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درا�سات وبحوث
o  »اإ�سرائيل« تدفن حل الدولتين ا�ستنزاف الفل�سطينيين وتحييد غزة

عنوان المرحلة المقبلة

o  العالقات بين رو�سيا وحركات المقاومة في المنطقة 

 تطّور ا�ستراتيجي بمواجهة الم�سروع الأميركي

o تطبيع العالقات التركّية-الإ�سرائيلّية وتداعياته على الق�سّية الفل�سطينّية  

o  جولة »بايدن« في المنطقة... بين خيبة محرجة واأمل منتظر!

o  من فريدريك هوف اإلى عامو�س هوك�ستاين: الثروات البحرية والخيانة 

o  اأ�سعار الطاقة تُوتّر الديمقراطيين على اأبواب النتخابات الن�سفية:

      �سيناريو اإيقاف رو�سيا لإمدادات النفط

الأمنية  النظرية  على  وانعكا�ساتها  للتهديدات  التاريخي  التطّور    o

الإ�سرائيلية من خالل �سيرة روؤ�ساء الأركان )1948 - 2022م(

ندوات المركز الدورية
o  حلقة نقا�س خا�سة حول الثروة الغازية والنفطية اللبنانية بين الحقوق 

والح�سار الأمريكي

في  قراءة  طهران(:   – )جّدة  قّمتي  بين  الأو�سط  ال�سرق  الدورية  الندوة    o

المخاطر والتحديات والفر�س

o  حلقة نقا�س خا�سة بعنوان : »وحدة ال�ساحات« : معركة تثبيت معادلت 

�سيف القد�س  

قراءة في كتاب
ال�سين تربط العالم الخلفّية التي ت�ستند اإليها مبادرة الحزام والطريق

درب���������ج ع������ل������ي  د. 

خ�����ش��ي�����ش ف����������ؤاد  د. 
درزي ب��������������������راءة 
ح���ط���ي���ط روال  د. 
حمّية ع��ب��ا���ش  ع��ل��ي  د. 

ت���رج���م���ة ري���ن���ا ح��م���د

ح��درج محمد  م������ش��ى 

�شعب ح�����ش��ن  ب��ق��ل��م: 



ف�سلّية ُتعنى بالق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربيـ  الإ�سرائيلي.

1444 هـ  2022 م -  ال�صنة الع�رشون/ �صيف 

الهيئة اال�شت�شارية: 

د. عصام نعمان: نائب ووزير سابق/ مفّكر عربي من لبنان.

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 الكّتاب واألدباء العرب في سوريا. 

د. غسان العّزي: أستاذ العالقات الدولية في كّلية احلقوق والعلوم السياسية-بيروت.

د. مجدي حّماد: رئيس اجلامعة اللبنانية - الدولية/مفّكر  وباحث. 

73

ت�سدر عن مركز »باحث للدرا�سات الفل�سطينية وال�سرتاتيجية« �ش . م . م 

هيئة التحرير :

الرئيس: الأ�ستاذ الدكتور يو�سف ن�رصالله

مدير التحـرير : ح�سـن �سعـب 

املدير املسؤول : فاطمة قبي�سي

اإلشـراف الفّنـي: اأحمـد املقـداد



•  الق�ضية الفل�ضطينية كق�ضّيٍة مركزيٍة للأّمة. 

• العلقات الداخلية يف ال�ضاحة الفل�ضطينية: واقعها، وم�ضتقبلها  املرجتى. 

• درا�ضة االتفاقات ال�ضيا�ضية واالأمنية واالقت�ضادية املوّقعة مع الكيان ال�ضهيوين. 

• روح املقاومة واال�ضت�ضهاد: دوافعها الوطنية والقومية  والدينية  واالإن�ضانية. 

• حترير فل�ضطني كواجب وطني وقومي وديني واإن�ضاين. 

• موقع اجلهاد يف االإ�ضلم ويف م�ضرية الكفاح الوطني الفل�ضطيني. 

• تعرية »ال�ضلم« الزائف مع العدّو ال�ضهيوين، وك�ضف وهم الت�ضوية والتعاي�ش معه. 

• موقع االإن�ضان يف امل�ضروع احل�ضاري االإ�ضلمي، كنقطة ارتكاز يف ال�ضراع  مع الهمجية 
الدونية ال�ضهيونية. 

• درا�ضة امل�ضاريع ال�ضهيونية: اجلغرافية، االأمنية، اال�ضتيطانية، ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية... اإلخ. 

• التطبيع والغزو الثقايف ال�ضهيوين-اآليات و�ضبل املواجهة.

• اأخطار امل�ضروع ال�ضهيوين على العاملني العربي واالإ�ضلمي. 

• طبيعة واأهداف امل�ضروع االأمريكي يف العاملني العربي  واالإ�ضلمي.

• العلقة بني الواليات املتحدة االأمريكية واحلركة ال�ضهيونية والكيان ال�ضهيوين. 
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مع  فيها،   والكّتاب  والباحثني  املفّكرين  مبشاركة  ترّحب  باحث«  »دراسات   
التأكيد على مراعاة األمور التالية: 

1 - معاجلة الق�ضايا مبو�ضوعية وعلمية ودّقة يف التوثيق )يف الدرا�ضات والبحوث( التي 
تخ�ضع – كما املقاالت الواردة- للتحكيم بوا�ضطة هيئة التحرير.

كلمة.   4000 و   3000 بني  ما  املقال  حجم  ـ   2

اأن تكون موّثقة علميًا،  6000 و8000 كلمة، وي�ضرتط فيها  الدرا�ضة ما بني  حجم   -  3
واأن تراعي منهجية البحث العلمي. )اإ�ضم املوؤّلف، عنوان الكتاب، اأو املجّلة اأو ال�ضحيفة،  
دار الن�ضر، مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر، رقم ال�ضفحة(، مع اإثبات املراجع نهاية الدرا�ضة، واأن 

تكون املقاالت والدرا�ضات  والبحوث  مرفقة بخل�ضٍة ال تتجاوز 50 كلمة. 

ونقدها- تقارير عن الندوات   كتب  )تلخي�ش  اأبوابها   يف  بامل�ضاركة   املجّلة  ترّحب   -  4
واملوؤمترات حول فل�ضطني وال�ضراع مع ال�ضهيونية(، مبا ال يزيد عن 7000 كلمة لتلخي�ش 
الكتاب ونقده، و2500 اإىل 4000 كلمة عن الندوة اأو املوؤمتر، على اأن ال يكون قد م�ضى 
اإر�ضال �ضورة  اأو باتفاٍق  خا�ٍش مع هيئة التحرير، مع  على �ضدور الكتاب اأكرث من عامني، 

غلف الكتاب. 

�ضابقًا.  من�ضورة  املر�ضلة  املاّدة  تكون  ال  اأن   -  5

جتّنبًا  بالقر�ش،  ومرفقة  االآيل،  احلا�ضوب  على  مطبوعة  املر�ضلة  املاّدة  تكون  اأن   -  6
للأخطاء املحتملة، اأو اإر�ضالها مكتوبة بخٍط وا�ضح. 

كّل درا�ضٍة اأو بحث تقرير  اأو نبذة تعّرف بالكاتب.  مع  ُيرفق    -  7

اإعلم الكاتب بقرار  هيئة التحرير خلل �ضهرين من تاريخ اإر�ضال الدرا�ضة.  يجري   -  8

التحرير.  خّطة  وفق  املجازة  املواد  ن�ضر  يف  بحّقها  املجّلة  حتتفظ   -  9

اأ�ضحابها.  اإىل  ُتعاد  ال  ُتن�ضر  ال  التي  املواد   -  10

املقّررة.  اللئحة  حتّددها  مالّية  مكافاأة  املن�ضورة  للماّدة   -  11

12 - االآراء الواردة يف املجّلة تعك�ش وجهة نظر كّتابها، وال تعّب بال�ضرورة عن راأي املركز.



بيروت - لبنان - تلفاكس 01/843882
majalla@bahethcenter.net :البريد اإللكتروني للمجلة

www.bahethcenter.net :املوقع
bahethcenter@hotmail.com :باحث للدراساتالبريد اإللكتروني للمركز
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االفتتاحية

من خالل قراءة جمملة الأبرز املتغريات والتحّوالت ال�سيا�سية والع�سكرية 

الت��ي �سهدتها املنطقة يف االأ�سهر االأخرية، ميكن التقاط بع�ض االإ�سارات اأو 

الدالالت املهمة، �سواء على م�ست��وى ال�رشاع مع امل�رشوع االأمريكي ب�سكل 

ع��ام، اأو على م�ستوى ال�رشاع مع الكيان االإ�رشائيلي وم�رشوعه التو�سعي – 

التطبيعي يف فل�سطني واملنطقة. 

فف��ي قطاع غ��زة املحا�رش، ح�سل��ت معركة »وحدة ال�ساح��ات«، والتي 

اأك��دت على موقعي��ة حركة اجله��اد االإ�سالمي االأ�سا�سي��ة يف ال�رشاع مع 

العدو، برغم اخل�سائر التي تكّبدتها احلركة على م�ستوى قيادتها الع�سكرية، 

والعدد الكبري من ال�سهداء واجلرحى املدنيني من ال�سعب الفل�سطيني يف 

القط��اع؛ كما ك�سفت املعركة الق�سرية االأمد )اأقل من ثالثة اأيام( عن ثغرات 

خط��رية يف اأ�س�ض احل��رب واملواجهة لدى كيان االحت��الل، جي�ساً وقيادة 

�سيا�سي��ة وع�سكري��ة واأمنية، وجمتمعاً خائفاً وقلق��اً، وال يتحّمل اأكالف اأي 

حرب اأو حتى معركة ق�سرية، مهما كانت اخل�سارة فيها حمدودة. 

ويف ال�سي��اق، برزت على ال�سعيد الدويل واالإقليمي املواقف الرو�سية 

املدينة للع��دوان االإ�رشائيلي على غزة، كما عل��ى �سورية، يف ظل م�ساٍع 

رو�سي��ة لتفعي��ل العالقات اال�سرتاتيجي��ة مع اإيران وتركي��ا و�سورية )ومع 

بع���ض حركات املقاومة(، والتي ُف�رّشت ك��رٍد رو�سي مبا�رش على ال�سيا�سات 

االأمريكي��ة اال�ستفزازي��ة �سد رو�سي��ا وحليفتها ال�سني، م��ن خالل تو�سيع 

الدعم الع�سكري واملايل للنظ��ام االأوكراين، كما عرب التحركات االأمريكية 

االأخرية جتاه تايوان. 
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وال تخفى هنا اأهمية املوارد الغازية والنفطية بالن�سبة لالقت�ساد العاملي، 

وخا�س��ة لالقت�س��اد االأوروبي واالأمريك��ي، يف م�س��ارات اال�ستباك الدولية 

واالإقليمي��ة الراهن��ة، والتي قد تر�سم م�سري الب�رشي��ة لعقود اآتية، وذلك 

ال�ستم��رار ارتباط كل جماالت التقدم ال�سناع��ي والعلمي والتقني مبوارد 

الطاقة اإىل حد كبري، خالل العقود اخلم�سة االآتية على االأقل. 

م��ن هنا ب��رزت اأهمية جولة الرئي�ض االأمريكي ج��و بايدن االأخرية يف 

املنطقة، والتي اأخ��ذت �سداها ال�سيا�سي واالإعالمي )املبالغ به(، لتاأتي قّمة 

طهران اال�ستثنائية )بني قادة اإيران ورو�سيا وتركيا( كرٍد مبا�رش وناجح على 

خمرجات قّمة جّدة )االأمريكية- اخلليجية(، والتي ف�سلت يف اإنتاج حلف 

عربي-اإ�رشائيلي)ع�سك��ري الطابع( �سد اإي��ران، مثل العديد من املحاوالت 

التي �سبقتها خالل االأعوام  املا�سية.

اإاّل اأن هذا الواق��ع ال يقّلل من خطورة التحركات وال�سيا�سات العدوانية 

للحل��ف االأمريك��ي- االإ�رشائيلي-اخلليج��ي، الذي ي�سعى بق��ّوة - ولكن 

بالتدري��ج- الإنهاء اأو ت�سفية الق�سية الفل�سطيني��ة، وفتح اأبواب التطبيع مع 

الكيان املحتل على م�رشاعيها يف الوقت املنا�سب! 

يف ه��ذا العدد اجلدي��د من ف�سلي��ة )درا�سات باح��ث(، جمموعة من 

الدرا�سات والبحوث واملقاالت التي تناولت اأبعاداً خمتلفة مرتبطة بالتطورات 

والتحّوالت اجلارية يف املنطق��ة، واأدوار الالعبني االأ�سا�سيني فيها، وخا�سة 

التاأثري املتزايد الأزمة الطاقة فيها؛ باالإ�سافة اإىل حلقات النقا�ض التي ُعِقدت 

يف مركز باح��ث للدرا�سات لتحليل الق�سايا ذات ال�سلة؛ واأخرياً قراءة يف 

الكت��اب املهم )ال�سني تربط الع��امل: اخللفية التي ت�ستند اإليها مبادرة احلزام 

والطريق(. 

