال�سياق ،جند �أنّ فرديريك هارمتان فريي Ferry
يهدد ِ
خطر ّ
يعرف الأمن الوطني �أ ّنه «جوهر امل�صالح القومية التي تدخل
ّ Hartman Frederick
الدولة من �أجلها احلرب فوراً �أو يف فرتة الحقة»(((؛ ّ
يركز هذا التعريف بدوره على �أهمية
البعد الع�سكري يف حماية الدولة والذي بدونه ال يتحقّق �أمنها .كذلك جند �أن جوزيف ناي
القيم الكربى»؛
 Nye Josephيتناول مفهوم الأمن القومي باعتباره «غياب التهديد عن ِ
�أي �أنّ ال ّأمة �آمنة ثقافي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا من الدمار والأ�رضار الكربى(((.

فحدد مفهوم الأمن الوطني يف كتابه
� ّأما روبرت ماكنمارا ّ ،McNamara Robert

(((
ويعرف
«جوهر الأمن» ،من خالل تركيزه على البعد التنموي؛ فال �أمن من دون تنمية ّ .

املعدات الع�سكرية ،و�إن كان يت�ضمنها؛ والأمن
مكنمارا الأمن بقوله �« :إنّ الأمن لي�س ّ
 -4جون بيلي�س و�ستيف �سميث ،عوملة ال�سيا�سة العاملية ،ترجمة مركز اخلليج للأبحاث ،الطبعة الأوىل ،دبي،
مركز اخلليج للأبحاث� ،2004 ،ص.414
 -5طروب بحري ،الأمن الغذائي :املفاهيم والأبعاد ،جملة ّ
املفكر ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة حممد
خي�رض ب�سكرة ،العدد  ،07نوفمرب � ،2011ص .294
6- Jams Wyllie,” Force and Security”, in: Trevor C. Salmon and others, issues in international
relations, London and New York, Routledage ,2nd edition,2008, P. 74.

 -7عمر عبد ااهلل كامل ،الأمن العربي من منظور �إقت�صادي :التحديات الراهنة ..والتطلعات امل�ستقبلية ،مرجع
�سابق� ،ص.85
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ّ
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القوة الع�سكرية ،و�إن كان ي�شملها� ... ،إنّ الأمن هو التنمية.(((»...
لي�س ّ

ريت�شارد �أوملان  ،Ullman Richardيف عام  ،1983ويف مقال له بعنوان �إعادة تعريف

’’عرفه �أ ّنه ن�شاط �أو �سل�سلة من الأعمال ت�ؤ ّدي �إىل تدهور
الأمن‘‘ّ Security Redefining
(((
معي�شة ّ
عرف �أرنولد
�سكان دولة ما،
ّ
وتهدد جمال اخليارات ال�سيا�سية لكيان ما  .وقد ّ
ولفرز  Wolfers Arnoldالأمن ،يف مقال ُن�شرِ له يف عام  1952بعنوان «الأمن الوطني

القيم
القيم املركزية ،و�أن ال تتعر�ض هذه ِ
كرمز غام�ض»� ،أ ّنه مقيا�س التهديدات على ِ

للهجوم(.((1

ومت�سكوا مبقولة �أن الأمن
انتقد الواقعيون التف�سري الوا�سع للأمن الذي ّ
قدمه �أوملانّ ،

تو�سع
القوة الع�سكرية .فالواقعيون التقليديون يخ�شون من ّ
هو درا�سة التهديد وا�ستعمال ّ

مفهوم الأمن الذي قد يجعل منه مفهوم ًا �شام ً
ال ومميع ًا ،لأنّ التهديدات الع�سكرية هي يف

الواقع الأكرث و�ضوح ًا يف فرتة ما بعد احلرب الباردة(.((1

لتنوع
ّمما �سبق ن�ستنتج عدم وجود تعريف جامع و�شامل ملفهوم الأمن .ويعود ذلك ّ

مدار�س الدرا�سات الأمنية ،وهو مفهوم متنازع عليه جوهري ًا .هناك زيادة يف التمييز بني

الأمن التقليدي والأمن احلديث؛ وعلى �أقل تقدير ،ف�إنّ معظمنا ي ّتفق على �أنّ مفهوم الأمن
حد كبري ،وب�شكل م�ستمر ،لي�شمل الأبعاد املختلفة� ،سواء الع�سكرية ،ال�سيا�سية،
تو�سع �إىل ٍّ
ّ

االقت�صادية ،االجتماعية ،والبيئة؛ وي�شمل كذلك حتى الرتابطات فيما بينها(.((1

� -8سليمان عبد ااهلل احلربي ،مفهوم الأمن :م�ستوياته و�صيغه وتهديداته  -درا�سة نظرية يف املفاهيم والأطر،
املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية ،العدد � 17، 2008صيف� ،ص .19

9- Richard H. Ullman,” Redefining Security”, International Security, Vol.8, N°:1, Summer
1983, P. 133. 2.
10- Arnold Wolfers, ‘’ National Security as an Ambiguous Symbol’’, Political Science Quarterly, Vol. 67, N°:4, December 1952, P 485.
11- Peter Hough, Understanding Global Security, London and New York, Routledge, 2004,
P.7.
12- Oliver Richmond and Jason Franks, “Human Security and the War on Terror”, in: Felix
Dodds and Tim Pippard, human and Environmental security: An agenda for change, London,
Earthscan, 2005, P.28.
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ّ

درا�سات باحث

مفهوم الأمن القومي الإ�سرائيلي
وردت عدة تف�سريات للمفهوم التقليدي للأمن القومي الإ�رسائيلي على ل�سان قادة
ّ
ومفكرين يف الكيان الإ�رسائيلي .يقول الأ�ستاذ يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة «بار �إيالن»،

الدكتور �أفرامي �إنبار �إنه منذ ت�أ�سي�س �إ�رسائيل وزعما�ؤها ي�شعرون ب�أنها تواجه خطراً وجودي ًا
نابع ًا من رغبة الدول العربية يف الق�ضاء عليها(.((1

أقلية مقابل الأكرث ّية� ،إن �ضمان �أمن
ويقول اللواء ي�رسائيل طال ،يف مقالة له عن ال ّ

(((1
فيعرف الأمن �أ ّنه الإطار
ال ّأمة هو احلفاظ على م�صاحلها احليوية ؛ �أما اللواء فلنائيّ ،

الذي يعمل فيه اجلي�ش كجزء من جهد قومي عام يعبرّ عن جممل قدرات الدولة ل�ضمان
وجودها(.((1
�إنّ نظرية الأمن الإ�رسائيلي هي املنبع الذي ي�ستقي منه الع�سكريون الإ�رسائيليون

ثم بناء عقائدهم؛ كما �أ ّنها الأ�سا�س الذي ترتكز عليه ا�سرتاتيجياتهم
ّ
توجهاتهم ،ومن ّ

يهدد �أمنهم .كما ترتبط نظرية
عدو ّ
و�أ�ساليبهم يف �إدارة ال�رصاع مع الدول العربية� ،أو � ّأي ّ
الأمن الإ�رسائيلي  ،باملفهوم ال�شامل لها ،بالعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية

والع�سكرية ،ولكن مل تُكتب ب�شكل دقيق .و� ّأول من �صاغ النظرية الأمنية الإ�رسائيلية هو

ديفيد بن غوريون ،والتي ُعرفت بثالثية بن غوريون :الردع والإنذار واحل�سم  ،والتي مل
تعد �صاحلة ب�صفتها املعيار الأوحد والرئي�س ،ح�سب اللواء ديفيد عفري ،القائد ال�سابق
ل�سالح اجلو اال�رسائيلي(.((1

 -13جملة �ش�ؤون الأو�سط ،العدد  ،57ت�رشين الثاين � ، 1996ص  30الرابط http://www.cssrd. :
org.lb
 -14يغ�آل �ألون و�آخرون� ،أمن �إ�رسائيل يف الثمانينيات ،ترجمة م�ؤ�س�سة الدرا�سات العربية ،الطبعة الأوىل،
بريوت1980 ،م� ،ص.62
 -15زئيف �شيف و�آخرون ،الو�ضع الأمني الإ�رسائيلي ،ترجمة حممد فيا�ض �صالحات ،مركز الأبحاث
والدرا�سات الفل�سطينية ،نابل�س فل�سطني ،كانون �أول 1999م� ،ص .127
 -16رندة حيدر ،العقيدة الأمنية الإ�رسائيلية وحروب �إ�رسائيل يف العقد الأخري ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت لبنان2015 ،م� ،ص.24
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ّ
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عدة لتطوير و�صياغة وكتابة العقيدة الأمنية ب�شكل علمي
وقد جرت حماوالت ّ
ومنهجي؛ الأوىل كانت من ِقبل �إ�سحاق مردخاي ،حيث ّ
�شكل يف العام  ،1998ور�شة
عمل ،بح�ضور كبار امل�س�ؤولني واخلرباء الأمنيني؛ وهي ُجمعت يف خم�سة جم ّلدات،
ولكنها مل تُعر�ض على املجل�س الوزاري امل�ص ّغر .واملحاولة الثانية كانت من ِقبل الوزير دان
مريديدور ،الذي ّ
وقدمت لوزير الأمن
�شكل يف العام  2006جلنة �صدرت عنها تو�صياتّ ،
«موفاز»؛ ولكنها �أي�ض ًا مل تُقر(((1؛ والحق ًا ،حاول غادي �آيزنكوت �صياغة الأهداف
القومية واال�سرتاتيجية الع�سكرية ،والتي يف حال ف�شل حتقيقها ت�ؤ ّدي �إىل تهديد وجودي
عرف بوثيقة
للكيان الإ�رسائيلي .وقد ّ
حددتها الوثيقة اال�سرتاتيجية للجي�ش الإ�رسائيلي فيما ِ
غادي �آيزنكوت( ،((1وهي :
 �ضمان وجود دولة �إ�رسائيل وحماية �سالمتها اجلغرافية و�أمن مواطنيها ّو�سكانها.
 احلفاظ على ِقيم دولة �إ�رسائيل و�صبغتها كدولة يهودية دميوقراطية وكبيت لل�شعباليهودي.
 �ضمان املناعة االجتماعية واالقت�صادية لدولة �إ�رسائيل. تعزيز موقع دولة �إ�رسائيل الدويل والإقليمي �ضمن �سعي لل�سالم مع جريانها.نظرية الأمن الإ�رسائيلية مقابل التهديد الب�رشي واجلغرايف العربي
تعني نظرية الأمن الإ�رسائيلي «جمموعة املفاهيم التي تُنتجها �إ�رسائيل» ل�ضمان �أمنها،
يتم حتديد التهديدات
�أو هي جمموعة من القواعد واملبادئ والأ�ساليب التي يف �إطارها ّ
القوة العربية،
للقوة الع�سكرية ،يف مقابل حتجيم ّ
وطرق مواجهتها ،عرب اال�ستغالل الأمثل ّ
مثل ال�رضبة اال�ستباقية �أو احلرب الوقائية(((1؛ ويعترب الباحثون �أن نظرية الأمن الإ�رسائيلي
حتدد جمموعة التدابري واالحتياجات النظرية والعملية اخلا�صة بحماية املجال الإقليمي
ّ
 -17املرجع نف�سه� ،ص.5
 -18غادي �آيزنكوت ،ا�سرتاتيجية اجلي�ش ،ني�سان � 2018ص .11
 -19يو�سي بيليد ،ندوة حتت عنوان “حزب اهلل ال يت�سلح من �أجل القيام با�ستعرا�ضات ع�سكرية” ،موقع وااله،
بتاريخ .18-12-2010
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ّ
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واحليوي للكيان ،والذي ال يقت�رص على البعد اجلغرايف فقط ،بل ي�شمل اجلوانب الع�سكرية
واالقت�صادية والأيديولوجية وال�سيا�سية والأهداف التو�سعية والتدابري الواجب اتخاذها

لتكري�س ال�سيادة ال�صهيونية على الأرا�ضي املحتلة( ،((2ومنطقة غرب �آ�سيا.

القوة الع�سكرية
وبالتايل  ،ف�إن نظرية الأمن القومي الإ�رسائيلي ال تت�ضمن تعزيز ّ
وح�سب ،بل وت�شمل �أي�ض ًا ال�سيا�سة اخلارجية والتقدير اال�سرتاتيجي ،ومدى التناق�ض �أو

التقارب الفكري بني الكيان والدول املجاورة ،وحتديد �أماكن الق�صور ونقاط ال�ضعف

التفوق معها.
لدى هذه الدول ونقاط ّ

ون�ستطيع القول �إنّ �إ�رسائيل بنت نظريتها الأمنية على التقدير الدقيق واملتوا�صل جلوانب

ان�صب اهتمام
القوة وال�ضعف للبلدان العربية؛ فهي دولة ع�سكرية بالدرجة الأوىل .لذلك
ّ
ّ
�إ�رسائيل الأمني ال ّأول على الناحية الع�سكرية قبل ال�سيا�سة اخلارجية ،والتي �أم�ست تابع ًا

يخ�ضع لالحتياجات الع�سكرية بهدف توفري اال�ستعداد الدائم للمواجهة وامل�رشوعية
«ال�سيا�سية والقانونية»؛ وبالتايل فقد �صاغت �إ�رسائيل نظرية �أمنها القومي طبق ًا ال�سرتاتيجية

وتكتيك حربيني ،باالعتماد على �إدراك دقيق لإمكانيات الدول العربية املواجهة لها ،والتي

التفوق الب�رشي العددي للدول العربية ،والقدرة
تتمثل بثالثة عوامل رئي�سية هي :عامل ّ
االقت�صادية الهائلة ،والرقعة اجلغرافية التي ت� ّؤمن عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا لهذه الدول.
ّ
وكل تلك العوامل وفّرت للعرب قدرة عالية لإدارة �رصاع �أوحرب طويلة الأمد ،لي�س

حتملها ،ب�سبب املحدودية الب�رشية واجلغرافية واالقت�صادية لديها؛ ولذلك
با�ستطاعة �إ�رسائيل ّ
مدة احلروب و�إلزامية ك�سب تلك احلروب واملعارك �ضد
ت�سعى �إ�رسائيل دوم ًا �إىل تقلي�ص ّ
العرب ،ومنعهم من ك�سب ولو حرب واحدة ،ما يعني تهديداً وجودي ًا لإ�رسائيل ،بخالف

تت�سبب هزميتهم يف �أي معركة �أو حرب يف خلق خطر وجودي عليهم،
العرب الذين ال ّ
العتبارات الأر�ض وال�سكان والتاريخ املذكورة �آنف ًا.
� -20إح�سان مرت�ضى ،الأمن القومي “الإ�رسائيلي “ يف تطوراته املفهومية والعمالنية ،مركز باحث للدار�سات،
بريوت ،ال ت� ،ص.37
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ّ

درا�سات باحث

وقد �أخذت �إ�رسائيل هذه العوامل الأ�سا�سية يف احل�سبان لأجل �صياغة نظرية �أمنها
القومي ،والتي ّ
يتم من
تركزت وفق ًا لهذه العوامل يف اجتاهني :ال ّأول اجتاه نظري عامّ ،
خالله و�ضع املبادئ واملنطلقات؛ والثاين ،وهو الأهم ،اجتاه ا�سرتاتيجي ع�سكري خا�ضع
للم�ؤ ّثرات ال�سيا�سية واجلغرافية والع�سكرية؛ ومن التحام هذين االجتاهني تتكامل نظرية
الأمن القومي الإ�رسائيلي(.((2

الردع ،الح�سم ،بناء القوّة وت�شغيلها  :م�صطلحات جوهرية
مرة تلو الأخرى �أ ّنه يجب على �إ�رسائيل �أن تت�رصف على افرتا�ض
لقد �أكد بن غوريون ّ

�أن حرب ًا جديدة قد تندلع يف كل حلظة؛ و�أراد الإجابة على �س�ؤال م�صريي يواجه الدولة
ل�شعب قليل العدد ،يعي�ش يف دولة �صغرية امل�ساحة
النا�شئة بقوله« :كيف ميكن حتقيق الأمن
ٍ

وحمدودة املوارد ،ومحُ اطة بكرثة عددية معادية»(.((2

وبنا ًء على هذا الت�رصيح ،تدرك القيادة الإ�رسائيلية �أنّ الإجابة على هذا ال�س�ؤال لي�ست
�سهلة ،و�أ ّنه يجب التغ ّلب على حموري ال�س�ؤال املتم ّثلني يف �صغر حجم الدولة والكرثة

فتم االتفاق على حتديد ركيزتني �أ�سا�سيتني لنظرية الأمن الإ�رسائيلي اللتني
املعادية لها؛ ّ
قوة كبرية من االحتياط ،ونقل احلرب
مت ّثلتا بالآتي :ع�سكرة ال�شعب ك ّله ،واالعتماد على ّ
اىل �أر�ض العدو ،وحتييد الداخل الإ�رسائيلي عن التهديد .وهذه امل�سائل حمكومة للثالثية
الأمنية :الردع ،الإنذار ،واحل�سم.

اعتمد عليه يف التفكري الأمني لإ�رسائيل ،محُيرّ اً و�إ�شكالي ًا؛
وقد اع ُتبرِ م�صطلح الردع ،الذي ِ
فهو دائم ًا مر�سو ٌم وفق معايري اجلي�ش الإ�رسائيلي ولي�س وفق معايري حمور املقاومة ،التي

لديها و�ضعيتها الثقافية والقيادية وال�شعبية اخلا�صة؛ و�أكرب دليل تاريخي على ف�شل حتقّق
مفهوم الردع ،هو �أنّ احلرب التي انت�رص فيها اجلي�ش الإ�رسائيلي ّ
وهزم فيها
بكل و�ضوح ِ
 -21عالء طاهر ،حرب الف�ضاء ونظرية الأمن الإ�رسائيلي ،الطبعة الأوىل ،ال�صالح للدرا�سات اال�سرتاتيجية،
باري�س�،ص . 52
 -22لورن �إيغال ،تكوين اجلي�ش الإ�رسائيلي  ،ترجمة عثمان �سعيد العودة ،لبنان� ،ص .11
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ّ
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العرب يف املقابل ،مل حتقّق الردع؛ ونق�صد فيها حرب الأيام ال�س ّتة؛ بل بالعك�س ،كان
ذلك حافزاً لتطوير القدرات امل�رصية وزيادة حجم جي�شها ثالثة �أ�ضعاف(((2؛ وح ّتى �أنّ

من دالالت خروج اجلي�ش الإ�رسائيلي �إىل عملية «عمود ال�سحاب» هو ت�آكل يف الردع
الإ�رسائيلي الذي ّ
ت�شكل ،ح�سب ر�أيه ،من عملية «الر�صا�ص امل�سكوب»(.((2
وم�صطلح احل�سم �أي�ض ًا هو من امل�صطلحات التي دارت حولها نقا�شات طويلة لتحديد

مفهومها وجوهرها .ويف النظرية الأمنية الأ�سا�سية ،تعني �إحباط التهديد قبل اكتماله.

بد من فهمه كجزء من م�صطلحات �أخرى يعتربها اجلي�ش �أهداف ًا
ولفهم مفهوم احل�سم ،ال ّ

(((2
عرف الدكتور �آيف كوبر
لعملياته ،مثل االنت�صار ،احل�سم ،اال�ستيعاب والردع  .وقد ّ
مفهوم احل�سم �أ ّنه �س ْلب اخل�صم القدرة على القتال خالل احلرب ،بحيث يكون االنتعا�ش

وعرفها �آخرون �أ ّنها عرقلة برناجمه وقدرته على ت�شغيل
معقولية
منها هو ذو
ّ
ّ
متدنية؛ ّ
قوته(.((2
ّ

ال�ضباط ،ويف الكتب واملجاالت الع�سكرية الإ�رسائيلية ،
كثرياً ما ِيرد على ل�سان كبار ّ

العدو
القوة»؛ وهذا امل�صطلح ُيعترب من امل�صطلحات الأ�سا�سية لفهم نظرة
ّ
م�صطلح «بناء ّ
لقواته الع�سكرية مقابل التهديدات املحتملة؛ فهو يقوم ببناء و�إعداد
تطور البنية القتالية ّ
�إىل ّ

م�ستمرة يف
القوة هو عملية تغيري
اجلي�ش من خالل اخلطط اخلم�سية ب�شكل �أ�سا�سي .وبناء ّ
ّ
التنظيم الع�سكري وحجمه وتقنياته وقدراته ب�شكل دوري روتيني وطارئ ،من �أجل �أداء

تكيف مع البيئة الديناميكية والواقع احلايل(.((2
املهمات امل�ستقبلية؛ وهو ينبثق من عملية ّ

القوة اجلو ّية �إىل �أين؟ بتاريخ 01-
 -23داف متري ،جملة معرخوت ،العدد  ،437حزيران 2011م ،مقالة ّ
.06-2011
� -24شلومو بروم ،بعد عملية عمود ال�سحاب قطاع غزة يف ت�رشين الثاين  ،2012معهد درا�سات الأمن
القومي2012 ،م� ،ص.7
 -25ندوة حوارية مب�شاركة يت�سحاق بريك و�إيتاي بارون ،مكور ري�شون ،بتاريخ .08-12-2019
الربي ،بتاريخ .01-04-2010
 -26موقع معهد �أبحاث القتال ّ
القوة  ،جملة بني هكتافيم ،مركز دادو للتفكري الع�سكري متعدد
� -27شعبة العمليات يف اجلي�ش الإ�رسائيلي  ،بناء ّ
املجاالت ،اجلزء الثاين ،العدد 7، 2019م.
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ّ
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الجيل الأوّل من ر�ؤ�ساء الأركان وت�أ�سي�س الجي�ش مقابل تهديدات محدودة
عينّ بن غوريون يعقوب دوري � ّأول رئي�س �أركان للجي�ش الإ�رسائيلي ،والذي كان
خريجي اجلي�ش الربيطاين .ومن �أبرز الأمور التي واجهها هي �إعداد
رئي�س ًا للهاغانا ،ومن ّ
اجلي�ش و�رشاء ال�سالح وتوحيد الع�صابات ال�صهيونية يف بوتقة جديدة هي «جي�ش الدفاع
الإ�رسائيلي» ،ملواجهة احلرب العربية الأوىل� ،أي ما �أطلقوا عليه «حرب اال�ستقالل» .لقد
التحدي الأ�سا�سي مع اجلانب العربي يف ذلك الوقت هو احلفاظ على �صلة الو�صل
كان
ّ
بني امل�ستعمرات ال�صهيونية وت�أمني الطرقات بني بع�ضها البع�ض.
خريجي
انتهت فرتة والية يعقوب دوري ،وا�ستلم مكانه نائبه «يغ�آل يدين» ،من ّ
اجلي�ش الربيطاين �أي�ض ًا .وقد بد�أ مهامه يف تنظيم وترتيب ُبنية اجلي�ش ،فقام بتق�سيم قيادات
فحول
املناطق ُّ
وطور من النظريات القتالية منوذج ًا �شبيه ًا بالأمنوذج الربيطاينّ ،
وال�شعبّ ،
الع�صابات �إىل �شكل جي�ش نظامي يرتكز على االحتياط .ومن �أبرز التهديدات التي
واجهت «يدين» يف هذه الفرتة هي العمليات الفدائية املحدودة.
يف العام ُ ،1952عينّ رئي�س الأركان الثالث مردخاي مكليف يف رئا�سة الأركان؛
همه زيادة عديد اجلي�ش الإ�رسائيلي،
خريجي اجلي�ش الربيطاين ،وكان ّ
وهو كما �سابقيه من ّ
حيث زاد عن اجلي�ش امل�رصي والأردين وال�سوري ،و�أن�ش�أ ب�ضغط من بن غوريون الوحدة
اخلا�صة  101بقيادة �شارون .ولفت يف �أفكار مردخاي نزوعه نحو عمليات االغتيال،
حيث كان من �أوائل ر�ؤ�ساء الأركان الذين و�ضعوا خطط ًا لتنفيذ اغتياالت تطال م�ستويات
�سيا�سية وع�سكرية يف �سوريا .فح�سب ما ورد يف ّ
بحرية
مذكرات �شاريت �أ ّنه طلب الإذن ّ
الت�رصف لقتل زعيم �سوريا الكولونيل ال�شي�شكلي(.((2

مو�شيه ديان ونظرية جباية الثمن ..ال�سكوف وت�سور تكري�س لما �سبق
ح ّتى جميء مو�شيه ديان وا�ستالمه لهيئة الأركان ،مل يكن لر�ؤ�ساء الأركان حتى ذلك
الوقت ح�ضور �شعبي وميداين وا�سع وكبري .قام ديان بنقلة نوعية على م�ستوى احل�ضور
 -28حممد البحريي  ،حروب م�رص يف الوثائق الإ�رسائيلية ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة ،م�رص،
2011م� ،ص.53
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ّ
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امليداين والع�سكري وال�سيا�سي ،ومن �أبرز �أعماله �أ ّنه عار�ض ال�سيا�سة الدفاعية التي ِفر�ضت

على اجلي�ش ،وبد�أ ينتقل �إىل املبادرة والهجوم وتنفيذ �رضبات ع�سكرية وقائية وعمليات
ا�ستباقية وث�أرية .ففي العام  1955كرثت العمليات االنتقامية التي نفّذها اجلي�ش ،وبد أ� يع ّزز
من فتح امل�سارات والطرقات التي تعطيه �إمكانية �أكرب للعمليات الهجومية(.((2

كل �أنبوب من االنفجارّ ،
يومياته« :لي�س بو�سعنا حماية ّ
وكل �شجرة من
كتب ديان يف ّ

عربية� ،أو
بقوتنا حتديد ثمن مرتفع لدمنا؛ ٌ
االقتالع ،لكن يمُ كننا ّ
ثمن �أغلى ّمما ميكن لقرية ّ
عربية �أو جي�ش عربي� ،أن تبذل عناء دفعه».
دول ّ

ديان الأ�سطورة مل يظهر � اّإل على �إثر حرب �سيناء  ،1956حيث خرج فيها �إىل حرب

ا�ستباقية بتعاون دويل ،هدفه تدمري التواجد امل�رصي يف �شبه جزيرة �سيناء وقطاع غ ّزة ،وت�أمني

حرية املالحة يف خليج العقبة ،وامل�سا�س بهيبة جمال عبد النا�رص و�إ�سقاط حكمه(.((3
ّ

على �أثر ان�سحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من �صحراء �سيناء التي احت ّلها يف العدوان الثالثي

عام 1956م ،بد�أت تتبلور فكرة احلدود الآمنة ،والتي ترتكز على وجود عمق �إقليمي
حددها يغال �آلون وليفي �أ�شكول(� ،((3أو احلدود التي ميكن الدفاع
وموانع طبيعية كما ّ

عنها كما اعتربها �أبا �إيبان� ،أو احلدود الرادعة كما �أكدتها غولدا مائري(.((3

تفوق
الكمي عرب �إيجاد ّ
حاولوا يف قيادة اجلي�ش �أن ي�سعوا �إىل التعوي�ض عن ّ
التفوق ّ

كيفي .فقد عبرّ يغال �آلون عن ذلك بقوله �« :إنّ اجلي�ش القادر على ك�سب احلرب هو
القوة الع�سكرية وحدها،
وحده اجلي�ش الذي يردع؛ و�إن الأمل يف الردع ال يعتمد على ّ
 -29عمي �شامري ،املو�سوعة الع�سكرية الإ�رسائيلية � -سالح الهند�سة ،ترجمة دار اجلليل ،الطبعة الأوىل ،املجلد
3، 1989م� ،ص.34-35
 -30يغ�آل الون و�آخرون ،تطور العقيدة الع�سكرية الإ�رسائيلية خالل  35عام ًا ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية1983 ،م� ،ص.59
 -31العباد �إبراهيم ،مدخل �إىل اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية ،مركز الأبحاث الفل�سطيني ،بريوت1971 ،م� ،ص13
و.26
 -32املو�سوعة الفل�سطينية ،املجلد الأول� ،ص.598
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ّ
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القوة �س ُت�ستخدم يف الوقت املنا�سب وبطريقة حا�سمة»(.((3
ولكن على الت�أكيد من �أن هذه ّ

فرتة ا�ستالم حاييم ال�سكوف ،بني العام  1958و ،1961كرئي�س الأركان اخلام�س

القوة وبداية الربنامج
للجي�ش ،مل ت�شهد تهديدات وا�سعة؛ وكانت فرتة تعاظم يف بناء ّ

النووي الإ�رسائيلي .واحلادثة التي ح�صلت يف عهده تعك�س عمق اخلوف وفقدان الأمن

االجتماعي الذي كان يعي�شه الكيان يف ذلك الوقت ،ب�سبب ما ُعرف يف حينها بـ «ليلة
ّ
البطة»(((3؛ وقد ا�ستلم خ َلفه «ت�سفي ت�سور» ،وكان اجلي�ش يف كل تلك الفرتة يقوم ببناء

فتم تطوير
مرتّ ،
قدرته مبا يتنا�سب مع احلرب القادمة ولي�س على �أ�سا�س احلرب التي ّ

اجلو و�رشاء طائرة «مرياج »3يف العام1963م  ،التي �سيكون لها دور حا�سم يف
�سالح ّ

حرب الأيام ال�ستة(.((3

الجيل الثاني من ر�ؤ�ساء الأركان :بين التو�سع ،اال�ستنزاف  ،وت�آكل نظرية الردع
�إنّ �أهم اجناز حتقّق من وراء ك�سب �إ�رسائيل حلدود جديدة يف مرحلة ما بعد حرب عام

 1967بالن�سبة للأمن القومي الإ�رسائيلي ،هو عزل البالد و�إبعادها عن خطر التقهقر الكارثي

يف حرب تقليدية �شاملة .فلقد غيرّ ت حرب عام  1967الو�ضع الإقليمي لل�رصاع العربي-
الإ�رسائيلي تغيرّ اً جذري ًا(((3؛ وا�ستطاعت �إ�رسائيل خالل احلرب من احتالل م�ساحات ال

ب�أ�س بها من �أرا�ضي تلك الدول� ،إذ انتزعت �سيناء وقطاع غ ّزة من م�رص ،وال�ضفّة الغربية

من الأردن ،ومرتفعات اجلوالن من �سوريا ،مبا يعادل �أربعة �أ�ضعاف امل�ساحة
كانت حتت ّلها �إ�رسائيل قبل حزيران  ،1967الأمر الذي وفّر لها جزءاً من العمق اال�سرتاتيجي
(((3

التي

33-Glubb, John Bagot. A Soldier with the Arabs, London, Hodde.r, P49.

 -34يديعوت �أحرونوت .2-4-1959 , 5155 ,
 -35زئيف �شيف ،املو�سوعة الع�سكرية الإ�رسائيلية � -سالح اجلو الإ�رسائيلي ،ترجمة دار اجلليل ،الطبعة الأوىل،
املجلد 1، 1989م� ،ص.82
36- David Rodman, The Israeli security theory, Middle East Review of International Affairs,
December2001.p188-207

 -37عدنان ال�سيد ح�سني ،التو�سع يف اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية ،الطبعة الأوىل ،دار النفائ�س ،بريوت  ،لبنان،
1989م� ،ص.43
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وثروات طبيعية ويد عاملة رخي�صة  ،حيث مل تعد مراكز التجمع ال�سكاين فيها ،واملرافق
القوات غري النظامية.
ال�صناعية والع�سكرية ،يف مرمى اجليو�ش العربية �أو ّ

من هنا بد�أ التفكري يف �إقامة م�ستوطنات من �أجل �أن يكون لها دور �أمني وع�سكري يف
�إدارة ال�رصاع .فقد اعترب (�إ�سحاق) رابني ،رئي�س الأركان �آنذاك� ،أنّ للم�ستوطنات دوراً
ا�سرتاتيجي ًا يف تقوية الو�ضع الأمني ،وتهدف �إىل جتديد وتو�سعة احلدود التي ميكن الدفاع
(((3
اجلو يف
وطور من تكتيكات العمليات االنتقامية من خالل ا�ستخدام �سالح ّ
عنها ؛ كما ّ
عمليات وغارات حمدودة(.((3
بد�أ اجلي�ش اال�رسائيلي يف هذه املرحلة العمل على املحافظة على �إجنازات حرب
ي�سمى
حزيران  ،67فانتقل بني حرب  67وحرب ت�رشين� 73إىل تعزيز الدفاعات ،و�أن� أش� ما ّ
«خط بارليف»  ،على ا�سم رئي�س الأركان الثامن الذي ا�ستلم قيادة اجلي�ش بني العامني
1968و  ،1973كتكري�س ل�سيا�سة االنكفاء واالنتظار لت�سوية �سيا�سية� .أبرز التهديدات التي
واجهت «بارليف» هي تهديد حرب اال�ستنزاف التي كانت حرب ًا جديدة من نوعها،
واع ُتربت من �أعنف و�أق�سى احلروب التي خا�ضتها ت�شكيالت اجلي�ش(.((4

مع ا�ستالم دافيد �أليعازر رئا�سة هيئة الأركان التا�سعة يف اجلي�ش (1972- 1974م)،
وجد نف�سه معني ًا ب�شكل كبري يف مواجهة التهديد اجلديد ملنظمة التحرير يف لبنان  ،بعد
عرف بـ�أيلول الأ�سود عام  ،1970عرب البدء بنوع جديد من
انتقالها من الأردن على �أثر ما ِ
العمليات ،كان �أبرزها عملية حترير املخطوفني من طائرة «�سابينا» يف �شهر �أيار ،1972
وعملية «ربيع ال�شباب» �ضد �أهداف ل»فتح» يف بريوت الغربية يف ني�سان من العام
 .1973ولكن ح�صول حرب ت�رشين مع م�رص دفعه �إىل مكان �آخر مغاير ملا ّ
خطط له.
تعر�ض لها الكيان� ،أثر كبري
كان حلرب ت�رشين  ،1973والهزمية الع�سكرية املدو ّية التي ّ
يف �سقوط الأ�سطورة ال�صهيونية؛ لذلك جتد تلك احلرب حا�رضة دائم ًا يف �أدبيات اجلي�ش
� -38صحيفة جريوزاليم بو�ست الإ�رسائيلية.07-01-1977 ،
 -39زئيف �شيف ،املو�سوعة الع�سكرية الإ�رسائيلية� -سالح اجلو الإ�رسائيلي ،مرجع �سابق� ،ص.55
 -40زئيف �شيف ،املو�سوعة الع�سكرية الإ�رسائيلية �سالح اجلو الإ�رسائيلي ،املرجع ال�سابق � ،ص.108
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الإ�رسائيلي .فقد قالت �صحيفة «عل هم�شمار» ،يف  ، 9-10-1973حول الأحداث

املت�سارعة يف حرب ت�رشين�« :إن ال�سوريني وامل�رصيني فاج�ؤونا و�أم�سكونا عندما ك ّنا
(((4
التفوق
بقوتنا �أكرث مما ينبغي»  .كما واهت ّزت نظرية الأمن الإ�رسائيلي القائمة على ّ
نثق ّ

الع�سكري واحلرب اخلاطفة(((4؛ وبذلك ف�شل رئي�س الأركان التا�سع دافيد �أليعازر يف
تطبيق النظرية الأمنية  ،وخا�صة بعنوان الإنذار والردع؛ وبالتايل عدم �إمكانية ا�ستثمار
القوات النظامية امل�ؤ ّلفة من  177دبابة ،والتي كانت يف ه�ضبة اجلوالن ،يف املهام الدفاعية

املطلوبة(.((4

و�ضعت منذ
بعد حرب ت�رشين بد�أت النخب تنتقد النظرية الأمنية الإ�رسائيلية التي ِ

اخلم�سينيات ومل تتعر�ض للتطوير والتح�سني؛ وهذا ما �أ�شار له امل� ّؤرخ والأ�ستاذ اجلامعي

ُبدل من
�أفيعاد كلينربج ،الذي انتقد �آليات اتخاذ القرار يف الكيان ،و�أنّ حرب ت�رشين مل ت ّ
النظرية الأمنية ب�شكل جوهري ،بحيث مل يتم بناء جي�ش كبري وقوي ينقل احلرب ب�رسعة

�إىل �أر�ض العدو(.((4

ر�ؤ�ساء �أركان ال�سبعينات  ...تهديدات غير نظامية
بعد ثالث �سنوات من انتهاء حرب ت�رشين  ،وقّعت م�رص والكيان الإ�رسائيلي اتفاقية

فتحولت �أنظار رئي�س الأركان العا�رش موردخاي غور( 1974-1978م) �شما ًال.
�سالم،
ّ

ففي فرتة املفاو�ضات مع م�رص ،تنامت قدرات منظمة التحرير الفل�سطينية التي �أن�ش�أت ُبنية
من�صة انطالق لعمل منظمة
حتتية يف اجلنوب اللبناينِ ،
وحتول لبنان �إىل ّ
عرفت بـ«فتح الند»؛ ّ

حتولت املنظمة �إىل �شبه جي�ش نظامي وكيان �شبيه بالدولة
التحرير يف �أنحاء العامل ،فيما ّ

ولديها بنى حتتية .ولذلك وجد اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن منظمة التحرير لن ترحل عن لبنان ما
 -41جملة املوقف ،العدد � ،47، 1987ص.20
 -42عدنان ال�سيد ح�سني ،التو�سع يف اال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية،مرجع �سابق� ،ص .78
 -43حممد البحريي  ،حروب م�رص يف الوثائق الإ�رسائيلية ،مرجع �سابق� ،ص.226- 229
 -44املرجع ال�سابق� ،ص.239

�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

123

التطور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �سرية ر�ؤ�ساء الأركان (1948- 2022م)
ّ

درا�سات باحث

عدة عمليات
مل ي�شعر قادتها بخطر وجودهم يف بريوت وتغيري النظام هناك(((4؛ وح�صلت ّ
جمدداً ،فانتقل
يف �سافوي وكريات �شمونة وبيت �شان ،جعلت نظرية الردع حتت االختبار ّ
اجلي�ش �إىل تطبيق النظرية عرب عملية ع�سكرية جنوب الليطاين «عملية الليطاين»  ،يف �شهر
�آذار من العام الأخري يف خدمة موردخاي غور عام  ،1978لإزالة «فتح الند» و�إبعاد
التهديد الفل�سطيني عن �شمال الكيان.

دخل رئي�س الأركان احلادي ع�رش رفئيل �إيتان (1978 – 1983م) وقد �آمن من خالل

جتربته مبقاربة هجومية خلو�ض معركة «ح�سم» وحرب املبادرة واخليار مع منظمة التحرير،

حتت ا�سم «�سالمة اجلليل» ،واعتبار �إيتان �أن هذه احلرب هي حرب دفاعية كباقي احلروب

ال�سابقة ،ولكنها بتكتيك هجومي هدفه الق�ضاء على الوجود الفل�سطيني ،الذي أ� ّدى من
عام  1965حتى العام � 1982إىل مقتل � 1392شخ�ص و�إ�صابة � 6246آخرين(.((4

طبق فيها �إيتان فكرة الذراع الطويلة للجي�ش وفكرة الإحباط واحل�سم
من الأعمال التي ّ
ّ
وجتذره ،هي عملية «�أوبرا» التي �أعطى فيها الأوامر لتدمري املفاعل
قبل تنامي التهديد
النووي العراقي؛ يف ذلك الوقت كان التهديد الإيراين بقيادة (الإمام) اخلميني ال يزال

ُيتابع عن بعد دون دخوله مرحلة التهديد الفعلي.

يف العام 1983م ا�ستلم رئا�سة الأركان اجلرنال مو�شيه ليفي ّ � ،أول رئي�س �رشقي من

املهاجرين العراقيني ،فكانت يف عهده عملية ان�سحاب جتاه ال ّأويل و�إيجاد منطقة �أمنية

مهمة على �صعيد بناء اجلي�ش
يف اجلنوب اللبناين؛ ومل جتر يف فرتة واليته � ّأي تغيريات ّ

كر�س نظرية اليد الطويلة يف عملية «ال�ساق
وحت�سني وتطوير النظرية الأمنية ،على الرغم �أ ّنه ّ

اخل�شبية» يف ا�ستهداف منظمة التحرير على بعد  2300كلم يف تون�س ،يف ت�رشين الأول من
العام 1985م(ّ ،((4مما ع ّزز الردع ونظرية جبابة الثمن ولو يف مناطق بعيدة.

 -45دافيد �شانوفّ ،
مذكرات �أرييل �شارون ،الطبعة الأوىل ،ترجمة �أنطوان عبيد ،مكتبة بي�سان ،بريوت ،لبنان،
1992م� ،ص 453و.643
 -46املرجع ال�سابق � ،ص .657
� -47أفيغدور �شاهان ،مقال �إعادة النظر يف الدائرة الثالثة ،املوقع الإلكرتوين العربي ملركز دادو،
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«جي�ش �صغري ومتطور» هو من امل�صطلحات التي �أدخلها رئي�س الأركان الثالث ع�رش

دان �شمرون يف اجلي�ش ،كتعبري عن قدرات اجلي�ش يف عمليات الفتك والفعالية القتالية.
واجه اجلي�ش يف فرتة واليته بني الأعوام  1987والعام  1991واقع ًا وتهديداً جديداً من
ّ
ويخطط للقتال ك�أكرث
فتحولت نظريته من جي�ش ذكي يقاتل
نوعه ،وهو االنتفا�ضة الأوىل،
ّ
اجليو�ش حداثة يف العامل ،ومقابل جبهات وجيو�ش عربية� ،إىل جي�ش يحمل الهراوات

والع�صي واحلجارة لقمع املتظاهرين ب�أكرث الطرق بدائية ووح�شية .وهنا بد�أت تتبلور
فكرة القتال مقابل منظمات تتب ّنى حرب الع�صابات ،والتي �أ�صبحت الحق ًا مع حزب اهلل
مدر�سة خا�صة.

«نحا�ش ت�سيفع»  ...حرب اال�ستنزاف الثانية ،االن�سحاب من لبنان وتعديل النظرية
مع نهاية والية «دان �شومرون» ،دخلت تهديدات جديدة �إىل خارطة التهديدات

للمرة الأوىل ل�صواريخ بال�ستية نوع «�سكود» من
تعر�ضت «�إ�رسائيل» ّ
ال�سابقة .فقد ّ
العراق� ،أط ِلقت خاللها �صافرات الإنذار «نحا�ش ت�سيفع» يف كانون الثاين من العام

ح�سا�سة يف عمق الكيان(((4؛ مل يح�صل ر ّد على الرمايات
1991م ،و�سقطت يف مناطق ّ
العراقية ،ولكن ح�صلت تعديالت جوهرية على النظرية الأمنية ،بزيادة عنوان جديد
�ستتكر�س الحق ًا يف كل مراحل املواجهة مع حزب اهلل يف
عليها ،وهو «احلماية» ،والتي
ّ
لبنان ،يف مرحلة الت�سعينيات و�صو ًال لوقتنا احلايل.

على �إثر تنامي ال�ضغوط بعد العام  ، 1992وحتديداً بعد ا�ست�شهاد ال�سيد عبا�س املو�سوي،

كان للمقاومة يف لبنان تعديالت بنيوية يف تكتيكات وزخم عملياتها القتالية؛ فقد �شهدت
وتطور العمليات ّ
املركبة
تطوراً تقني ًا مهم ًا من ناحية زرع العبوات واال�شتباكات املبا�رشة،
ّ

بني عبوات وكمائن� ،إىل جانب ا�ستخدام �صواريخ م�ضادة للدبابات جديدة من نوع
@ .)https://2u.pw/4zM7P (20-06-2022 retrieved on
 -48مقالة عربية� 30 ،سنة على حرب اخلليج Ynet ،املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت @ ،
. https://2u.pw/6e5Al
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«�ساغر»(((4؛ وقد اعرتف �إ�سحاق رابني يف ذلك الوقت بعمق الأزمة الأمنية التي واجهت
�شن  882هجوم ًا يف ال�رشيط احلدودي
الكيان يف تلك املرحلة  ،حيث ك�شف �أنّ حزب اهلل ّ
منذ �أول �سنة  ،1993و�أنّ  99جندي ًا ق ِتلوا يف هذه املنطقة منذ �أن ان�سحبت �إ�رسائيل �إليها
عام 1985م(.((5
�أمام هذا امل�شهد الذي �أحدث ت�صدع ًا عميق ًا يف نظرية احل�سم والردع ،كان على �إيهودا
باراك ،رئي�س الأركان الرابع ع�رش (1991-1995م)� ،أن يبلور خطط ًا نارية ال�ستعادة زمام
املبادرة؛ فنفّذ ّ
اخلطة الأوىل منها يف العام  1993حتت ا�سم «ت�صفية احل�ساب» �ضمن ثالث
مراحل :الأوىل ق�صف املواقع القريبة من القرى ،والثانية ق�صف املواقع على �أطراف القرى،
والثالثة مالحقة املجموعات والأفراد داخل القرى ،من خالل �أ�سلحة جوية وبرية ،مع
ا�ستهداف موانئ �صور و�صيدا وتنفيذ ح�صار بحري ،والعمل على دفع ّ
ال�سكان واملدنيني
�شما ًال لل�ضغط على الدولة ون�رش الي�أ�س والإحباط والفو�ضى بني م�ؤيدي املقاومة( .((5كان
جزء من �أهداف الدخول بعمليات ع�سكرية حمدودة مع لبنان حتريك العجلة ال�سيا�سية
واملفاو�ضات ،التي كانت قد بد�أت مع الأردن ومنظمة التحرير.
على �إثر تفاهم متوز  1993انتقلت املقاومة للقتال ب�أريحية عالية؛ فهي حمت املدنيني
من �أي ردود فعل على عملياتها الع�سكرية يف ال�رشيط الأمني ،وحقّقت بذلك توازن
رعب وردع .لذلك دعا رفائيل �إيتان �إىل ا�ستقالة باراك  ،واعترب �أنّ االتفاق هو �إذنٌ حلزب
اهلل بقتل اجلنود الإ�رسائيليني(((5؛ فوجد باراك نف�سه يف حرب ا�ستنزاف جديدة ويواجه
خ�صم ًا �رسيع التعلم والت�أقلم والتطور( ،((5و�أمام حتديات جوهرية للنظرية الأمنية .فالردع
مقيداً  ،واحل�سم يعاين من حمدوديات اجلغرافيا واالنت�شار والتكتيك امل�ستخدم من
�أ�صبح ّ
تعر�ض للت�شوي�ش يف ت�شخي�ص طبيعة املخاطر والتهديدات املتنامية.
املقاومة ،والإنذار ّ
� -49إيغال �أفيدان� ،صحيفة دافار.16-07-1993 ،
� -50صحيفة النهار.25-08-1993 ،
 -52افتتاحية ه�آرت�س.22-08-1993 ،
� -53صحيفة معاريف.20-08-1993 ،
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عمن �سبقه أ� ّنه بد أ�
متيز ّ
رئي�س الأركان اخلام�س ع�رش �أمنون �شاحاك (ّ ،)1995-1998
ب�صياغة نظريات قتالية جديدة ،ف� ّأ�س�س وحدة �إيغوز لتقاتل حزب اهلل على طريقة حرب
الع�صابات؛ وبالتزامن� ،أكمل اخلطط النارية التي اعتمدها باراك قبله ،ودخل بعملية
ع�سكرية لإعادة ر�سم قواعد اال�شتباك مع املقاومة يف لبنان ،فنفّذ عملية «عناقيد الغ�ضب»
املن�صات
يف العام  ،1996والتي �ش ّغل خاللها قوات خا�صة يف العمق اللبناين ل�رضب ّ
ال�صاروخية ونقل املعركة �إىل نقاط ود�شم املقاومة(((5؛ هذه العملية التي ا�ستمرت حوايل
 17يوم ًا انتهت باتفاقات وتفاهمات ،على غرار �سابقتها يف العام 1993؛ ولكن نظرية
�أمنون �شاحاك مل تدم طوي ً
ال ب�سبب حادثتني كارثيتني ح�صلتا يف جنوب لبنان يف العام
1997؛ الأوىل ا�صطدام املروحيتني الع�سكريتني الإ�رسائيليتني ،ومقتل  73جندي ًا و�ضابط ًا
كانا داخلهما؛ والثانية مقتل  12جندي ًا من وحدة ال�شييطت  13يف كمني �أن�صارية ال�شهري.
يف العام 1998م ،ا�ستلم �شا�ؤول موفاز رئا�سة الأركان العامة ال�ساد�سة ع�رش للجي�ش.
و�أبرز ما قام به يف فرتة واليته هو االن�سحاب من جنوب لبنان يف �أيار  ،2000واالنتفا�ضة
امتدت �إىل عمليات نوعية يف العمق املحتل ،وعملية
الثانية يف � 28أيلول  ،2000والتي ّ
«ال�سور الواقي» يف ال�ضفة الغربية يف �آذار 2002م.
وميكن اعتبار االنتفا�ضة الثانية وعملية «ال�سور الواقي» من انعكا�سات �أو ارتدادات
االن�سحاب من اجلنوب اللبناين ،والتي عبرّ عنها الكاتب �أوري م�سغاف ،واقرتح ت�سمية
فرتة التواجد يف لبنان �أ ّنها حرب اال�ستنزاف(.((5

الجي�ش دون هدف � ...أيام قتالية �أم حرب �شاملة؟
دخل مو�شيه يعلون العام 2002م من الباب الوا�سع جلهة فكرته حول حتويل التهديدات
�إىل حروب �أوعمليات �ضد ع�صابات ّ
وف�ضل ا�ستخدام منط «الإحباط
ومنظمات �شبه دولةّ ،
 -54غال بريل فينيكل ،حزب اهلل بقي عدواً حم ّنك ًا ومريراً كما كان ،موقع زمان ،.www.zman.co.il
بتاريخ .28-04-2020
� -55أوري م�سغاف ،ه�آرت�س ،نقد لكتاب “� ّأمي خرجت من لبنان” لرئي�س حركة ال ّأمهات الأربعة ،بتاريخ
.16-11-2021
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ّ

درا�سات باحث

ّ
املركز» ،القائم على ت�صفية �شخ�صيات م�ؤ ّثرة وحمورية يف املقاومة؛ ف�أعطى ال�ضوء الأخ�رض
لتنفيذ عمليات اغتيال لأحمد يا�سني و�صالح �شحادة (قادة من حركة حما�س يف غزة).

لكن يعلون ترك رئا�سة الأركان قبل �أن ّ
تتلطخ يداه بتنفيذ �أكرب عمليات ان�سحاب
و�إخالء للم�ستعمرات قادها اجلي�ش �ضمن عملية «فك االرتباط» مع قطاع غ ّزة ،والتي
قام بتنفيذها رئي�س الأركان الثامن ع�رش دان حالوت�س مع بداية واليته ،والذي هو نف�سه
�سيدخل يف العام التايل يف حرب لبنان الثانية يف متوز 2006م ،ويخرج منها مع نظرية �أمنية
مه�شمة ونظريات قتالية وجدت نف�سها يف بيئة تهديدات جديدة ومفاجئة مل يتح�ضرّ لها
ّ
اجلي�ش كما يجب.
دخل اجلي�ش الإ�رسائيلي يف حرب لبنان الثانية على �أ�سا�س خطط نارية نوعية و�أيام قتالية،
ولك ّنه وجد نف�سه يف �سياق حرب بر ّية مل يرغب بها؛ وهذا ما عبرّ عنه حالوت�س الحق ًا
بتمدد العملية
بقوله �إنه حاول ربط �أرجل �أودي �آدم ،قائد املنطقة ال�شمالية ،لعدم ال�سماح ّ
الرب ّية(((5؛ وقد قيل الكثري حينها عن ف�شل الإ�رسائيلي يف مدى �إدراكه ملفهوم احلرب ،و�أنّ
القوة وبنائها وا�سرتاتيجيته يف مواجهة التحديات(.((5
عليه �إعادة بلورة مفاهيم تفعيل ّ

حرب متوز التي �أطاحت ب�أعلى ثالثة م�ستويات قيادية يف الكيان ،كانت لها ارتدادات
ال تزال �أ�صدا�ؤها تتفاعل حتى وقتنا احلايل .وقد ك�شفت جلنة اخلارجية والأمن يف تقرير لها
حول احلرب� ،أنّ املواجهة التي ح�صلت بد�أت كعملية ع�سكرية ولي�س كحرب ،و�أ ّنه كان
من املفرت�ض ا�ستيعاب مفهوم �أمني جديد ب�ش�أن التهديد الذي ح�صل جتاه اجلبهة املدنية(.((5

وبعد وجوده لفرتة � 19شهراً فقط يف من�صبه� ،أعلن دان حالوت�س عن ا�ستقالته يف
ّ
ظل حرب دون انت�صار ،وعيوب خطرية يف عمليات اتخاذ القرارات وغياب التخطيط
ال عن كتاب ّ
 -56عنيان مركزي ،نق ً
مذكرات دان حالوت�س يف حرب لبنان الثانية “ بنظرة مبا�رشة” ،بتاريخ
.04-02-2010
 -57العميد املتقاعد دوف متري ،يديعوت �أحرونوت  ،ملاذا ف�شل اجلي�ش الإ�رسائيلي يف احلروب الأخرية؟،
.28-02-2010
 -58جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست ،تقرير جلنة درا�سة ا�ستعدادات اجلبهة الداخلية يف حاالت الطوارئ،
� ،2006ص .11
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ّ
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وعينّ بد ًال عنه غابي �أ�شكنازي
اال�سرتاتيجي ملواجهة التطورات والتحديات النا�شئةُ .
( )2007-2011ك� ّأول رئي�س �أركان من لواء غوالين ،الذي خبرِ و�أ ِلف لبنان يف الريحان
القوات الرب ّية يف الدرجة الأوىل �أكرث من �أي
وال�شقيف؛ وهو جاء ليع ّزز من معنويات ّ
�أهداف �أخرى ،وعمل على �إعادة تكييف اجلي�ش وجعله ذي �صلة بنوع التهديدات،
وال�ساحة التي من املفرت�ض مواجهتها.
بد�أ �أ�شكينازي م�سريته بتنفيذ عمليات الإحباط ّ
فتم ا�ستهداف املفاعل النووي
املركزةّ ،
ال�سوري ،والتي �ستكون له �إىل جانب حرب متوز تداعيات كبرية � ،ستنعك�س توثيق ًا �أكرث
للعالقة بني الأ�سد وحمور املقاومة(((5؛ و�أي�ض ًا ،هو جل�أ �إىل خيار نظرية ج ّز الع�شب وتقلي�ص
التعاظم املت�سارع لقدرات املقاومة يف قطاع غ ّزة  ،والذي بد�أ يتبلور بعد عملية فك
االرتباط ،فكان اخليار عملية ع�سكرية حتت عنوان «الر�صا�ص امل�سكوب» ،وك�أ ّنها ميدان
اختبار ورفع احلالة املعنوية للجي�ش بعد حرب لبنان الثانية.
بد�أ اجلي�ش بلورة اخلطط الع�سكرية مقابل التهديد النووي الإيراين احلديث العهد ،يف
�أواخر �أيام �أ�شكينازي ؛ ولكن التهديد الداهم كان تنامي القدرات الفل�سطينية حلركتي
�سجل يف عهده ت�شكيل
حما�س واجلهاد يف قطاع غزة خالف ًا للتقديرات املتوقّعة .وقد ّ
للقبة احلديدية يف �شهر �أيار من العام  ،2010كم�ؤ�شرّ على االنتقال �إىل
�أول بطارية نظامية ّ
الدفاعّ ،مما زاد من م�ستوى احلماية للجبهة الداخلية مقابل تهديد ال�صواريخ املتنامي؛
واع ُتربت اخلطوة ا�ستيقاظ ًا مت� ّأخراً لإ�رسائيل على ا�سرتاتيجية قتال جديدة(.((6
مع بداية العقد الثاين للقرن احلادي والع�رشين ،ا�ستلم بيني غانت�س رئا�سة الأركان
ّ
ومركبة ومعقّدة .وقد
الع�رشين للجي�ش الإ�رسائيلي ( ،)2011-2015مع حتديات مرتاكمة
حاول خاللها تنفيذ عملية ع�سكرية بب�صمة خفيفة ،وذات �أثر ع�سكري ميداين ،جتاه
قطاع غزة ،والتي اف ُتتحت باغتيال �أحمد اجلعربي (قائد حما�س الع�سكري) ؛ و�أُطلق على
 -59عامو�س هرئيل ،ه�آرت�س ،ال�سالح خارق التوازن الذي نقلته �سوريا �إىل حزب اهلل� :سكاد ،بتاريخ
.14-04-2010
 - 60عامو�س هرئيل ،ه�آرت�س ،بتاريخ 11-01-2010م.
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ّ
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العملية ا�سم «عامود ال�سحاب» .انتهت احلرب دون ن�رص وا�ضح وغياب احل�سم.
مع بداية العام الأخري من واليته ،وبعد عملية اختطاف لثالثة �صهاينة يف اخلليل،
وكر ّد فعل على عملية «عودوا �أيها الأخوة» ،ت�صاعدت وترية االحتكاك بني حما�س
والإ�رسائيلي ،فلج�أ الأخري �إىل عملية ع�سكرية جديدة «اجلرف ال�صلب» على �إثر زيادة
املرة مع تعزيز �أكرث لعنوان احلماية يف النظرية
التهديد على اجلبهة الداخلية ،ولكن هذه ّ
القبة احلديدية ،مع عملية ّبرية لتقوي�ض الأنفاق الهجومية حلما�س.
الأمنية من خالل ّ

تطور التهديدات الهجومية ملحور املقاومة يف املجال ال�صاروخي والربي،
لكن ،ومع ّ
حتول معيار الدفاع �إىل مرتكز �أ�سا�سي يف النظرية الأمنية ؛ وهذا ما عبرّ عنه حرفي ًا قائد
ّ
�سالح اجلو اللواء عيدو نحو�شتان يف م�ؤمتر خلطة العام  »:2011معيار الدفاع يعك�س نظرية
ا�سرتاتيجية لتعزيز الدفاع كمفهوم عمالين حديث التطبيق ،كما أ� ّنه ينعك�س على النظرية
الأمنية»(.((6

الجي�ش ك ّله �إلى الدفاع در ...بين الذئاب المنفردة و�إيران النووية
عدة �أ�شهر من انتهاء عملية «اجلرف ال�صلب» ،ومع بداية العام  ،2015انتهت
بعد ّ
رئا�سة بيني غانت�س وعينّ غادي �آيزنكوت ( ،)2015-2018املم ّثل الثاين للواء غوالين،
يف املن�صب؛ وهو بد أ� واليته اجلديدة مبواجهة تهديد جديد من نوعه ،ال ميلك ب�صمة
ا�ستخبارية وال هويّة وال م�ؤ�رشات� .إ ّنها العمليات الفردية و�أعمال الطعن ،التي جتاوزت
الإنذار املبكر يف النظرية الأمنية.
عرفت
�آيزنكوت �سعى لإعادة بلورة النظرية الأمنية ،من خالل تقدمي وثيقة مكتوبة ِ
بـ«ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�رسائيلي»  ،يف حماولة منه لتقدمي �إجابات على �أ�سئلة ب�ش�أن
م�صطلحات ،مثل احل�سم واالنت�صار واحلرب الالتناظرية؛ لكن ا�صطدمت تلك النظرية
متعددة تبد أ� بعرب  48وتكاد ال تنتهي مع
الأمنية بتهديدات داخلية وخارجية ،و�ساحات ّ
 - 61جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي ،حتدي ال�سالح املنحني وت�شكيل الدفاع الف ّعال لدى دولة �إ�رسائيل2011 ،م،
�ص.26
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�إيران.
و�أخرياً  ،ع ّزز الرئي�س الثاين والع�رشون لأركان جي�ش االحتالل� ،أفيف كوخايف (2019-

 ،)2023من �أن�شطة املعركة بني احلروب ،التي اعتربها كخيار بديل عن حرب ع�سكرية

مفتوحة مع املقاومة ،وخيار ما دون �شبح احلرب التي ال �إمكانية خلو�ض غمارها(.((6

عدة
خالل املراحل املا�ضية �سيطر التكتيك الهجومي على الوعي الع�سكري لدى ّ

أهمل الدفاع .ولكن يف عهد كوخايف ُ ،بدء العمل على �إعادة التوازن يف
�أجيال  ،و� ِ

�سيما يف ظل
التفكري بني الدفاع والهجوم ،الدفاع عن الأجواء والدفاع عن الأر�ض ،وال ّ
تنامي قدرات املقاومة الهجومية مع جتربة مرتاكمة من ال�ساحة ال�سورية مقابل امل�س ّلحني،
وجتارب هجومية ذات �أثر يف حروب غزة(.((6

حتول املقاومات �إىل مقاومة
وتربز هنا عملية «حار�س الأ�سوار» ،وما جرى فيها من ّ
مرة بهذا امل�ستوى يف تاريخ ال�رصاع .وقد اعترب
واحدة متجان�سة ،وبتن�سيق عالٍ ّ
جداً ل ّأول ّ

اللواء االحتياط غر�شون هكوهني �أنّ التوقّع ب�إخ�ضاع «حما�س» كان مبالغ ًا فيه ،و�أنّ وقف
جداً ،و�أنّ الكالم عن احل�سم هو غري دقيق ومهني(.((6
�إطالق النار كان مبكراً ّ
من �أخطر التحديات التي كانت على ر�أ�س االهتمامات لدى الكيان ،حتدي القدرات

الإيرانية املتزايدة� ،إىل جانب اجلر�أة ،وهي يف العادة لوازم ال�شعور باخلطر ،حيث جتتمع
تقدمت خطوة
القدرة مع اجلر�أة .وح�سب التقدير اال�سرتاتيجي الإ�رسائيلي ،ف�إنّ �إيران ّ

�إ�ضافية يف املواجهة مع الواليات املتحدة و�رشكائها يف املنطقة ،من خالل الهجوم على
مرافق النفط ال�سعودية ومهاجمة الطائرات غري امل�أهولة الأمريكية فوق جنوب �إيران؛

وجهت �إيران �رضبات للقواعد الأمريكية يف العراق� ،إ�ضافة �إىل اقتحام ال�سفارة
وبعدها ّ
� - 62إح�سان مرت�ضى ،املعركة بني احلروب :تكتيك العجز الإ�رسائيلي ،جملة اجلي�ش اللبناين ،العدد � ،405آذار
.2019، @ https://2u.pw/zZ7dz
القوة اجلويّة �أىل �أين؟ بتاريخ 01-
 -63دوف متري ،جملة معرخوت ،العدد  ،437حزيران 2011م ،مقالة ّ
� 06-2011ص .13-4
 -64غر�شون هكوهني ،القناة ال�سابعة www.inn.co.il ،بتاريخ .24-05-2021
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الأمريكية يف بغداد ،وم�رشوع ال�صواريخ الدقيقة حلزب اهلل؛ ّ
وكل ذلك جعل �إ�رسائيل �أمام

حتديات وجودية �ص ّعبت عليها العمل وحدها يف املواجهة القادمة( ،((6وجعلتها يف حالة
ّ
حدها الأق�صى منذ ن�ش�أتها.
انكفاء يف ّ

وقد ختم كوخايف م�سريته بنربة مرتفعة من التهديدات للبنان ،اعترب الباحث �أرئيل
لفيته �أ ّنها تعك�س عدم فهمه جلوهر وطبيعة املواجهة القادمة؛ فهو مل يتع ّلم من ِعرب احلرب
الأوكرانية ،واعترب �أنّ اجلي�ش ميكنه �أن ي�صل �إىل �إجنازات عملياتية .ولكن كالم وتهديد

كوخايف هو و�صف لهزمية ا�سرتاتيجية قادمة(.((6

الخال�صة
القوة ب�شكل �أ�سا�سي على حتذير م�سبق .ويف حال ف�شل التحذير
يعتمد مفهوم ت�شغيل ّ
بحده الأدنى.
القوة �سيكون ّ
امل�سبق ،ف�إنّ ت�شغيل ّ

طبقتا بنجاح ع�سكري نظرية احلرب
حرب �سيناء  1956وحرب حزيران ّ 1967
اال�ستباقية ونقل احلرب لأرا�ضي العدو؛ ولكن مفعول الردع مل يدم طوي ً
تعر�ض
ال ،بل ّ
للت�آكل وال�رضر.