درا�سات�باحث



درا�سات وبحوث
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»اإ�سرائيل« تدفن حل الدولتين

ا�ستنزاف الفل�سطينيين وتحييد غزة 

عنوان المرحلة المقبلة

 
❋
د. علي دربج 

المقّدمة

ح�سل حتّول مفاجئ يف امل�سهد ال�سيا�سي الداخلي يف »اإ�رسائيل« اأخرياً، نتيجة التوّجه 

اأعوام، وذلك بعد اأن خل�ست احلكومة  اأربعة  اأقل من  نحو انتخابات خام�سة عامة يف 

االئتالفية اإىل اأنها لن تتمكن من ال�سمود. وعليه، �سيتبادل رئي�س احلكومة، نفتايل بينيت، 

من�سبه مع �رسيكه يف احلكم، يائري البيد، وفق اتفاق �سابق بينهما.

لكن هذا امل�ستجد على ال�سعيد احلكومي مل يغرّي �سيئًا يف ال�سيا�سة ال�سهيونية املّتبعة 

جتاه ال�سعب الفل�سطيني، الذي يواجه ممار�سات غري م�سبوقة من العدوان والقتل والتنكيل 

يف االأرا�سي املحتلة التي اأ�سبحت على فوهة بركان قد ينفجر يف اأي وقت )واإن كان 

االأرا�سي  اإىل  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  زيارة  الإجناح  االآنّية  بالتهدئة  العدو حمكومًا 

الفل�سطينية املحتلة واملنطقة يف منت�سف متوز املقبل(. 

رفعت  بعدما  املنطقة،  دول  خمتلف  انفجر،  ما  الربكان،اإذا  هذا  حمم  تطال  وقد 

املمنهجة  �سيا�ستها  حّدة  من  االأخريين،  ال�سهرين  االإ�رسائيلي، خالل  االحتالل  �سلطات 

الوحدات اال�ستيطانية اجلديدة  اآالف  بناء  الفل�سطينيني؛ ف�ساًل عن م�سادقتها على  لقتل 

❋ كاتب �سحايف وباحث �سيا�سي وحما�رسرِ يف اجلامعة اللبنانية –الدولية.
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املتحدة  للواليات  الظاهرية  املعار�سة  الرغم من  القد�س، على  فيها  الغربية، مبا  ال�سفة  يف 

واالحتاد االأوروبي. 

اإاّل واعتمدتها ال�ستفزاز م�ساعر  اأو طريقة  ويف الواقع، فاإن »اإ�رسائيل« مل ترتك و�سيلة 

ال�سهاينة  امل�ستوطنني  جماعات  اقتحام  خالل  من  وذلك  بهم،   والتنكيل  الفل�سطينيني 

املتكّررة للم�سجد االأق�سى وباحاته وتدمريها بع�س مقتنياته، وتقييدها و�سول امل�سيحيني 

اليمينية  اإف�ساح حكومة االحتالل املجال للجماعات  النور؛ ف�ساًل عن  لالحتفال ب�سبت 

املتطرفة القتحام باحات امل�سجد املبارك والتهديد بذبح القرابني ب�سكل غري معهود داخله. 

اأما ذروة هذه اال�ستفزازات، فتمّثلت بتنظيم »م�سريات االأعالم« التي  اأ�رّس عليها القادة 

ال�سهاينة )وما زالوا(،واملنهمكني حاليًا باإن�ساء حتالف اإقليمي عربي- اإ�رسائيلي على غرار 

حلف »الناتو« االأطل�سي، بهدف مواجهة اإيران.

واأكرث من ذلك، يقوم  جي�س االحتالل ب�سكل �سبه يومي باقتحامات ملدن ال�سفة الغربية 

مقاومني  مع  مبا�رس  ب�سكل  وي�ستبك  وخمّيمها،  جنني  منطقة  �سيما  ال  وقراها،  وخمّيماتها 

فل�سطينيني، ويكّثف من االإعدامات امليدانية بدم بارد، والتي ازدادت ب�سكل ملحوظ بعد 

اغتيال ال�سحافية الفل�سطينية يف قناة اجلزيرة، �سريين اأبو عاقلة، يف �سباح 11 اأيار 2022، 

يف مدينة جنني، يف م�سهد يعود بنا اإىل اأحداث االنتفا�سة الفل�سطينية الثانية مطلع االألفية 

الثالثة.

وانطالقًا من ذلك كّله، فاإن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ماهي اأ�سباب كل هذا الت�سعيد 

االإ�رسائيلي؟ واإىل ما يهدف االحتالل من وراء هذه ال�سيا�سة العدوانية؟ وما عالقة الت�سعيد 

االإ�رسائيلي بالرتكيبة ال�سيا�سية الداخلية للكيان وبه�سا�سة ال�سلطة الفل�سطينية؟ واأين املقاومة 

الفل�سطينية من كّل ما يجري؟ 

اأّوًل: �سيطرة الأحزاب المتطرفة على الم�سهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي 

خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، باتت االأحزاب اليمينية املتطرفة تتمتع بح�سور وا�سع 

وفاعل يف امل�سهد ال�سيا�سي االإ�رسائيلي. فقبل عام واحد، وحتديداً يف 13 حزيران 2021، 
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اأّدت حكومة اإ�رسائيلية جديدة بقيادة نفتايل بينيت- زعيم احلزب اليميني املتطرف والذي 

فاز فقط ب�سبعة مقاعد من اأ�سل 120- اليمني الد�ستورية لتحّل حمّل حكومة بنيامني نتنياهو 

-اليمينية- والتي ا�ستمرت منذ عام 2009.

 اأطلقت احلكومة اجلديدة على نف�سها ا�سم »حكومة التغيري«، وذلك بعد اأربع جوالت 

انتخابية �سابقة منذ عام 2019،  ف�سلت خاللها يف منح اأي حزب اأغلبية وا�سحة؛ وبالتايل 

. لكن«التغيري« الذي كانت 
)1(

مل تنجح جميع االأحزاب الرئي�سية يف ت�سكيل ائتالف حاكم

تتبّناه احلكومة اجلديدة يقت�رس على امل�سهد ال�سيا�سي الداخلي فقط.

 وعلى هذا ال�سعيد، قّدمت احلكومة �سورة جديدة بالنظر اإىل اأنها اأطاحت بنتنياهو 

اأق�سى  من  اأحزاًبا  ي�سم  حتالف  عن  عبارة  وهو  للغاية،  فريًدا  ائتالًفا  و�سّمت    وبالليكود 

العربية  القائمة  وهو  عربيًا،  حزبًا  مّرة  الأول  �سّم  كما  الي�سار؛  اإىل  الو�سط،  اإىل  اليمني، 

املوّحدة املح�سوبة على »احلركة االإ�سالمية« يف »اإ�رسائيل«.

 اأ ــــ روؤية حكومة بينيت للعالقة مع الفل�سطينيين 

بالعالقات  يتعلق  لتقّدمه فيما  بينيت- البيد الكثري  الواقع، مل يكن لدى حكومة   يف 

املجتمع  اأو  احلكومة  خطط  �سمن  الدولتني«  »حّل  يعد  مل  حيث  الفل�سطينيني،  مع 

االإ�رسائيلي. وُتظهر ا�ستطالعات الراأي العام التي اأجراها املعهد االإ�رسائيلي للدميقراطية يف 

اأولوية احلكومة الق�سوى يجب اأن ترّكز على  اأيلول 2021، باأن 33.3 باملائة اأجابوا باأن 

اإن االأولوية ملكافحة جائحة فريو�س كورونا؛  باملائة   23.6 الو�سع االقت�سادي، فيما قال 

يف حني راأى 4.4 باملائة فقط باأن االأولوية الق�سوى يجب اأن تكون العمل نحو اتفاق مع 

الفل�سطينيني.

وهذا الواقع يعرّب عن حتّوالت جذرية يف االجتاهات ال�سائدة داخل املجتمع االإ�رسائيلي 

ب�ساأن العالقة مع الفل�سطينيني وحّل الدولتني، الذي تراجع تاأييده بني االإ�رسائيليني ب�سورة 

1 ــ حكومة بينيت تخ�رس الغالبية يف الربملان بعد ا�ستقالة نائبة من االئتالف اعرتا�سا على "اخلبز املخمر"، موقع 
https://arabic.euronews.com         .2022 يورو نيوز العربي، 4 اأيار



درا�صات باحث
»اإ�رسائيل« تدفن حل الدولتني: ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

12 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

مّطردة خالل العقد املا�سي، من 71 باملائة يف عام 2010 اإىل 47 باملائة يف نهاية 2018، 

وذلك ح�سب موؤ�رّس ال�سالم الذي ُيجريه املعهد االإ�رسائيلي للدميقراطية.

اأجرتها »جمموعة �سيفان هري�س  التي   كما وجدت �سل�سلة من اال�ستطالعات احلديثة 

حّل  تاأييد  يف  ا  انخفا�سً التخ�س�سات،  متعدد  هرت�سليا«  »معهد  يف  وزمالوؤها  هوفلر« 

 .
)2(

الدولتني من 47 باملائة يف عام 2018 اإىل 40 باملائة يف عام 2020 

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

الفل�سطينية،  ال�سلطة  املت�سّدعة جتاه  االإ�رسائيلية  نظرة احلكومة  ا يف  اأي�سً تغرّي كبري  طراأ 

واالعتماد الكامل عليها يف اإدارة �سووؤن الفل�سطينيني، و�ُسبل التعاون والتن�سيق معها. حتى 

ني�سان 2014، كانت اإ�رسائيل تفاو�س الفل�سطينيني على اأ�سا�س خّطة اأعّدها وزير اخلارجية 

اإطار« الإحالل ت�سوية �سيا�سية لل�رساع  االأمريكي جون كريي، وتت�سّمن م�رسوع »اتفاق 

 .
)3(

الفل�سطيني- االإ�رسائيلي وفق مبداأ »حّل الدولتني«

اإىل رئا�سة حكومة الكيان. فهو كان قد تعّهد  لكن هذا االأمر تغرّي مع و�سول بينيت 

يف اأكرث من مّرة برف�س اإقامة دولة فل�سطينية، ورف�س اتفاق اأو�سلو واملفاو�سات ال�سيا�سية؛ 

وكذلك رف�س بينيت لقاء اأيٍّ من قادة ال�سلطة الفل�سطينية. 

ج ــ غياب الحّل ال�سيا�سي مع الفل�سطينيين 

يف ظّل تراجع فر�س تطبيق حّل الدولتني، وعدم تبّني م�رسوع �سيا�سي بديل، �سواء من 

بل اليمني اأو الو�سط، املهيمنني على امل�سهد ال�سيا�سي، بداأت احلكومة االإ�رسائيلية اجلديدة  قرِ

تتحدث عن »تقلي�س م�ساحات ال�رساع« مع الفل�سطينيني. 

»يجب  قال:  الكني�ست،  يف  اليمني  حكومته  اأداء  مرا�سم  اأثناء  لـ»بينيت«  كلمة  ففي 

//:Peace Index (2010-2018) Israel Democracy Institute, (access on 02 January 2022): https ـ 2
en.idi.org.il/centers/1159/1520

3 ــ اإيهاب حمارمة، ملاذا كل هذا الت�سعيد االإ�رسائيلي يف فل�سطني؟ جريدة العربي اجلديد، 21 اأيار 2022. 
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على الفل�سطينيني حتّمل امل�سوؤولية. الهدوء)على اجلانب االأمني( �سيوؤّدي اإىل خطوات يف 

املجاالت االقت�سادية وتقليل االحتكاك وتقلي�س ال�رساع. 

 واملوقف ذاته تبّناه اأي�سًا وزير اخلارجية االإ�رسائيلي، يائري البيد، الذي قال قبل  اجتماعه 

اإنه �سيناق�س معه »تعزيز قدرتنا على الدفاع  اأنتوين بلينكن،  مع وزير اخلارجية االأمريكية 

لكٍل من  احلياة  ، وحت�سني 
)4(

الفل�سطينيني بيننا وبني  ال�رساع  لتقلي�س  اأنف�سنا، والعمل  عن 

االإ�رسائيليني والفل�سطينيني.

اإ�رسائيليًا ما بني اليمني والو�سط على  اإىل التقدير باأن هناك اتفاقًا   وهذا يقودنا بالتايل 

على  وذلك  ال�رساع،  م�ساحات  تقلي�س  طريق  عن  الفل�سطينيني،  مع  االحتكاك  تقلي�س 

ح�ساب حّل الدولتني. 

د ــ مفهوم »تقلي�ض ال�سراع« 

 ت�سري الروؤية اجلديدة التي يطرحها عدد من ال�سا�سة ال�سهاينة، الذين ا�ستخدموا عبارة 

»تقلي�س م�ساحات ال�رساع«؛ وكذلك  ُيظهر التف�سري الذي قّدمه اأ�ستاذ التاريخ االإ�رسائيلي 

اأن  اإليه �سياغة املفهوم،  ُين�سب  املقّرب من رئي�س الوزراء بينيت، ميخا غودمان، والذي 

اال�سرتاتيجية االإ�رسائيلية اجلديدة هي حماولة لرت�سيخ »الو�سع الراهن« الإ�رسائيل يف ال�سيطرة 

على املناطق الفل�سطينية، ولكن مع تقليل اال�سطرابات واملخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها 

اإ�رسائيل نتيجة لالإحباط الفل�سطيني وفقدان االأمل، وذلك من خالل املكافاآت االقت�سادية 

.
)((

وت�سهيل احلياة اليومية للفل�سطينيني

غودمان  مقرتح  يف  ال�رساع«  »لتقلي�س  الرئي�سي  املخّطط  على  العثور  ميكن  وعليه،   

املن�سور بعنوان »ثماين خطوات لتقلي�س ال�رساع«، حيث يوؤكد غودمان اأن اأرا�سي ال�سفة 

ميلكون حق  الفل�سطينيني ال  الأن  الواقع،  لي�ست حمتلة يف  ال�رسقية وغزة  والقد�س  الغربية 

4- ماهر ال�رسيف، ميخا غودمان وم�سطلح "تقلي�س" ال�رساع الفل�سطيني-االإ�رسائيلي، موقع موؤ�س�سة الدرا�سات 
https://www.palestine-studies.org/ar          .2021 الفل�سطينية، 12 اآب

)- حملي االأ�سمر، جديد حكومة بينت: »تقلي�س ال�رساع، جريدة العربي اجلديد، 19 اآب 2021. 
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ال�سيادة عليها. لكنه يو�سح اأن الفل�سطينيني اأنف�سهم »حُمتّلون«؛ مبعنى اأن حياتهم اليومية 

تخ�سع ل�سيطرة اإ�رسائيل من خالل جي�سها.