القوة وت�شغيلها كانت متالئمة ومتنا�سبة مع
حت�ضريات اجلي�ش على م�ستوى بناء ّ
التهديدات املتنامية منذ اخلم�سينيات حتى الثمانينيات من القرن املا�ضي؛ ولكن يف فرتة
الت�سعينيات ح�صل توازن وتق ّل�صت الفجوة بني الطرفني ل�صالح املقاومة ،فكان جلي�ش
العدو خطط تعالج احلا�رض وال تنظر للم�ستقبل؛ وهذا خالف نظرية الإنذار .

مع العقد الأول من القرن احلايل ،بد�أ ميزان القدرات يف نظرية القتال لدى حمور

املقاومة يتزايد بوترية �أ�رسع و�أعلى من عملية البناء التي �أجراها اجلي�ش الإ�رسائيلي مقابل
التهديدات واملخاطر املحتملة؛ وهذا ما � ّأكدته عدة حروب �ش ّنتها �إ�رسائيل ،يف متوز 2006
� -65إيتي بارون و�إيتاي �شابريا ،التقدير اال�سرتاتيجي لإ�رسائيل  ،2019-2020معهد درا�سات الأمن القومي،
2020م� ،ص.3
� -66أرئيل لفيته ،الإرث اخلطري لكوخايف ،ه�آرت�س ،بتاريخ .19-06-2022
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التطور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �سرية ر�ؤ�ساء الأركان (1948- 2022م)
ّ

درا�سات باحث

(�ضد لبنان) وحروب غزة خالل الأعوام  2008و 2012و2014؛ وجت ّلت ب�شكل �أو�ضح
ّ
يف معركة �سيف القد�س .2021
مقيدة
يف العقد الثاين من القرن احلايل  ،وجدت املنظومة الأمنية الإ�رسائيلية نف�سها ّ
ب�أبعاد و�ساحات جديدة من املخاطر والتهديدات ،انتقلت خاللها �إىل منط املعركة بني
ّ
ال�سكني
احلروب كبديل عن العمليات الوا�سعة .وقد واجهت تهديدات خمتلفة ،بدءاً من
و«الذئاب املنفردة»� ،إىل منظمات اعتمدت حرب الع�صابات ،و�صو ًال �إىل دولة �إقليمية
كربى مت ّثلت ب�إيران.
املحدثة لـ«بن غوريون» �أ�صبحت خما�سية ولي�ست ثالثية؛ فقد زيد
النظرية الأمنية
ّ
عليها احلماية والدفاع .وبالتايل انتقلت املنظومة الأمنية �إىل موقف دفاعي �أمام التهديدات
املتنامية؛ وهذا يعني االنتقال �إىل مرحلة خطرية قد تُ�ضعف من قدرة الكيان املحتل على
ال�صمود يف احلروب القادمة مع حمور املقاومة.
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ندوات المركز الدورية

حلقة نقا�ش خا�صة حول

الثروة الغازية والنفطية اللبنانية
بين الحقوق والح�صار الأمريكي
بتاريخ ُ ،22/6/2022ع ِقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية
حلقة نقا�ش خا�صة حول ق�ضية تر�سيم احلدود البحرية بني لبنان والكيان الإ�رسائيلي
و�أزمة حقل كاري�ش املتنازع عليه بينهما ،وذلك بح�ضور رئي�س مركز باحث ،الدكتور
املخت�صني يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية
يو�سف ن�رصاهلل وعدد من اخلرباء والباحثني
ّ
واالقت�صادية ،وهم:

 النائب حممد خواجة :ع�ضو كتلة التنمية والتحرير. -اللواء الركن عبد الرحمن �شحيتلي.

 العميد الركن ب�سام يا�سني :رئي�س الوفد التقني الع�سكري اللبناين املفاو�ض ال�سابق حولاحلدود البحرية اجلنوبية.
 الدكتور ح�سن مق ّلد :خبري وباحث اقت�صادي. -الدكتور عبا�س ا�سماعيل :الباحث واخلبري يف ال�ش�أن الإ�رسائيلي.

 -العميد ح�سن ب�رشو�ش.

❋ الدكتور يو�سف ن�صر اهلل (مدير مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية)
افتتح مدير مركز باحث للدرا�سات ،الدكتور يو�سف ن�رصاهلل حلقة النقا�ش بقوله:
أرحب بكم جميع ًا ،و�أ�شكر لكم ح�سن تلبيتكم لهذه الدعوة �إىل هذه
�أو ّد يف البداية �أن � ّ
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حلقة نقا�ش خا�صة حول الرثوة الغازية والنفطية اللبنانية بني احلقوق واحل�صار الأمريكي

درا�سات باحث

احللقة من النقا�ش للوقوف على �آخر امل�ستجدات حول تر�سيم احلدود بني لبنان وفل�سطني
ّ
واملخططات التي مُيكن �أن حُتبط
املحتلة وحول الرثوة النفطية والغازية وحول التهديدات
لبنان على �أكرث من �صعيد.

ال �شك �أن ارتفاع من�سوب التوتر والت�صعيد واال�شتباك بني لبنان والكيان الإ�رسائيلي

على خلفية ا�ستخدام العدو ملن�صة الغاز ومتو�ضعه �إىل اجلنوب (من اخلط  )29للمبا�رشة
ب�أعمال اال�ستخراج واملعاجلة والإنتاج ،جاء مبوازاة متغريات متداخلة حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
خارجي ًا ،ميكن القول �إن هذا الت�صعيد ح�صل و�سط ان�شغال �أمريكي باحتواء تداعيات

احلرب الأوكرانية ،ال�سيما ما يت�صل بتوفري بدائل الطاقة الرو�سية لأوروبا ،من خالل العمل

وال�سعي �إىل �إن�شاء ائتالفات غازية ونفطية ،ومن خالل ال�ضغط على الدول النفطية لزيادة
�إنتاجها ،مما يف�ضي �إىل �ضبط �أ�سعار ال�سوق عاملي ًا وجلم انعكا�ساته على الناخب الأمريكي
�سمى االنتخابات الن�صفية للكونغر�س.
ع�شية ما ُي ّ

داخلي ًا ،ح�صل هذا التوتر وهذا الت�صعيد يف ّ
ظل و�ضع لبناين داخلي بالغ ال�صعوبة ،من

ت�أ ّزم �سيا�سي وانهيار مايل واقت�صادي ي�سمح باال�ستثمار على حاجة لبنان ،وابتزازه و�إرغامه

على تلقي م�ساعدات م�رشوطة ،ودفعه �إىل تقدمي تنازالت جوهرية تت�صل بحقوقه وثرواته
النفطية والغازية ،ويف ّ
ظل رهان الإ�رسائيلي على �أن هذا االنهيار املايل واالقت�صادي من
�ش�أنه �أن ُي�سهم يف تكبيل خيارات حزب اهلل ،ويف تقييد قدراته على املبادرة والفعل،

وجعله يحاذر االندفاع باجتاه الت�صعيد الع�سكري ،وباجتاه �أي م�ستوى من الت�أزمي الذي قد

ُيف�ضي �إىل تفاقم الو�ضع الراهن.

ويف ّ
ظل رهان �أمريكي �أي�ض ًا على �إمكانية ا�ستيالب حقوق وثروات لبنان من خالل

الدفع مب�سارين متالزمني :م�سار تطميعي :من خالل احتمال منح لبنان حقل قانا مقابل
تنازله ر�سمي ًا عن كامل اخلط 29؛ وم�سار ابتزازي� :أداته عامل الوقت ،لأن لبنان ال ي�ستطيع

�أن ينتظر طوي ً
للتزود بالطاقة الأردنية وبالغاز امل�رصي وربط ًا مبا
امللحة
ال ربط ًا بحاجته ّ
ّ
يعانيه من انهيارات و�أزمات اقت�صادي ًا ومالي ًا ونقدي ًا ،ال �سيما �أن وقف هذه االنهيارات
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حلقة نقا�ش خا�صة حول الرثوة الغازية والنفطية اللبنانية بني احلقوق واحل�صار الأمريكي

درا�سات باحث

وحل هذه الأزمات يرتبط بقدرته على اال�ستثمار يف ثرواته النفطية والغازية املفرت�ضة هذا
من جهة.
ولأن ا�ستفادة لبنان من هذه الرثوات حمكومة �أي�ض ًا مبحدودية الوقت ،من خالل
احلديث عن �أن اجتاه العامل �إىل اعتماد الطاقة البديلة ،قد ي� ّؤ�س�س الحق ًا لأن تكون ثروات
لبنان بعد �سنوات� ،إذا مل يتم اال�ستفادة منها ،من دون �أي قيمة فعلية �أو جدوى اقت�صادية
بالقيا�س �إىل كلفة اال�ستخراج.
والأ�سو�أ �أن هذا التوتر ح�صل يف ّ
ظل �إرباك ر�سمي لبناين حول �سقف احلدود اللبنانية
معدل) ،وما �إذا كان اخلط  29هو �سيادي حقوقي ال ميكن
البحرية (اخلط � 29أو � 23أو ّ 23
جمرد خط يطرح يف بازار حت�سني ال�رشوط وحت�سني املكا�سب ،وذلك قبل
التنازل عنه� ،أو ّ
�أن ُي�سقط امل�س�ؤولون اللبنانيون ب�أنف�سهم ،و�سلف ًا� ،أي قيمة تفاو�ضية لهذا اخلط من خالل
ما �أدلوا به من ت�رصيحات �إعالمية ذهبت �إىل حد اعتباره خط ًا تفاو�ضي ًا لي�س �إال ،قبل �أن
ينتهي بهم الأمر �إىل تقدمي عر�ض بتعديل اخلط  ، 23ما يخرج حقل قانا من �أن يكون منطقة
متنازع عليها.
واليوم ،هناك جملة �أ�سئلة تت�صل:

 بكيفية مقاربة لبنان لهذا امللف؛ بقدرته على تثبيت حقوقه وحفظها؛ بقدرته على اال�ستثمار يف موارده ويف ثرواته؛ بقدرته على قطع الطريق على �أي مناورة تفاو�ضية �أمريكية تهدف �إىل «تنييم» هذا امللفمن جديد ،ما قد يتيح للإ�رسائيلي بفر�ض �أمر واقع؛
 -بقدرة لبنان على الإم�ساك باملعادالت اجلديدة التي �أر�ستها املقاومة ،والتي �أُريد لها �أن

تُع ّزز قدرة املفاو�ض اللبناين؛

مالحظة� :ستحاول هذه احللقة من النقا�ش �أن جتيب عن هذه الأ�سئلة و�سواها وتن�رش
�إ�ضاءة حولها.
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درا�سات باحث

❋ العميد الركن الطيّار ب�سام يا�سين :رئي�س الوفد التقني الع�سكري اللبناين املفاو�ض
ال�سابق حول احلدود البحرية اجلنوبية
بقوة
عندما ذهبنا �إىل املفاو�ضات البحرية ،كان معنا ملف تقني قانوين متني يتعلق ّ
ومتانة اخلط  ،29مرجعه درا�سات مرجعها القانون الدويل للبحار .كان ينق�ص هذا امللف
�إيداع هذا اخلط يف الأمم املتحدة لتتغري لعبة املفاو�ضات .بعد اجلل�سة الأوىل التي كانت
و�ضع فيها �رشعي ًا اخلط  ،29وعند ال�رشح التقني؛ وبد�أنا
فقط كلمات افتتاح ،والثانية التي ِ
نحن بالعر�ض الأول؛ كان هناك �إرباك �إ�رسائيلي �أمريكي وا�ضح حول املو�ضوع .فهم
اعتربوا �أن �أي طرح جديد غري مقبول ،نحن كنا جاهزين ،فح�سب القوانني ال �شيء مينع
لبنان من تقدمي �أي خط جديد لكن يجب دعمه بها� .إن اخلط  23و�ضعه لبنان يف 2009
ويف عام � 2011أودعه مبوجب مر�سوم يف الأمم املتحدة؛ ومع القفز �إىل اخلط رقم  1كان
هناك تعار�ض قانوين ما يجعل من حق لبنان �أن يطرح �أي خط جديد طاملا هو قانوين .يف
الناقورة ،الكالم كان تقني ًا ولي�س �سيا�سي ًا.
كان ميكن للبنان طرح ما يريد ،لكن كان الهدف ح�رش لبنان يف م�ساحة الـ ،860
وبالن�سبة للبنان اخلط  23غري موجود ،لأن و�ضعه يف الناقورة قانوين و�إال ف�سي�سقط كاخلط
رقم  1الإ�رسائيلي ،الذي �سقط فوراً عند �إبراز الرباهني لأنه لي�س قانوني ًا.
ظهر خط  29يف الـ  2011مع  ،PHOويف الـ  2012ظهر اخلط  29مع درا�سة مازن
ب�صبو�ص .وتبني التقرير عندما ذهب �إىل قرب�ص ،ثم يف الـ  2014جاءت درا�سة حول
العلوم البحرية قام بها خبري يف قوانني البحار جنيب م�سيحي ،اخلبري يف �أكرث من دولة حلل
م�شاكل فيما يتعلق بالقانون الدويل .خالل عامي  2018و� 2019أُر�سلت درا�سات من قيادة
اجلي�ش �إىل جمل�س الوزراء عن هذا اخلط ومل تُعر�ض .يف عام � ،2020أعددنا كتاب ًا عن اخلط
 ،29وكان من املفرت�ض �أن مي�شي لكن جاء انفجار املرف أ� ومل نكمل.
ت�صورنا بعد درا�سة امللف� ،أن هناك قناعة بحق لبنان يف اخلط  .29هناك لغط
كان ّ
بني خط حدودي وخط تفاو�ضي يف البحار وت�سميات وم�صطلحات تهدف �إىل ت�ضييع
احلقيقة .عندما يكون هناك دول متجاورة وهناك اختالف على نقاط ،وفق ًا للقانون
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الدويل ،و باال�ستعانة بخرباء من اخلارج �أو من الداخل ،تقوم كل دولة بدرا�سة مبا ي�سمى
باحلقل الأق�صى وتودعه الأمم املتحدة ،وتن�ش�أ منطقة النزاع؛ ويتم احلل عرب التفاو�ض املبا�رش
لف�ض النزاع.
�أو غري املبا�رش �أو الو�ساطة �أو التحكيم ّ
ن�ش�أت منطقة النزاع  .860نحن كنا مقتنعني عند دخولنا يف املفاو�ضات �أنه �ضمن 860

لدينا هوف� ،أن اخلط الوحيد املبني على خط الو�سط هو خط هوف اخلارج عن البحر 3

�أميال ،هذا اخلط �أعطى  %100من املطلب الإ�رسائيلي ،ال يوجد خط ا�سمه .1

هناك مبد أ� قانوين مهم جداً  Disproportional effectم�أخوذ من حماكم العامل الدولية
التي تنظر يف هذه النزاعات� ،إن ر�سمت خط �ضمن قاعدة يتفق عليها الطرفني ثم يتم
النقا�ش على معايري ت�ؤثر على اخلط :جزيرة ،طول ال�شط ،وغريها� ،إن كان ت�أثري هذه العايري
على اخلط منا�سب �أو ال .ونحن يف الناقورة حجتنا كانت قوية فاجلزيرة هي جمرد �صخر
ولكن ت�أثريها يحرم لبنان  1800كلم.2
نحن بيننا وبني قرب�ص احت�سبنا اجلزر ولكن الت�أثري كان  20كلم ،2ومع �سوريا يوجد
جزيرة �أرواد التي تن�ش�أ  Counter Balanceمع هذا اخلط ،كان هناك منطق للدفاع عن
اخلط.
نحن مل نقبل بالـ ،860قبل �أن ننزل �إىل املفاو�ضات كان هناك لقاء مع الرئي�س ،كان
هناك �سعي لأخذنا �إىل الناقورة للتفاو�ض املبا�رش مع الإ�رسائيلي بغطاء من الكل ،ولكننا مل
نقبل دون جدل لأنهم ينتظرون منا خط�أ واحد.
�إ�ضافة �إىل �أن هذا لي�س اخلط احلدودي ،لأن اخلط احلدودي هو اخلط الأدنى الذي ال
ُيناق�ش فكان اخلط الأدنى هو اخلط � ،23إذ اعتربنا �أن احلكومة اللبنانية غري متجاوبة مع
تعديل املر�سوم وو�ضع حد للأمم املتحدة يف الدفاع امل�ستميت عن اخلط.
ثم ظهر يف �شهر  4حقل قانا يف درا�سة يف اجلامعة الي�سوعية .نحن يف لبنان ن�ؤخذ
ب�رسعة ،لكن من املمكن �أن يكون هناك �أكرث من حقل بيننا وبني قرب�ص .فتغري الهدف
من التفاو�ض ،كان هدفنا يف البداية �أال نخ�رس دون اخلط  ،23تبني �أن هناك هدف جديد
وحقل قانا ي�ساوي مرتني ون�صف حقل كاري�ش ومل نعرف بعد مدى امتداده (نحتاج �إىل
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درا�سة ثالثية الأبعاد لنتعرف عليه �أكرث) �أو ات�صاله مع حقول ثانية من اجلهة الفل�سطينية.
ف�أ�صبح هدفنا حماية حقل قانا ،ممنوع الدخول يف التطبيع والعقول امل�شرتكة .ال يوجد ما
ُيلزم الدولتني االلتزام بخط قانوين �إذا اتفقوا فيما بينهما ،لكن قوة اخلط مع تغري احلكومات
والأنظمة مهم �أن تكون �صلبة.
نحن كنا نطالب �أن االتفاقات بيننا وبني الإ�رسائيليني يجب �أن تنتج عنها خط تُبعد
احلقول عن بع�ضها (بيننا وبني الإ�رسائيليني) بنا ًء على قواعد قانونية �صلبة و�إذا ا�ضطررنا يف
حال وجود ا�شرتاكات من املمكن �أن تن� أش� �رشكة من عندنا مث ً
ال ت�سحب حقوقهم وتعطيهم
من دون ات�صال مبا�رش� .إن اخلط  29مل ي�أت من ال �شيء؛ �إن الوفد الذي كان ُيفاو�ض مل يكن
ينق�صه القانونية بل الإرادة ال�سيا�سية .الآن الدولة اللبنانية تتكلم عن اخلط  ،23ال ميكننا �أن
نتكلم عن اخلط  23ونح�صل عليه؛ يجب �أن نبد أ� باخلط  29لن�صل �إىل �أقل منه.

❋ اللواء الركن عبد الرحمن �شحيتلي
�إن امللف هو ملف ّ
مركب :تقني -قانوين� -سيا�سي .مل ن�ستطع �أن ن�صل �إىل �شيء لأن
«�إ�رسائيل» دائم ًا تن�صب لنا فخ ًا وتوقعنا فيه� .أول فخ وقعنا فيه هو يف عام  2007عندما
�أعطيناهم اخلط رقم  .1عندما ذهبت �إىل قرب�ص معي اخلط  29يف الـعام � ،2011أردنا
مناق�شة خط الناقورة جتاوب الوفد الإ�رسائيلي يف �أول جل�سة؛ ثم يف اجلل�سة الالحقة
�سحب الإ�رسائيليون يدهم باعتبار �أنه من �ش�أن وزارة اخلارجية� ،أي �أنه ملف �سيا�سي ولي�س
تقني .من بعده مبا�رشة ،ذهبنا �إىل نيويورك وطلبنا تدخل �أمني عام الأمم املتحدة ،الذي كان
قد �ساعدنا يف اخلط الأزرق ،ف�أجابنا ب�أنه �سيرُ �سل قائد القوات البحرية يف «اليونيفيل»
كو�سيط بيننا وبني الإ�رسائيليني؛ �أتى �إ ّ
يل وفد � 10ضباط من البحرية لكنه ذهب ومل يعد.
ف�إ�رسائيل تريد االنتقال من و�ضعية الكيان �إىل و�ضعية الدولة؛ �أي من كيان �سيا�سي �إىل دولة
�سيا�سية ،بحيث تكون لها حدود معرتف بها دولي ًا؛ لكن حدودها البحرية وال�شمالية
الربية ال تزال غري معرتف بها دولي ًا ،لذا هناك انتقا�ص من �رشعيتها وهي تريد االتفاق معنا
من �أجل �أهداف �سيا�سية ا�سرتاتيجية.
من الناحية االقت�صادية� ،أمريكا حتتاج لت�أمني الغاز من لبنان و�إ�رسائيل ويحتاجون لزيادة
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انتاج الطاقة يف املنطقة ،فاحلرب الرو�سية-الأوكرانية طويلة ،واملو�ضوع االقت�صادي
الدويل معقّد.

لقد تعمقت كثرياً يف الناحية التقنية الذي يحتاج �إىل الناحية القانونية .من جهتنا ،ك ّلفنا
جلنة من اجلي�ش درا�سة كل خط ،لكن مل يتكلموا عن اخلط  .29يف بريطانيا ،ي�أتي الدكاترة
املخ�رضمني ،كان معنا الدكتورة ع�سف والعميد ب�صبو�ص يقول �أحد من ال PHOويقول
�أنه قد مت ر�سم اخلط  ،29وعندما �أثار العميد يف الإعالم مو�ضوع اخلط �س�ألت امل�ست�شار
خوري �إن كان هذا اخلط �أُر�سل �إىل اجلي�ش �أجاب بالإيجاب لكنني مل �أره .كلفنا قيادة
اجلي�ش �أن تقوم بدرا�سة على كل اخلطوط ،مل ي�أتوا على ذكر اخلط .29
�إن اخلط  29هو خط قانوين ر�سمي ،لكن كان يجب �أن نبد أ� بالتفاو�ض حوله قبل الآن.
�إن خط احلدود هو ما يتفق عليه الطرفني ،هل �إن �أعلنا اخلط � 29سي�ؤثر علينا؟
�إن دور الأمم املتحدة دورها �أن تُعلن اخلط ولكن هل تُلزم الدول بهذا اخلط .فالأمم
املتحدة ال تتدخل �إال بطلب من الدولتني مع ًا.

�إن املادة  74من القانون الدويل تقول �إنه �إن مل ت�صل الدول املتنازعة �إىل ّ
حل خالل
فرتة زمنية معقولة من الزمن ،يذهب املتنازعون �إىل ترتيبات مرحلية ت�سمح باال�ستفادة من
ثرواتهما .بر�أيي ف�إن الغاز مقابل الغاز معقول لكن هذا يعني �أن �إ�رسائيل متنعنا من الغاز
وت�ستعمل نفوذها والنفوذ الأمريكي ملنعنا.
فما هي الطريقة التي �سنعتمدها ملنعها من �سحب الغاز دون جر حزب اهلل؟ حزب اهلل
حتى الآن ال ُي�صنف �إرهابي ًا لأنه يعتمد قانون الإن�سانية الدولية .ولكن �إذا �رضب حزب اهلل
�صاروخ ًا على من�ش�أة ع�سكرية ف�إن اخل�سائر التي �ستدفعها �أمريكا و�إ�رسائيل �أكرب من حقل
غاز .ونحن �إذا �أر�سلنا �إىل حزب اهلل احداثيات اخلط باعتبار قطعه انتهاك لل�سيادة اللبنانية
هل يحق لنا الدفاع عنها؟
�إن املو�ضوع بحاجة لدرا�سة عميقة ،وخا�صة من الناحية القانونية والتقنية .و�أنا �أطلب
ّ
تت�شكل جلنة �أو هيئة فيها خرباء ملناق�شة ما و�صلت
�أن يتم التعريف عن كل خبري .يجب �أن
�إليه �آخر الدرا�سات حول هذه الق�ضية.
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❋ الدكتور عبا�س �إ�سماعيل( :باحث بال�ش�ؤون الإ�رسائيلية)
ال�سالم عليكم� .س�أتكلم حتديداً عن املقاربة الإ�رسائيلية للملف من ناحيتي املفاو�ضات
وا�ستخراج النفط والغاز يف حقل كاري�ش.
يدعي الإ�رسائيليون �أنهم يعملون يف حقل كاري�ش من م�ساحة م�رشوعية كاملة ومنطلق
ّ
قانوين .وهم منذ عقدين و�أكرث �إىل الآن يعملون على ا�ستخراج وتنقيب الغاز ،بالإ�ضافة
لآبار �أخرى؛ كما �أنهم ي�ستغ ّلون املوقف اللبناين املربك احلا�صل حول امل�س�ألة.
وتنطلق املقاربة الإ�رسائيلية من �رضورة اال�ستفادة واجلدوى من الطاقة امل�ستخرجة
كحد �أق�صى ،ويف احلد الأدنى من الوقت .والإ�رسائيليون ي�ستثمرون يف �أزمة الطاقة العاملية
وغريها من الأزمات الدولية لتح�سني مكانتهم ال�سيا�سية.
كما يراهن الإ�رسائيليون على ت�أثريات الأزمة االقت�صادية والإرباك ال�سيا�سي الداخلي يف
للتحرك يف مواجهة
لبنان من جهة ،وعلى امل�رشوعية الإ�رسائيلية يف العامل من جهة �أخرى
ّ
�أي عمل ميكن حلزب اهلل �أن يقوم به.
�صاف لهم؛ فهم لديهم
�أي�ض ًا ،تنطلق �إ�رسائيل من �أن كل �إجراء ينفّذونه هو ربح
ٍ
الإمكانيات واحليوية والقدرة على التطوير ،ولن يخ�رسوا �إذا ما راعوا امل�رشوعية ،ومقابل
الدولة اللبنانية املربكة.
�إن كل العنا�رص ال�سابقة حكمت اخلطاب الإ�رسائيلي الر�سمي من ناحية التنقيب يف
كاري�ش والكالم اللبناين عن الأزمة .وخطاب الإ�رسائيليني اليوم هو خطاب تهدئة ولي�س
خطاب ت�صعيد ينطلق على الت�أكيد على حق وم�رشوعية �إ�رسائيل من جهة وت�شجيع لبنان
على اال�ستفادة من موارده ،وكان حمكوم ًا مب�صلحتهم لأن خطاب الت�صعيد يف هذه املرحلة
ال يخدمهم .و�إذا ح�صلت مواجهة� ،سوف ي�ضطرون لنقلها من ال�ساحة البحرية �إىل
�ساحات �أخرى لإيجاد نوع من التوازن يف اخل�سائر لأن لبنان لي�ست لديه من�ش�آت بحرية.
�إن التغيري يف املوقف الإ�رسائيلي لي�س حمكوم ًا باالعتبارات القانونية لأنه يف القانون من
الأ�سا�س ،وجود �إ�رسائيل غري قانوين ،بل مبعادالت ال�رصاع ،لأنه يدرك �أن العامل الغربي
يراقب عن كثب ما يح�صل .لذا ،ف�إن التغيري يف املوقف الإ�رسائيلي لن يح�صل على امل�ستوى
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القانوين؛ بل فقط �إذا �شعر ب�أن مت�سكه مبوقفه �ضد الدولة اللبنانية �سيجعله يدفع الثمن من
ِقبل حزب اهلل .هنا ت�أتي �أهمية موقف حزب اهلل يف هذه امل�س�ألة لأن حلزب اهلل �أ�صبح لديه
م�رشوعية داخلية للعمل .اخلطاب الإ�رسائيلي يعك�س مراعاته لهذه امل�س�ألة وعدم الو�صول
�إليها.
�إن التعامل مع ّ
مذكرة التفاهم التي وقّعت بني �أوروبا وم�رص و�إ�رسائيل كان تهليلي؛
ولكن معظم اخلرباء واملحللني يف �إ�رسائيل اعتربوها مذكرة ولي�ست اتفاق .وهذه ّ
املذكرة
غام�ضة وتعطي هام�ش ًا كبرياً ملوقّعيها بعدم االلتزام ،لأن قدرة �إ�رسائيل على ا�ستخراج النفط
ُعد حمدودة مقارنة بحاجات �أوروبا .و�أهمية ّ
املذكرة جيو�سيا�سية �أكرث من كونها �أهمية
ت ّ
اقت�صادية.
❋ الدكتور ح�سن مق ّلد( :خبري وباحث اقت�صادي).

عدوتنا.
مهما قامت به �إ�رسائيل �أو �ستقوم به الحق ًا فهي ّ

نحن كلنا قبلنا �أن لبنان الذي ميتلك 32مليار دوالر و 17مليار دوالر يف اخلارج �أن
ُيعلن �إفال�سه من دون �أن يهتز �أحد حتى �أ�صبح الإفال�س �أمراً واقع ًا ،وكانت النتائج كارثية.

عندما �أعلننا الإفال�س ،توا�صلت مع رئي�س �أكرب كتلة نيابية وقال يل �أننا منلك  4مليارات
دوالر لكنني قلت له �أننا منلك  32مليار دوالر ف�أنا م�س�ؤول عن الأرقام .ثم بعد �سنتني،
هو بنف�سه �س�ألني عن �رصف  20مليار دوالر ف�أجبته نعم وهذا دليل على كالمي .وهذا
الإفال�س جاء بقرار �أمريكي.
�إن قرار �إفال�س امل�صارف هو قرار �أمريكي ولي�س عبقرية لبنانية مثل تدمري املرف�أ .عندما
جرى احلوار اللبناين مع ال�صينيني كان باالتفاق مع رئي�س اجلمهورية وغريه ،وكنت معهم
على توا�صل على الهاتف يف �شباط  ،2018وكان االتفاق على  12مليار و 800مليون
دوالر على  10م�شاريع حمددة ولكن الداخل مل يوافق .واليوم �أتى الرو�س مب�صفاة جديدة
وبكفالة م�رصفية من بنك �أجنبي ،ووافقوا على ت�أمني غاز للبنان من الآن حتى بدء ا�ستخراج
 5ماليني مرت مكعب ّجمان ًا؛ ولكن مل تتم املوافقة على ذلك .فمن اتخذ هذه القرارات؟
قيل يل �أن اخلط  29هو بدعة ،و�آخر قال يل �أننا �سنتفق مع �إ�رسائيل ب�رسعة كبرية،
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وامل�س�ؤولني غري مهتمني به لأنهم ال يريدون الو�صول �إىل حل مهما بذلنا جهداً.
م�رشوع طاقة �شم�سية  958ميغا يحتاج لت�سعة �شهور لينتهي ،والأموال موجودة لكن
من تكلف ملتابعة املو�ضوع غري قادر على متابعته لأ�سباب �شخ�صية.
�إذا ك ّنا مقتنعني باخلط  29ولكن امل�س�ؤولني غري مهتمني به ،فماذا نفعل؟

اليوم بـ  3مليارات دوالر من الـ  12مليار املوجودة ميكن عمل الكثري ولكن عندما
تكت�شف �أن من يلعب بالدوالر موجود يف ال�شياح ويف النبطية وهم غري م�ستعدين
للو�صول �إىل حل.
�إن الإ�رسائيليني ي�ضيعون الوقت؛ فهذا اخلط ال جدوى اقت�صادية منه .ومن خالل
طريقتنا يف �إدارة ملف حقل كاري�ش وحقوقنا البحرية ،نحن ننفّذ ما يريد الأمريكيون
والإ�رسائيليون فقط .وهذا اخلط �إذا عمل لن يغطي  %5من حاجات �أوروبا.
❋ �سعادة النائب محمد خواجه (نائب يف الربملان اللبناين  -كتلة التنمية والتحرير)
بداية �أ�شكر مركز باحث على �إتاحة الفر�صة و�أ�شكر الدكتور يو�سف ن�رص اهلل على هذه
أقدر مداخالت الأ�ساتذة يف هذا املو�ضوع.
احللقة من النقا�ش ،و� ّ
�إن �سوء �إدارة الأزمة �أ�سوء من الأزمة بحد ذاتها ،ف�إن �سوء �إدارة الأزمة من ِقبلنا ينبع
وتعدد
وتعدد االرتباطات
تعدد الر�ؤو�س فيه
ّ
ّ
من تركيبة النظام ال�سيا�سية والطائفية ومن ّ
الإرادات .ومع الوقت هذا النظام الطائفي ركب طبقة �سيا�سية اجتماعية مت�سلطة �أفراد
وم�ؤ�س�سات ،قادرة على ح�ساب �أنفا�سنا ولي�س فقط ح�ساب �أموالنا .لذا فعلى الرغم من
�إرادة املواجهة لدى النا�س ف�إن طبيعة النظام اللبناين وطبيعة ارتباط امل�سيطرين على هذا
النظام مع اخلارج فالف�ساد منت�رش يف النظام .هذا يرتقي �إىل م�ستوى اخليانة .لذا ،نحن
بحاجة �إىل عملية �إ�صالحية جذرية.
و�إذا كان العنوان الثابت هو الف�شل فيما يخ�ص معاجلة �أزماتنا الداخلية� ،أفال منلك
خياراً للنجاح يف معاجلة �أزمة خارجية واحدة؟
�سيرتك.
نحن متم�سكون باخلط  ،29لكن التقدير الأقرب �إىل الواقع �أنه ُ
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درا�سات باحث

بالن�سبة يل ف�أنا �أريد كل فل�سطني؛ لكن واقعي ًا نحن علينا العمل بالقانون .ف�أي م�ستند
مدعم بالقانون �سي�سقط فوراً.
غري ّ
مث ً
قدمت �رشكة �سيمنز
ال ،الآمن ي�ستطيع �أن يقنعني ملاذا ال ن�ستطيع توفري الكهرباء؟ لقد ّ

الأملانية هدية لنا وهي التي تعرف اخلريطة اللبنانية للكهرباء فقد عملت يف اخلم�سينات
على ما �أظن يف لبنان ،قدمت عر�ض ًا قبل �سنوات لتنفيذ معملني للكهرباء وت�أمني 1100

ميغاوات خالل �سنة ون�صف على الغاز ،والكلفة على الغاز� 7.1سنت بينما الآن ندفع بني

19و � 20سنت على كل كيلوواط ،مع خم�س �سنني �سماح ،على �أن يتم دفع  %15من الكلفة
نقداً ،وهم يدفعون  %85ندفعهم مقابل فائدة  %2على مدى � 30سنة .بالإ�ضافة �إىل �إعادة

ترميم �شبكات الكهرباء واملحطات لأننا لدينا �أكرب كمية هدر يف العامل ،كل هذا مقابل
 750مليون دوالر بالتق�سيط .وكان ميكن لنا �أن نذهب مع رئي�س �إدارة املناق�صات ملزيد

من ال�شفافية ونقوم بالتفاو�ض معهم ونطلب منهم �أن ندفع  550مليون دوالر املوجودة يف

ال�سحوبات اخلا�صة دفعة واحدة و�أنا متفق مع الرئي�س بري حول هذا املو�ضوع ،ونطلب
منهم �أن يتم ت�أمني الكهرباء خالل �سنة بدل ال�سنة والن�صف؛ ولكن ،كالعادة ،ال نتلقى �أي
جواب من ِقبل ال�سيا�سيني.

❋ مداخلة الدكتور ح�سن مق ّلد( :خبري وباحث اقت�صادي).
لدينا الآن معملني كل واحد منهما ميكنه �أن يزودنا  450ميغاوات �إذا وفرنا الغاز ولكننا
غري قادرين على ت�شغيلهما .بالإ�ضافة �إىل بناء معامل جديدة.
❋ �سعادة النائب محمد خواجه (نائب يف الربملان اللبناين  -كتلة التنمية والتحرير)
الآن وزير الكهرباء ،يح�رض القليل من الأردن ومن م�رص ومن غريها .هذا لي�س �إدارة

لهذه الأزمة بل «مللمة».

نحن ،كمجتمع وك�شعب وكدولة ،يف م�أزق كبري ،وعلينا �أن ّ
نفكر بكيفية اخلال�ص

منه .نعم ،ميكن لنا �أن نتم�سك بحقوقنا البحرية النفطية والغازية �أ�سا�س للخال�ص ،لكننا
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درا�سات باحث

ال نعرف حتى الآن الإجابات على �أ�سئلتنا .مث ً
ال ،ماذا حدث بالبوك رقم4؟ �أين التقرير
النهائي يف التحقيق؟
لي�س هناك غاز هذا ما يقوله لنا فقط .هناك �إرادة �أمريكية مبحا�رصتنا؛ فلماذا ال نبحث

يف العامل عن �رشكة جديدة تعمل على التنقيب عن النفط عندنا؟

❋ مداخلة الدكتور ح�سن مق ّلد( :خبري وباحث اقت�صادي).
�أنا ذهبت لدى الرو�س من �أجل هذا املو�ضوع فماذا كان اجلواب؟ �أنتم ال ت�ستطيعون

تامني م�صفاة �أو غاز؟ اتفقوا �أنتم فيما بع�ضكم وتعالوا عندما ت�صبحوا جديني.

❋ العميد ح�سن ب�شرو�ش
بداية� ،أ�شكر مركز باحث للدرا�سات .و�أريد �أن �ألفت النظر �أنه خالل وجودي يف جلنة

تر�سيم احلدود ،وكنت الرئي�س التقني فيها ،حيث بد�أنا بالرت�سيم
الربي منذ  2006حتى
ّ

 ،2017اقرتحنا املقطع التجريبي ،و�أن نبد أ� من البحر؛ وقد �صدرت حينها املوافقة الدولية

على املقطع التجريبي.

كان معنا مهند�سني طوبوغرافيا وغريها يومها ،و�ضعنا خالل ع�رش �سنوات نقاط احلدود
نر�سم احلدود ،وبقي اخلالف حول نقطة الناقورة .خالل مراحل� ،أنهينا خالل
ولكن مل ّ
ع�رش �سنوات .خالل هذه الفرتة كنا جلنة و�ضع النقاط ال�سابقة على احلدود.
تفاج�أنا �أن هناك تغيري يف النقطة ،مت رفعها ..30،32،33
❋

مداخلة اللواء الركن عبد الرحمن �شحيتلي
عام الـ 2000عندما حدث االن�سحاب� ،أزاحوا نقطة احلدود  30مرت مل تُذكر هذه

العملية .عندما قدمنا خط رقمي  Digital lineللأمم املتحدة مل يقبلوا به الإ�رسائيليون.

وبعد الرجوع للرئي�س ال�سنيورة ،واملفاو�ضات اعتمده الإ�رسائيليون لأ�سباب تقنية ومل
يعرتفوا به فعلي ًا.
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❋ العميد ح�سن ب�شرو�ش
وعن مراحل و�ضع النقاط على احلدود� ،أقول �إنه بعد حترير �سنة  2000ظهر اخلط
الأزرق الذي و�ضعه الر�سن؛ ثم يف عام  .2006خالل رئا�ستي للجنة تر�سيم احلدود تبني
�أن هناك  13نقطة خالفية مل يتم التوافق حولها ب�ش�أن احلدود اللبنانية.
نحن لن نقبل �أن تبقى نقطة الناقورة نقطة خالف ويف كل مرة ن�ؤجلها.
ومن بني النقاط اخلالفية الأهم كانت منطقة الناقورة ،لكننا حتى الآن مل ن�صل �إىل حل.

❋ مداخلة العميد ب�سام يا�سين
عام  ،2018وقف ال�شباب على نقطة الناقورة .هذه النقطة م�صريية بالن�سبة للإ�رسائيلي
وهم يتحركون فوراً عندما نحاول �أن ن�أخذ احداثياتها.

�أي ّ
حل لهذا املو�ضوع من املمكن �أن يكون �سيا�سي ًا ،ولكن يجب �أن يكون فيه �أي�ض ًا
جانب تقني .احلدود هي مو�ضوع مبد�أي �سيادي ال مزح فيه ،و�أي حل يجب �أن يكون
مبني ًا على قاعدة حتقق �أهداف املرحلة ،حتى ال نعود �إىل اتفاق � 17أيار فبعد � 3سنوات
يعتربنا اجليل اجلديد �أننا بعنا .هذا املو�ضوع بحاجة �إىل فريق وجلنة لدرا�سة النقاط اخلالفية
بعمق.
�أنا عملت مع �أهم من يدر�س علم التفاو�ض يف ال�سوربون يف فرن�سا يف هذا املو�ضوع.
�آمل �أن ن�صل حلل لهذا املو�ضوع دون اللجوء �إىل احلرب .وبر�أيي ،ال م�صلحة حلزب
اهلل وال للإ�رسائيليني يف احلرب واملقاومة ال ميكنها الدخول يف عمل من �ش�أنه �أن يجعل
العامل ُي�شكك يف م�رشوعيته لأن الكل يف انتظار خط أ� من هذا النوع.
�إن الإ�رسائيلي ال يبيع دون �أن يح�صل على الثمن لكننا نبيع وال نح�صل على �أي ثمن.

ولكن هناك رف�ض �إ�رسائيلي لنقا�ش نقطة الناقورة لأنها تعتربها نقطة �أ�سا�سية بالن�سبة لها.

❋ مداخلة اللواء �شحيتلي
لدينا  6طرق بالقانون لر�سم احلدود البحرية ،و�إحداها تتق�سم �إىل � 3أجزاء� .أنا كان
عندي معلومات �أن الإ�رسائيلي يراهن على ثالثة �أمور -1 :اخلالف الداخلي يف لبنان،
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-2وغياب امل�صداقية مع اخلارج؛ وبالتايل  -3لي�س هناك م�ستثمرون من اخلارج ،ب�سبب
هذه النقاط الثالث؛ لذا ،قد ال يتم ا�ستخراج الغاز من املياه اللبنانية.
كتبت ال�سفري يف  :9/10/2015طالب �شحيتلي احلكومة بالقيام باخلطوات الدبلوما�سية
الالزمة ال�ستعادة احلدود البحرية اجلنوبية املعلنة والإ�ستعا�ضة عنها بحدود �أخرى (تكون
نقطة � )23 primeأنا �أ�سميت اخلط  29نقطة  23 primeيومها ،لت�صبح املنطقة املتنازع
عليها  1720كلم مربع ن�صفها يف املنطقة اللبنانية ون�صفها الآخر يف اجلهة اجلنوبية املقابلة.
كان من املفرت�ض �أن ُنبلغ املفاو�ض الأمريكي �أن وقت التفاو�ض انتهى و�أن املفاو�ضات
ف�شلت ،ونذهب �إىل حل امل�شاكل عرب التفاو�ض التحكيم �أو غريها.
بح�ضور الرئي�س بري� ،أنا عر�ضت على رئي�س الوفد املفاو�ض الأمريكي �أن ن�أخذ هوف
ونكمل باملفاو�ضات لكن الأمريكي �أوقف املفاو�ضات و�أوقف احلل.

ولكن الأمريكي لي�س مفاو�ض ًا نزيه ًا ،وهو �أوقف التفاو�ض منذ العام  .2013على
احلكومة اللبنانية �إيقاف التعاون مع امل�ست�شارين يف التفاو�ض ،وعليها �أن ّ
ت�شكل هيئة
حمددة وغري مفتوحة
قانونية ترعى ولكن تدير عملية التفاو�ض ،وتعطي الأمريكيني مهلة ّ
لإيجاد حل عادل لهذه الق�ضية امل�صريية.
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الندوة ال�سيا�سية الدورية

ّ
(جدة – طهران):
قمتي
ال�شرق الأو�سط بين ّ

قراءة في المخاطر والتحديات والفر�ص

بتاريخ ُ ،28/7/2022ع ِقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية
(جدة – طهران) :قراءة يف املخاطر
قمتي ّ
حلقة نقا�ش بعنوان« :ال�رشق الأو�سط بني ّ
والتحديات والفر�ص» ،وذلك بح�ضور رئي�س مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية
واال�سرتاتيجية ،الدكتور يو�سف ن�رصاهلل ،وعدد من الباحثني املخت�صني يف ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية؛ وهم:
الدكتور �سيف دعنا  :عميد كليّة العلوم االجتماعية يف جامعة وي�سكون�سن-الدكتور عماد رزق  :رئي�س اال�ست�شارية للدرا�سات اال�سرتاتيجية.

الأ�ستاذ مروان عبد العال  :م�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.الدكتور عبا�س �إ�سماعيل  :الباحث واخلبري يف ال�ش�ؤون الإ�رسائيلية.حما�ض يف العالقات الدولية.
-الدكتور جمال واكيم � :أ�ستاذ رِ

الدكتور يو�سف ن�رص اهلل :رئي�س مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية

معمقة للفر�ص والتهديدات� ،أو
هذه احللقة من النقا�ش تهدف �إىل تكوين قراءة ّ
القمتني املذكورتني.
للمخاطر والتحديات واالنعكا�سات الناجتة عن ّ

هناك �سمات تاريخية بلحاظ غنى هذه املنطقة باملوارد ،وبلحاظ املوقع اال�سرتاتيجي
عب عنها
لها ،كما ّ
بتعدد الالعبني الفاعلني وتداخل م�صاحلهم فيها .وهذه ال�سمات رّ
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قمتي ّ
ال�رشق الأو�سط بني ّ

درا�سات باحث

بو�ضوح امل�س�ؤول الأمريكي ال�سابق دني�س رو�س ،بقوله� :إنك قد ال تريد االنخراط مع
ال�رشق الأو�سط ،لكن ال�رشق الأو�سط يريد االنخراط معك.
وبدلت يف
لقد حفرت احلرب الرو�سية – الأوكرانية الأخرية يف ال�رشق الأو�سط عميق ًا ّ
معطياته .فهي من جهة �ألزمت الرئي�س الأمريكي جو بايدن بتعديل �سيا�ساته و�إعادة ترتيب
�أولوياته ،حيث �أجرى ا�ستدارة �أو التفافة ،و�أعاد االتفاق النووي الإيراين �إىل الرف؛ كما
جعل الوقوف على املطالب واملخاوف والهواج�س اخلا�صة باحللفاء اخلليجيني وال�سعوديني
جمدداً.
يف �صدارة االهتمامات الأمريكية ّ

وقد حملت هذه الزيارة �أهداف ًا طموحة ،منها ما يت�صل باحتواء تداعيات احلرب
الأوكرانية ،خا�صة جلهة ت�أمني بدائل عن الطاقة الرو�سية �إىل �أوروبا ،وجلم انعكا�سات
ارتفاع �أ�سعار النفط على الداخل وعلى الناخب الأمريكي� ،سيما ع�شية االنتخابات
الن�صفية املرتقبة ؛ ومنها ما يت�صل بامل�ساعي الأمريكية لتعميق اندماج الكيان الإ�رسائيلي يف
املنطقة وتعزيز تكامله مع بع�ض الدول العربية ،وحتديداً تلك التي عقدت معه «اتفاقيات
�إبراهيمية» ،من خالل الدفع باجتاه بناء حتالفات �أمنية وع�سكرية و�إن�شاء تعاون دفاعي فيما
ي�سمى الناتو العربي ،بدعوى �أن هذه الدول �أ�صبحت تت�شارك
بينها؛ وكان احلديث عن ما ّ
املخاوف ب�ش�أن التهديد الوجودي الذي مت ّثله �إيران؛ ومنها ما يت�صل بالرغبة الأمريكية يف
�إعادة ترتيب �أو حت�صني �ساحة ال�رشق الأو�سط ،التي بدا �أنها �ساحة قابلة لالخرتاق من ِقبل
خ�صوم الواليات املتحدة والأعداء اال�سرتاتيجيني لها .ومن جهة ثانية ،دفعت التطورات
الأخرية الرئي�س الرو�سي لإعادة النظر برهاناته ال�سابقة حول ال�رشاكة مع الأوروبيني،
مبوازاة تعزيز توجهاته ال�رشقية والعمل على متتينها مع �أعداء الواليات املتحدة الأمريكية
وخ�صومها� ،سواء من خالل تو�سيع التحالفات الأمنية والع�سكرية� ،أو عرب تعزيز التبادل
التجاري مع تلك الدول.
القمتان من ر�سائل ،وانعكا�س
هذه احللقة النقا�شية تطمح للوقوف على ما حملته هاتان ّ
هذه الر�سائل على املنطقة وعلى ال�رصاع العربي -الإ�رسائيلي ،وعلى م�ستقبل الق�ضية
الفل�سطينية .
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(جدة – طهران) :قراءة يف املخاطر والتحديات والفر�ص
قمتي ّ
ال�رشق الأو�سط بني ّ

درا�سات باحث

د� .سيف دعنا :عميد كليّة العلوم االجتماعية في جامعة وي�سكون�سن
م�ساء اخلري ،و�شكراً ملركز باحث للدرا�سات على هذه الدعوة.
حتدث عن زيارة الرئي�س
قال ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل يف �أحد خطاباته الأخرية ،حني ّ
الأمريكي جو بايدن الأخرية للمنطقة� ،إن حالة بايدن ال�صحية والنف�سية هي تعبري عن حال
�أمريكا .ويف احلقيقة ،هذه الكلمة هي كلمة مفتاحية لفهم زيارة بايدن من حيث الأهداف.
فالرئي�س الأمريكي زار املنطقة يف مرحلة جتد الواليات املتحدة نف�سها يف �أ�ضعف حاالتها،
القوة الع�سكرية.
من حيث م�ؤ�شرّ
القوة االقت�صادية ،وحتى ّ
القوة ال�سيا�سية �أو ّ
ّ

و�أي�ض ًا ،لقد زار بايدن املنطقة يف �أ�ضعف حاالت الإدارة الأمريكية؛ فهذه الإدارة رمبا
تكون �أ�ضعف الإدارات الأمريكية ،ورئي�سها هو �أ�ضعف الر�ؤ�ساء الأمريكيني منذ احلرب
العاملية الثانية.

املرة الأوىل التي يتم فيها الت�شكيك يف �رشعية الرئي�س املنتخب ؛ وما حدث يف
وكانت ّ
كانون الثاين عام  2021قبل تن�صيب جو بايدن ب�أ�سبوعني ،من حماولة اقتحام الكونغر�س
من ِقبل �أن�صار دونالد ترامب هي خري دليل .وحتى الآن ،هناك عدد كبري من �أع�ضاء
والنواب ،الذين يعتربون �أن بايدن هو رئي�س غري �رشعي،و�أن
الكونغر�س يف جمل�سي ال�شيوخ ّ
االنتخابات متّت �رسقتها؛ وهذه حالة غري م�سبوقة يف الواليات املتحدة.
عب التاريخ عن التحوالت
لكن،
ّ
وكمتخ�ص�صني يف علم االجتماع� ،أحيان ًا نرى كيف ُي رّ
عرب موا�صفات �شخ�صية للقائد� .س�أعطي مثلني :املثل الأول حول �آخر الأباطرة يف
الإمرباطورية الرومانية �أثناء انحدارها ،وهو رومولو�س �أوغ�سط�س ،والذي اتخذ ا�سم
�أوغ�سط�س ،الق�سم الثاين من اال�سم ،كتقليد يف الإمرباطورية الرومانية من ِقبل الذين
للت�شبه بامل�ؤ�س�سة الإمرباطورية ،حيث مت حتريف اال�سم عند النا�س
اتخذوا هذا اال�سم
ّ
وامل� ّؤرخني ،لأن رومولو�س �أوغ�ستولو�س كانت تعني حرفي ًا ال�ضعيف وال�صغري والتافه؛
وكانت هناك �سخرية �شديدة منه .و ُيقال لدى امل� ّؤرخني �إن الإمرباطورية هي التي ت�صنع
الأباطرة ولي�س العك�س؛ وبالتايل ف�إن �ضعف �أوغ�سط�س كان نتاج ًا ل�ضعف الإمرباطورية،
ولكن التاريخ جعلها تتج ّلى يف �ضعفه ال�شخ�صي؛ وهذا ما ق�صدته يف بداية حديثي  .ويف
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درا�سات باحث

التاريخ العربي لدينا منوذج م�شابه ،ما حدث يف الأندل�س؛ لدينا عبد اهلل ال�صغري ،والذي
و�سماه العرب بالزغابي� ،أي امل�ش�ؤوم �أو التعي�س.
�سماه الإ�سبان �( el chicoأي ال�صغري)ّ ،
ّ
�أبا عبد اهلل ال�صغري كان �آخر ملوك الأندل�س ،وهو من قام بت�سليم غرناطة� ،آخر الإمارات
العربية يف �إ�سبانيا �أو يف الأندل�س� .إن �سقوط غرناطة على يد �أبي عبد اهلل ال�صغري حدث
وتف�سخ الدولة الإ�سالمية �إىل � 22إمارة.
قبل ذلك بقرون؛ �أي منذ �سقوط اخلالفة الأموية
ّ
لكن ال�سقوط النهائي للدولة العربية الإ�سالمية يف الأندل�س ح�صل على يد �أحد الأمراء
ال�ضعيفني جداً.
من هنا ،عندما كنت �أ�ستمع لل�سيد ح�سن ن�رص اهلل ،الحظت �أن نظرته كانت نظرة
تاريخية عميقة ،حيث ربط بني حالة بايدن كتمثيل ومنوذج للحالة الأمريكية العامة .لهذا
قلت �إن بايدن زار املنطقة يف ظل �أ�ضعف حاالت �أمريكا ،وهي يف حالة تراجع كبري؛ كما
زار املنطقة كمم ّثل لأ�ضعف الإدارات الأمريكية منذ احلرب العاملية الثانية.
ت�ضمنت ق�ضية
ّ
وبغ�ض النظر عن الأهداف املر�سومة جلولة الرئي�س الأمريكي ،والتي ّ
الطاقة (والكل يدرك �أهميتها يف �إطار زيارة بايدن) ،ت�أتي حماولة الإدارة الأمريكية دمج
الكيان ال�صهيوين يف املنطقة ،من خالل املجموعة اخلليجية وبع�ض الدول العربية ،مع
اال�ستمرار يف حماولة احتواء ال�صني ومواجهة �إيران.
فيما يخ�ص مواجهة ال�صني ،تبدو م�ؤ�رشات ال�ضعف الأمريكية وا�ضحة؛ فاقت�صادي ًا
كقوة مهيمنة كونها مل تعد الدولة امل�ساهمة يف الإنتاج العاملي
الواليات املتحدة تراجعت ّ
�أكرث من �أي دولة �أخرى .ويف ال�سابق كان للواليات املتحدة هام�ش كبري جداً ،وكانت
�أكرث الدول امل�ساهمة يف الإنتاج العاملي .ففي نهاية الأربعينيات ،كانت امل�ساهمة الأمريكية
يف الإنتاج العاملي ت�ساوي الن�صف تقريب ًا ( .)%49ويف نهاية ال�ستينات �أ�صبحت الن�سبة
%35؛ �أما اليوم ،فهي باتت نحو  .%17وهذا الهبوط رافقه �صعود قوى �أخرى ،بقيا�س
القوى ال�رشائية ؛ وهو القيا�س الأكادميي الذي يعتمد القيمة ال�رشائية للدوالر يف
ّ
تعدد ّ
الدولة .لقد جتاوزت ال�صني الواليات املتحدة جلهة �إ�سهامها يف الإنتاج العاملي .وهذه
خ�سارة مهمة للجانب الأمريكي.
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درا�سات باحث

�سيا�سي ًا ،علينا �أن ندر�س فقط الت�سويق الذي ح�صل يف الواليات املتحدة فيما يخ�ص
العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا ،والذي مل يكن ك ّله ل�صالح الواليات املتحدة.
�صوتت �ضد العملية الع�سكرية� ،أو هي امتنعت عن الت�صويت يف الأمم
فن�صف الدول تقريب ًا ّ
املتحدة .ويف احلقيقة� ،إن الواليات املتحدة مل ت�ستطع �أن جتمع عدداً كبرياً من الأ�صوات �أو
�أن تتجاوز الأ�صوات الأخرى .وهذا م�ؤ�شرّ لرتاجع الهيمنة ال�سيا�سية الأمريكية.