 وبالتايل، فاإن خطة »تقلي�س ال�رساع« تنطوي على تخفيف بع�س ال�سغوط االقت�سادية 

بينهم  املبا�رس  واالحتكاك  التفاعل  تقليل  على   اأي�سًا  وتعمل  الفل�سطينيني،  على  واليومية 

وبني االحتالل االإ�رسائيلي. ومن اأجل حتقيق ذلك ت�سمل اخلطوات املقرتحة: اإن�ساء طرق 

التفافية لربط املدن والقرى الفل�سطينية دون املرور عرب مناطق امل�ستوطنات ونقاط التفتي�س 

االإ�رسائيلية، وتو�سيع ال�سيطرة الفل�سطينية قلياًل على بع�س اأجزاء املنطقة )ج(، وتوفري عدد 

عن  الفل�سطيني  االقت�ساد  وف�سل  اإ�رسائيل،  داخل  للفل�سطينيني  العمل  ت�ساريح  من  اأكرب 

االإ�رسائيلي، و»االعرتاف بفل�سطني ولي�س حدودها«. 

اأما من الناحية الع�سكرية واالأمنية، ف�ست�ستمر املخابرات واجلي�س االإ�رسائيلي يف العمل 

الفل�سطينية، عن طريق املالحقات واالعتقاالت واحل�سور  والن�ساط يف جميع االأرا�سي 

والف�ساء  اجلوّي  املجال  على  وال�سيطرة  االأردن  وادي  يف  الدائم  االإ�رسائيلي  الع�سكري 

الكهرومغناطي�سي كاماًل.

ويك�سف غودمان اأن الهدف النهائي للخطة لي�س ال�سم اأو االن�سحاب، بل هي عبارة 

اأن يجلبه �سم ال�سفة( دون دفع  عن »مناورة تت�سدى للتهديد الدميوغرايف )الذي ميكن 

ثمن، من حيث تعري�س االأمن للخطر )الذي يعتقد اأن االن�سحاب �سيجلبه(. 

وعليه، من الوا�سح جًدا اأن اخلطة اجلديدة لن توؤّدي اإىل تطبيق حّل الدولتني، حيث ال 

يوجد اتفاق )يف هذه اخلطة( على االن�سحاب من امل�ستوطنات اأو تق�سيم مدينة القد�س. 

وبالتايل، فاإن هذه اخلطوات من الناحية العملية لن توؤّدي اإىل »حّل الدولتني«، لكنها يف 

 .
)6(

نف�س الوقت تهدف اإىل خلق »حالة دولتني«

مبعنى اأنه لن تكون للفل�سطينيني دولة ذات �سيادة، ولكن �سُتدار حياتهم اليومية ب�سكل 

م�ستقل عن اإ�رسائيل قدر االإمكان، وحتى مع االعرتاف الدويل بدولة فل�سطني دون اتفاق 

6- املرجع ذاته. 



درا�صات باحث
»اإ�رسائيل« تدفن حل الدولتني: ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

15 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

على ماهّية حدودها.

التي  االقت�سادي«  »ال�سالم  خلطة  عملية  ترجمة  هي  املذكورة  اخلطة  فاإن  هنا،  من   

وال  جغرافيًا  وممّزقة  �سغرية  فل�سطينية«  »دولة  لفكرة  اأو  �سابقًا،  نتنياهو  بنيامني  اقرتحها 

تتمتع ب�سيادة حقيقية على اأرا�سيها وحدودها و�سيا�ستها اخلارجية و�سيا�سة الهجرة، والتي 

مت اقرتاحها يف »�سفقة القرن« وتبّناها الرئي�س االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب كمقاربة 

حلّل النزاع الفل�سطيني - االإ�رسائيلي.

ثانيًا: �سعف ال�سلطة الفل�سطينية وغياب البدائل 

ُي�سّمى  ما  دائمًا على  نة  )املراهرِ الفل�سطينية  ال�سلطة  بها  ُمنيت  التي  لالنتكا�سات  نتيجة 

ومالًيا،  واقت�ساديًا  �سيا�سًيا  ترامب،  دونالد  ال�سابق،  االأمريكي  الرئي�س  اإّبان عهد  ال�سالم( 

االإدارة  تعتمدها  التي  املقاربة  اليوم، وب�سبب  ال�سلطة  تواجهه  ما  وانعكا�سات ذلك على 

االأمريكية احلالية بتهدئة ال�رساع بداًل من اإيجاد حلول حقيقية له، باتت ال�سلطة الفل�سطينية 

�سعيفة ه�ّسة مرتبكة يف �سيا�ساتها، وغري قادرة على اإدارة اأزماتها املتتالية. وهذا ما يف�رّس 

تال�سي قدرتها يف التعامل مع ملفاٍت متابعة، كتف�ّسي جائحة »كوفيد – 19«، وتاأجيلها 

االنتخابات الرئا�سية والت�رسيعية، وقتلها النا�سط الفل�سطيني نزار بنات، وخ�سارة مر�ّسحيها 

يف البلديات الرئي�سة يف ال�سفة الغربية، والحقًا يف االنتخابات الطاّلبية، وتعاظم اأزمتها 

.
)7(

االقت�سادية واملالية، وغري ذلك

املرتبطة بحماية  االأمنية  اأدائها وظائفها  الفل�سطينية على  ال�سلطة  انعك�س �سعف  وقد 

اأمن املحتل وم�ستوطنيه، والتي كانت وما زالت ملتزمة به، اأقّله عرب التن�سيق االأمني الذي 

تتم�سك به ال�سلطة بالرغم من اجلرائم االإ�رسائيلية اليومية املرتكبة بحق ال�سعب الفل�سطيني. 

وهذا حتديًدا ما يف�رّس تدخل �سلطات االحتالل للتعامل مع عمليات اأمنية وع�سكرية كانت 

ال�سلطة تقوم بها يف اأوقات �سابقة، ال �سيما مالحقتها ال�سّبان الفل�سطينيني الذين ينفّذون 

7- غيث العمري، ال�سيا�سة الفل�سطينية اأكرث انق�سامًا من اأي وقت م�سى، املوقع العربي ملعهد وا�سنطن ل�سيا�سات 
www.washingtoninstitute.org/ar     .2021 ال�رسق االأدنى، 21 اأيار
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عمليات يف »اإ�رسائيل«، وبحثها عن االأ�رسى الفل�سطينيني الذين حّرروا اأنف�سهم من �سجن 

جلبوع، ومطاردتها �سّبان »كتيبة جنني« وا�ستباكها معهم ع�سكريًا داخل خمّيم جنني. 

ال�سفة  الفل�سطينيني يف  �سلطات االحتالل مع  بها  تتعامل  التي  الطريقة  اأف�سحت  كما 

الغربية )بداًل من ال�سلطة الفل�سطينية ال�رسيكة يف التن�سيق االأمني والو�ساية على املقاومني( 

جديدة  تعليمات  وجود  ذلك  يعّزز  وما  بارد؛  بدم  وقتلهم  الفل�سطينيني  الإعدام  املجال 

�سدرت يف اأواخر العام املن�رسم تتيح جلي�س االحتالل اإطالق النار على الفل�سطينيني من 

دون وجود مرّبر.

اإ�رسائيل  اأن  مع  الدولتني،  بخيار حّل  تتم�سك  الفل�سطينية  القيادة  تزال  ال  ذلك،  ومع 

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

واقع جديد  اإىل خلق  ال�ساعية  االإ�رسائيلية  اخلطوات  مع  متاهت  اأي�سًا  الواقعية  الناحية  من 

   .
)8(

يتجاوز حّل الدولتني

1 ــ  غياب البدائل:

 ال متلك القيادة الفل�سطينية بدائل للخطوات االإ�رسائيلية املت�سارعة على اأر�س الواقع، 

والهادفة اإىل حتويل االأرا�سي الفل�سطينية اإىل كانتونات منعزلة ومقّطعة.

 من الناحية العملية، انتهى م�رسوع ال�سلطة القائم على احلل ال�سيا�سي، ومل يعد للقيادة 

الفل�سطينية �سوى التهديد بحّل ال�سلطة واللجوء اإىل املنظمات الدولية لل�سغط على اإ�رسائيل؛ 

اأي  الفل�سطيني حممود عبا�س، ولكن دون االإقدام على  الرئي�س  يّتبعها  وهي �سيا�سة قدمية 

خطوات ملمو�سة على هذا ال�سعيد. فمنذ عام )201 والرئي�س عبا�س يهّدد بالتخّلي عن 

جميع االتفاقات والتفاهمات مع اإ�رسائيل، مبا فيها االأمنية؛ ولكنه مل ينّفذ ذلك بالرغم من 

الدعم ال�سعبي الوا�سع ملثل تلك القرارات، حيث يطالب 69 باملائة من الفل�سطينيني بوقف 

العمل باتفاقات اأو�سلو.

8- املرجع ذاته. 
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مع  االتفاقيات  من  باالن�سحاب  تهديداته  عبا�س  الرئي�س  كّرر  اأيلول2021،  يف   

اإ�رسائيل، وذلك عندما اأقّر يف كلمة م�سّجلة يف مداوالت الدورة ال�ساد�سة وال�سبعني اأمام 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بف�سل املجتمع الدويل وهيئات االأمم املتحدة يف حّل الق�سية 

الفل�سطينية وال�سغط على اإ�رسائيل من اأجل حتقيق حّل الدولتني. وبالرغم من اإقراره بف�سل 

االأمم املتحدة، عاد عبا�س ودعا االأمم املتحدة اإىل ت�سكيل اآلية دولية لتوفري احلماية لل�سعب 

الفل�سطيني على حدود االأر�س الفل�سطينية املحتلة يف عام 1967، مبا فيها القد�س، والدعوة 

.
)9(

ملوؤمتٍر دويٍل لل�سالم، والتوّجه ملحكمة العدل الدولية

 واالأنكى اأن عبا�س كان قد طالب اإ�رسائيل باالن�سحاب من االأرا�سي الفل�سطينية خالل 

عام، ُمعربًا عن ا�ستعداده للعمل مع اإ�رسائيل خالل هذه املدة على تر�سيم احلدود واالتفاق 

على ق�سايا الو�سع الدائم. ويف حال عدم حتقيق ذلك، هّدد عبا�س جمدداً باالن�سحاب من 

االعرتاف باإ�رسائيل على اأ�سا�س حدود عام 1967؛ وهو ما رف�سته اإ�رسائيل فوراً، واتهمت 

الرئي�س عبا�س باأنه »كاذب وقد وىّل وقته«.

2 ــ  التم�سك بالتن�سيق الأمني:

خلق  يف  واال�ستمرار  ال�رساع  م�ساحات  تقلي�س  اإ�رسائيل  على  ال�سعب  من   �سيكون 

حقائق جديدة على االأر�س دون تن�سيق اأمني فّعال مع ال�سلطة الفل�سطينية، وهو ما يتالءم 

الرئي�س حممود عبا�س  )200، مت�سك  ال�سلطة عام  توّليه  االإ�رسائيلية. فمنذ  املخططات  مع 

)اأبو مازن( بالتن�سيق االأمني مع اإ�رسائيل كنهج اأ�سا�سي الإدارة النزاع، باعتباره حالة اأمنية 

والف�سائل  واالأحزاب  االأطياف  كافة  مطالبة  من  بالرغم  ت�ستمر،  اأن  يجب  »مقّد�سة« 

واملنظمات االأهلية الفل�سطينية بوقف حقيقي للتن�سيق االأمني، والذي ي�سّب يف م�سلحة 

 .
اإ�رسائيل اأّواًل واأخرياً)10(

9- الرئي�س الفل�سطيني يهّدد بوقف االتفاقيات مع اإ�رسائيل وتعليق االإعرتاف بها،  املوقع العربي لقناة i24  نيوز 
.https://www.i24news.tv/ar ،االإ�رسائيلية

10- عو�س الرجوب، اإ�رسائيل تعّزز ال�سلطة الفل�سطينية.. ما الثمن؟، موقع قناة اجلزيرة، 1 اأيلول 2021، 
www.aljazeera.net
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الغربية  ال�سفة  بني  ما  واالنق�سام   ،)200(-2000( الثانية  الفل�سطينية  االنتفا�سة  فبعد 

وقطاع غزة يف عام 2007، كثَّفت ال�سلطة من تعاونها االأمني واال�ستخباراتي مع اإ�رسائيل، 

االأمنية  االإجراءات  اأو  الفل�سطينيني  الن�سطاء  عن  املايل  الدعم  جتفيف  �سعيد  على  �سواء 

اإ�رسائيل هذه االأو�ساع لتح�سني البيئة االأمنية  الوقائية �سد »حركات املقاومة«. ا�ستغّلت 

للم�ستوطنني واجلي�س االإ�رسائيلي يف ال�سفة الغربية وتقليل املخاطر؛ وا�ستطاعت تخفي�س 

عدد كتائب اجلي�س من 82 كتيبة كانت منت�رسة يف ال�سفة الغربية بعد االنتفا�سة الثانية، اإىل 

13 كتيبة يف عام 2019.