فيما يخ�ص ال�صني وال�رصاع مع رو�سيا ،بدت زيارة بايدن للمنطقة ك�آخر املحاوالت
الأمريكية املتكررة لإعادة الرتتيب والتنظيم اال�سرتاتيجي لإقليم غرب �آ�سيا� ،أو لل�رشق
التفرغ للمواجهة مع ال�صني ورو�سيا؛
الأو�سط� ،أو للمنطقة العربية وما حولها ،من �أجل ّ
وهذه املحاوالت م�ستمرة على الأقل منذ العام  .2011ولكن يف خ�ضم ال�رصاع الأمريكي
البينية بني دول اخلليج
مع ال�صني ،ح�صلت ّ
حتوالت كربى يف املنطقة ،لدرجة �أن التجارة ْ
البينية بني دول اخلليج و�أوروبا ،وهي ال�رشيك الأ�سا�سي
وال�صني قد جتاوزت كثرياً التجارة ْ
لدول اخلليج� .أما الآن ،فباتت ال�صني ال�رشيك الأ�سا�سي الأهم بالن�سبة �إىل دول اخلليج؛
والتبادل التجاري بني ال�سعودية وال�صني ال ميكن مقارنته مع التبادل التجاري بني ال�سعودية
والواليات املتحدة الأمريكية؛ وقيمة التبادل التجاري بني ال�سعودية والواليات املتحدة
الأمريكية هي �أقل من  19مليار دوالر �سنوي ًا ،بينما و�صلت قيمة التبادل بني ال�سعودية
وال�صني �إىل ما يقارب  70مليار دوالر �سنوي ًا؛ ولتجارة البرتول عالقة �أ�سا�سية بالطبع ؛
البينية بني دول اخلليج فقط
ولكن يف النتيجة هذا م�ؤ�رش مهم .كما تبلغ قيمة التجارة ْ
وال�صني نحو  200مليار دوالر؛ ولكن الأهم �أنها ا�ستبقت التبادل ال�صيني مع �أوروبا،
والذي يبلغ نحو � 150أو  160مليار دوالر �سنوي ًا.
�إذاً ،يف ظل غياب الواليات املتحدة �شبه الكامل ،مع ان�شغالها ب�إعادة ترتيب هيكلية
تتفرغ ملواجهة ال�صني ورو�سيا و�إيران الحق ًا ،كانت
ال�رشق الأو�سط وفق م�صاحلها ،وحتى ّ
املنطقة تتغيرّ ل�صالح ال�صني ورو�سيا ،وبالأخ�ص لناحية تعزيز الوجود الرو�سي فيها.
وبغ�ض النظر عن الأهداف الأمريكية الكبرية ،ف�إن الأمور يف املنطقة تظل مرتبطة
عليه،
ّ
بحال الزائر -بايدن -وبحال الدولة التي ي�ستند �إليها -الواليات املتحدة -وبحال الإدارة
املرتبط بها.
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لقد زار الرئي�س الأمريكي املنطقة يف �أ�ضعف حاالت �أمريكا� ،أي يف �سياق تاريخي
واقت�صادي و�سيا�سي ترتاجع فيه بالده بوترية �أ�رسع من �أي وقت م�ضى .وبالتايل هذا يدفعنا
للت�شكيك يف قدرة �إدارة بايدن على حتقيق كل �أهداف الزيارة املر�سومة ،كما كانت احلال
لدى الإدارات ال�سابقة يف الثمانينات �أو يف الت�سعينات.

قوة �أو نفوذ الرئي�س الأمريكي يف الداخل ،وحتديداً
على اجلانب الآخر ،يجب ر�صد ّ
من خالل �شعبيته ،حيث ك�شفت ا�ستطالعات الر�أي عن تراجع كبري يف �شعبية الرئي�س
وللمرة الأوىل منذ احلرب العاملية الأوىل ،يح�صل
بايدن .واجلانب الآخر مي ّثل يف �أنه،
ّ
ت�شكيك ب�رشعية الرئي�س؛ وهناك حماوالت جدية داخل الكونغر�س يف هذا الإطار.

املح�صلة ،نرى �أن املنطقة قد ا�ست�ضافت رئي�س ًا �ضعيف ًا ،لإدارة �ضعيفة ،ولدولة �أو
ويف
ّ
لإمرباطورية يف حالة تراجع؛ ونحن جند انعكا�سات هذه احلالة يف كل تفا�صيل جولة
بايدن الأخرية.

الأ�ستاذ مروان عبد العال :م�س�ؤول الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين في لبنان
ا�ستناداً �إىل ما �سبق ،ميكننا القول �إن قدرة الإدارة الأمريكية يف ال�ضغط على الكيان
الإ�رسائيلي باتت �أ�ضعف من ال�سابق� ،إ�ضافة �إىل خوفها من اللوبي اليهودي يف الواليات
املتحدة ،خا�صة �أنها على �أبواب انتخابات ن�صفية حا�سمة للكونغر�س.
وعليه ،ف�إن املهمة الرئي�سية لزيارة بايدن للمنطقة كانت �ضبط الإيقاع فيها ولي�س
�أكرث .و�إذا تك ّلمنا عن فل�سطني ،نالحظ �أن البع�ض كانوا يعتربون ما جرى يف االنتخابات
الأمريكية املا�ضية هو انت�صار لهم؛ وهذا ما مل يح�صل.
رحبوا بزيارة بايدن هم الفل�سطينيون .وعلى ما يبدو كانت هناك
لذا ،الوحيدون الذين ّ
م�ساعدات �أمريكية حمدودة لإبقاء ال�سلطة على قيد احلياة ولإدامة فكرة املفاو�ضات وحتقيق
الت�سوية ،على الرغم من �أن بايدن كان وا�ضح ًا �أن هذه معجزة ال ميكن �أن يحقّقها ال�سيد
امل�سيح و�أنها فكرة بعيدة املنال.
مرة
بالن�سبة للم�سائل الأخرى املتعلقة باملنطقة ،كان هناك تراجع �أمريكي كبري؛ فلأول ّ
مل يكن هناك ربط بني الطاقة وال�سيا�سة ،ودائم ًا كان ي�صدر تعهد عربي(�سعودي) بزيادة
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الإنتاج؛ ولكن ال�سعوديون يخافون من رو�سيا وال�صني ،وكان هناك �شبه حتذير منهما بهذا
ال�صدد.
�أما بالن�سبة لإ�رسائيل ،فم�رشوع التحالف �ضد �إيران هي جزء �أ�سا�سي منه؛ لكن هناك
�أكرث من دولة خليجية ال تريد �أن ت�أتي ب�إ�رسائيل �إىل حدودها.
بالقيم وامل�صالح .ففي ق�ضية �شريين �أبو عاقلة الحظنا �أن القيم
والنقطة الثانية ترتبط ِ
غابت عند ح�ضور امل�صالح.
ويف النهاية ،يبدو �أن هذه الزيارة قد ف�شلت يف تهديد حمور املقاومة؛ وكانت الر�سالة
قمة طهران ،مع مناق�شتها لق�ضايا مرتبطة بالأزمة ال�سورية.
البديهية هي ّ
�إن ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة هي �سيا�سة �إ�رسائيلية؛ و�أعتقد �أن الر ّد الرو�سي فيما
يخ�ص الوكالة اليهودية «�سوخنوت» (طردها من رو�سيا) �أتى يف هذا ال�سياق.

قمة طهران ،وهي �أن رو�سيا لي�ست معزولة وال
وهناك �أي�ض ًا ر�سالة غري مبا�رشة ّ
وجهتها ّ
معاقبة وال حما�رصة؛ و�إيران كذلك.

الدكتور جمال واكيم� :أ�ستاذ في العالقات الدولية
ما �س�أقوله ين�سجم مع ما قيل �آنف ًاّ � .أو ًال ،هناك دالئل على مزيد من الرتاجع يف الإدارة
الأمريكية؛ ومل تكن �شعبية دونالد ترامب وجميئه من خارج بيئة النخب التقليدية (رغم �أنه
لي�س �سوي ًا وال راديكالي ًا) �سوى نتيجة و�صول النخب احلاكمة �إىل �أزمة ب�ش�أن ا�ستحالة
اال�ستمرار مب�رشوع فر�ض الأحاد ّية ،وذلك نتيجة تراجع قدرة الواليات املتحدة اقت�صادي ًا،
ويف جمال البنى التحتية ،وحتى يف املجاالت الع�سكرية والتكنولوجية التي بد�أ الرو�س
بالتفوق فيها .لذاّ ،
�شكل انتخاب جو بايدن عودة للنخب التقليدية التي حكمت الواليات
ّ
املجمع ال�صناعي
تعب عن م�صالح
املتحدة منذ �أوا�سط ال�ستينات وحتى اليوم ،والتي رّ
ّ
والع�سكري.
مل يكن مقبو ًال من بايدن فيما يخ�ص الأزمة االقت�صادية يف البالد ،اال�ستمرار باعتماد
النموذج الإ�شرتاكي؛ لذا جل�أ بايدن �إىل حل على املدى الق�صري ،من خالل طباعة العملة؛
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فمنذ بداية العام  2022مت �ضخ  6تريليون دوالر يف ال�سوق ،ما �أ ّدى �إىل ارتفاع يف
�أ�سعار الذهب� .أما تراجع �سعر الأون�صة �أمام الدوالر ،فح�صل ب�سبب �سيا�سات م�صطنعة
�أو مرجتلة ،عرب رفع ن�سبة الفائدة على الدوالر .وهذا على املدى املنظور قد ي�ؤ ّدي �إىل
انفراجات ،لكنه على املدى املتو�سط والبعيد �سوف يفاقم ق�ضية الت�ضخم ،والذي بلغت
�أرقامه حالي ًا  ،%8وهي الأعلى منذ ثالثة عقود؛ �أما الت�ضخم الفعلي ،فيفوق %30
بالن�سبة لبع�ض ال�سلع.
كان الأمريكيون ّ
يحذرون القوى ال�سيا�سية من هذه الرتهالت .وكانت عملية التطويق
التي قادتها الواليات املتحدة الأمريكية ملنع الدول ذات القدرة الإنتاجية الكربى من
الو�صول �إىل التجارة الدولية عرب طرق املالحة البحرية ( %80من التجارة الدولية متر عرب
املالحة البحرية) .وكان ر ّد ال�صني عرب �إطالق مبادرة احلزام والطريق التي تق�صرّ امل�سافات
ثم كان الر ّد الأمريكي الأخري باالن�سحاب
عرب النقل الربي و�سكك احلديد وغريها؛ ومن ّ
الفو�ضوي من �أفغان�ستان وحماولة تفجري �سكك احلديد حولها.
�أما االنقالب الأخري الذي ح�صل يف �أوكرانيا يف العام  ،2014فكان الهدف منه �رضب
العمق الرو�سي واالنطالق منه �إىل كازاخ�ستان لتق�سيم رو�سيا و�سلب خرياتها من ِقبل
الأمريكيني.
ويف منطقتنا ،الأمريكيون يريدون فقط فر�ض «�صفقة القرن» .وعملية ال�سالم وفق
مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم انتهت يف ربيع  1996مع انتخاب نتنياهو كرئي�س لوزراء
الكيان الإ�رسائيلي؛ بعدها كانت هناك حمطات ،لكن الأ�سا�س ّ
ظل كما هو؛ عدم �إعطاء
الفل�سطينيني �أي �شيء ،تهمي�ش لبنان وفل�سطني وتق�سيم لبنان و�سوريا والعراق؛ وهذا ما
مل�سناه خالل احلرب ال�سورية وغزو العراق قبلها.

وعملي ًا ،ف�إن �صفقة القرن تعني �إطالق امل�رشوع ال�صهيوين العن�رصي والتو�سعي كما
يقدم �شيئ ًا للطرف الفل�سطيني؛ وتكمن
يرغب الإ�رسائيليون والأمريكيون ،والذي ال ّ
امل�شكلة لدى الطرف املقابل� ،أي ال�سلطة الفل�سطينية ،يف غياب �أي م�رشوع بديل لديها
للمواجهة؛ واجلواب اجلاهز عند قيادتها �أن ّ
احلل حم�صور بالعودة �إىل املفاو�ضات والتبعية
الكاملة للطرف الآخر.
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ال�رشق الأو�سط بني ّ

درا�سات باحث

�أما بالن�سبة لل�سعوديني والإماراتيني ،فالربيع العربي كان حماولة �أمريكية ال�ستغالل عالقة
كمر�شح
بع�ض الأنظمة العربية بالإخوان امل�سلمني .لذا عندما طرح حممد بن �سلمان نف�سه
ّ
قوته يف �إطار احلرب اليمنية
لدى اجلهات الأمريكية كان يلحظ هذا اجلانب؛ وهذا ّ
�رس ّ
اجلارية.
جدة كان نائب حاكم منطقة مكة؛
قمة ّ
كذلك ،من ا�ستقبل الرئي�س الأمريكي بايدن يف ّ
وهذه امل�س�ألة لها داللة.
بايدن بد أ� بزيارته من الكيان ال�صهيوين ،وكان هناك دعم كامل منه للقيادة الإ�رسائيلية؛
جدة ،حيث ّ
ركز على حتريك م�سار
ثم التقى بقيادة ال�سلطة لوقت ق�صري لينتقل بعدها �إىل ّ
ّ
قمة بريوت العربية2002؛ لكن امل�س�ألة
التطبيع العربي مع «�إ�رسائيل» والعودة �إىل مبادرة ّ
الأ�سا�سية التي �أتى بايدن لأجلها كانت النفط.
وتاريخي ًا ،كان النفط ُي�ستعمل �ضد اخل�صم ،مثلما ح�صل مع ال�شاه ،ما �أ ّدى حينها �إىل
اندالع �أزمة داخلية يف �إيران؛ لكن ال�سعوديني مل ي�ستطيعوا جماراة الأمريكيني يف هذه
امل�س�ألة حالي ًا لعدة �أ�سباب ّ � :أو ًال  :عدم الرغبة؛ وثاني ًا :عدم القدرة؛ فال�سعودية ال ت�ستطيع
ح�صة رو�سيا
رفع �إنتاجها لأكرث من  13مليون برميل يف اليوم ،وال ت�ستطيع التعوي�ض عن ّ
ح�صة ال�سعودية؛ والآن هناك طلب متزايد على النفط
يف �سوق النفط العاملي التي تفوق ّ
يف جمتمعات �ضخمة تتحول �إىل جمتمعات مدنية ،مثل ال�صني والهند ،خالف ًا للأو�ضاع
يف ال�سبعينات والثمانينات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فال�سعوديون والإماراتيون وامل�رصيون الذين
قدموا الوالء والطاعة املطلقة للأمريكيني ،يتز ّلفون حالي ًا للإخوان امل�سلمني؛ وهذا ي�صب
ّ
يتحول من �أحادي القطبية �إىل
يف �إطار تنويع عالقاتهم اخلارجية داخل نظام عاملي بد أ�
ّ
متعدد الأقطاب .فمث ً
ال ،هناك اليوم يف الإمارات مدار�س تع ّلم اللغة ال�صينية.

�إذاً ،نحن �أمام حتوالت �ستنعك�س على ّ
كل املنطقة .لكن امل�شكلة بالن�سبة لفل�سطني
ولبنان هي غياب القيادات العاجزة عن �إيجاد م�رشوع بديل؛ فال�سلطة الفل�سطينية ال بديل
التوجه �رشق ًا ؛ لكن ال�سعوديني
لديها ،ونحن يف لبنان نتحدث منذ �سنوات عن �رضورة
ّ
والإماراتيني �سبقونا؛ و�شكراً.
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(جدة – طهران) :قراءة يف املخاطر والتحديات والفر�ص
قمتي ّ
ال�رشق الأو�سط بني ّ

درا�سات باحث

الدكتور عبا�س �إ�سماعيل :الباحث والخبير في ال�ش�أن الإ�سرائيلي
كانت زيارة الرئي�س الأمريكي بايدن �إىل املنطقة مطلوبة �إ�رسائيلي ًا ،وذلك العتبارات
داخلية � ّأو ًال ؛ فاحلكومة ّ
تفككت ،وهناك حالي ًا حكومة انتقالية؛ ومن املتعارف عليه يف
وقوة �شعبية �أكرث.
الكيان �أن �أي �صورة مل�س�ؤول �إ�رسائيلي قرب رئي�س �أمريكي تعطيه �رشعية ّ

باملنظور الداخلي� ،صحيح �أن رئي�س احلكومة يائري البيد حقّق ما �أراد ،لكنه مل
يحرم خ�صمه من اال�ستفادة من ثمار هذه الزيارة ،لأن بايدن خرق الربوتوكول و�س ّلم

املن�صة .ويف النقا�ش الإ�رسائيلي حول هذا الأمر قيل �إن نتنياهو
على بنيامني نتنياهو على ّ
�ضجة �إعالمية �أكرث من البيد.
ا�ستجلب ّ

يف امللف الإيراين ،كانت النتيجة �صفراً ،والإ�رسائيلي مل ي�أخذ �أي وعود من الزائر
الأمريكي ،حيث كان الإ�رسائيلي ينتظر موقف ًا ب�ش�أن �أمرين يتعلقان ب�إيران :اخليار الع�سكري
�ضدها ،وحتديد مهلة زمنية لوقف املفاو�ضات النووية معها.
ّ
يف امللف ال�سعودي ،كانت النتائج �أي�ض ًا دون التوقعات .وقد تبينّ  ،بعد ّ
كل التقارير

�سمى الناتو العربي -الإ�رسائيلي� ،أن ال �صلة لإ�رسائيل بهذا
واملواقف التهويلية حول ما ُي ّ
الطرح؛ ّ
وكل ما تريده الأخرية هو �أن ت�ستفيد من منظومة الإنذار الإقليمي العربية ،لأنه
حني ت�ضع «�إ�رسائيل» رادارات قريبة من �إيران والعراق واليمن ،ويف حال �إطالق �صواريخ
عليها ،تكون لديها فرتة زمنية للتعامل معها.
�أما يف امللف الفل�سطيني ،فلم ينزعج الإ�رسائيلي من مواقف الرئي�س الأمريكي ومل
فاج�أ بها .لذلك ،كان �إعالن القد�س (الأمريكي– الإ�رسائيلي امل�شرتك) مبثابة جائزة تر�ضية
ُي َ
للإ�رسائيلي ،وتعوي�ض ًا عن حتقيق �أي �إجناز �سيا�سي يف ملفات �أخرى.
و�أختم قراءتي لزيارة بايدن با�ستنتاج �أن «�إ�رسائيل» باتت �أ�ضعف من �أمريكا؛ فاالرتباط
بينهما هو ارتباط ع�ضوي وبنيوي؛ وك ّلما �ضعفت �أمريكا ت�ضعف «�إ�رسائيل».
للقمة التي ح�صلت يف طهران ،فكان ملفت ًا للنظر �أنه مل يتكلم عنها �سوى
�أما بالن�سبة ّ
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن يف الكني�ست رام بن براك ،الذي ع ّلق فقط بالقول
بالقمة،
�إن التعاون بني رو�سيا و�إيران ٌ
مثري للقلق .لكن كان هناك اهتمام �إعالمي �إ�رسائيلي ّ
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(جدة – طهران) :قراءة يف املخاطر والتحديات والفر�ص
قمتي ّ
ال�رشق الأو�سط بني ّ

درا�سات باحث

والتي جاءت يف �سياق املعركة على ال�رشق الأو�سط بني مو�سكو وا�شنطن ،وهي تهدف
�سماه الإعالم الإ�رسائيلي بـ«حمور ال�رش
لت�شكيل حمور م�ضاد للمحور الأمريكي ،والذي ّ
قمة طهران كانت تقليداً لقمة بايدن يف
»2022؛ ّ
وقدرت و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية �أن ّ
جدة.
ّ
وحول زيارة الرئي�س الرو�سي بوتني لإيران ،فقد اعتربتها الأو�ساط الإ�رسائيلية حدث ًا
مهم ًا ،وهو ينطوي على ر�سالة �سيا�سية ب�أن رو�سيا كانت وال تزال يف املنطقة ،مع حتذير
للإ�رسائيليني(ب�سبب موقفهم من احلرب يف �أوكرانيا) من خالل تفعيل التحالف بني �إيران
ورو�سيا.
وبطبيعة احلال ،هذا التعاون الرو�سي  -الإيراين ي�شمل اجلانبني الع�سكري واالقت�صادي،
للقمة يف طهران
خا�صة بعد �أن طلبت رو�سيا طائرات م�سيرّ ة من �إيران؛ و�أي�ض ًا ،هناك عالقة ّ
بال�ساحة ال�سورية ،من ناحية طلب �إيران من رو�سيا الت�ضييق على االعتداءات الإ�رسائيلية
ُ�شن �ضد مواقع لإيران وحلفائها يف �سوريا.
التي ت ّ
القمة يف �إيران القلق يف «�إ�رسائيل» ،وخا�صة جلهة احتمال ح�صول
كذلك� ،أثارت ّ
تداعيات �أمنية على احلدود ال�شمالية لها من ِقبل حزب اهلل.

ختام ًا ،وبالن�سبة للإ�رسائيليني ،فكما �أن زيارة بايدن �إىل املنطقة كانت مطلوبة ،كانت
زيارة بوتني �إىل طهران مطلوبة �أي�ض ًا ،لأنها متنح م�رشوعية لإيران وتع ّزز دورها ،وتُ�ضعف
احتماالت خرق �إيران على امل�ستوى االقت�صادي وغريه؛ بينما هدف «�إ�رسائيل» الثابت هو
�إ�ضعاف �إيران وعزلها و�سحب ال�رشعية عنها.
ولأن زيارة بوتني �إىل �إيران قد تكون لها كذلك تداعيات على م�ستوى �سوريا وعلى
م�ستوى املنطقة ،فهي ُع ّدت يف غري �صالح «�إ�رسائيل» ،بل ومقلقة جداً لها.

الدكتور عماد رزق :رئي�س اال�ست�شارية للدرا�سات اال�ستراتيجية
بداي ًة �أ�شكركم على هذا اللقاء� .س�أحتدث � ّأو ًال عن �أهمية زيارة الرئي�س الرو�سي فالدميري
جدة وطهران الأخريتني ،مع حتديد
قمتي ّ
ثم �أعقد مقارنة موجزة بني ّ
بوتني لإيران ،ومن ّ
لقمة طهران.
نظرة رو�سيا ّ
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قمتي ّ
ال�رشق الأو�سط بني ّ

درا�سات باحث

ننطلق من امل�شهد الإقليمي ،فامل�شهد الدويل ،لرن�صد بعد ذلك ال�رصاع اخلفي الذي
جدة ومقارنته
ح�صل على امل�ستوى الإعالمي ،وحتديداً كيفية ا�ستقبال ال�سعوديني لبايدن يف ّ
با�ستقبالهم لأوباما قبل �سنوات ،لأن جزءاً كبرياً ّمما يجري على امل�ستوى الإقليمي والدويل
يتم تظهريه عادة عرب و�سائل الإعالم.
يج�سد �سيطرة �أمريكا على �أوروبا؛ فجزء كبري من
ويف احلديث عن الناتو ،نقول �إنه ّ
التوجه والتمويل) �سار يف خ�ضم معركة
�إعالم املقاومة ،والإعالم امل�ضاد (الأمريكي
ّ
م�ضخمة.
�إعالمية حمرتفة ،لكن مبفردات
ّ
�إن الهدف الأ�سا�سي يف جدة كان بحث التحالف الإ�رسائيلي -الهندي -الأمريكي-
من�صات التوا�صل االجتماعي؛ ونحن نتكلم هنا عن
الإماراتي ،والذي جرى متريره عرب ّ
حتالف ي�ستكمل التحالفات يف �رشق �آ�سيا ،وذلك ال�ستهداف ال�صني ولي�س رو�سيا فقط ؛
فاملعركة الأ�سا�سية الآن هي �أمريكية  -رو�سية حت�ضريية ملرحلة .2032
بالتزامن ،ومع و�صول بايدن �إىل الكيان� ،أعلن الأخري عن تلزمي �شاطئ حيفا للجانب
ال�صيني وللجانب الهندي؛ �إذاً ،هناك �رصاع دويل و�إقليمي مع �إعادة متو�ضع لكل �أطراف
ال�رصاع؛ واجلانب الإ�رسائيلي �سبقنا ب�أ�شواط يف االجتاه نحو �رشق �آ�سيا .فحتى الإ�رسائيلي
بات ي�ؤمن بالتعددية القطبية وي�سعى �إىل ا�ستبدال الأحادية بتعددية «املحافظ» املالية
واالقت�صادية ؛ ومل يعد الأمريكي الالعب الأ�سا�سي بالن�سبة للكيان ،والذي بات ي ّتجه نحو
ال�صني ورو�سيا والهند وغريها.
ونلفت هنا �إىل الإيديولوجيا اال�ستقاللية التي يعتنقها الرئي�س الرو�سي بوتني بنا ًء على
�أفكار ُملهمه يفغيني برمياكوف (اليهودي)  .وحتى يهود الكيان ال�صهيوين الذين يرف�ضون
فكرة ال�شتات ،قد �أقاموا دولة مركزية لهم (يف فل�سطني)؛ وما يقومون به اليوم هي
جمرد �ألعاب تعمية على البعد اال�سرتاتيجي لديهم لل�سيطرة على البور�صة العاملية ،وعلى
ّ
التكنولوجيا ،كما على م�صادر الطاقة واملوا�صالت.
الأمريكي �أي�ض ًا يريد الطاقة واملوا�صالت كي ي�ستكمل �سيطرته على العامل� .أما
الإ�رسائيلي ،فرييد �أكرث من ذلك!
�صيف 1444 - 2022هـ ـ العدد

73

162

(جدة – طهران) :قراءة يف املخاطر والتحديات والفر�ص
قمتي ّ
ال�رشق الأو�سط بني ّ
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هناك ثالثة مواقف مهمة ،ويجدر ا�ستذكارها ،والتي �أطلقها ٌ
كل من م�ست�شار الأمن
القومي الأمريكي ال�سابق جون بولتون ،ورئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ال�سابق بنيامني
نتنياهو ،يف �أوقات خمتلفة .يف كانون �سنة  2018قال نتنياهو �إنه �سي�ضغط على الرئي�س
بوتني ب�ش�أن ال�صواريخ الإيرانية يف لبنان؛ و�أ�ضاف ب�أنه �سيتوجه �إىل مو�سكو ملناق�شة ق�ضيتي
�إيران و�سوريا مع بوتني .ويف حزيران ّ � 2018أكد نتنياهو للرئي�س الرو�سي ولوزير اخلارجية
الأمريكية الأ�سبق مايك بومبيو ،على وجوب ان�سحاب الإيرانيني من �سوريا بالكامل .وقبل
العام  2018قال بولتون �إن الرئي�س بوتني قال له �إنه ال ميكنه �إجبار �إيران على االن�سحاب
من �سوريا؛ �أما اجلزء الثاين من كالم بولنت فيوحي ب�أنه يرغب بان�سحابها من هناك� .إذاً،
كان هناك تركيز �أمريكي يف تلك املرحلة على زرع الفتنة بني �إيران ورو�سيا.
باملقابل ،يف العام  2019جرى تو�سيع للتحالف على امل�ستوى الع�سكري،مع تكثيف
للزيارات بني اجلانبني الإيراين والرو�سي .رو�سيا تو�سعت باجتاه درعا واحلدود اللبنانية،
وبات التن�سيق مع الطرف الإيراين �أكرب حتى على ال�صعيد االقت�صادي.
�إذاً ،هناك م�شهدية �إقليمية جديدة ،جزء منها يظهر يف الإعالم واجلزء الآخر يف امليدان.
يف امل�شهد الدويل ،وفيما يخ�ص �إقليم كاراباخ والنزاع حوله بني �أرمينيا و�أذربيجان،
فقد ّمت (بالن�سبة للأمريكيني) قطع �رشيان العالقة بني ال�شمال واجلنوب عرب �إيران و�أذربيجان؛
وهكذا ميكن تف�سري ما ح�صل يف كازاخ�ستان الذي اتّهمت به تركيا؛ كما �سمعنا عن حوار
�أمريكي � -أطل�سي مع اجلانب الرو�سي ،والذي طلب �ضمانات مكتوبة من �أمريكا بالتوقف
عن الزحف �رشق ًا.
واملق�صود �أن كل هذه التطورات كانت ت�ستهدف الأمن القومي الرو�سي يف النهاية،
لأن الأمريكيني يعتربون �أن �أي تطور رو�سي ،حتى على ال�صعيد التكنولوجيُ ،يعترب خطراً
بالت�سبب بجائحة كورونا؛
على امل�صالح الأمريكية .من هنا كان االتهام الأمريكي لل�صني
ّ
يهدد �أمريكا فع ً
ال هو ال�صناعة والتكنولوجيا ولي�س الع�سكر.
فما ّ
لذا ،ف�إن الرئي�س بوتني يعتمد ا�سرتاتيجية امت�صا�ص اخللل يف املنظومة التي يبنيها يف
مواجهة اال�سرتاتيجيات الأمريكية ،قبل ح�صول اال�صطدام الكبري مع ال�صني؛ فيما ي�سعى
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اجلانب ال�صيني الحتواء البعد العدائي يف اجلانب الأمريكي على طريقته.
عندما فر�ضت ال�رضيبة يف ال�صني على تبادل الب�ضائع مت تق�سيمها �إىل جمموعات؛
وال�صينيون لي�سوا �ضد العوملة ،بل هم دخلوا فيها حتى اعترب الأمريكيون �أنه مت خطف
العوملة .وبالن�سبة لل�صينيني ،هم اعتقدوا �أن املواجهة مع الواليات املتحدة �ستح�صل ما بني
عامي  2020و .2025وبينما بد�أ الأمريكي باملواجهة يف الـعام ّ � ،2020أجل ال�صيني تلك
املواجهة حتى �سنة  .2032يف ذكرى اجلي�ش ال�صيني الـ ،95قال امللحق الع�سكري ال�صيني
م�ستعدون للتحرك الع�سكري من �أجل ال�صني ومن �أجل تايوان؛
يف بريوت �إن ال�صينيني
ّ
وقد �سمع امللحق الأمريكي هذا التهديد.
�إذاً ،ميكن اخت�صار عناوين املرحلة القادمة بالن�سبة للجانب الرو�سي كما ي�أتي :الطاقة،
الغذاء والعمالت .هذه هي الأ�سا�سيات؛ �أما اجلانب ال�صيني ،فلديه بعد رابع وهو البعد
التكنولوجي .وبالن�سبة للأمريكي ،ف�إن التكنولوجيا الع�سكرية ت�ساعد ال�صني على كيفية
حماية نف�سها وغريها.
تو�سع ال�صني من
وفيما يجري تفعيل التحالف بني اليابان والواليات املتحدة و�أ�سرتالياّ ،
حتالفاتها وعالقاتها ،والهند حمور فيها.
واليوم ،الأمريكي ي�ستبدل البعد املتعلق باخلليج ك�أمن قومي للواليات املتحدة بالبعد
املرتبط ب�أ�سرتاليا وكندا وبحر ال�شمال ،حيث برزت �أهمية النفط والغاز �إىل ال�صدارة.
كذلك ،يظهر اال�شتباك الرو�سي  -الفرن�سي يف �أفريقيا ك proxyلل�رصاع الأطل�سي-
ال�صيني ،وال�صني قد تنخرط يف هذا ال�رصاع؛ لكن رو�سيا متقدمة عليها ،لأنها �أقوى على
امل�ستوى الع�سكري ولي�س التجاري؛ من هنا �أتت زيارة وزير اخلارجية الرو�سية الفروف
�إىل م�رص وزيارات وزير اخلارجية الأمريكي بلينكن والرئي�س الفرن�سي ماكرون �إىل عدة
دول �أفريقية.
ويف هذا الإطار املعقّد بدت تركيا غائبة ن�سبي ًا؛ فهي لي�ست موثوقة ب�سبب وجود
جدة ،ر ّد
قمة ّ
�رصاع تناف�سي بينها وبني ال�سعودية .والرتكي الذي ي�شعر �أنه خ�رس يف ّ
با�ستهداف الأرا�ضي العراقية وال�سورية .والرئي�س الرو�سي و�ضع لأردوغان بع�ض ال�رشوط
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قمة طهران  .كما يبدو �أن الرئي�س بوتني قد �أعطى �شبه تفوي�ض للجانب الإيراين ب�إدارة
يف ّ
املنطقة .فالرو�سي الذي كان يتحدث عن �رشاكات يتحدث الآن عن حتالفات؛ وهو ي�شعر
�أن املرحلة املقبلة قد حتمل رهانات وحتديات كبرية (من ِقبل الأمريكيني وحلفائهم) .لذا
�أعلن الرو�س �أخرياً �أنهم مع احلر�س الثوري؛ وهذا ما مينح الذراع الع�سكري لإيران يف
املنطقة دوراً �أكرب.