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

منذ  مّرة  والأول  عبا�س،  الرئي�س  اجتمع   ،2021 اآب  نهاية  ففي  القرن.  �سفقة  حقبة  من 

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

غانت�س، وبحثا تعزيز التن�سيق االأمني وتقدمي ت�سهيالت اقت�سادية ومعي�سية للفل�سطينيني، 

البناء ومّل ال�سمل،  اإ�رسائيل، وت�سهيل  متعلقة بزيادة عدد ت�ساريح العّمال الفل�سطينيني يف 

وت�سهيالت اقت�سادية اأخرى.

 وبعد اللقاء، قال م�سدر مقّرب من رئي�س الوزراء نفتايل بينيت : »لي�ست هناك عملية 

�سيا�سية مع الفل�سطينيني، ولن تكون هناك مثل هذه العملية«. اأي اأن اخلطوات االإ�رسائيلية 

االجتماع،  فبعد  واإدامته.  ال�رساع  لتقلي�س  االإ�رسائيلية  اخلطة  من  جزءاً  كونها  تعدو  ال 

وافقت اإ�رسائيل على اإقرا�س ال�سلطة 6)1 مليون دوالر، وعلى ) اآالف طلب جلمع �سمل 

عائالت فل�سطينية، واإتاحة خدمة اجليل الرابع لالت�ساالت اخللوية )4 جي( يف االأرا�سي 

الفل�سطينية. 

ا�ست�ساف  عندما   ،2021 االأول  كانون   28 يف  اأخرى  مّرة  لالجتماع  الطرفان  وعاد 

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

عام 2010. وكما ح�سل يف االجتماع االأول، فقد كانت الق�سايا االأمنية واالقت�سادية يف 

�سلب مباحثات الطرفني، حيث وعدت »اإ�رسائيل« بتقدمي مكافاأة اقت�سادية وت�سهيالت 
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للفل�سطينيني، مقابل تعزيز التن�سيق االأمني والتعامل مع اأّي ا�سطرابات �سعبية اأو عمليات 

للمقاومة.

3 ـــ مر�ض الرئي�ض عبا�ض وال�سراع على خالفته

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

ت�سهد حركة فتح والقيادات العليا يف ال�سلطة حالة من اال�سطراب، بعد عدة اأمور حدثت 

اأخرياً، وُتنذر بالرتاجع البطيء حلكم اأبي مازن، وت�سعيد معركة اخلالفة على راأ�س ال�سلطة 

.
)11(

الفل�سطينية

وتتمثل اأبرز هذه االأمور يف تفوي�س ح�سني ال�سيخ بتويّل �سالحيات اأمني عام اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بداًل من �سائب عريقات.

ففي اأواخر اأيار الفائت، اأ�سدر الرئي�س عبا�س قراراً بتكليف ح�سني ال�سيخ مبهام اأمني 

�رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، اعتباراً من تاريخ توقيع الكتاب يف )2 من 

ال�سهر ذاته.

ب�سّحة  املنظمة  �رس  اأمانة  يف  ال�سيخ  تعيني  وراء  الظاهر  الرئي�سي  ال�سبب   يرتبط 

الرئي�س عبا�س، الذي مل يعد قادًرا على القيام مبهامه بال�سكل املطلوب، بح�سب م�سادر 

 .
)12(

فل�سطينية

»بي  الربيطانية  االإذاعة  هيئة  ن�رست  امل�سادر،  هذه  كالم  مع  لالنتباه  مثري  تقاطع  ويف 

اللجنة  �رس  اأمني  تكليف  فيه  ك�سفت  خرًبا  املا�سي،  اأيار  من  االأخري  �سي«،  االأ�سبوع  بي 

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

ب�سبب ظروف �سحّية«.

العربي،   24 فران�س  موقع  عبا�س؟  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  خالفة  معركة  بداأت  هل  �سعيد،  ماجد   -11
https://www.france24.com/ar           .2022 13 حزيران

12- تقرير: ال�رساع على خالفة عبا�س وراء تغريدة تدهور �سّحته، موقع عربي 21 ، 7 حزيران 2022 ،
https://arabi21.com
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الفتحاوية« حال من اال�ستياء والغ�سب، ب�سبب اختيار  وتبعًا لذلك، ي�سود »ال�ساحة 

�سة  املنافرِ »فتح«  قادة حركة  من  العديد  لدى  الرماد  النار من حتت  ت�ستعل  ال�سيخ، حيث 

له، والتي ترى اأن ال�سيخ ال ي�سلح للمهّمة، واأنه هو َمن يقف خلف تاأجيل املوؤمتر الثامن 

�سه جربيل الرجوب.   للحركة، بهدف اإق�ساء �سعود منافرِ

ويف هذا االإطار، اأ�سارت م�سادر »فتحاوية« اإىل اأن اخلالفات بداأت تطفو على ال�سطح 

بني قيادات يف اللجنة املركزية لـ»فتح« ُتبدي قلقًا اإزاء حتّركات ح�سني ال�سيخ للظفر بخالفة 

عبا�س، لَكون تبعاتها خطرية على م�ستقبل احلركة، التي يرف�س جزء كبري من اأع�سائها اأن 

ي�سبح م�سوؤول ملّف التن�سيق االأمني مع االحتالل، قائدها م�ستقباًل. 

ثالثًا: الأخطار الم�ستقبلية على اإ�سرائيل ومناورات »عربات النار« 

التزال تداعيات »هّبة الكرامة« يف الداخل الفل�سطيني، يف اأيار 2021، والتي تزامنت 

والت�سّدي  جراح،  ال�سيخ  حي  يف  ال�سعبي  ال�سمود  وماآثر  القد�س،  �سيف  معركة  مع 

بكّل  احلاكمة  ال�سهيونية  املوؤ�س�سة  ت�سغل  لالأق�سى،  امل�ستوطنني  االأ�سطوري القتحامات  

اأجهزتها، معتربًة اأّن هذه االأحداث خلقت حالة ا�سرتاتيجّية مل تكن قائمة قبلها، ولي�ست 

يف م�سلحة »اإ�رسائيل«، ومل تقع �سمن خمططاتها.

وبناًء على تقديراتها الذاتية، فقد خ�رست دولة االحتالل عدداً من مرّكبات ا�سرتاتيجيتها 

االأمنّية والع�سكرية وال�سيا�سية على ال�سواء، ويف مقّدمة ذلك تعرّثت ا�سرتاتيجية »املعركة 

اإ�رسائيل  �ساملة، وفقدت  التوّرط يف حرب  االأهداف دون  بني احلربني«، وغايتها حتقيق 

القدرة على التفّرد باجلبهات وفك االرتباط ما بني املجموعات الفل�سطينية املجّزاأة جغرافيًا 

مع الق�سية الفل�سطينية الواحدة. كذلك فقدت اإ�رسائيل القدرة على نقل احلرب اإىل »اأر�س 

؛ بل اإن معركة »�سيف القد�س« بداأت من القد�س، حني انطلقت ال�سواريخ من 
)13(

العدو«

غزة على اأهم رمز �سيادي يف االعتبارات االإ�رسائيلية ال�سهيونية واليهودية. 

 لي�س هذا فح�سب، بل اإن اإ�رسائيل اأي�سًا فوجئت، بكل اأجهزتها، من الدور الذي لعبه 

13- اأمري خّمول، قراءات اإ�رسائيلية النتفا�سة الكل الفل�سطيني، جريدة العربي اجلديد، 28 اأيار 2022. 
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فل�سطينيو ال 48، وحتديداً يف املدن ال�ساحلية، نظراً ملكانة هذه املدن، ولالحتكاك القائم 

اأمنّيًا؛ كما فقدت  واإ�سقاطات ذلك عليه دميوغرافيًا، وحتى  االإ�رسائيلي  املجتمع  فيها مع 

احتكارها لعن�رس املفاجاأة يف احلرب. 

اأ ــ مناورات »عربات النار« واأهدافها الداخلية

 اأواخر اأيار 2022، اأطلق اجلي�س االإ�رسائيلي اأكرب مناورة ع�سكرية تدريبية، حتت ا�سم 

ملدة  واحد،  اآٍن  يف  اجلبهات،  كل  على  احلرب  املناورة  حاكت  وقد  النار«.  »عربات 

باالإ�سافة  كافة،  واجلوية  والبحرية  الربية  الع�سكرية  االأذرع  فيها  وا�سرتكت  كامل،  �سهر 

اجلبهة  دفاعية على  التدريب على عمليات  املناورة  ت�سّمنت  ال�سيربانية. كما  الذراع  اإىل 

الداخلية االإ�رسائيلية، واال�ستعداد للقيام بعمليات ع�سكرية هجومية مبختلف اأ�سكالها.  

االإ�رسائيلي،  اإىل رفع جاهزية »اجلي�س«  الع�سكرية  الناحية  املناورة هدفت من  اأن  ومع 

وزيادة ح�سانة اجلبهة الداخلية االإ�رسائيلية يف وقت احلروب، وتقليل خ�سائرها املتوقعة، 

اأن  اإاّل  ؛ 
)14(

القد�س« التي برزت يف معركة »�سيف  ال�سابقة  اإىل معاجلة االأخطاء  باالإ�سافة 

مع  ع�سكريًا  التعامل  كيفّية  اأي�سًا  �سملت  التدريبات  اأن  املناورات  هذه  يف  اأهمية  االأكرث 

فل�سطينيي الداخل، �سواء املدن ال�ساحلية اأو املثّلث اأو النقب، وكل البلدات والتجمعات 

القريبة من الطرقات الرئي�سية والقواعد الع�سكرية وحماور نقل اجلنود والعتاد؛ وهي تعك�س 

 .
)1((

من ناحية اأخرى مرّكبات التحدي امل�ستجدة

تنطلق هذه القراءات من الفكرة الرا�سخة بانعدام اأي نّيات اإ�رسائيلية للتو�سل اإىل حٍل 

بينيت،  نفتايل  احلايل  احلكومة  رئي�س  ذهنية  اإىل  االأقرب  الفكرة  وهي  الفل�سطينيني،  مع 

اأنه اعتمد مبداأ الالحل واإنكار ق�سية  اإاّل  الذي مهما قيل عن �سعفه وه�سا�سة حكومته، 

»اأر�س  عقيدة  من  منطلقًا  لل�رساع،  الديني  الطابع  وتعزيز  االحتالل،  وتعميق  فل�سطني، 

ه االأ�سا�سي لكّل ال�سيا�سات االإ�رسائيلية.  اإ�رسائيل الكاملة«، والتي باتت املُوجِّ

https://www.almayadeen.net ،14- ح�سن اليف، طريق "عربات النار" مليء باملطّبات، موقع قناة امليادين
)1- املرجع ذاته. 
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كما اأن هذه التدريبات �سملت بلدات ومدنًا فل�سطينية يف الداخل، وح�رسّيًا اأم الفحم 

ومنطقة وادي عارة واملثّلث اجلنوبي، وهي املناطق املر�ّسحة يف الذهنية ال�سهيونية املركزية 

مل�رسوع »التبادل ال�سكاين« مع امل�ستوطنني يف حال ا�سطرار اإ�رسائيل اإىل اإجراء مثل هذا 

التبادل. 

�ست جملة »معرخوت«، املعنّية بال�سوؤون الع�سكرية والقتالية  ولي�س بعيداً عن ذلك، خ�سّ

بل كبار ال�سّباط يف االحتياط مل�ساألة »القالقل  وال�سناعات احلربية، م�ساحة ملناق�سة من قرِ

، وحتديداً مدينتي اللد وعكا منوذجًا، 
)16(

يف املدن املختلطة«، ويق�سدون املدن ال�ساحلية

اإذ اعتربت اأنه من �ساأن هذه االأعمال اأن ُت�سعف جتّند جنود االحتياط للحرب؛ وراأت اأّن 

لون البقاء  اجلنود يف حال ح�سول مواجهات يف داخل املدن بني العرب واليهود �سيف�سّ

مع عائالتهم واأهاليهم حلمايتهم من »هجمات العرب«، باالإ�سافة اإىل اأنّها �ست�سّتت انت�سار 

القوات الع�سكرية. 

�سيعني  النقب  يف  الرئي�سية  للطرقات  العرب  اإغالق  اأن  اإىل  اأي�سًا  املجلة  واأ�سارت 

اأقيمت جميعها على  والتي  املنطقة،  املجّمعة يف هذه  الع�سكرية  القواعد  اإغالق مداخل 

التعامل مع �سكانها  القرى غري املعرتف بها، والتي بات  اأرا�ٍس عربية م�ساَدرة، بجانب 

البيوت  هدم  على  احتجاجًا  الطرقات  ال�سكان  هوؤالء  اأغلق  ففيما  كغزاة.  الفل�سطينيني 

وم�ساريع االقتالع والتطهري العرقي، وحلماية وجودهم، نظرت اإليهم »الدولة« من الباب 

ع�سكرية خا�سة  تخ�سي�س وحدات  اجلي�س  قّرر  ولذلك،  املدين.  لالحتجاج  الع�سكري 

)17(
حلماية حميط القواعد الع�سكرية والطرقات الرئي�سية، على �ساكلة قّوة رد �رسيع.

 ب ـــ  الحرب الإ�سرائيلية الم�ستقبلية الهجينة

�سبق  ملا  مغايراً  منحًى  تنحو  بداأت  فقد  قّوة،  مواطن  من  اإ�رسائيل  ما خ�رسته  على  بناًء 

16- االحتالل ينّفذ مناورة ملحاكاة �سيناريو قتايل مع فل�سطينيي  48، موقع عربي 21 ، 1 اأيار 2022.
https://arabi21.com 

17- اأمري خّمول، قراءات اإ�رسائيلية النتفا�سة الكل الفل�سطيني، مرجع �سابق.



درا�صات باحث
»اإ�رسائيل« تدفن حل الدولتني: ا�ستنزاف الفل�سطينيني وحتييد غزة عنوان املرحلة املقبلة

23 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

اأذرع  وتعّدد  وتداخلها،  اجلبهات  وتعّدد  الهجينة  احلرب  اأ�ساليب  باعتماد   ،2021 اأيار 

العالقة  مبراجعة  وبداأت  القتالية؛  وللعمليات  للجيو�س  فقط  ارتهانها  وعدم  مواجهتها، 

املختلفة  االأذرع  التكاملي بني  البعد  تقوم على  ما بني منظوماتها، الأّن مثل هذه احلرب 

للدولة، ويف جميع املجاالت الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�سادية والدبلوما�سية واالإعالمية 

اإدخال حزب  العمل، وحتى يف  وت�ساريح  والت�سغيل  والتهدئة  واملدين  االأمني  والتن�سيق 

عربي فل�سطيني اإىل االئتالف احلاكم و�سّق الوحدة الوطنية بني فل�سطينيي الـ 48. كذلك 

حّر�ست املوؤ�س�سة احلاكمة، باأعلى م�ستوياتها، املجتمع االإ�رسائيلي، لي�س �سيا�سيًا فح�سب، 

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

)18(
ال�ساعة، مبا يف ذلك ن�سوء ميلي�سيات ر�سمية وغري ر�سمية.

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

يات  من ال�سعب الفل�سطيني، مع اإبقاء اجلبهة االأ�سعب مع غزة هادئة، وذلك حتت م�سمَّ

التهدئة والهدنة و�سيا�سة ت�ساريح العمل. لذلك نحن ن�سهد مع الوقت تعميقًا لالحتالل، 

اليهود  اقتحامات  يف  احلا�سل  امللمو�س  التغيري  املثال،  �سبيل  وعلى  م�سلِّلة؛  بوترية  لكن 

لالأق�سى، الذي يح�سل بوترية ت�ساعدّية ثابتة، وكذا االأمر مع منطقة َم�سافر يّطا و�سيا�سة 

التطهري العرقي وتقا�سم االأدوار وتكاملها بني جي�س االحتالل وامل�ستوطنني.

رابعًا: الت�سعيد الإ�سرائيلي .. »م�سيرة الأعالم« نموذجًا 

التاريخ  اآخرها  وكان  الفل�سطينية،  ال�ساحة  على  االأخطار  دائرة  تتو�سع  يوم  بعد  يومًا 

االأعالم«  معه  قطوع »م�سرية  الفل�سطينيون  والذي جتاوز  الفائت،  اأيار   29 املف�سلي يف 

التي اأعلنها اليمني االإ�رسائيلي بزعامة رئي�س الوزراء ال�سابق بنيامني نتنياهو وبع�س اأركان 

للو�سع   �سامل  انفجار  اإىل   توؤّدي  اأن  وكادت  العامود،  باب  منطقة  يف  بينيت،  حكومة 

خالل  �سدامات  من  حدث  خ�سو�سًا ما  املتطرف،  ال�سهيوين  اليمني  ا�ستفزازات  نتيجة 

اإ�رسائيلي يك�سف تزايد التهديدات املحيطة بدولة االحتالل، موقع عربي 21  اأبو عامر، جرنال  18- عدنان 
https://arabi21.com        .2022 30 ني�سان
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اقتحام امل�ستوطنني لباحات امل�سجد االأق�سى؛ وكذلك االإ�رسار على مرور امل�سرية من باب 

العامود و احلي االإ�سالمي، و�سواًل اإىل حائط الرباق، بدل دخولها من باب اخلليل القريب 

.
)19(

من حائط الرباق كما كان يحدث يف ال�سنوات املا�سية

اأهدافها  اال�ستفزازية يف  امل�سرية،  هذه  توؤّدي  باأن  تقديرات  هناك  كانت  الواقع،  ويف 

املا�سي،  العام  حدث  كما  غزة،  يف  خ�سو�سًا  حرب،  اندالع  اإىل  �سريها،  وخط 

ودخلت  بكثافة،  ال�سواريخ  حينها  قت  اأطلرِ حيث  جراح،  ال�سيخ  و  للقد�س  انت�ساراً 

التي  املكّثفة  اجلهود   اأن  غري  اأ�سابيع.  ثالثة  ا�ستمرت  االحتالل  مع  مواجهة  يف  غزة 

اأوامر  على  بناًء  تتحرك  )التي  القاهرة  مقّدمتها  ويف  دولة،  من  اأكرث  من  الو�سطاء  بذلها 

االأمريكي  االن�سغال  ظل  يف  املواجهة  متّدد  من  الدولية  اخل�سية  اإىل  اإ�سافة  اأمريكية(، 

احتواء  يف  جنحت  وك�رسها،  رو�سيا  هزمية  اإىل  ال�سعي  مع  االأوكرانية،  باالأزمة  والغربي 

ال�سماء  نحو  مّتجهة  االأنظار  كانت  حيث  املواجهة ،  مرّبع  اإىل  انزالقه  عدم  و  الو�سع 

االنفجارات. واأ�سوات  االإنذار  �سافرات  �سماع  يتلوها  التي  ال�سواريخ  انتظار   يف 

كالهما  و»اإ�رسائيل«،  غزة  يف  املقاومة  ف�سائل   : املعادلة  هذه  يف  الرئي�سيان  والطرفان 

تعامل مع االأمر مبنتهى اجلدّية، مع اإعالن حالة اال�ستنفار الق�سوى بكّل ما يعني ذلك من 

اإىل هذا  الذهاب  ا�ستعدادات حلدوث مواجهة حمتملة، رغم حر�س االأطراف على عدم 

.)20(
املرّبع �سوى ُمكرهني

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

وترافق ذلك مع تعزيز اإ�رسائيل لقّواتها على احلدود واإعادة انت�سار لبطاريات القّبة احلديدية، 

بل القيادات الع�سكرية وال�سيا�سية باأن الرّد االإ�رسائيلي �سيكون  مبوازاة ت�رسيحات نارية من قرِ

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

وتّد، هل ت�سعل "م�سرية االأعالم" معركة »�سيف القد�س 2«؟ موقع قناة اجلزيرة، 28 اأيار 2022  19- حممد 
/https://www.aljazeera.net

االأنا�سول  لوكالة  العربي  املوقع  االأعالم،  مب�سرية  االأو�ساع"  "تفجري  من  الإ�رسائيل  فل�سطينية  حتذيرات   -20
www.aa.com.tr     .2022 الرتكية، )2 ني�سان
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التعامل مع  اأجل  باملقابل، اتخذت ف�سائل املقاومة يف غزة اال�ستعدادات الالزمة من 

م  �سيناريو العدوان، خا�سة خالل يوم امل�سرية ال�سهيونية. ولكن خالفًا للتوّقعات، مل ُتقدرِ

مدينة  �سهدتها  التي  االأعالم«  »م�سرية  على  ع�سكري  فعل  رّد  اأي  على  غزة  يف  املقاومة 

وامل�ستوطنون  العدو  جنود  عليها  اأقدم  التي  اال�ستفزازات  اأن  رغم  على  املحتلة،  القد�س 

اأتاح هذا »الالفعل« فر�سة للعدو ليك�سب  ُتعّد االأكرب منذ ع�رسين عامًا على االأقّل. واإذ 

اإجناز رمزي يف جمال »فر�س ال�سيادة« الذي  جولة يف معركة ال�سورة، ويتباهى بتحقيق 

بات �سغله ال�ساغل، فاإن للمقاومة اأ�سبابها »العقالنية«، الذاتية واملو�سوعية، التي دفعتها 

اإىل اّتخاذ قرار االنكفاء، والرتاجع التكتيكي املدرو�س مبا يتنا�سب مع امل�سلحة الفل�سطينية 

 .
العليا، وتقديرات حمور املقاومة اأّواًل واأخرياً)21(

اأ ــ الأهداف الحقيقية من وراء »م�سيرة الأعالم« 

 يف الواقع، ال ميكن  و�سف »م�سرية االأعالم« باالأمر العابر اأو احلدث الطارئ يف حياة 

»اإ�رسائيل« ال�سيا�سية واالجتماعية؛ بل هي حدث احتفايل يجري تنظيمه �سنويًا يف ذكرى 

احتالل الكيان ال�سهيوين للقد�س ال�رسقية اإّبان حرب حزيران 1967، وما اأعقبها من عملية 

توحيد ل�سطري املدينة التي مت اإعالنها »عا�سمة اأبدية موّحدة الإ�رسائيل«. 

اإنَّ اإقامة حفل �سنوي كبري بهذه املنا�سبة، يف �سكل »م�سرية اأعالم«، مل يبداأ اإاّل يف عام 

توّقفه  بدليل  الدوام،  على  واال�ستمرارية  باالنتظام  يتمتع  مل  تقليد  اأنه  عن  ف�ساًل   ،1974

خالل الفرتة املمتدة من عام 2010 وحتى عام 2016، ثم عودته من جديد لي�سبح بعد ذلك 

املتطرف، وخ�سو�سًا جناحه  الدينية  ال�سهيونية  تيار  تغلغل  الدالّة على  املظاهر  اأهم  اأحد 

اال�ستيطاين، يف مفا�سل الدولة واملجتمع االإ�رسائيليني. 

اأتى قرار احلكومة االإ�رسائيلية برئا�سة نفتايل بينيت، واإعالن وزير االأمن الداخلي  لقد 

على  تعديالت،  اإجراء  وعدم  م�سارها  وفق  االأعالم«  »م�سرية  اإقامة  بارليف،  عومري 

موقع  غزة،  يف  القد�س2"  "�سيف  اإىل  االأعالم  م�سرية  تقود  هل  املقاومة..  وتهديد  اإ�رسائيل  اإ�رسار  مع   -21
https://arabic.sputniknews.com     .2022 سبوتنيك الرو�سي العربي، 28 اأيار�
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ومزايدات  �سجاالت  نتيجة  )حما�س(،  وحركة  الفل�سطينية  ف�سائل  تهديدات  من  الرغم 

للحكومة  ا�سرتاتيجية  مراجعة  وجّراء  الفا�سي،  واليمني  التقليدي  اليمني  مع�سكري  بني 

واالأجهزة االأمنية االإ�رسائيلية، بكّل ما يتعلق بال�سيادة على القد�س والربط بني جبهة غزة 

.
)22(

وامل�سجد االأق�سى

وتهدف اإ�رسائيل من التم�سك بـ»م�سرية االأعالم« وم�سارها لتظهر كاأنها �ساحبة ال�سيادة 

وت�سيطر على االأمور بالقد�س ال�رسقية، وكذلك عدم ال�سماح برت�سيخ وتثبيت املعادلة التي 

2021، بالربط بني غزة والقد�س  اأيار  فر�ستها املقاومة الفل�سطينية يف »هّبة الكرامة« يف 

والداخل الفل�سطيني وال�سفة الغربية،عرب مواجهة �ساملة وحراك �سعبي وا�سع ي�سمل الكّل 

الفل�سطيني، حيث ال ت�ستبعد اإ�رسائيل �سيناريو ت�سعيد اإقليمي ب�سبب القد�س.

وعند التمّعن يف خلفية توّحد املوقف االإ�رسائيلي، الر�سمي واملتطرف، على اإقامة هذه 

:
)23(

امل�سرية، جند عدة اأمور اأ�سا�سية تكمن وراء هذا املمار�سة املفتعلة

ثابتة  �سيا�سة  القد�س، وهي  الر�سمية جتاه مدينة  »اإ�رسائيل«  ب�سيا�سة  يتعلق  الأّول:  الأمر 

تعاقبت  التي  التزمت بها خمتلف االأحزاب والتيارات  التي  املكّونات  حتتوي جمموعة من 

من  بدءاً  وال�سيا�سية،  الفكرية  موقعها على خريطتها  اأيًا كان  »اإ�رسائيل«،  احلكم يف  على 

اأق�سى اليمني وحتى اأق�سى الي�سار. واأهم هذه املكّونات:

املدينة  واعتبار  املدينة،  �سطري  توحيد  تكفل  التي  االإجراءات  كل  اتخاذ  التزام  ــ   1
املوّحدة عا�سمة اأبدية لـ»اإ�رسائيل«.

كل  وتهويد  القدمية،  املدينة  وخ�سو�سًا  ال�رسقية،  القد�س  معامل  تغيري  على  العمل  ــ   2
مظاهر احلياة املعا�رسة فيها.