قمة
حول املو�ضوع االقت�صادي حتديداً� ،أ�شري �إىل �أنه مت التوافق مع ال�سيد القائد يف ّ
طهران على اتفاقية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية الطويلة الأمد(� 25سنة) ،على �أن يكون اجلانب
الإيراين حمور مركزية اقت�صادية -ع�سكرية بني �شمال جنوب� -شمال جنوب �رشق؛
و�أعتقد �أننا ذاهبون �إىل ا�شتباك �أو�سع يف و�سط �آ�سيا ،و�ستكون �إيران حموره ،و�صو ًال
حتى باك�ستان �أفغان�ستان وطاجك�ستان و�أوزباك�ستان ،حيث توجد حتركات يف �إحدى
�أقاليمها .وبالتايل ،هناك م�شهدية جديدة يف عمق �آ�سيا و�رشقها وغربها ،واحتماالت
الت�صادم كبرية.
و�أخرياً ،قد حت�صل يف املرحلة القادمة عملية �إعادة متو�ضع ا�سرتاتيجية؛ وامل�ؤ�شرّ ات،
خا�صة لدى اجلانب الرو�سي ،ت�صاعدية.

الدكتور يو�سف ن�صر اهلل:
يف هذه اجلولة النقا�شية الأوىل كانت هناك �آراء متناق�ضة ،والتي ت�ستدرج عدة �أ�سئلة
مهمة :
ال�س�ؤال الأول :حول زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن للكيان الإ�رسائيلي وتو ّددهالالفت لنتنياهو؛ هل كان دافع بايدن هو خ�شيته من الرتاجع �أمام اجلمهوريني ع�شية
االنتخابات الن�صفية يف الكونغر�س ،وب�سبب خوفه من ت�أثري اللوبي اليهودي؟ لقد �سعى
مقررة
بايدن لأخذ م�سافة من كل الأطراف قبيل تلك االنتخابات� ،سيما �أن زيارته كانت ّ
قبل انهيار احلكومة الإ�رسائيلية ومل ت� ّؤجل.
 ال�س�ؤال الثاين :هل مازالت العملية الع�سكرية الرتكية يف �رشق �سوريا قائمة ،خا�صة بعدقمة طهران الأخرية ب�أن العملية الرتكية انتهت؟ �إن جزءاً من التخبط
ظهور م�ؤ�رشات قبل ّ
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الذي نراه حالي ًا �سببه �أن الرتكي مل ي�أخذ �ضوء �أخ�رض للعملية الع�سكرية؛ ال من الرو�سي وال
غ�ض نظر من الإيراين؛ فما م�ستقبل هذه العملية  :هل ُق ّزمت،
من الأمريكي ،وال �أخذ حتى ّ
�أم �أنها ال تزال عملية وا�سعة ،وما الثمن الذي �أخذه الرو�سي �أو الإيراين من الأتراك ؟
�ضجة
جمرد ّ
ال�س�ؤال الثالث :حول ف�شل ما ّي�سمى الناتو العربي .بتقديري �أن امل�رشوع هو ّ
�إعالمية ،لأن الإ�رسائيليني يرف�ضون �أن ين�ضموا حللف الناتو املزعوم كونهم �سيتكفّلون
بالقتال نيابة عن الآخرين ،بينما هم ي�سعون لأن ُيقاتل الآخرون معهم ؛ وهناك بالفعل قلق
ّ
�ست�شكل الناتو هي دول متخا�صمة �سيا�سي ًا فيما بينها ،فكيف
�إ�رسائيلي منه؛ فالدول التي
�ستن�سق على امل�ستوى الأمني والع�سكري؟ كما �أن مواقف بع�ض الدول من �إيران هي
ّ
مواقف جيدة ولي�ست �سيئة؛ وهذا ي�شمل الغزل الإماراتي للجمهورية الإ�سالمية يف �إيران.
املو�ضوع الأخري يتعلق باحلرب؛ وبتقديري �أنه ال يوجد �أحد من الفاعلني معني
بح�صولها؛ �إن زيارة بايدن �إىل املنطقة كانت ل�ضبط �أ�سعار النفط و�إيجاد م�صدر بديل عن
النفط الرو�سي لأوروبا ،وزيادة الإنتاج النفطي اخلليجي ،وجلم انعكا�سات هذه الأزمة
على الناخب الأمريكي؛ ف�أي حرب �إقليمية �ست�ؤ ّثر على �أ�سعار النفط .هذا بالإ�ضافة حلدث
املونديال وحجم اال�ستثمارات القطرية فيه ؛ وبالتايل ف�إن �أحد �أهداف اللقاء الذي ّمت يف
قطر �أخرياً حول ا�ستئناف املفاو�ضات النووية بني �إيران واملجموعة الدولية ،هو �إر�سال
معني باحلرب ،ف�إن �أي
ر�سالة للجميع ب�أنه ال حرب جديدة يف املنطقة .ورغم �أنه ال �أحد ّ
فاملحر�ضات جاهزة،
خط أ� يف ح�سابات �أي طرف من الأطراف قد ي�ؤ ّدي �إىل ن�شوبها؛
ّ
وهناك تداخل وت�شابك كبري يف امل�صالح لدى �أطراف ال�رصاع.

الأ�ستاذ مروان عبد العال
قوة �أمريكا؛ لكننا ك ّنا نتكلم عن القدرة على ال�ضغط
قوة «�إ�رسائيل» هي من ّ
�صحيح �أن ّ
عليها فقط.
جدة مبا�رشة �أتى وفد من وزارة الدفاع الأمريكية �إىل املنطقة ،وناق�ش فكرة
قمة ّ
بعد ّ
الدفاع عن املجتمع .هناك حديث (عربي) مع وا�شنطن حول �رضورة العمل يف جمايل
الأمن واالقت�صاد على ح�ساب الإعالم وال�سيا�سة!
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واملق�صود �أننا يجب �أن نعمل على ال�صعيد اال�سرتاتيجي ونتح�ضرّ لكل االحتماالت،
بحد ذاتها.
حتى لو كنا نعمل على حتقيق ال�سالم؛ فاحلرب لي�ست هدف ًا ّ

الدكتور عبا�س �إ�سماعيل
�إن اخل�صومة التي �أن�ش�أها نتنياهو �أثناء حكم �أوباما مع احلزب الدميقراطي ال ميكن �أن
ت�ستمر ب�سبب االعرتا�ض من الداخل الإ�رسائيلي .وكان �أ�صل اخلالف ب�ش�أن ا�صطفاف
نتنياهو مع ترامب �ضد �أوباما هو مواقف الطرفني من �إيران ومن الق�ضية الفل�سطينية؛ وهذا
ما جعل نتنياهو يتخذ موقف ًا مماث ً
ال من بايدن حني �أراد الأخري �إعادة االتفاق النووي مع
حمبته لنتنياهو يف هذه
�إيران ومناق�شة حلول للق�ضية الفل�سطينية .لذا بايدن �أراد �أن ُيظهر ّ
املرحلة ال�صعبة بالذات.
معنية بحرب ال تخو�ضها ولكنها و�ضعت �أهدافها؛ وجزء من �سيا�ستها
�إن «�إ�رسائيل» ّ
جر �إيران �إىل تلك احلرب من خالل االغتياالت وغريها.
هو ّ

حول مو�ضوع الناتو العربي�« ،إ�رسائيل» ترف�ض الدخول يف حتالف مع �أمريكا كي ال
تُلزم مبا تقبل به �أمريكا؛ فكيف تقبل بالتحالف مع الدول العربية؟!

الدكتور جمال واكيم
فيما يتعلق بعملية ع�سكرية تركية حمتملة يف �شمال �سوريا ،ف�إن الكالم عنها انتهى
ل�سببنيّ � :أو ًال :التدخل الرو�سي والإيراين؛ فالرو�س يرف�ضون العملية الرتكية ،وهم مل
يعطوا �أردوغان ما �أراده من «منطقة �أمنية» ،لكنهم �أعطوه موقف ًا حا�سم ًا ّ
يركز على وحدة
الأرا�ضي ال�سورية؛ وهذا ما طم�أنه لناحية عدم القبول بكيان كردي منف�صل.
جدة ،واجلزء الآخر بد�أ ُيرتجم
قمة ّ
قمة طهران ،فكان جزء منها يهدف للر ّد على ّ
�أما ّ
عملي ًا عرب ما يح�صل يف �شمال �سوريا من ن�رش اجلي�ش ال�سوري يف بع�ض املناطق� ،أو من
خالل ا�ستهداف القاعدة الع�سكرية الأمريكية يف �شمال �رشق �سوريا.
�أي�ض ًا ،ما دفع ب�أردوغان للتوجه �رشق ًا هو التوتر مع اليونان ،حيث الأزمة كبرية جداً
تقدر بـ  150مليار دوالر،
بني الدولتني .وهي تفجرت منذ � 12سنة ،وكانت ديون اليونان ّ
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والتي ّمت ح ّلها باال�ستدانة؛ �أما اليوم ،فقد ت�ضاعفت ديون اليونان �إىل  350مليار دوالر؛
ّ
وحل هذه الأزمة كان بالتنقيب عن الرثوات النفطية يف البحر .وح�سب معلوماتي ،هناك
�إنفاق يوناين على الت�سلح يف ذروة املديونية ،وحماوالت للح�صول على طائرات  f 35من
اجليل اخلام�س؛ �أما �أحدث طائرة يف الرت�سانة اجلوية الرتكية فهي  F16من اجليل الرابع ،لأن
�أمريكا منعت ح�صول الأتراك على الطائرات الأمريكية احلديثة ب�سبب �رشائهم منظومات
 S400للدفاع اجلوي من رو�سيا .وامل�شكلة هنا �أن مدى الطائرات اليونانية احلديثة �أبعد
بكثري من مدى الطائرات الرتكية؛ وهذا ي�ؤ ّدي �إىل خلل كبري يف التوازن الع�سكري بني
تركيا واليونان.
هناك �أي�ض ًا ت�سليح للجزر اليونانية املط ّلة على الأرا�ضي الرتكية .وقد يذهب اليونانيون
�إىل حرب مع الأتراك هرب ًا من �أزمتهم الداخلية؛ وقد يحاولون املوازنة بني �إر�ضاء الرو�سي
والإيراين من جهة والأمريكي من جهة �أخرى ،لينتزعوا �أكرب قدر من املكت�سبات ؛ وهذا
أرجح عدم ح�صول عملية ع�سكرية تركية يف �شمال �سوريا.
الأمر انعك�س يف �أوكرانيا .لذا � ّ

�أما من ناحية «�إ�رسائيل» ،فهي تتعامل مع ال�صني يف خمتلف املجاالت ،وخا�صة يف جمال
البحث العلمي ،وبن�سب �أكرب ّمما لدينا؛ وهكذا الأمر بالن�سبة لرو�سيا؛ لكن يف الوقت عينه،
الرو�سي �أو ال�صيني �أو الأوروبي يتعامل مع «�إ�رسائيل» كدولة عادية مثل غريها من الدول،
متفوقة على غريها.
ولي�ست ّ
�أما الواليات املتحدة الأمريكية ،فعالقتها هي عالقة ع�ضوية مع «�إ�رسائيل»؛ والنظر �إىل
ت�رسع بظهور ال�سيد امل�سيح هي م�س�ألة عقائدية.
�إ�رسائيل كدولة ّ

�إن املهمة الأ�سا�سية لإ�رسائيل اليوم هي ال�سيطرة على م�رص .لذا قد تكون هناك رغبة
لدى «�إ�رسائيل» للدخول يف حلف «الناتو العربي»؛ لكن ال �أعتقد �أنها �ستدخل يف �رشاكة
مت�ساوية مع الإمارات وال�سعودية وغريها؛ ولكن �ستكون �رشاكتها �رشاكة هيمنة على
الأطراف الأخرى.

والالفت هنا كان موقف النظام امل�رصي ،الذي يتج ّنب منذ العام  1974املواجهة مع
الواليات املتحدة ،لأنه دفع �أثمان ًا باهظة يف حرب 1967؛ ولكنه �أدرك �أي�ض ًا �أن اخل�ضوع
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الكامل والوالء املطلق لأمريكا يجعله تابع ًا لها كلي ًا .وم�رص الآن ترى �أن هناك ت�آك ً
ال
لدورها الإقليمي ولأمنها القومي ،يف ليبيا واليمن والبحر الأحمر وال�سودان وتركيا ويف
ال�رشق عموم ًا ؛ وهي حتاول ترميم هذا الدور من دون ال�صدام مع الواليات املتحدة ،مع
طيبة مع رو�سيا؛ وزيارة الوزير الرو�سي الفروف للقاهرة كانت حمطة �أوىل
�إقامتها لعالقات ّ
النتقاله �إىل دول �أفريقية �أخرى؛ وكان الفت ًا املوقف امل�رصي حول �أن �أي عمل ع�سكري
يف املنطقة غري مفيد ،وذلك قبيل زيارة بايدن .ومبعزل عن املوقف الإ�رسائيلي ،فقد كان
للموقف امل�رصي ت�أثري كبري يف عرقلة م�رشوع الناتو العربي.
�أما بالن�سبة للحرب ،ف�أعتقد �أن «�إ�رسائيل» تتج ّنب منذ العام  2006خو�ض احلرب ،مقابل
�إثارتها للحروب الداخلية يف الدول العربية؛ وهناك حديث عن فدرلة �شاملة يف املنطقة
تكون مبثابة احلا�ضنة ال�سيا�سية للقوات الع�سكرية الأمريكية .وبالتايل قد ن�صل �إىل �صدام
داخلي يف لبنان ،الأمر الذي يريح «�إ�رسائيل» من خالل �إلهاء املقاومة باخلالفات الداخلية؛
و«�إ�رسائيل» تراهن على القرار ال�سيا�سي الر�سمي اللبناين فيما يخ�ص تر�سيم احلدود؛ ونالحظ
�أنه مل ي�صدر �أي رد �إ�رسائيلي عندما حتدث رئي�س اجلمهورية �أو رئي�س احلكومة؛ لكن حني
تك ّلم الأمني العام حلزب اهلل ،ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل ،كان هناك رد �إ�رسائيلي.
وبتقديري ،ف�إن احتمال احلرب بني املقاومة و»�إ�رسائيل» �ضعيف؛ لكن ما ن�شهده يف
لبنان هو �شكل من �أ�شكال احلرب ،حيث ميكن و�ضع التطورات والأحداث ال�سلبية يف
البلد �ضمن �إطار التجيي�ش والتح�ضري لإ�شعال حرب �أهلية بدون �أي �إطالق للنار.

الدكتور عماد رزق
بخ�صو�ص العملية الع�سكرية الرتكية املحتملة ،وح�سب معلوماتي من اجلانب الرو�سي،
�أن ال عملية ع�سكرية قريب ًا؛ ولكن خالل املرحلة القادمة �ستكون هناك توترات وف�ضائح
يف تركيا ،وهناك �إ�شكالية يف العالقة بني امل�ستوى ال�سيا�سي واجلناح الع�سكري داخل
البالد؛ وهذا يف�سرّ ما ح�صل من عمليات ا�ستهداف تركية داخل �سورية خالل الأيام
قمة طهران ،ومنها عملية اغتيال نائبة قائد قوات �سورية الدميقراطية
الأخرية ،ما بعد ّ
(ق�سد) ،حيث �صدر الإعالن عن مقتلها من ِقبل الإدارة الأمريكية ،ما ي�شري �إىل �أن تركيا
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تنفّذ الآن � ProAmericanأي «عملية تنظيف» فقط.
باملقابل� ،أنا كنت منذ ع�رشة �أيام على احلدود ال�سورية-الرتكية ،ومل �أحلظ وجود
معرة النعمان ويف جبهة حلب�-إدلب ،وكان
توترات؛ وقبلها بثالثة �أيام كنت بني ّ
اجلي�ش ال�سوري يتح�ضرّ للدخول �إىل هذه املناطق بالتن�سيق مع اجلانب الكردي .وح�سب
معلوماتي ،اجلانب الكردي عنيد ولديه �إ�شكالية يف م�س�ألة اتخاذ القرار .وعملية اليوم
فجراً (�ضد الأتراك) لها داللة مهمة جداً ،وترتافق مع كالم الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
حول وجود فاعل للمقاومة ال�شعبية �ضد االحتالل الرتكي ؛ وهذا ت�أكيد على ا�ستعداد
الأطراف املعنية ملواجهة تركيا-الطرف الكردي املعرت�ض والأقرب �إىل الطرف الرو�سي،
والطرف ال�سوري (النظام والع�شائر) ؛ و�أي�ض ًا الطرف الرو�سي الذي ع ّزز وجوده يف
القام�شلي واحل�سكة على امل�ستوى اجلوي والع�سكري.
وعليه ،ف�إن رفع �شعار وحدة �سوريا لي�س حب ًا ب�سوريا فقط ،بل حلماية وحدة تركيا
كذلك ،لأن �أي حلم كردي ا�ستقاليل �أو انف�صايل يف �سوريا �سيم�س برتكيا نف�سها.

ي�سمى الناتو العربي� ،أعتقد �أن املنطقة ذاهبة
و�أخرياً ،ومع وجود �أ�سباب واقعية لف�شل ما ّ
تف�ضل �أن ت�صبح املنطقة غري تابعة لأحد على
�إىل عدم اال�ستقرار ولي�س �إىل حرب؛ و�أمريكا ّ
�أن حت�صل �سيطرة رو�سية�-صينية عليها .ومن املمكن �أن يكون لبنان �أحد م�سارح العمليات
املرتقبة ،مثل عمليات االغتيال وغريها (مثل ق�ضية املطران احلاج الذي �أدخل الأموال
من «�إ�رسائيل» بهذه الطريقة ،فماذا كان يح�ضرّ ومن وراء حتركاته هذه ؟)؛ وهناك حالي ًا
عمليات ر�صد بحري وت�صوير للحدود من ِقبل طائرات Drowns؛ �إ�ضافة �إىل معلومات
حول �أن الأمريكي �أدخل �أكرث من  350عن�رصاً باتوا موجودين الآن يف منطقة املنت ،وهم
يتنقلون ب�سيارات مدنية ،ما يعني وجود �شيء ما يتم التح�ضري له .كما قام الإ�رسائيلي
بعمليتني �رس ّيتني يف الداخل اللبناين خالل الأيام املا�ضية؛ بل �إن جهاز املو�ساد �أعلن �أنه قام
بعمليات (يف املنطقة) على ال�صعيد اال�سرتاتيجي وال ميكنه الت�رصيح عنها!
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حلقة نقا�ش خا�صة بعنوان

«وحدة ال�ساحات» :
معركة تثبيت معادالت �سيف القد�س
ُع ِقدت حلقة نقا�ش خا�صة يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية،
بتاريخ  ،17/8/2022حول معركة «وحدة ال�ساحات» الأخرية ( )5-7/8/2022يف
قطاع غزة املقاوم .وقد �شارك فيها �إىل جانب رئي�س مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية
واال�سرتاتيجية الدكتور يو�سف ن�رصاهلل نخبة من الباحثني واملتخ�ص�صني يف ال�رصاع
العربي – ال�صهيوين وق�ضايا املنطقة ،وهم:

 -الأ�ستاذ �إح�سان عطايا -ممثّل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان.

 الأ�ستاذ علي في�صل -ممثّل ال�ساحة اللبنانية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني. الأ�ستاذ مروان عبد العال -م�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان. النائب اللبناين حممد خواجة -ع�ضو كتلة التنمية والتحرير. -العميد املتقاعد اليا�س فرحات.

البروفي�سور يو�سف ن�صر اهلل  -رئي�س مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�ستراتيجية:
�سيدنا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف اخللق و�أع ّز املر�سلني ّ
ونبينا وحبيب قلوبنا �أبي القا�سم حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
ّ

طيبة لكم؛ و�أو ّد �أن �أعرب عن امتناين حل�سن تلبيتكم لهذه احللقة
حتية ّ
يف البداية ّ
النقا�شية بعنوان «وحدة ال�ساحات ،معركة تثبيت معادالت �سيف القد�س» .ولإف�ساح
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القيمة من ِقبلكم� ،سوف �أكتفي مبالحظتنيّ � :أو ًال ،من الناحية
املجال �أمام املداخالت ّ
الفل�سطينية ،ف�إن (معركة وحدة ال�ساحات) هي امتداد طبيعي ومو�ضوعي للمعركة
امل�ستمرة واملفتوحة بني الكيان الإ�رسائيلي املحتل والغا�صب لفل�سطني من جهة ،وبني

ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته من جهة ثانية؛ فهي �أعادت الت�أكيد على قدرة املقاومة على

املواجهة وال�صمود ،و�أن هذه املقاومة،التي لن ت�سمح للخ�شية من الوقوع يف احلرب �أن
تُف�ضي �إىل نتائج �أ�سو�أ بكثري من نتائج احلرب نف�سها ،حا�رضة للذهاب بعيداً �إذا ما جتاوز
الكيان ال�صهيوين الإرهابي اخلطوط احلمر.

ثمة اعتبارات عديدة وقفت وراء العملية
�أما من الناحية الإ�رسائيلية ،فيمكن القول �إن ّ

العدوانية الأخرية� ،إىل جانب االعتبار االنتخابي الذي يت�صل ب�سعي رئي�س احلكومة
البيد ووزير حربه �إىل تبديد �صورة ال�ضعف لدى املجتمع ال�صهيوين عنهما ،و�إىل تقدمي
نف�سيهما كقائدين قو ّيني ميتلكان القدرة على املبادرة العمالنية وتب ّني اخليارات املتطرفة

والذهاب �إليها .و�إىل جانب االعتبار املهني الذي يت�أتى من �إدراك تل �أبيب املتزايد مل�س�ألة

ت�آكل ردعها وخ�شيتها املتزايدة من اهتزاز �صورة جي�شها على �أعتاب خميم جنني يف الفرتة
الأخرية ،هناك جمموعة من الأهداف ذات ال�صلة ،منها ما يت�صل بال�سعي �إىل اال�ستفراد

بحركة اجلهاد الإ�سالمي ،و�إحداث فرقة بني ف�صائل املقاومة الفل�سطينية وداخل املجتمع
الفل�سطيني؛ مع ال�سعي �أي�ض ًا �إىل الف�صل بني املقاومة يف غزة واملقاومة النا�شئة يف ال�ضفة

الغربية ،وتقوي�ض الرابط ال�سيا�سي والع�سكري اجلامع بني املقاومتني؛ بالإ�ضافة �إىل تفريق
�ساحات املواجهة وف�صلها ،وتقوي�ض كل املعادالت التي كانت قد �أر�ستها معركة �سيف

القد�س يف العام املا�ضي ،ال �سيما ما يت�صل بتكافل هذه ال�ساحات وت�ضامنها.

وهذه املعادلة الأخرية� ،أي معادلة الربط ،هي �أكرث ما ُيقلق الإ�رسائيلي ،والتي ّ
�شكلت
حتدي ًا ا�سرتاتيجي ًا كبرياً للكيان الإ�رسائيلي ،جلهة �أنها تعيد و�صل وربط ما كان اتفاق
�أو�سلو امل�ش�ؤوم قد ّ
فككه ،وت�ؤكد منطق املقاومة واقتدارها الع�سكري ودورها احلمائي
وجدوا.
للفل�سطينيني �أينما كانوا �أو ِ
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وتبقى الإ�شكالية :هل ق ُّي�ض للمقاومة �إعادة الربط بني ال�ساحات الفل�سطينية وما هي
ترجمات ذلك؟ وباملقابل ،هل ق ُّي�ض للإ�رسائيلي النجاح بتنفيذ ما عجز عن تنفيذه يف
معركة �سيف القد�س؟ هذه الإ�شكالية وغريها هي ما �ستحاول هذه احللقة النقا�شية الإجابة
عنها.

الأ�ستاذ �إح�سان عطايا -مم ّثل حركة الجهاد الإ�سالمي في لبنان:
ال�سالم عليكم؛ � ّأو ًال� ،أتقدم بال�شكر اجلزيل للأخوة يف مركز باحث للدرا�سات على
تعودنا على اال�ستفادة منها ،والتي تتم حتت �إدارة الأخ الكرمي
القيمة التي ّ
هذه الندوة ّ
الدكتور يو�سف ن�رص اهلل.
يف البداية ،كان هناك عدوان �إ�رسائيلي وعملية اعتقال لل�شيخ املجاهد ب�سام ال�سعدي؛
ت�رسبت �أنباء ب�أنه ا�س ُت�شهد �أو �أ�صيب .بعدها
وعلى �أثر هذا االعتقال والتهجم على منزلهّ ،
كان هناك تقدير من ِقبل حركة اجلهاد الإ�سالمي ب�أن العدو بد�أ حملة منذ �أ�شهر لتقليم
�صح التعبري ،فح�صلت مالحقات وا�صطياد لعدد من املقاومني ،و�صو ًال
�أظافر احلركة� ،إن ّ
�إىل اعتقال ال�شيخ ال�سعدي .وبعد تواتر املعلومات ب�أنه �أ�صيب �أو ا�س ُت�شهد ،جرى ا�ستنفار
ل�رسايا القد�س ،وكان هناك توقع من قيادة اجلهاد ب�أن الإ�رسائيلي يريد اقتحام جنني ،مبا �أنه
مل يجر�ؤ على اقتحامها يف الفرتات ال�سابقة ،حني �صدر اتهام غري مبا�رش ب�إعالن النفري العام
بعدما �أ�صبح العدو ال�صهيوين جاهزاً على تخوم جنني لإجها�ض املقاومة فيها .وعندما
تبينّ للإ�رسائيلي وجود �سابقة ،بقيت اال�ستنفارات قائمة ،ولكن حد ّية املواجهات خفّت،
حتى و�صل الإ�رسائيليون �إىل م�ستوى التفاو�ض معنا كي ال حتدث مواجهة.
لقد عاين العدو عن كثب حالة اال�ستنفار ل�رسايا القد�س ورفع جهوزيتها ،وبات هناك
حالة ع�سكرية كاملة؛ وهذا الو�ضع �أربك الكيان على م�ستوى اجلي�ش وامل�ستوطنني .لذا
ذهب الإ�رسائيلي �إىل اغتيال ال�شهيد القائد تي�سري اجلعربي ،م�س�ؤول املنطقة ال�شمالية يف
ملجرد
قطاع غزة .ور ّد حركة اجلهاد الإ�سالمي كان بنا ًء على هذا االغتيال؛ ولكن لي�س ّ
اعتقال ال�شيخ ال�سعدي ك ّنا �سنذهب �إىل معركة .هذه املعركة كانت ترجمة ملعادلة � :أي
اغتيال ملقاوم �أو قائد �سيتم الر ّد الع�سكري عليه بق�صف تل �أبيب؛ وهذا ما ح�صل .فاملعركة
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مل تكن ب�سبب االعتقاالت التي ح�صلت ،لأنه يف كل يوم هناك اعتقاالت يف ال�ضفة؛ بل
ب�سبب الق�صف واالعتداء على غزة.
والنقطة الثانية هي �أن الإ�رسائيلي بنى تقديراته على �أ�سا�س �أن حركة اجلهاد لن جتر�ؤ
على الر ّد بدون العودة �إىل حما�س؛ وهذه امل�س�ألة كانت ب�ضمانة امل�رصيني وب�ضغط من
قطر وتركيا ،و�أدوات �أخرى للإدارة الأمريكية التي ت�ساند الإ�رسائيليني منذ ا�ستالم جو
بايدن للإدارة يف بالده .ونحن نعترب �أننا خ�ضنا املعركة مع العدو الإ�رسائيلي وخلفه العدو
الأمريكي وحلفائه و�أدواته ،مثل بريطانيا وغريها من دول حمور ال�رش الدويل ،ال�ستيعاب ما
يجري وال�ستخال�ص العرب منها وتقدميها للمخابرات الأمريكية والإ�رسائيلية.
كان تقدير الإ�رسائيليني �أنه �سيتم وقف العمليات الع�سكرية بعد �إطالق ب�ضعة �صواريخ،
لكنهم فوجئوا ب�أن حركة اجلهاد مل ت�أخذ بعني االعتبار توجهات �أي دولة من �ش�أنها
م�ساندة العدو الإ�رسائيلي؛ لذا ذهبنا �إىل املعركة مع علمنا �أنها غري متكافئة ع�سكري ًا؛ وقد
�سقط لنا العديد من ال�شهداء يف هذه املعركة.
ويف ال�سياق ،ات�صل الإ�رسائيليون يف نف�س الليلة التي بد�أت فيها ال�صواريخ تت�ساقط
على حميط غزة وعلى تل �أبيب ،ات�صلوا بنائب مبعوث الأمم املتحدة لعمليات ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط وب�أحد امل�س�ؤولني اللبنانيني ،الذي ات�صل بنا وقال �إن �إ�رسائيل ال تريد �أي
ت�صعيد؛ وكل االت�صاالت التي ح�صلت من قبل �أكرث من جهة ،هدفت لإي�صال الر�سالة
عربنا للبنانيني ،ب�أنه «لي�س لنا ب�ش�أن الغاز يف البحر» .

�إذاً� ،سوء تقدير الإ�رسائيلي بنا ًء على تلك املعطيات ،جعله يذهب �إىل املعركة ،ومن
منطلق �أن حركة اجلهاد باتت حتت ال�ضغط ال�شديد من ِقبل م�رص وقطر وحما�س؛ ّ
وكل من
ال يريد الدخول يف املعركة �سيمنع احلركة من الدخول يف معركة وا�سعة.

الأ�ستاذ علي في�صل -مم ّثل ال�ساحة اللبنانية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين
�أو ًال� ،أ�شكركم على هذه الدعوة واختيار هذا املو�ضوع للنقا�ش ،وال�سالم لأرواح
ال�شهداء الذين �سقطوا يف نابل�س وغزة وجنني وغريها ،خالل املعركة الأخرية وما �سلف
والتحية ّ
لكل الأ�رسى واملعتقلني ولل�شيخ ب�سام ال�سعدي.
�أي�ض ًا؛
ّ
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التحوالت الكربى،
�أعتقد �أن مو�ضوع اجلل�سة مهم جداً يف هذه املرحلة ،ويف ع�رص
ّ

�سواء على امل�ستوى الإقليمي �أو الدويل �أو العربي.

كانت لدى االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي �أجندة خا�صة ،مع ا�ستثماره العلني يف زيارة

الرئي�س الأمريكي جو بايدن الأخرية للمنطقة ،وتقدميه الدعم الكامل للكيان من خالل
�سمي بـ«�إعالن القد�س» ،والذي كان من �أبرز نقاطه ،و�ضع الأمن القومي الإ�رسائيلي
ما ّ

ك�أولوية لدى التحالف الأمريكي -الإ�رسائيلي والعربي التطبيعي .كما هدف التحالف
العدواين �إىل ت�أمني ا�ستمرار عملية التطبيع مع الكيان ،وا�ستغالل ان�شغال العرب بال�رصاع
الدائر بني حلف الأطل�سي بزعامة �أمريكا وبني رو�سيا وحلفائها.

تكر�ست
كذلك ،حاول الكيان من خالل عدوانه الأخري على غزة �أن يقلب املعادلة التي ّ

يف معركة �سيف القد�س يف العام املا�ضي ،ب�إعادة ترميم القدرة الردعية للجي�ش الإ�رسائيلي

وك�رس الإرادة الفل�سطينية املقاومة ،وخا�صة النموذج املقلق للإ�رسائيلي الذي عبرّ عنه
خميم جنني ،حيث ت�سيطر املقاومة امل�س ّلحة على البيئة ال�شعبية فيه .لذا جل أ� العدو �إىل هذا
ثم �رضب قطاع غزة ،حتى ّ
يوظف ذلك يف االنتخابات
الأ�سلوب من االعتقاالت ،ومن ّ
الإ�رسائيلية ،وحتى ي�ضمن االئتالف احلكومي ا�ستعادة زمام الأمور با�سرتجاعه الأغلبية

النيابية يف الكني�ست.

توجه جمموعة ر�سائل على امل�ستوى العربي والإقليمي
و�أرادت «�إ�رسائيل» كذلك �أن ّ

ي�سمى تر�سيم احلدود البحرية،
والدويل ،ورمبا على م�ستوى النزاع الدائر مع لبنان حول ما ّ

وم�ضاعفة القدرة الإ�رسائيلية عرب حتقيق �إجناز ما يف قطاع غزة ويف ال�ضفة الفل�سطينية.

لكن ّ
كل احل�سابات الإ�رسائيلية كانت خاطئة وبائ�سة ،لأنه من غري املمكن �أن ت�ستفرد

تثبت معادلة جديدة؛ فف�صائل املقاومة لن ت�سمح ب�أن
«�إ�رسائيل» بهذا الف�صيل �أو ذاك ،و�أن ّ

يتحول الدم الفل�سطيني �إىل �صندوق انتخابي يف ال�رصاع القائم بني الأحزاب ال�صهيونية؛
ّ
و�أي�ض ًا هي لن ت�سمح باال�ستفراد ب�أي ف�صيل من الف�صائل ،ولو مل ت�شارك بع�ض الأجنحة
الع�سكرية يف هذا ال�سياق .والأمر اجلوهري يف ّ
كل ما جرى �أن بيئة املقاومة مل تُك�رس؛ بل
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�إن بيئة املقاومة يف ال�ضفة ويف غزة هي التي حتت�ضن تلك الأجنحة الع�سكرية للمقاومة.

لذا مل ت�ستطع اخلطط الإ�رسائيلية �أن تف�صل ما بني الأجنحة والف�صائل الفل�سطينية� ،أو بني
ال�ضفة وغزة� ،أو بني غزة وجنني ونابل�س والقد�س؛ وقد خ�شيت «�إ�رسائيل» كثرياً من تطوير

وتو�سيع دائرة اال�شتباك على م�ستوى ف�صائل مقاومة مل ت�شرتك يف املعركة؛ كما �أن دائرة
املقاومة ال�شعبية قد ت ّت�سع �إىل القد�س وكل املدن الفل�سطينية ،بدليل ما ح�صل الحق ًا يف
نابل�س؛ ومن ثم العمليات الفدائية التي نفّذت يف القد�س وطولكرم .وكانت هناك خ�شية

ويتجدد مناخ معركة �سيف
�إ�رسائيلية من موا�صلة املعركة كي ال تتو�سع دائرة اال�شتباك،
ّ
وحدت كل ال�ساحات :غزة ،ال�ضفة� ،أرا�ضي  48والالجئني يف ال�شتات.
القد�س التي ّ

حتديدا ،ف�شلت «�إ�رسائيل» يف الف�صل بني ال�ساحات ،وخ�شيت
على امل�ستوى الفل�سطيني
ً

من تو�سيع دائرة وحدة ال�ساحات الفل�سطينية والعربية ،كما خ�شيت من التحالفات الدولية

التي تن�ش�أ على م�ستوى العامل باجتاه نظام متعدد الأقطاب؛ وما قاله الرئي�س الرو�سي بوتني
كان وا�ضح ًا يف �إطار املعركة الع�سكرية ،ويف �إطار الت�صميم الرو�سي وال�صيني؛ وحتى على

قمة طهران �أن هناك توازنات جديدة لقوى �إقليمية
م�ستوى املنطقة والإقليم ،فقد �أثبتت ّ
ودولية ،تتقاطع يف �إطار وحدة ال�ساحات ووحدة القوى املقاومة للم�رشوع الأمريكي
التطبيعي.

لهذه الأ�سباب �أعتقد �أن مفاعيل معركة �سيف القد�س ما زالت حا�رضة وم�شاهدة،

ورمبا ح�صل تطور �أو�سع فيها ،عرب ر�سم معادالت جديدة ،مبنع االعتقال واالغتيال خ�شية

الردود املقاومة؛ وكذلك مل تنجح «�إ�رسائيل» يف توجيه ر�سائل للإقليم ،لأن الإقليم كان
حترك قوى ال�شارع وقوى املقاطعة االقت�صادية
حا�رضاً يف لبنان و�سوريا والعراق ،مبوازاة ّ
للكيان على م�ستوى العامل.

ويف اخلال�صة� ،أعتقد �أن هذه املعركة يجب �أن تعيدنا �إىل املر ّبع الرئي�سي ،وهو �أن

اخليار الأجنح يف مواجهة هذا التحالف الأمريكي – الإ�رسائيلي -التطبيعي يكمن يف

تو�سيع دائرة الوحدة بني القوى املقاومة وبني ال�ساحات الفل�سطينية و�ساحات املقاومة
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الأخرى ،مع ا�ستثمار التوازنات الدولية بهدف عزل «�إ�رسائيل» عن امل�ؤ�س�سات الدولية
وحماكمتها الرتكابها جرائم حرب واحتالل فل�سطني؛ ومن هنا �أهمية ا�ستعادة الوحدة
اتخذت يف �أكرث من م�ؤمتر للحوار الفل�سطيني؛
مقررات ِ
الوطنية الفل�سطينية على قاعدة ّ
عقد يف بريوت ،والذي �أكد على �رضورة
العامني الذي ِ
و�أي�ض ًا خمرجات م�ؤمتر الأمناء ّ
عقدت مع «�إ�رسائيل» وتعليق االرتباط بها ومقاطعتها� ،إىل
اخلروج من االتفاقات التي ِ
املوحدة للمقاومة ال�شعبية ،وتو�سيع �شبكة العالقات العربية والدولية
بناء القيادة الوطنية ّ
مبا يخدم خط املقاومة الفل�سطينية على م�ستوى املنطقة ،وعلى م�ستوى م�رشوعنا الوطني
الذي يحت�ضن الهوية الوطنية وحق العودة يف مواجهة �صفقة القرن الأمريكية.
جمدداً ،والذي برز
�إن الرهان الذي كان قائم ًا على تبديد الهوية الفل�سطينية قد �سقط ّ
�سابق ًا يف معركة �سيف القد�س ،وذلك بف�ضل �صمود ال�شعب واملقاومة يف هذه املعركة؛
وهذا ما �سيت�أكد يف كل املعارك املقبلة.

الأ�ستاذ مروان عبد العال -م�س�ؤول الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين في لبنان:
� ّأو ًال ،نحن نبتعد عن فكر النقد؛ لذا فليكن هدفنا دائم ًا هو حت�صني �أنف�سنا من تكرار
املرة الأوىل التي تبد�أ فيها «�إ�رسائيل» جولة قتالية باغتيال
الأخطاء التي نقع فيها .فهي لي�ست ّ
القوة الفل�سطينية احلقيقية تكمن
قادة فل�سطينيني وتوجيه التهم للمقاومة بالبدء باملعركة؛ �إن ّ
يف ال َنفَ�س الت�ضحوي يف ال�شعب الفل�سطيني ،خا�صة يف قطاع غزة؛ وهو كان املف�صل
يف تلك احلرب .فقد حاولت «�إ�رسائيل» �أن تغيرّ هذا املنطق عرب �سل�سلة من احلروب
واحل�صارات واالعتداءات؛ فيما ّ
�شكلت معركة �سيف القد�س عالمة فارقةّ .
فكل ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية قاتلت خاللها ،وغرفة العمليات امل�شرتكة مل تكن تعمل على م�ستوى
غزة فقط ،بل على م�ستوى اجلغرافيا الفل�سطينية كلها .والآن ،اخلطاب الفل�سطيني تغيرّ ،
واملقاومة اعتلت نا�صية القيادة ،والهدف الوطني بات ُي ّ
�شكل عنوان الوحدة الفل�سطينية.
وهناك الكثري ّمما ح�صل يف هذا املنحى .و»�إ�رسائيل» نف�سها هي �أكرث عامل مو�ضوعي
يعمل على توحيد ال�شعب الفل�سطيني من ناحية الظلم الذي متار�سه؛ �إن معركة «�إ�رسائيل»
�ضد جنني لي�ست منف�صلة عن املعركة �ضد غزة وغريها؛ بينما «�إ�رسائيل» ال تريد �أن تظهر
ّ
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وك�أنها ت�شتبك مع الفل�سطينيني� ،أو مع ال�شعب الفل�سطيني.
عدة اتفاقات ثنائية ،من حت�سني
ت�ضمنت ّ
�إن الهدنة التي متّت بعد معركة غزة الأخرية ّ
للحياة يف غزة وفتح املعابر ،ولكن مقابل التهدئة؛ �أي �أنه ك ّلما طالت التهدئة زادت
امل�ساعدات .وهنا ُيطرح �س�ؤال :هل ميكن اجلمع بني ال�سلطة واملقاومة مع ًا؟ فهذه ال�سلطة
هي التي �أخرجت حركة فتح من غزة ،فباتت وك�أنها دولة �شقيقة؛ والهدف الإ�رسائيلي
احلقيقي من �رضب �شعار «وحدة ال�ساحات» هو �رضب حركة حما�س �أي�ض ًا؛ ف�إن �أطلقت
«اجلهاد» �صاروخ ًا �ستتحمل «حما�س» امل�س�ؤولية .ونحن نعلم �أن �أي تغيريات �سوف
ت�ؤ ّدي �إىل �رشوط جديدة.

ت�صب تهمة �أن حركة اجلهاد تابعة لإيران ،فيتم ف�صل ال�شعب عن املقاومة.
ويف ال�سياق
ّ
وبالن�سبة لنا ،ال ميكن الوقوف على احلياد يف حال عزل �أي ف�صيل فل�سطيني مهما كانت
النتائج؛ كذلك ،كان يجب و�ضع ا�سرتاتيجية ت�ضبط وحدة ال�ساحات ،لكن حما�س كان
لها ر�أي خمتلف ،وهي التي كانت تتكلم عن متثيل �سيا�سي وعن وحدة مبعناها ال�سيا�سي.
ّ
تت�شكل؛ كتيبة جنني ،كتيبة نابل�س ،كتيبة
واليوم ،بد�أت كتائب املقاومة يف ال�ضفة
مترد عامة تن�ش�أ .واخلطة التي تعتمدها «�إ�رسائيل» هي ج ّز الع�شب،
طولكرم؛ وهناك حالة ّ
�أي منع ظهور قيادات فل�سطينية بديلة.

وهنا ن�س�أل :هل �سقط �سيف القد�س من �أيدي من رفع �شعار �سيف القد�س؟
علينا �أن ّ
نفكر يف كيفية حماية وحدة ال�ساحات من خالل �إيجاد ا�سرتاتيجية �سيا�سية

موحدة للعمليات على الأر�ض.
وع�سكرية متما�سكة ،و�إدارة ّ

النائب اللبناني محمد خواجة -ع�ضو كتلة التنمية والتحرير:
أكرر ما �أدىل به الزمالء ،حيث متّت الإ�ضاءة على ت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني املعطاء.
لن � ّ
لكن �سوف �أذهب �إىل احلامل لالنت�صارات الفل�سطينية حالي ًا ،وهو قطاع غزة املقاوم:
� ّأو ًال ،هناك تراجع وا�ضح يف غزة .فالإ�رسائيلي جنح يف خطة االحتيال واخلداع بعد
اعتقال ال�شيخ ال�سعدي،
ليرتجى �إثرها وقف النار .وهذا ما جرى بعد اجتياح العام 1982؛
ّ
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فبعد كل عملية اغتيال ينفّذها العدو يتحدث التلفزيون الإ�رسائيلي عن هجوم ح�صل على
�إ�رسائيليني .لذا ،كنت �أظن �أن خطة حماية القيادات املقاومة �أمنت ّمما ظهرت عليه؛ لكن
أولية لي�س لدينا معطيات كافية.
يف املقاربة ال ّ

والأمر الثاين الذي لفتني يف معركة «وحدة ال�ساحات» هو دقّة ال�صواريخ الفل�سطينية
القبة احلديدية للعدو؛ ال
التي كانت منخف�ضة؛ وبالتايل ظهر ّ
تطور نوعي يف �أداء منظومة ّ
�أدري �إن كان خمزون ال�سالح الفل�سطيني غري عايل الدقة كبرياً؛ الوقت(املتاح للمعركة)
تت�صدر
ق�صري؛ ولأنه يجب ا�ستخدام ال�صواريخ بالتدريج ،ميكن �إذا ما تو�سعت املعركة �أن
ّ
ال�صواريخ الدقيقة املعركة.
«القبة احلديدية» ،وما هي ال�صواريخ الناجحة لإف�شالها؟
ونحن نت�ساءل  :ما مدى فعالية ّ
القبة احلديدية ما دون الو�سط؛ فهل ارتفع م�ستواها اليوم ؟
املرة املا�ضية كانت فعالية ّ
يف ّ

�أطلقوا يف «اجلهاد» �شعار وحدة ال�ساحات التي ميكن �أن تكون يف فل�سطني ،ورمبا
موحدة؟ �أعتقد �أنه مل تكن هناك
�أو�سع منها؛ وال�س�ؤال هنا :هل كانت ال�ساحة الغزاو ّية ّ
وحدة يف �ساحات غزة.

حدة احلرب النف�سية ،لكن كان وا�ضح ًا �أن حما�س لن ت�شرتك
الإ�رسائيلي كان يزيد من ّ
يف املعركة .ولفت نظري �أن ن�سبة العمالة الفل�سطينية يف الأرا�ضي املحتلة عام  1948قد
ارتفعت من ناحية ال�ضفة؛ فاحلدود مفتوحة� ،إ�ضافة �إىل �أن الأجور ارتفعت؛ فهل �أن
�رس هذه احلما�سة
قلوب الإ�رسائيليني رقّت� ،أم �أن دفع الأموال له �أهدافه ال�سيا�سية؟وما ّ
القطرية لإيقاف احلرب؟
مر�شحون لالنتخابات القادمة؛ لذا هم حاولوا �أن
كذلك ،القادة الإ�رسائيليون احلاليون ّ
يبينوا للإ�رسائيليني (والعامل)� ،أن هناك ر ّدة فعل على معركة �سيف القد�س ،و�أنه لو �شاركت
ّ
�ضدها؛ مع علمنا ب�أن ر ّدة الفعل
ف�صائل املقاومة بفعالية ف�إنهم كانوا �سي�ستمرون باملعركة ّ
م�ضخمة ،حيث مت تظهريها كانت�صار
الإ�رسائيلية على نتائج معركة غزة الأخرية كانت
ّ
كامل للعدو.
يجب �أن نتكلم جمدداً عن �أهمية وحدة القيادة الفل�سطينية .وهنا �أذكر �أن الكثري من
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ت�رصيحات قادة حركة فتح بدت وك�أنهم �شاركوا يف معركة �سيف القد�س؛ وبر�أيي ،ال
توجد م�شكلة حتى لو كبرّ وا من دورهم طاملا �أن هذا الدور ي�صب يف املنحى الإيجابي.

يف ال�ش�أن ال�سوري ،واملرتبط مبا يجري يف فل�سطني ،ا�ستهدفت «�إ�رسائيل» اجلي�ش
ال�سوري يف طرطو�س ،ف�إىل متى ال�سكوت عن هذه االعتداءات؟ وما هي كلفة هذا
ال�سكوت؟ كل ال�ساحات �أ�صبحت مرتابطة ،وامل�شهد العاملي يتغيرّ �إيجاب ًا ل�صاحلنا،
أ�صدق؛ هناك تغيري حقيقي يف
وب�رسعة .عندما قر�أت ما قاله الرئي�س الرو�سي بوتني �أخرياً مل � ّ
العقيدة الأمنية الرو�سية .نحن ك ّنا نطمح ب�أن ي�صل الرو�سي �إىل حماذاة الأمريكي؛ �إمنا الآن،
ومع وجود تداخل بني الو�ضعني الإ�رسائيلي والأوكراين ،هناك �إدانة رو�سية للإ�رسائيليني
فيما يخ�ص احلرب الأوكرانية .وعلى امل�ستوى ال�صيني والإيراينُ ،يلحظ ثبات يف املوقف
الداعم لرو�سيا ،حتى لو كانت �إيران �أ�صغر حجم ًا من ال�صني ،لكنها ّ
ت�شكل ر�أ�س هرم؛
ونحن علينا �أن ن�ستفيد من هذا الواقع لرت�سيخ �شعار وحدة ال�ساحات.

العميد المتقاعد اليا�س فرحات:
�أثناء العملية العدوانية الأخرية على غزة ،وعلى خالف العمليات ال�سابقة� ،أعلن رئي�س
وحدد املهلة ب�أ�سبوع ومل ي� ّؤخرها؛ وهذا
الوزراء الإ�رسائيلي ا�ستدعاء  25000من االحتياطّ ،
ما دفعنا لتوقّع �أن العملية �ستكون طويلة ،و�إن هناك خطط ًا جاهزة �ضد غزة.
حركة اجلهاد ر ّدت .لكن ما لفت النظر بعد اغتيال ال�شهيدين خالد من�صور وتي�سري
التطور يف قدرات حركة اجلهاد،
العربي ،هو الرتاخي الذي مل نفهمه .وباملقابل ،لفت
ّ
بعد الإعالن «�أن الدفاعات اجلوية الإ�رسائيلية �أ�سقطت م�سيرّ ات حلركة اجلهاد»؛ وهذا
يهدد كاري�ش وغريها ،و�أحدهم يف غزة
ما يقلب كل القواعد .فال�سيد ح�سن ن�رصاهلل هنا ّ
يطلق م�سيرّ ة ت�صل �إىل املناطق التي تنتج النفط والغاز ،والتي تُر�سل بدورها �إىل م�رص.
وبر�أيي ،هذا التطور كان �سبب ًا لوقف �إطالق النار.
وال�سبب الآخر هو اخلوف من دخول حركة حما�س يف املعركة؛ فهي ال ت�ستطيع �أن
ت�صمد يومني �أو ثالثة من دون �أن تتحرك .ويبدو �أن هناك قواعد ا�شتباك جديدة؛ وهذه
املرة الأوىل .فعند ا�ست�شهاد بهاء �أبو العطا عام  2019خا�ضت حركة اجلهاد املعركة
لي�ست ّ
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لوحدها وق�صفت تل �أبيب ،حيث ر�أينا �صور نتنياهو هارب ًا.
وال نن�سى �أن كتائب �شهداء الأق�صى ّ
ت�شكل جزءاً مهم ًا من املقاومة يف غزة وال�ضفة.
�أما معركة �سيف القد�س ،فبادرت بها حما�س للدفاع عن حي ال�شيخ جراح والقد�س..
وو�صلنا يف النهاية �إىل وقف �إطالق نار.
وح�سب ا�ستنتاجاتي ،ف�إن حركة اجلهاد باتت رقم ًا �صعب ًا؛ وهي متكنت من ال�صمود
�أمام العدو ودخلت يف قلب املعادلة من النواحي ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية.
من جهتهم ،ف�شل الإ�رسائيليون يف التفرقة بني حركتي حما�س واجلهاد .فما يقولونه
من �أن ما يجري هو �رصاع �إيراين � -إ�رسائيلي وملاذا يتدخل الفل�سطينيون ،هذا الكالم غري
مقبول ،ال يف فل�سطني وال عند ال�شعوب العربية؛ هذا مع الإقرار بالت�أثري ال�سلبي لغياب �أي
دور جلامعة الدول العربية وال مباالة الأنظمة العربية ،حيث مل يتكلم �أي م�س�ؤول عن �أي
اغتيال ح�صل �أو عائلة �أبيدت يف غزة خالل العدوان الأخري.
�أما بالن�سبة لرو�سيا ،فهناك ت�أييد رو�سي غري م�سبوق للموقف الفل�سطيني� ،إذا راجعنا
ما قاله الرئي�س بوتني من �أنه �سيدعم املقاومة حتى بال�سالح؛ فما الذي مينعه من �إدخال
�صواريخ من نوع جديد بطريقة ما حلركتي حما�س واجلهاد � .أعتقد �أن احلديث عن م�س�ألة
تدخل حما�س يف غزة ويف ال�ضفة مبالغ فيه.
وختام ًا ،لقد �أثبت ال�شعب الفل�سطيني �أنه �شعب قادر ومقاوم ،و�أنه لن ي�ست�سلم .فيما
ر ّدة الفعل الإ�رسائيلي �أفقدته الثقة بدوام الهيمنة الإ�رسائيلية يف املنطقة.

الأ�ستاذ �إح�سان عطايا
أقدم ردوداً �رسيعة
�أ�شكركم جميع ًا .كل املالحظات كانت ّقيمة ومهمة؛ لكن �أو ّد �أن � ّ
حول بع�ض النقاط .خالل معركة �سيف القد�س اعتقد الإ�رسائيلي �أن حركة اجلهاد هي التي
وورطت حما�س يف املعركة .والنقطة الأ�سا�سية هنا �أن الإ�رسائيلي
ر ّدت على االعتداءاتّ ،
ي�سمى �إعالن
والأمريكي ،ويف �إطار م�رشوع �صفقة القرن ون�سخة بايدن حول ما ّ
واملهجرين الفل�سطينيني ،وذلك
القد�س ،يريدان �إنهاء الق�ضية الفل�سطينية وق�ضية الالجئني
ّ
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بتجني�سهم وتوطينهم وا�ستكمال تهويد فل�سطني .والعقبة الوحيدة حتت �شعار تروي�ض غزة

هي حركة حما�س؛ واليوم ،ال�سلطة يف غزة تبدو ذاهبة �إىل تفاهم بينها وبني الإ�رسائيليني
عرب القطريني ،ب�أنها لن تدخل يف معركة جديدة ب�سبب م�سرية الأعالم ال�صهيونية.

النقطة الثانية هي �سيا�سة �رسايا القد�س-الت�شكيل الع�سكري حلركة اجلهاد ،بتفريغ

غالف غزة من امل�ستوطنني ،عرب اال�ستهداف املتوا�صل للم�ستوطنات.

والنقطة الأخرية لها عالقة بعقلية ال�سلطة الفل�سطينية التي تدعو لإقامة دولة �أو حكم

قائم على �أ�سا�س امل�صالح اخلا�صة وجتاهل الق�ضية املركزية ل�شعبنا.

ومقاربة مفهوم الدولة املذكور ي�ستلزم بالطبع الت�أقلم مع ال�ضغوط اخلارجية.

من ناحية �أُخرى ،بد�أت قيادات �رسايا القد�س ب�إعداد درا�سات ميدانية حول ما ح�صل

يف املعركة الأخرية و�إر�سالها �إىل قيادة احلركة ،لتعوي�ض اخل�سائر ،من �صواريخ وذخائر،
وحتليل الأخطاء لال�ستفادة منها الحق ًا.
بقوة حتى بعد ا�ست�شهاد القائد خالد من�صور؛
لقد ا�ستمرت معركة «وحدة ال�ساحات» ّ

وهذا دليل على �صالبة و�صمود كبريين.

ولبث الفنت بينها وبني ال�شعب
واليوم ،هناك حماولة ت�شويه �إعالمية حلركة اجلهاد،
ّ
الفل�سطيني والف�صائل ،من خالل �أبواق و�أدوات م�أجورة للإ�رسائيلي؛ وهناك �أي�ض ًا �أبواق
فل�سطينية تخدم الأهداف الإ�رسائيلية دون �أن تدري .لذا ،يجب �أن يتم و�ضع خطة متكاملة

ملواجهة هذه احلملة الإعالمية �ضد حركة اجلهاد واملقاومة ككل.

الأ�ستاذ علي في�صل
عدة نقاط �سوف �أعر�ضها ب�إيجاز:
لدي ّ
ّ

النقطة الأوىل  :يجب عقد جل�سة(�أو جل�سات) تقييم من ِقبل غرفة العمليات ملناق�شةكيفية حتقيق الوحدة بني الف�صائل املقاومة؛ وهذه النقطة مهمة جداً ،ويجب ال�سعي جدي ًا
باجتاهها.
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النقطة الثانية  :يجب �أن نرعى بطريقة م�س�ؤولة ظواهر املقاومة يف ال�ضفة؛ فهذا الذي�أر�سل امل�سيرّ ة كردٍ على ما يجري يف غزة ،هو من �أبناء بيئة املقاومة الذين �ضاقوا ذرع ًا
نقيم تلك احلاالت ونرعاها ون�ستفيد منها.
بالتهدئة والتن�سيق الأمني؛ لذلك ،يجب �أن ّ
موحدة للمقاومة ال�شعبية
النقطة الثالثة :يجب ال�ضغط من �أجل ت�شكيل قيادة وطنية ّيف غزة؛ و�أنا هنا �أ�شري �إىل الدور املهم للأخوة يف حركة فتح.

لذا �أن�صح الأخوة يف حركة اجلهاد الإ�سالمي ب�أن ال يبادروا لإبراز الذات على ح�ساب
املجموع .فاجلهاد الإ�سالمي �أ�صبحت يف موقع متقدم للمقاومة ،ولكن عليها �أن حتافظ
موحدة ،حلماية
على وحدة امل�سرية ووحدة قوى املقاومة ،و�إظهار �أن املعركة تُقاد بطريقة ّ
الأجنحة الع�سكرية ملختلف ف�صائل املقاومة.