ـ تغيري الو�سع الدميوغرايف يف جممل املدينة مل�سلحة اليهود )بتو�سيع حركة اال�ستيطان  3ـ 
.

)24(
وتن�سيطها فيها اإىل اأق�سى حد، و�سخ اأكرب عدد ممكن من امل�ستوطنني اليهود فيها(

التوترات يف القد�س قبيل انطالق امل�سرية، املوقع العربي  ت�ساعد  االإ�رسائيلية:  االأعالم  22- رايف بريغ، م�سرية 
https://www.bbc.com/arabic     . 2022 لقناة بي بي �سي، 28 اأيار

اأيار   29 "م�سرية االأعالم" االإ�رسائيلية يف القد�س، جريدة العربي اجلديد،  23- ن�سال وتد، تعّرف على تاريخ 
.2022

24- ح�سن نافعة،  م�سرية االأعالم االإ�رسائيلية وال�رساع على القد�س، موقع قناة امليادين اللبنانية،  2 حزيران 2022، 
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الأمر الثاين: يتعلق بطبيعة االحتفاالت التي ُتقام يف ذكرى احتالل اجلزء ال�رسقي من هذه 

املدينة، اإذ اأ�سبحت »م�سرية االأعالم« اأحد اأهم مظاهر االحتفاالت التي ُتقام بهذه املنا�سبة 

وجتّلياتها. وقد ا�ستطاع اليمني االإ�رسائيلي املتطرف اأن ي�سيطر تدريجيًا على كل االآليات 

املتعلقة بتنظيم هذه امل�سرية وت�سيريها، واأن ال يتحكم يف حتديد خط �سريها فح�سب، اإمنا 

اأي�سًا يف حتديد نوعية االأهازيج واالأغاين التي ت�سدح بها الفرق املو�سيقية والغنائية يف هذه 

املنا�سبة القومية والدينية على ال�سواء.

لذا، مل يكن غريبًا اأن يت�سّدرها نّواب ورموز �سيا�سية، من اأمثال اإيتمار بن غفري، ع�سو 

مائري  الراحل  املتطرف  احلاخام  تالميذ  واأحد  املتدينة  ال�سهيونية  حتالف  عن  الكني�ست 

دون  كاهانا، واأن ي�سبح باب العمود بالذات هو النقطة التي يتجمع عندها اليهود الذين يفرِ

من خمتلف مناطق االأر�س الفل�سطينية املحتلة قبل 67 وبعدها للم�ساركة فيها، وذلك قبل 

مبتغاه  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  واأزّقتها،  القدمية  املدينة  �سوارع  ليجوب  احلا�سد  ينطلق اجلمع  اأن 

ق عليه اليهود »حائط املبكى«، مقتحمًا يف طريقه باحات  عند »حائط الرباق«، الذي ُيطلرِ

 .
)2((

امل�سجد االأق�سى لتاأدية عدد من الطقو�س الدينية امل�ستفزة مل�ساعر امل�سلمني

والأن امل�ساركني يف هذه امل�سرية ال�ساخبة، الذين قّدر عددهم بع�رسات االآالف، كانوا 

األفاظ ال�سباب والكراهية اإىل كّل من ي�سادفهم من �سكان  اأق�سى  ال يتوّرعون عن توجيه 

املدينة من الفل�سطينيني والتحر�س بهم؛ فقد كان من الطبيعي اأن تتحول »م�سرية االأعالم«، 

وخ�سو�سًا يف ال�سنوات االأخرية التي �ساد فيها حكم اليمني املتطرف يف »اإ�رسائيل«، اإىل 

منا�سبة لالحتكاك وال�سدام بني اليهود والفل�سطينيني.

 بـ ـ التم�سك الإ�سرائيلي بعدم تغيير م�سار »م�سيرة الأعالم« وم�سمون الر�سائل لحما�ض

اأن  معتربة  االأعالم«،  »م�سرية  م�سار  تغيري  بعدم  االإ�رسائيلية  االأمن  اأجهزة  اأو�ست 

اأنه »�سعف  اإقدام احلكومة االإ�رسائيلية على تغيري امل�سار يف اللحظة االأخرية �سُيف�رّس على 

بـ«احلفاظ على  ت�سفه  ما  اإىل  يهدف  امل�سرية  االإبقاء على م�سار  اأن  واأجمعت  اإ�رسائيلي«. 

/https://www.almayadeen.net
)2- املرجع ذاته. 
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ال�سيادة« االإ�رسائيلية يف مدينة القد�س املوّحدة، على حد تعبري قادة االأجهزة االأمنية.

واأفاد تقرير للقناة 13 االإ�رسائيلية، باأن حكومة بينيت وّجهت ر�سائل حلركة حما�س عرب 

التوترات خالل »م�سرية االأعالم« لن�سطاء اليمني  اأماًل منها مبنع ت�ساعد  اأطراف اأخرى، 

اإىل  ر�سالتها  يف  جاّدة  اإ�رسائيل  اأن  التقرير  وذكر  القدمية.  القد�س  �سوارع  عرب  االإ�رسائيلي 

حما�س، باأن م�سار امل�سرية هو نف�سه كما كان منذ �سنوات، وال ينبغي عّده �سببًا للحرب. 

كما حّذرت من اأنه اإذا اأطلقت حما�س �سواريخ اأو �سمحت لف�سائل اأخرى بالقيام بذلك، 

.
)26(

ف�ستكون اإ�رسائيل م�ستعدة للرد على قطاع غزة

 وقبيل امل�سرية، قّدر قادة االأجهزة االأمنية االإ�رسائيلية اأن »احلركة لن ُتقدم على ت�سعيد 

وا�سع النطاق، وحتاول احلفاظ على عدم نقل الت�سعيد اإىل القطاع«، على الرغم من تاأكيدهم 

اأن »قرار الت�سعيد يبقى بيد قائد كتائب عّز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلما�س، ولي�س 

لدى رئي�س احلركة يف قطاع غزة، يحيى ال�سنوار«.

ج ـــ نتائج »م�سيرة الأعالم«

اأروقة حكومة االحتالل ويف  اإن اجلدل الكبري الذي دار حول »م�سرية االأعالم« يف 

املجتمع الدويل، ُيَعّد يف احلقيقة ف�ساًل كاماًل، بل ف�سيحًة كربى لدولة االحتالل االإ�رسائيلي 

يف حماولتها »تاأكيد« �سيادتها على القد�س.

ُتعلن حالة الطوارئ وتغلق الطرقات وتن�رس اآالف عنا�رس  العامل  اإذ ال يوجد دولٍة يف 

التي  عا�سمتها  الوطني يف  عَلمها  ترفع  اأن  الأجل  الدولة  اأجهزة  وت�ستنفر جميع  ال�رسطة 

تّدعيها!

وطريان  القد�س  اأرجاء  يف  فل�سطيني  عَلم  اآالف  ثالثة  من  الأكرث  املقد�سيني  ن�رس  وجاء 

لف�سل  اآخر  م�سهداً  لي�سيف  االإ�رسائيليني،  املتظاهرين  فوق جموع  ة  م�سريَّ بطائرة  اأحدها 

26- حممد وتد، هل ت�سعل "م�سرية االأعالم" معركة "�سيف القد�س 2"، موقع قناة اجلزيرة الف�سائية، 28 اأيار 2022
/https://www.aljazeera.net 
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ال�سحفي  ، وهو ما عرّب عنه 
)27(

نهائيًا القد�س  اأرادتها يف  التي  ال�سورة  اإظهار  اإ�رسائيل يف 

اأن نتوقف عن الكذب،  اأحرونوت بقوله: »يجب  اأتايل يف �سحيفة يديعوت  عاميحاي 

عليها،  اإ�رسائيلية  �سيادة  يوجد  دة، وال  موحَّ لي�ست  القد�س  اأن  اأثبتت  االأعالم  م�سرية  الأن 

ومتّت بف�سل حماية ال�رسطة، وال يوجد يهودي واحد يجروؤ اأن ي�سري بها وحده«.

 اخت�رس »اأتايل«  امل�سهد بالكامل يف تعليقه على االأحداث ع�رس ذلك اليوم،  باإ�سارته 

اإىل اأن »اإ�رسائيل واإن كانت جنحت يف اقتحام امل�سجد االأق�سى املبارك وا�ستباحته، فاإنها 

ف�سلت يف االختبار االأخطر واالأ�سعب يف �سوارع القد�س ويف باب العامود، فلم تظهر 

بل ظهرت �سورتها  املزعومة،  عَلمها يف »عا�سمتها«  وترفع  التي حتتفل  الدولة  ب�سورة 

احلقيقية: احتالل ب�سع يحاول اإل�ساق نف�سه باملدينة املقّد�سة بالقّوة والغطر�سة، فيما يلفظه 

كل �سيء يف املدينة املقد�سة، من �سمائها اإىل حجارتها؛ وهذه ال�سورة لن تنجح اإ�رسائيل 

يف تنظيف نف�سها منها مهما فعلت، بب�ساطة الأنها كانت و�ستبقى قّوة احتالل غري �رسعي 

.)28(
ال اأكرث

خام�سًا: جنين: المعركة الحتمية مع المقاومة المت�ساعدة

املقاومة يف خميم جنني،  الع�سكرية لف�سائل  اأعلنت االأجنحة   ،2021 19 حزيران   يف 

اأفدح اخل�سائر،  منع قوات االحتالل من دخول املخيم، وجاهزيتها ملقاومتها وتكبيدها 

متوعدًة عوائل اجلنود والوحدات اخلا�سة باملوت الذي يرتب�سهم  يف جنبات املخيم.  

جاء ذلك خالل عر�س ع�سكري نّظمته كتائب �سهداء االأق�سى- لواء ال�سهداء، وكتيبة 

جنني يف �رسايا القد�س بكافة ت�سكيالتها، وكتيبة املجاهدين وكتيبة االإرباك الليلي، ومب�ساركة 

.
)29(

ع�رسات امللّثمني امل�سّلحني

اأيار   30 اللبنانية،  اإ�رسائيل جترّت ماأزقها، جريدة االأخبار  لـ»م�سرية االأعالم«:  الوجه االآخر  علي حيدر،عن   -27
 .2022

28- �سفيان اأبو زايدة،  م�سرية االأعالم والت�سعيد الذي ما كان، موقع وكالة خرب ..الفل�سطينية لل�سحافة، 31 اأيار 2022 
/https://khbrpress.ps

29- االأجنحة الع�سكرية للمقاومة يف خميم جنني تتوعد جنود االحتالل باملوت، موقع القد�س، 19 حزيران 2022 
/https://www.alquds.com
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وقد جاب العر�س �سوارع املخيم، ثم توّجه امل�ساركون لبيت عزاء ال�سهيد براء حللوح 

يف املخيم، وقّدموا واجب العزاء با�ست�سهاده. وخالل ذلك، اأعلن امل�سّلحون عن وحدة 

ف�سائل املقاومة يف املخيم وقرارها الت�سدي بوحدة وطنية لالحتالل.

وعلى هام�س العر�س الع�سكري، وّجه املتحدث با�سم املقاومة يف املخيم ر�سالة الأّمهات 

اأن  قبل  »فّكروا جيداً  فيها:  قال  املزعومة،  ال�سهيونية  الوحدات  اجلنود  يف جميع  واآباء 

تبعثوا اأوالدكم اإىل اأزّقة هذا املخيم..  فاإننا نقاتلهم بكّل ما اأوتينا من قّوة؛ ولو و�سل االأمر 

بنا اإىل �سدورنا العارية، �سندحرهم بكل ما اأوتينا من قّوة«، م�سيفًا اأن  »املعركة مفتوحة؛ 

وكما حّرمنا عليهم دخوله عامًا كاماًل، واإن كانوا دخلوه خل�سة  وقد لقوا ما لقوه من 

هذه  من  نعلنه  اهلل  باإذن  واإننا  ال�سنع؛   املحلية  وعبواتهم  اأ�سبالنا،  وبئ�س  جماهدينا  �رسا�سة 

اللحظة حمّرراً ونحّرمه عليهم«.

ة ملّثمون من االأجنحة الع�سكرية، وتال املتحدث با�سم  وتعبرياً عن الوحدة، اعتلى املن�سّ

كتيبة جنني بيانًا، قال فيه: »نعلن، وبكل قّوة وجراأة وفخر، وبف�سل من اهلل تعاىل،  حترير 

جن�سة،  اأرجل  واأي  جنني،  خميم  وهي  اأال  التاريخية،  املقد�س  بيت  اأكناف  من  بقعة  اأول 

خبيثة مرتجلة  �سهيونية �ستدو�س اأر�س هذا املخيم الطاهر، فاإنها لن تلَق اإاّل املوت  واملذلّة 

.»
)30(

والهوان

�سعبنا  اإن جماهري   « ال�سهداء(:  )لواء  �سهداء  با�سم  كتائب  املتحدث  قال  جانبه،  من 

بالتفافها حول املقاومة توؤكد �رسورة اأن تبقى  البنادق ُتطلق لهيبها يف وجه املحتل وت�سعل 

االأر�س حتت اأقدامه«.

كيف ينظر الحتالل اإىل خميم جنني، ومدى خطورته على »اإ�رسائيل«؟ 

يف الواقع اأ�سبحت منطقة جنني يف االآونة االأخرية بوؤرة للمقاومة )لالإرهاب بح�سب 

اأكرب  االإ�سالمي«  اجلهاد  لـ»حركة  ن�سبًيا  ومريح  حر  عمل  وجمال  ال�سهيوين(  التو�سيف 

30- املرجع ذاته. 
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واأقوى تنظيم يعمل فيها. وقد �سّنفتها املنظومة االأمنية االإ�رسائيلية على اأنها املنطقة االأكرث 

اإ�سكالية وخطورة، واختارتها لرتكيز اجلهود الهجومية �سّدها.

و بالن�سبة لـ»معهد درا�سات االأمن القومي«، فاإن هذا جهد حمّدد يف جوهره، وي�سمح 

بعمليات اإحباط  مو�سعية وحمّددة، وهو ن�ساط ال ينبغي اال�ستهانة باأهميته؛ لكنه ال يقّو�س 

الن�ساط املقاوم يف جنني، وال ُيلحق اأ�رساًرا قاتلة بالبنية التحتية  للمقاومة يف املنطقة. 

التداعيات  درا�سة  املنا�سب  من  �سيكون  اأنه  املعهد  على  القائمون  يرى  وعليه، 

�س لها  اال�سرتاتيجية املحتملة ملعركة اأو�سع نطاقًا واأ�سمل يف منطقة جنني باأكملها، يخ�سّ

اجلي�س االإ�رسائيلي ميزانية اأكرب حجمًا و�سد عدد اأكرب من اجلبهات يف املنطقة، حيث يجب 

اأن تكون الغاية اال�سرتاتيجية لهذه املعركة �سحق البنى التحتية  للمقاومة يف املنطقة واإظهار 

)31(
قّوة ردع  جتاه املنطقة وخارجها.

تنطلق الروؤية ال�سهيونية املت�سائمة مل�ستقبل منطقة جنني على م�ستوى العمل املقاوم، من 

اأن اإ�رسائيل �سهدت موجة من العمليات منذ اأواخر اآذار 2022، ُقتل خاللها 19 »مواطنًا 

اإ�رسائيليًا«، والرد االإ�رسائيلي يحدث يف جميع اأنحاء ال�سفة الغربية؛ لكن اجلهد الرئي�سي 

 11 فيها  ُقتل  اإ�رسائيل  يف  هجمات  ثالث  منّفذو  منها  انطلق  التي  جنني  منطقة  يف  ُيبذل 

املنطقة  املتزايد يف  الن�ساط  اأن هذا  ال�سهاينة،  االأمنيني  للقادة  بالن�سبة  اإ�رسائيلًيا. واالأخطر 

ُقتل  نار  اإطالق  حوادث  ووقوع  الفل�سطينية  واجلراأة  االحتكاك  م�ستوى  رفع  اإىل  اأّدى 

خاللها جندي من وحدة »اليمام«، وجرح الع�رسات من امل�ستوطنني واجلنود.

تواجهها  التي  »االإرهاب«  معركة  خطورة  ي�سّمونه  ما  عند  الكيان  قادة  ويتوقف 

اإ�رسائيل، والتي تعك�س احلجم الرتاكمي للهجمات وترجمتها اإىل عمل يف وعي »املقاومة 

العنيفة«، والتي تغّذيها فعلًيا جهود »حما�س« يف جمال معركة الوعي على و�سائل التوا�سل 

والف�سائل  »حما�س«  جناح  املقاومة  عمليات  ُتظهر  نف�سه،  الوقت  ويف  االجتماعي. 

31- يورام �سفايت�رس وديفيد �سيمان توف، "اإ�رسائيل" وحما�س يف املعركة على الوعي، ترجمة موقع الهدهد، نقاًل 
www.hodhodpal.com     . 2022 عن معهد اأبحاث االأمن القومي االإ�رسائيلي، 23 اأيار
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املجتمع  التيارات يف  االأق�سى عاماًل موّحًدا ملختلف  امل�سجد  االأخرى، يف جعل منطقة 

.
)32(

الفل�سطيني، واأجزاء من املجتمع العربي يف اأرا�سي ما ُيعرف بـ48 

من هنا حتّولت منطقة جنني خالل هذه املرحلة اإىل حا�سنة للعمليات، و�ساحة عمل 

التي  املنطقة  ن�ساطًا يف  االأكرث  التنظيم  االإ�سالمي«،  اجلهاد  لـ»حركة  ن�سبيًا  وحّرة  مريحة 

تتعاون مع منظمات اأخرى، مثل »حما�س« و»اجلبهة ال�سعبية«، وحتى مع »كتائب �سهداء 

االأق�سى« التابعة لـ»فتح«.

ومع اأن املدينة �سهدت زخًما عقاريًا واقت�ساديًا مثرًيا لالإعجاب، لكن االفرتا�س املقبول 

اأنه غري  الدافع لالإرهاب ثبت  الواقع االقت�سادي والتوظيفي وبني  يربط بني حت�ّسن  الذي 

�سالح يف حالة جنني.

وعلى الرغم من االزدهار االقت�سادي ومعّدالت التوظيف املرتفعة ن�سبيًا، والعالقات 

الوثيقة جًدا مع الفل�سطينيني يف الداخل، ومع االقت�ساد االإ�رسائيلي، ال تزال جنني حا�سنة 

ن�سطة للمقاومة، والتي جنحت يف ت�سدير حالة الكفاح امل�سّلح على نطاق وا�سع، وخا�سة 

كونها م�سدر اإلهام ملحافظات اأخرى يف ال�سفة الغربية وخارجها، مبا يف ذلك قطاع غزة 

– بف�سل املكانة البارزة حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف املنطقة. 

لقد مّرت ع�رسون �سنة على اندالع االنتفا�سة الثانية، والكثريون من بني جيل ال�سباب 

الذين يقودون املعارك حالًيا مل يعي�سوا اأيام تلك االنتفا�سة، ومل ترت�سخ يف ذاكرتهم اأهوالها 

وعواقبها الوخيمة على املجتمع الفل�سطيني.

انتهت باعتقال  اأي عملية خا�سة، حتى لو  اأن  ال�سهاينة  القادة االأمنيني   ويرى بع�س 

مطلوب اأو م�ستبه به، ت�سبح  ف�ساًل جميًدا اآخر يف روح مقاومة جنني؛ ويف بع�س احلاالت، 

توؤّدي حتى اإىل �سقوط �سحايا واإ�سابات يف اجلانب االإ�رسائيلي؛ وال ينبغي التقليل من اأهمية 

)33(
عمليات االغتيال املو�سعية، لكنها ال تقّو�س البنية التحتية للمقاومة يف منطقة جنني.

32- املرجع ذاته. 
33- �سماح املبحوح، خميم جنني.. خّزان املقاومة امل�سلحة الذي مل ين�سب، موقع �سحيفة اال�ستقالل الفل�سطينية، 
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واالأ�سواأ من ذلك، فاإن الن�ساط يف هذا ال�سكل ال يوؤّدي اإاّل اإىل ر�ّس ال�سفوف وال�سعور 

بالوحدة بني الن�سطاء الفل�سطينيني وتقوي�س الردع االإ�رسائيلي.

عدم  بحّجة  جنني،  يف  وا�سعة  ملعركة  املعار�سني  على  املوؤيدون  االإ�رسائيليون  وياأخذ 

االجنرار اإىل معركة متعددة ال�ساحات ـــ كون املع�سكر الراف�س للمعركة يعترب اأن التهديد 

الذي ت�سّكله منطقة جنني من االأف�سل الت�سدي له ب�سكل مو�سعي وحمّدد ــــ  اأن اإجنازات 

اإ�رسائيل ثمنًا باهظًا على املدى  اليوم قد تكّلف  طريقة العمل االإ�رسائيلية يف منطقة جنني 

الطويل.

وتبعًا لذلك، هناك راأي وازن يف املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�رسائيلية يقول اإن اخلوف من 

معركٍة وا�سعة النطاق يف جنني على غرار »ال�سور الواقي« – التي من �ساأنها اأن جتّر ال�سفة 

فل�سطينيي  الدينية و»املتطرفة« من بني  والعنا�رس  باأكملها، ورمبا حتى قطاع غزة  الغربية 

القطاع وخارجه؛ وهذا  قيادة حما�س داخل  النظام  يف جنني وكذلك  يفهمه  الداخل- 

اخلوف ُينظر اإليه على اأنه �سعف اإ�رسائيلي،  ويقود اإىل اجلراأة من جانب العنا�رس املقاومة 

يف جنني، وينعك�س، براأي بع�س القادة الع�سكريني ال�سهاينة، »يف االحتكاكات املتعمدة 

يتم  اخلوف  هذا  فاإن  ذلك،  على  عالوًة  حما�س؛  قيادة  جانب  من  والغرور  والغطر�سة 

.
)34(

�س الردع »االإ�رسائيلي اإ�سقاطه اأي�سًا على املحيط االإقليمي -حزب اهلل واإيران- ويقوِّ

لذلك، من املنا�سب، وفقًا لروؤية عدد من النخب الع�سكرية واالأمنية، اإعادة النظر يف 

اال�سرتاتيجية  الفائدة  والنظر يف  منطقة جنني،  يحدث يف  مبا  يتعلق  فيما  احلالية  ال�سيا�سة 

اجلي�س  قوات  من  اأكرب  عدد  تكليف  فيها  �سيتم  والتي  فيها،  نطاقًا  اأو�سع  ملعركٍة  املحتملة 

وبهذا  جنني.  يف  واحل�رسية  الريفية  املناطق  يف  اجلبهات  من  عدد  على  تعمل  االإ�رسائيلي 

الفل�سطينيني على تركيز قّوة  اأن هذه املعركة  �ستقّو�س قدرة امل�سّلحني  ال�سكل يعتقدون 

نارية �سد قوات اجلي�س »االإ�رسائيلي«، الذي �سيعمل ب�سكٍل متزامٍن يف مناطق خمتلفة وعلى 

نطاقات اأو�سع.

https://www.alestqlal.com     . 2022 1 اآذار
34- جنني.. خّزان ب�رسي خلاليا املقاومة يربك جي�س االحتالل، موقع وكالة �سهاب الفل�سطينية، 17 اأيار 2022 

/https://shehabnews.com
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 ويخل�س هوؤالء اإىل  اأن معركة وا�سعة �ساحقة �سد البنية التحتية »لالإرهاب« يف منطقة 

جنني �سُتلحق خ�سائر فادحة مبرتكبي العمليات »االإرهابية«، وتعيد ت�سكيل قواعد اللعبة 

يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ وهذه املعركة �ستقودها اأطر كبرية من القوات الربيّة، و�ستقّو�س 

الف�ساء  تتجاوز  ردع  قوة  تبّث  وبالتايل  القّوة،  ا�ستخدام  من  »اإ�رسائيل«  خوف  �سورة 

.
)3((

الفل�سطيني

ال�ستنتاجات 

عانت  لطاملا  التي  بينيت،   نفتايل  حكومة  اليه  اآلت  الذي  الو�سع  التعريف  عن  غنٌي 

العالقة، ال �سيما  امللفات  اقت�سادي يف  اأو  اإجناز �سيا�سي  اأي  �سعًفا يف قدرتها على حتقيق 

التغلب على االنق�سام ال�سيا�سي داخل جمتمع اليمني االإ�رسائيلي، و�سعف ال�رسعية ال�سيا�سية 

حلكومة نفتايل بينيت وفقدان الثقة بها، وف�سل اأطروحته القائمة على »تقلي�س ال�رساع«، 

اإ�رسائيل،  مع  عالقتها  بتطبيع  ترغب  التي  واالإ�سالمية  العربية  البلدان  دائرة  تو�ّسع  وعدم 

و�سعف قدرته على حتقيق تقّدم يف التفاهم مع وا�سنطن بخ�سو�س امللف النووي االإيراين، 

وف�سل مبادرته الو�ساطة بني رو�سيا واأكرانيا. 

 ومن املوؤكد اأن يبقى الو�سع الفل�سطيني هادئًا نوعًا يف املرحلة املقبلة ما دون الذهاب 

نحو الت�سعيد، والذي قد يوؤّدي اإىل االنفجار ال�سامل؛ غري اأن هذا ال يعني تخّلي »اإ�رسائيل« 

عن عدوانها املتوا�سل �سد املدن والبلدات والقرى الفل�سطينية، اأو التوقف عن جرائمها 

اليومية بحق املدنيني العّزل من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.

وف�سائلها  وم�سّمياتها  ت�سمياتها  باختالف  مت�ساعدة،  مقاومة  حالة  هناك  وباملقابل، 

واأنواعها واأ�سكالها واأطرها التنظيمية، وهي قّدمت وتقّدم لنا دالئل وا�سحة على دخولها 

مرحلة جديدة، ترتكز مالحمها على �سماٍت متباينٍة ومتقاطعة يف الوقت نف�سه. 

�سّبان  قيام  فردي، عرب  وا�ستمرت �سمن طابع  بداأت  الن�سال  اأن مالمح هذا  �سحيٌح 

)3- املرجع ذاته. 
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يف  فدائية  بعمليات   1948 عام  املحتلة  واالأر�س  والقد�س  الغربية  ال�سفة  من  فل�سطينيني 

»اإ�رسائيل«؛ لكن هذا الن�سال اأو تلك املقاومة تطّورت ب�سكل مفاجئ لت�سبح حالة جماعية 

�سعبية؛ ومن اأبرز االأمثلة على ذلك الهّبة ال�سعبية )201، وهّبة البّوابات االإلكرتونية 2017، 

وهّبة باب الرحمة 2019، وهّبة ال�سيخ جراح 2021. ومعلوٌم اأن مالمح هذا الن�سال تّت�سم 

بكونها حالة ن�سالية متقطعة غري م�ستمرة، كالتي برزت خالل االنتفا�ستني االأوىل والثانية، 

وهي التي تخفت تاّرًة ثم تظهر لت�سبح مركًزا للحدث ال�سيا�سي تاّرًة اأخرى.