والنقطة الأخرية ،هي حول �أهمية اال�سرتاتيجية الوطنية الفل�سطينية؛ فنحن لدينا اليوم
موحدة ،وغزة هي القاعدة التي �أن�ش�أت معادلة مهمة جداً للأجنحة
غرفة عمليات ّ
الع�سكرية ،من خالل املقاومة التي �أبدعت يف العام املا�ضي ب�إنهاء االعتداءات الإ�رسائيلية
على القد�س عرب معركة �سيف القد�س .وحينها� ،أ�رسعت «�إ�رسائيل» و�أمريكا و�أوروبا
يف حماوالت �إيقاف احلرب ب�سبب اخل�شية من ر ّدات الفعل املتوقعة على الأمريكيني
والأوروبيني والإ�رسائيليني مع ًا.
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مراجعة كتاب:

ال�صين تربط العالم
الخلفية التي ت�ستند �إليها مبادرة الحزام والطريق
ّ
بقلم :ح�سن �صعب

❋

• ت�أليف  :وانغ ييوي.
• ن�رش  :الدار العربية للعلوم نا�رشون.
• الطبعة الأوىل  :كانون الثاين  /يناير .2021
�أثارت مبادرة احلزام والطريق ال�صينية ،منذ الإعالن عنها ر�سمي ًا والبدء بحملة
عالقات �صينية ل�رشح �أهدافها وفوائدها ّ
لكل الدول وال�شعوب التي �ستنخرط فيها،
الكثري من الت�سا�ؤالت وحمالت الت�شكيك والتوهني ،الغربية عموم ًا ،والتي �أدخلتها يف
�سياق ال�رصاع اجليوا�سرتاتيجي بني القوى العظمى على م�ستوى العامل.
ويف �إطار الدفاع ال�صيني «العلمي» و«الهادئ» عن هذه املبادرة ،يقول امل�ؤ ّلف يف

توطئة كتابه �إن الغربيني ،وحتى بع�ض العلماء ال�صينينيُ ،يطلقون على مبادرة احلزام
والطريق ا�سم «خطة مار�شال ال�صينية»؛ مع العلم ب�أن «طريق احلرير» هو ا�سم عام للطرق
الثقافية والتجارية التي يعود تاريخها �إىل  2000عام بني ال�رشق والغرب .و� ّأول من �صاغ
هذا اال�سم هو �أملاين ُيدعى فرديناند فون ري�شتهوفن� .إن التفكري يف م�رشوع مار�شال
كا�سم مرجعي للمبادرة هو ت�ضييق للأفق.
وينقل امل�ؤلّف عن الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ قوله �« :إذا ّمت ت�شبيه احلزام والطريق
❋ باحث لبناين.
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بجناحي �آ�سيا ال�صاعدة ،ف�إن ترابطهما ي�شبه ال�رشايني والأوردة»؛ الفت ًا �إىل �أن بنك
اال�ستثمار الآ�سيوي للبنية التحتية ومبادرة احلزام والطريق لي�ست �سوى جزء من الرتويج
العاملي لل�صني .فال�شعب ال�صيني ،وكذلك علما�ؤه ،يجب �أن يكون � ّأول من ي�رسد ق�ص�ص ًا
عظيمة عن بلده.

تتحرك ال�صني غرباً) ،ي�ؤكد امل�ؤ ّلف
يتحرك �رشقاً ،بينما ّ
يف مق ّدمة الكتاب (العامل ّ
مق�سمة :الياب�سة واملحيطات ،الدول املتقدمة والدول
�أن الب�رش يعي�شون يف قرية عاملية ّ
النامية ،الأ�سا�سية والهام�شية .ويت�ساءل :كيف ميكننا منع البلدان النامية التي ت�ضم 80
باملئة من �سكان العامل من اخل�سارة عند خط البداية؟ كيف ن�ساعد املناطق غري ال�ساحلية
على الو�صول �إىل املحيط ،وحتقيق دول اجلنوب للت�صنيع ،من �أجل تعزيز الإحياء امل�شرتك
للح�ضارات الب�رشية ؟ هذه ق�ضايا رئي�سية يف ع�رص العوملة.
ويتابع :من دواعي قلقنا �أن العوملة املتمركزة يف الغرب منذ الع�رص احلديث مل تتغيرّ ،
ولكنها تع ّززت .حتى �أن التوزيع العاملي للإنرتنت ع ّزز الهيمنة الأمريكية ،لأن االبتكارات
التكنولوجية تعمل فقط على جعل الأقوياء �أقوى وال�ضعفاء �أ�ضعف.
�أما عن مبادرة احلزام والطريق نف�سها ،فهي ،ب�شكل عام ،هيكل الإ�صالح ال�شامل
واالنفتاح والإطار اال�سرتاتيجي لدبلوما�سية اجلوار يف ال�صني .وفيما يتعلق مبا يجب فتحه،
حتول املبادرة الرتكيز من «الإدخال» �إىل «التوجه نحو العاملية»؛ ومن حيث ات�ساع
�سوف ّ
نطاق االنفتاح ،لتطوير املنطقة الغربية يف ال�صني� ،سيتم تنفيذ ا�سرتاتيجية االنفتاح على
الغرب واجلنوب؛ ومن حيث عمق االنفتاح� ،ست ّتبع ال�صني اجتاه التكامل االقت�صادي
احلرة القائمة على الدول
العاملي والإقليمي ،و�س ُت ّ
�رسع تطبيق ا�سرتاتيجية منطقة التجارة ّ
احلر ال�سلع ،و�ستجلب ر�أ�س املال والقوى العاملة..
املجاورة ،و�ستحقّق التدفق ّ

�إن مبادرة احلزام والطريق هي � ّأو ًال �شبكة نقل �أورو �آ�سيوية � :شبكة متكاملة ومتعددة
تتكون من ال�سكك احلديدية ،والطرق،واخلطوط اجلو ّية ،والطرق البحر ّية،
الأبعاد،
ّ
وخطوط �أنابيب النفط والغاز ،وخطوط النقل ،و�شبكات االت�صاالت.
ينق�سم احلزام االقت�صادي لطريق احلرير �إىل ثالثة خطوط  :اخلط ال�شمايل ،اجلزء
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الربي الأورا�سي (بكني-رو�سيا – �أملانيا – �شمال �أوروبا)؛ اخلط
الرئي�سي ،وهو اجل�رس ّ
الأو�سط ،وي�شغل اجلزء الرئي�سي منه خطوط �أنابيب النفط والغاز الطبيعي (بكني – �شيان
�أورومكي – �أفغان�ستان – كازاخ�ستان – هنغاريا – باري�س)؛ واخلط اجلنوب ،وي�شغلاجلزء الرئي�سي منه الطرق ال�رسيعة العابرة للحدود (بكني – جنوب �شينجيانغ – باك�ستان
– �إيران – العراق – تركيا� -إيطاليا – �إ�سبانيا).
ّ
ويركز احلزام االقت�صادي لطريق احلرير على اجلمع بني ال�صني ،و�آ�سيا الو�سطى،
ورو�سيا ،و�أوروبا (البلطيق) ؛ كما يربط ال�صني باخلليج العربي والبحر الأبي�ض املتو�سط
عرب �آ�سيا الو�سطى و�آ�سيا الغربية؛ وربط ال�صني بجنوب �رشق �آ�سيا ،جنوب �آ�سيا واملحيط
الهندي .ومن الوا�ضح �أن ّ
كل هذه اجلهود تهدف �إىل م�ساعدة الدول غري ال�ساحلية يف
البحث عن مناطق للو�صول �إىل البحر ،مما �سريبط الياب�سة باملحيط.

ثم ي�رشع امل�ؤلّف ،يف ف�صول الكتاب الع�رشة ،بتف�سري �أو ت�رشيح ر�ؤيته لأبعاد
ومن ّ
وجوانب مبادرة احلزام والطريق ،والتي مت ّثل يف جوهرها «العوملة
املت�صينة»� ،أو «الت�صينّ
ّ
العاملي»؛ ويق�صد به امل�ؤلّف م�سار االنفتاح ال�شامل واملتعدد امل�ستويات والأكرث �شمو ًال.

وكمثال ،فقد ّ
تخطت املبادالت التجارية لل�صني مع دول احلزام والطريق تريليون
دوالر يف العام  ،2015وهو ما يعادل ربع جمموع التجارة اخلارجية لل�صني.
وبح�سب اخلطة اخلم�سية الثالثة ع�رشة ،وخالل ال�سنوات اخلم�س القادمة� ،ست�ستورد
ال�صني مبا قيمته ع�رشة تريليونات دوالر من الب�ضائع ،و�ستتجاوز ا�ستثماراتها اخلارجية
 500مليار دوالر ،و�سيبلغ عدد ال�صينيني الذين ي�سافرون لل�سياحة يف اخلارج  500مليون،
و�ستكون دول احلزام والطريق املجاورة لل�صني �أوىل امل�ستفيدين.
تلخ�ص مبادرة احلزام والطريق ،فيجب �أن تكون «الرتابط».
و�إذا كان هناك من كلمة ّ
ثالثي االجتاهات ،من
وهذا الرتابط يجب �أن يكون – ح�سب الرئي�س �شي جني بينغ -احتاداً ّ
البنية التحتية ،وامل�ؤ�س�سات ،والتبادالت من النا�س �إىل النا�س والتقدم يف املجاالت اخلم�سة
الكلي وتعزيز الثقة) ،ترابط
ل�سيا�سة االت�صال (احلوار والتن�سيق والتعاون امل�شرتك والتبادل
ّ
البنية التحتية ،وخط التجارة ،وتدفّق ر�أ�س املال ،والفهم (التعاي�ش) بني النا�س.
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تطرق �إليها امل�ؤ ّلف ،ولها عالقة مببادرة
ومن امل�سائل �أو الق�ضايا الأ�سا�سية الأخرى التي ّ
�سماه  :منطق العوملة ،ومنطق احل�ضارة ،واملنطق
احلزام والطريق ،تلك التي ت ّت�سق مع ما ّ
اال�سرتاتيجي ،واملنطق االقت�صادي ،واملنطق ال�سيا�سي ،واملنطق الدبلوما�سي ،واملنطق
الإدراكي.

حول مبادرة احلزام والطريق ومنطق العوملة ،يقول امل�ؤ ّلف �إن ال�صني تهدف �إىل
ا�ستبدال التحديث التناف�سي الذي �أن�ش�أه الغرب بالتحديث امل�شرتك لدول احلزام والطريق،
و�إىل تعزيز وجود �أورا�سيا متناغمة مع الرخاء امل�شرتك الذي يجلب ال�سالم الدائم والأمن
العاملي؛ وبالتايل ،ف�إن مبادرة احلزام والطريق هي حماولة لتحقيق التوا�صل الأورا�سي
والعوملة ال�شاملة.
وتروج لفكرة
وكمثال ،فقد �أعادت ال�صني تعريف الإنرتنت ،وهي تقود فهم النا�س لهّ ،
�إدارة الإنرتنت العاملية .فالإنرتنت هو � ّأو ًال تكنولوجيا؛ وثاني ًا هو �صناعة؛ كما هو بنك
للمعلومات؛ وهو منوذج للإنتاج ،وبنية حتتية .وكذلك ،ف�إن الإنرتنت هو وطن م�شرتك
للب�رشية.

حول مبادرة احلزام والطريق ومنطق احل�ضارة ،يعتقد امل�ؤلّف �أن جناح املبادرة يكمن
يف احل�ضارة ،ويف ما �إذا كان مرياثنا وابتكارنا ب�ش�أن ح�ضارة طريق احلرير ميكن �أن يقود
ح�ضارة جديدة للإن�سانية ،حيث �أن م�ستوى احل�ضارة ال�صينية والثقافة وال�شخ�صية
يحددون ما �إذا كان من املمكن بناء الروابط بني ال�شعبني .لذا،
الأخالقية لل�شعب ال�صيني ّ
ويف اجلوهر ،ف�إن املناف�سة بني مناذج التنمية (الغربية) ومنطق احل�ضارة هي مفتاح جناح
املبادرة ال�صينية.
للتحوط من خماطر العوملة
وكذلك ،حتاول املبادرة �إطالق منط من العوملة على الأر�ض
ّ
يف البحر ،والتي �ستعيد التبادل والتع ّلم املتبادل بني احل�ضارات لتحقيق ال�سالم واالزدهار
يف �أورا�سيا ،حيث �أن املبادرة م�ستعدة الحت�ضان ح�ضارة �إن�سانية جديدة بفكرة «خم�سة
يف واحد» ،والتي تعني بناء االقت�صاد وال�سيا�سة واملجتمع الثقايف والبيئة.
تتقدم
عن املنطق اال�سرتاتيجي يف مبادرة احلزام والطريق ،يقول امل�ؤ ّلف �إن املبادرة ّ
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الرب والبحر ،وبني اجلهات الفاعلة الداخلية
عرب الزمان واملكان ،وت�ؤ ّدي �إىل التفاعل بني ّ
واخلارجية ،وتنفذ من ال�رشق �إىل الغرب باجتاهني ،مما يجعلها تتجاوز جميع اال�سرتاتيجيات
الكربى يف الع�صور القدمية.
�أما يف احلقبة اجلديدة ،فقد ورثت املبادرة الفكر اال�سرتاتيجي الع�سكري ملاوت�سي تونغ
للتحرك و�إن�شاء قواعد
ألقيت قنبلة ذرية ،ف�أنا �س�أرمي قنبلة يدوية –
ودفعته �إىل الأمام – �إذا � َ
ّ
وحدائق نفوذ خلفية ،والتي ميكن ت�سميتها م�سرية طويلة جديدة (رحلة �إىل الغرب).
�إن مبادرة احلزام والطريق هي �إجراء ا�سرتاتيجي لل�صني لإدارة املناطق املجاورة الكربى
ومنوها ،وازدهارها .وحتاول
لها ،حيث �ست�ؤ ّثرهذه املناطق على كيفية وجود ال�صنيّ ،
ال�صني ت�شكيل جمتمع امل�صالح امل�شرتكة ،وجمتمع امل�س�ؤولية امل�شرتكة ،وجمتمع الأمن امل�شرتك
يف املناطق املحيطة بها؛ و�أخرياً بناء جمتمع امل�ستقبل امل�شرتك؛ وكل هذا �سي�سهم يف زيادة
وقوتها الناعمة.
نفوذ ال�صني العاملي ّ

حول املنطق االقت�صادي ملبادرة احلزام والطريق ،يلفت امل�ؤلّف �إىل �أن ال�صني تنتقل من
امل�ستوى املنخف�ض �إىل امل�ستوى العايل يف التق�سيم العاملي لنظام العمل؛ وقد ارتقت مزاياها
وين�ص املنطق االقت�صادي للمبادرة
من تكاليف العمالة �إىل التكنولوجيا ور�أ�س املال.
ّ
على �أهمية م�ساعدة البلدان على طول الطرق لبناء ُبنيتها التحتية ال�صلبة والناعمة ،وذلك
لتو�سيع ال�سوق الأوروبية-الآ�سيوية والأفريقية ،والكفاح من �أجل احل�صول على ميزة
و�ضع املعايري يف التكنولوجيا ور�أ�س املال.
�إن املبادرة هي اقرتاح للتعاون االقت�صادي العاملي والإقليمي .وبالتايل� ،إن منطقها
االقت�صادي هو الأكرث �أ�سا�سية والأغنى ،مبا ي�شمله من �أفكار ،مثل التكامل االقت�صادي
املحلي ،ونظام مزدوج احللقة (التعامل ال�صيني مع الدول املتقدمة والدول املت�أخرة مع ًا)
والتعاون املربح للجانبني .واملبادرة ،يف جوهرها ،هي ثورة كربى وعميقة ومرتابطة
لإعادة ت�شكيل اجلغرافيا االقت�صادية.

�أما ب�ش�أن املنطق ال�سيا�سي ملبادرة احلزام والطريق ،فيتحدث امل�ؤ ّلف عن فر�ص تتيحها
املبادرة �أمام الدول التي تتمتع بثالث مزايا رئي�سية؛ جتاوز املنعطف ،وجتاوز تغيري امل�سار،
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و�إحياء احل�ضارة.

يقدم م�رص ك�أمنوذج وكقيادة ،ي�ستنتج امل�ؤلّف ب�أن ال�صني
عن جتاوز املنعطف ،وبعد �أن ّ
والدول العربية (النامية) �ستدمج يف �إطار املبادرة ا�سرتاتيجياتها التنموية ،و�ست�سعى �إىل
�رسع مفاو�ضات اتفاقية
توليد الزخم الكايف من
التحول ال�صناعي والتحديث ،و�س ُت ّ
ّ
احلرة بني ال�صني ودول اخلليج وبناء مناطق �صناعية رئي�سية ،و�ستع ّزز التعاون يف
التجارة ّ
جماالت النفط والغاز والبنية التحتية.

وحول التجاوز يف تغيري امل�سار ،يقول امل�ؤ ّلف �إنه كما �أتاحت مبادرة احلزام والطريق
فر�صة لتجاوز تغيري امل�سارات �إىل البلدان النامية ،ولتج ّنب االعتماد على الدول املتقدمة
من حيث النظام ،ومنط التنمية وطريقة التفكري ،يجب على البلدان النامية �أن تغتنم فر�صة
�إعادة الهيكلة ال�صناعية وثورة املعلومات ،لتغيري امل�سار ب�شجاعة وا�ستكمال التجاوز؛ ويف
حتول من النمو
مير االقت�صاد ال�صيني يف فرتة ّ
الوقت احلا�رض ،حان الوقت املنا�سب  :حيث ّ
حتولها االقت�صادي.
ال�رسيع �إىل متو�سط ال�رسعة؛ وهي فر�صة لإعادة التوازن ،وهي ناجتة عن ّ

�أما املق�صود من «�إحياء احل�ضارة» ،فيقول امل�ؤلّف ب�أن مبادرة احلزام والطريق هي اقرتاح
وتطورها
للتعاون ولإنتاج ال�سلع العامة التي ت�سهم بها ال�صني يف العامل .ومع �صعودها
ّ
ت�شجع ال�صني الدول املجاورة لها على ال�صعود والتطور واالزدهار؛ وهو
وازدهارهاّ ،
يق�صد بها �أورا�سيا و�أفريقيا وجنوب املحيط الهادئ.

ومن خالل تفعيل روح طريق احلرير ،املتمثلة يف «ال�سالم والتعاون واالنفتاح وال�شمول
والتع ّلم املتبادل واملنفعة املتبادلة «� ،ستقيم ال�صني والدول العربية نوع ًا جديداً من العالقات
�سيد املوقف؛ وبالتايل �سيتم اكت�شاف نظام
الدولية ،حيث يكون التعاون املربح للجميع هو ّ
ِقيم م�شرتك بني اجلميع يف القرن احلادي والع�رشين ،و�سيتم بناء جمتمع عربي �صيني ذي
م�ستقبل م�شرتك.
لكن ،ويف النتيجة ،لن يحدث جتاوز املنعطف ،وجتاوز تغيري امل�سار والإحياء امل�شرتك
مبفردهم؛ بل يجب �أن نقاتل من �أجلهم.

عن املنطق الدبلوما�سي يف مبادرة احلزام والطريق ،يو�ضح امل�ؤ ّلف ب�أن املبادرة ال�صينية
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تختلف عن اال�ستعمار الغربي والإمربيالية والهيمنة التي تعود للع�رص احلديث ،والتي
تدور حول النهب واملناف�سة على ال�صعيد الدويل ،بد ًال من التعاون �أو امل�ساومة ؛ كما
يقدمها الغرب بعد احلرب و�أنواع �أخرى من
�أنها تختلف عن امل�ساعدات اخلارجية التي ّ
مناذج التعاون الدويل ب�أ�سماء خمتلفة؛ وبالتايل ،من خالل اال�ستفادة من الآليات الثنائية
من�صات
واملتعددة الأطراف القائمة مع  64دولة من بلدان احلزام والطريق ،بالإ�ضافة �إىل ّ
التعاون الإقليمي القائمة والف ّعالة� ،ستدعم ال�صني ال�سالم والتنمية والتعاون ،و�ستبادر �إىل
تطوير ال�رشاكات االقت�صادية مع الدول على طول الطرق؛ وكذلك �ستعمل على ا�ستبدال
ال�صفقات التي ال يربح بها �أحد �إىل تلك التي يفوز بها اجلميع؛ وبالتايل �ستدمج احللم
ال�صيني مع حلم العامل.
الت�صورات
يعدد امل�ؤ ّلف ع�رشة خماطر حول
عن املنطق الإدراكي ملبادرة احلزام والطريقّ ،
ّ
اخلاطئة للنا�س ب�ش�أن املبادرة ،وكيفية حتليل هذه املخاطر والر ّد عليها.
ومن �أبرز تلك املخاطر:

موجهة نحو الغرب.
�	.1إن املبادرة هي عبارة عن ا�سرتاتيجية �صينية ّ

�	.2إن مبادرة احلزام والطريق تنتمي �إىل ال�صني ح�رصاً ،ولو �أن عنوانها عاملي.

 .3تويل املبادرة اهتمام ًا بـ«احلزام» �أكرث من «الطريق» ،حيث توجد ادعاءات ب�أن
املبادرة ت�ستهدف البحر ظاهري ًا و�أن هدفها احلقيقي هو الأر�ض.
�	.4إن املبادرة هي حماولة لإعادة النظام القدمي با�سم �إحياء احل�ضارة.
�	.5إن املبادرة هي م�سعى لت�صدير الطاقة الفائ�ضة ،و�إنها ن�سخة �صينية من خطة
مار�شال (الأمريكية).
�	.6إن مبادرة احلزام والطريق هي ن�سخة �صينية من الإمربيالية االقت�صادية� ،أوالعوملة
الأمريكية.
واجليدة (مثل
 .7لن ت�شارك املبادرة الدول الأخرى يف بع�ض امل�شاريع الكربى
ّ
م�رشوع ماو�سام) ،بالرغم من م�ضمون املبادرة االنفتاحي والو�سطي.
 .8املبادرة تدور حول دبلوما�سية اجلوار ال�صينية ،مع �أن لها �آثار �أو�سع بكثري من تلك
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التي تنطوي عليها دبلوما�سية اجلوار.
�	.9إن املبادرة هي حلقة مغلقة ،حيث �أن اخلرائط الأكرث �شعبية للحزام والطريق
تر�سمها دائم ًا يف حلقة مغلقة؛ مع العلم ب�أنها حزام مفتوح ،و�شبكة من البنية التحتية
املمرات االقت�صادية والأحزمة االقت�صادية.
واال�ستثمار والتجارة واملعلومات التي تدمج ّ

 .10ت�سعى املبادرة �إىل التو�سع الع�سكري املتخفّي حتت قناع التعاون االقت�صادي،
حيث �أن م�صطلحات «اجل�رس» و«الو�صلة» هي م�صطلحات ع�سكرية للغاية .لذا،
ولتج ّنب االحتكاك غري ال�رضوري ،يجب ا�ستخدامها بحذر ،لأن دعم التعاون الإقليمي
يكرر امل�سار القدمي للتو�سع الغربي.
والعاملي للقرن احلادي والع�رشين ال ينبغي �أن ّ

�سماه (احلكمة ال�صينية الكامنة يف مبادرة
عما ّ
يف الف�صل ما قبل الأخري ،يتحدث امل�ؤلّف ّ
و«القوة» ،من ال�رضوري
احلزام والطريق)؛ فبالإ�ضافة �إىل «الأخالق» «واال�سرتاتيجية»
ّ

(قوة الإقناع) ملبادرة احلزام والطريق ،مع �إيالء االهتمام للحكمة
القوة الناعمة ّ
الرتكيز على ّ
املتج�سدة فيها.
بحد ذاته عن احلكمة ال�صينية ،حيث (ح�سب
ولقد عبرّ ا�سم مبادرة احلزام والطريق ّ
عقيدة التاو وخ�صائ�صها)  :تُنتج عقيدة التاو (وهي الكلمة ذاتها التي تعني الطريق يف اللغة
ال�صينية) ،طريق ًا ،والطريق ُينتج اثنان ،واالثنان ُينتجان ثالثة ،والثالثة تُنتج كل �شيء ،مبا
يف ذلك م�ساراً كام ً
ال.
كما �أن م�صطلح «احلزام االقت�صادي» م�صطلح �صيني مت�أ�صل؛ والآن ُيظهر «القرن
احلادي والع�رشون» �أن احلكمة القدمية لل�صني تزداد وتتقدم مع الزمن ،و�أن ال�صني �ست�صبح
� ّأمة ذات دور قيادي يف م�سعى الب�رش للنهو�ض بح�ضارة جديدة .وقد جت ّلت هذه احلكمة،
من بني �أمور �أخرى ،من خالل النهو�ض مببادرة احلزام والطريق وانعكا�ساتها و�آلياتها.

ومن الناحية العملية ،تتج ّلى احلكمة ال�صينية يف هذه املبادرة يف اجلوانب الثالثة التالية:
املعدات ،والتطوير امل�شرتك لأ�سواق
التكامل اال�سرتاتيجي ،والقدرة على التعاون ،وت�صنيع ّ
الطرف الثالث.
جمرد تفاعالت مادية؛ فهناك تفاعالت
فيما يخ�ص التكامل اال�سرتاتيجي ،فهو �أكرث من ّ
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ّ
الودي
�سي�شكل بالإ�ضافة �إىل التعامل والتعا�ضد
غري ملمو�سة وتفاهمات ،الأمر الذي
ّ
والتجاوب ،ابتكاراً متباد ًال واندماج ًا بني البلدان.
ويف ال�سياق ،يك�شف االقرتاح املتكرر للتعاون الدويل يف جمال القدرات النقاب عن
ميزات ال�صني يف �أربعة جوانب ،وهي:

 .1ميزة النظام ال�صناعي ؛ فوفق ًا لإح�صاءات الأمم املتحدة ،يوجد لدى ال�صني الفئات
ال�صناعية اال�شمل عاملي ًا (الإنتاج ال�صناعي ال�صيني جتاوز الإنتاج ال�صناعي للواليات
املتحدة يف العام .)2010
 .2ميزة ال�سل�سلة ال�صناعية ؛ فال�صني حالي ًا يف مرتبة متو�سطة يف ال�سل�سلة ال�صناعية
العاملية ؛ وهذا يعني �أنه ميكنها بلوغ مرتبة عالية �أو منخف�ضة يف هذه ال�سل�سلة ،وذلك
بح�سب �أدائها.
بتعدد هوياتها :هي �أكرب دولة
تعدد الهويات واملجاالت؛ فال�صني تفتخر ّ
 .3ميزة ّ
نامية و�أكرب دولة نا�شئة وثاين �أكرب اقت�صاد عاملي يف الوقت ذاته؛ بالإ�ضافة �إىل �أنها دولة
ا�شرتاكية قوية.
 .4ميزة النموذج ال�صيني اخلا�ص ،حيث جند لدى احلكومة ال�صينية القدرة على
قيادة التعاون يف جمال القدرات ب�شكل م�ستقل.

املتج�سدة يف مبادرة احلزام والطريق) ،يقول
يف الف�صل العا�رش والأخري(احلكمة العاملية
ّ
امل�ؤ ّلف �إنه بالإ�ضافة �إىل �إظهار احلكمة ال�صينية ،فقد جمعت املبادرة �أي�ض ًا بني حكمة
وحنكة ال�صني وحكمة بقية دول العامل؛ ف�أثناء معاجلة ق�ضايا التنمية للبلدان على طول
طرق احلرير ،ت�سعى املبادرة �أي�ض ًا �إىل ّ
حل امل�شاكل العاملية التي تواجه املجتمع الدويل،
الأمر الذي ي�ساعد على حتديد �شكل احلكمة العاملية يف هذه العملية.
وتربز تلك الطريقة ب�شكل كبري من خالل املبادئ الثالثة الآتية :م�شاركة الربح املتبادل،
واحلفاظ على التنمية املتوازنة ،والعمل على تر�سيخ جذورها.
ومن منظورعام ،ف�إن العوملة تتحرك باجتاه �إطفاء الطابع املحلي ،حيث �أن �إطفاء الطابع
املحلي للإنتاج واخلدمات وال�سل�سلة ال�صناعية هو املفتاح لك�سب املناف�سة التجارية يف
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�إطار مبادرة احلزام والطريق .لذلك ،نحتاج ب�سبب هذه التغيريات �إىل اخلروج من العامل
املتمركز حول الغرب يف الع�رص احلديث ،و�إيالء االهتمام الكايف ملنطق املبادرة؛ ومبا �أن
�ست�شجع بدورها دول مبادرة احلزام والطريق الأخرى و�شعوبها
ال�صني تفعل ذلك ،ف�إنها
ّ
على االن�ضمام؛ وبذلك لن يكون الإحياء امل�شرتك للح�ضارات والتنمية امل�شرتكة جلميع
جمرد حلم.
البلدان ّ

يف خامتة كتابه ،ي�ؤكد امل�ؤلّف ،ومن منظور تاريخ احل�ضارة الإن�سانية� ،أن مبادرة احلزام
والطريق �س ُتنع�ش ،من خالل الربط والتوا�صل بني �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا ،احل�ضارات على
طول طريق احلرير ،وجت ّنب العامل �صدام احل�ضارات؛ كما �ستقيم ج�رساً بني املناطق يحل
ّ
املت�شكل ،ويرفع من احل�ضارات املت�أخرة ،ويغيرّ الو�ضع ال�سائد.
م�شكلة ال�صدع
فالبلد يعتمد على مدنه التي ّ
ت�شكله ،كما يعتمد ال�رشق على الغرب ،وكما تعتمد
الياب�سة على البحر .لذلك ،وبينما ت�سعى املبادرة ال�صينية �إىل ت�شكيل ح�ضارة �إن�سانية
و�ست�شجع البلدان
جديدة� ،ستكون مبادرة �شاملة يف التعامل مع احل�ضارة الغربية احلديثة،
ّ
النامية على حتقيق انعطاف وتغيري للم�سارات نحو التقدم والعمل من �أجل �آفاق م�رشقة
للتنمية امل�شرتكة ،و�إحياء احل�ضارات امل�شرتك ،و�صياغة عوملة �أكرث �شمو ًال.
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