 لكن ميكن القول اإن هذا الفعل املقاوم م�ستمّر ومل يتوقف منذ عام 2014.  ويف النهاية، 

ورغم اأن بع�س هذا الفعل الن�سايل غري منّظم، كونه من خارج منظومة القوى والف�سائل 

الفل�سطينية ومتجاوزاً لها، لكن خلفيات هوؤالء ال�سّبان الذين يقودون هذا الفعل الن�سايل 

دليٍل على ذلك »كتيبة  التنظيمي.  وخري  الو�سع  بعيدين عن  اأنهم غري  تدّل على  املقاوم 

جنني«، التي ظهرت اإىل العلن بعد الهّبة ال�سعبية يف 2021، وت�سم �سّبانًا مقاومني من عدد 

من القوى والف�سائل الفل�سطينية.

   وميكن القول اإن طابع الن�سال الفل�سطيني احلايل منذ عام 2014 ــ تارًكا خلفه الطريقة 

ر  امل�ستعمرِ و�سع   قد  ــ  والثانية  االأوىل  االنتفا�ستني  خالل  الفل�سطينيون  بها  نا�سل  التي 

على  دالئل  لنا  يقّدم  اجلديد  الفل�سطيني  اجليل  اأن  وهي  وا�سحة،  اأمام حقيقة  االإ�رسائيلي 

من  جاء  الذي  اجلهاد  هذا  واأن  �سبق،  عّما  خمتلفة  مرحلة  اإ�رسائيل  �سد  املقاومة  دخول 

خارج ح�سابات القيادات ال�سيا�سية واالأمنية اأربكها واأفقدها توازنها يف اإدارة املعركة مع 

الفل�سطينيني، وفر�س عليها هذا النوع من الت�سعيد �سد الفل�سطينيني.

واالأ�سهر  واالأ�سابيع  االأيام  يف  �سيتوا�سل  القد�س  حول  ال�رساع  اإن  املح�سّلة،  ويف   

وال�سنوات املقبلة. وال�رساع بات على الرواية وعلى االإميان الديني وعلى احلجارة وعلى 

ككل؛  الفل�سطينية  الق�سية  عن  منف�سل  غري  �رساع  وهو  الهوية؛  وعلى  ال�سكان  عدد 

وبالتايل، فاإن ح�سم هذا ال�رساع لن يح�سل مبعزل عن ح�سم ال�رساع على الدولة والهوية 

الفل�سطينية.
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اإن اإدارة ال�رساع مع االحتالل حتتاج اإىل اإرادة وعقل وقّوة ووحدة موقف، واإىل اإعادة 

بناء للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، ولي�س اإىل عواطف و�سعارات كبرية، اأو اإىل الت�سخيف من 

القدرات الذاتية يف اأحيان 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�سروع الأميركي

 
❋
د. ف�ؤاد خ�شي�ش

توطئة 

حني �أ�سبح �لرئي�س فالدميري بوتني زعيًما لرو�سيا قبل �أكرث من عقدين، مل تكن مو�سكو 

لعبًا رئي�سيًا يف �لعامل �لعربي، وكانت �لهيمنة �لأمريكية يف �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 

قوية للغاية. ومل تكن �أي قّوة كربى ت�سّكل تهديد�ً حقيقيًا ملكانة و��سنطن �جليو�سيا�سية 

يف �ملنطقة.

�لع�سكري  تدخلها  من  رو�سيا  كّثفت  عندما   ،2015 �سبتمرب/�أيلول  منذ  ذلك،  ومع 

�ملبا�رش يف �لأزمة �ل�سورية، تغرّيت �ملفاهيم �لإقليمية، وباتت �لعديد من �جلهات �حلكومية 

وغري �حلكومية تعرتف بو�قع �لقّوة �لرو�سية يف �ملنطقة.

و�سمال  �لأو�سط  �ل�رشق  منطقة  جتاه  لرو�سيا  �خلارجية  �ل�سيا�سة  تركيز  �أن  حني  ويف 

�أفريقيا ين�سّب على �سوريا وليبيا، فاإن �لو�سع �ل�سعب يف غزة بد�أ ُيغري مو�سكو للعب 

�أدو�ر متقدمة يف �ملنطقة. 

�لأو�سط  �ل�رشق  جتاه  �ل�سوفياتي  �لإحتاد  �سيا�سات  يخ�س  فيما  حا�سمة  �سوريا  كانت 

�ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر  ُيحاذي  �لذي   – موقعها  جعلها  وقد  �لباردة.  �حلرب  خالل 

❋ باحث �سيا�سي و�أ�ستاذ جامعي.
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وفل�سطني �ملحتلة ولبنان وتركيا و�لأردن و�لعر�ق – حليفًا �إ�سرت�تيجيًا حيويًا. كان �لرئي�س 

�ن�سقاق  �لعربي منذ  �لعامل  �إىل مو�سكو يف  �أقرب �حللفاء  �لأ�سد،  �لر�حل حافظ  �ل�سوري 

�لفائت؛ وكانت ملو�سكو رو�بط  �لقرن  �سبعينات  �ل�سوفياتي يف منت�سف  �ملد�ر  م�رش عن 

ع�سكرية و�قت�سادية و�سيا�سية وثقافية عميقة مع دم�سق. وعلى �مل�ستوى �ل�سخ�سي، �سعر 

�ل�سوريون بتو��سل وتقارب مع �لرو�س، �لذين نظرو� �إليهم كاأ�سدقاء ولي�س كما فعلو� مع 

دول �أخرى يف �ملنطقة.

من وجهة نظر بوتني، يجب على مو�سكو �أن تنخرط يف �لق�سية �لفل�سطينية من �أجل 

ت�سهيل عودة رو�سيا �إىل �ملنطقة.

ومن �لناحية �لعملية، ي�ستلزم ذلك حت�سني �لعالقات بني مو�سكو و»حما�س«؛ وهو ما 

�لرو�س وممّثلي  �مل�سوؤولني �حلكوميني  �لزيار�ت و�لت�سالت بني كبار  �لعديد من  توؤكده 

»حما�س« خالل �لأعو�م �لأخرية.

�إّل �أن مو�سكو وتل  وبالرغم �أن حكومة بوتني حتتفظ بعالقات وثيقة مع »�إ�رش�ئيل«، 

�أبيب مل ي�سبق لهما �أن حتّدثتا عن �لق�سايا �ملتعلقة بالفل�سطينيني ب�سكل مبا�رش. 

�ملتحدة،  و�لوليات  »�إ�رش�ئيل«  مع حركة »حما�س« غ�سب  رو�سيا  تقارب  �أثار  وقد 

وكالهما يّتهم �لكرملني باإ�سفاء �ل�رشعية على »منظمة �إرهابية«. كما �أزعج هذ� �لتطور 

�ل�سلطة �لفل�سطينية، �ملناف�س �لفل�سطيني �لرئي�سي لـ»حما�س«.

لكن �عرت��سات و��سنطن وتل �أبيب ور�م �هلل مل متنع رو�سيا من �لدخول يف حو�ر �أكرب 

مع »حما�س«، �لتي ل تعتربها مو�سكو جماعة �إرهابية.

كف�سيل  بـ«حما�س«  �لعرت�ف  يجب  �أنه  �لرو�سية  �حلكومة  تعتقد  ذلك،  من  وبدًل 

فل�سطيني له نفوذ ودور حا�سم يف �لق�سية �لفل�سطينية.

ويف �لو�قع، كان �مل�سوؤولون �لرو�س ي�ستقبلون قادة �حلركة يف مو�سكو منذ مار�س/�آذ�ر 

2006، بعد وقت ق�سري من �لنتخابات �لربملانية �لفل�سطينية �لتي فازت فيها »حما�س«.

ولكن يف عام 2006 كان �ل�سياق خمتلفًا، حيث كانت رو�سيا لعبًا �أقل تاأثري�ً بكثري يف 

منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. لكن مو�سكو تتحّدى �ليوم دور و��سنطن �لتقليدي 



درا�صات باحث
�لعالقات بني رو�سياوحركات �ملقاومة يف �ملنطقة: تطوّر ��سرت�تيجي مبو�جهة �مل�رشوع �لأمريكي

39 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

كو�سيط بني �لإ�رش�ئيليني و�لفل�سطينيني.

لقد �سّلط رّد رو�سيا على »�سفقة �لقرن« �ل�سوء على هذه �لنقطة. وكما قال رئي�س جلنة 

موؤيّدة  »تر�مب-كو�سرن«  خطة  فاإن  �سلوت�سكي،  ليونيد  �لدولية،  لل�سوؤون  �لدوما  جمل�س 

لـ»�إ�رش�ئيل« ب�سكل �سارخ، ول تاأخذ م�سالح �جلانب �لفل�سطيني يف �لعتبار.

مقّدمة تاريخية 

و�ل�سوڤييتية،  و�لإمرب�طورية،  �لأربع:»�لقي�رشية،  حقبها  يف  رو�سيا  عالقة  �إن 

و�لحتادية«، باأر�س فل�سطني قدمية وعتيقة، وتعود �إىل قرون من �لزمن. �أما عالقة رو�سيا 

بال�رش�ع �لعربي-�لإ�رش�ئيلي، وتاأ�سي�س »دولة �إ�رش�ئيل«، فقد بد�أت منذ بزوغ هذه �لفكرة 

حتى �إعالنها عام 1948، حيث كان لرو�سيا �ل�سوڤييتية �لدور �لأبرز يف دعم قيامها. وقد 

�سبقت مناق�سة هذه �لق�سية بالتف�سيل يف �أحد تقدير�ت �ملوقف �ل�سادرة عن مركز باحث 

د�ت �ملوقف �لرو�سي ب�ساأن �ل�رش�ع �لإ�رش�ئيلي- �لفل�سطيني«. للدر��سات، بعنو�ن »حمدِّ

تعود بد�ية �لعالقات �لرو�سية- �لفل�سطينية �إىل نهاية �لقرن �لتا�سع �مليالدي، وبالتحديد 

ومعرفتهم  �ل�رشقية،  للم�سيحية  �ل�سالڤ  و�عتناق   ،867 عام  كيڤان�س«  »معمودية  بعد 

باأر�س فل�سطني من خالل �لق�س�س �لو�ردة يف �لعهدين �لقدمي و�جلديد. ويف بد�ية �لقرن 

�حلادي ع�رش، بد�أ كثري من �حلّجاج �لرو�س بالتو�فد على فل�سطني؛ وكان �لقّدي�س فيودو�سي 

عام  فل�سطني  �إىل  رحلته  لتفا�سيل  تدويًنا  �لرو�س  �حلّجاج  �أّول  كييڤ،  من  بي�سري�سكي، 

�جللجثة«  »موقع  وزيارة  �مل�سيح«،  معمودية  نهر  يف  »�ل�ستحمام  �سملت  �لتي   ،1022

�إىل �لأماكن �ملقد�سة يف فل�سطني  �لرو�سية  �لزيار�ت  �أ�سبحت  �لقيامة؛ وبعدها  يف كني�سة 

منتظمة.

ي�سف �لدبلوما�سي و�أ�ستاذ ق�سم �لدر��سات �ل�رشقية، �لربوفي�سور �ألك�سندر ڤالدميريوڤيت�س 

كريلوڤ، �لعالقات �لرو�سية- �لفل�سطينية بالقول: »تاريخ �لعالقات �ل�سعبية �لفل�سطينية- 

�إىل عّدة قرون، حيث كان موقف �ل�سعب �لرو�سي  �إىل عقود، بل  �لرو�سية ل يعود فقط 

�ملتعدد �لقوميات جتاه فل�سطني يتحدد- يف �ملقام �لأّول- من خالل �لرو�بط �لدينية و�لثقافية 

و�لتعليمية. لطاملا �أبدى �لفل�سطينيون �هتماًما كبرًي� بالتاريخ، و�لثقافة، و�لفن �لرو�سي. كما 
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�أ�سهم موقف رو�سيا �لثابت ب�ساأن �لت�سوية يف �ل�رشق �لأو�سط، و�لد�عمة للحق �مل�رشوع 

لل�سعب �لفل�سطيني يف �إقامة دولته �مل�ستقلة، يف تعاون ثنائي �إيجابي وديناميكي«))).

العودة الرو�سية اإلى الق�سية الفل�سطينية

�لر�حل  بزعامة  فتح  �ل�سوفييتي وحركة  �لحتاد  بني  �لعالقات  بد�أت   ،1968 عام  منذ 

برناجمه  وبدء  �ل�سوفييتي،  �لحتاد  زعامة  غوربات�سوڤ  ميخائيل  توّل  ومع  عرفات.  يا�رش 

توّقف  �لغرب،  مع  و�لتقارب  و�لغال�سنو�ست«،  »�لبريو�سرتويكا  �مل�سّمى  »�لإ�سالحي« 

�ل�رَشيف  �ل�رشيك  بدور  مو�سكو  و�كتفت  �لفل�سطينية،  للق�سية  �لرو�سي  �لدعم  تقريًبا 

من  ذلك  وغري   ،1991 عام  لل�سالم  مدريد  موؤمتر  دعم  عرب  وذلك  �ملتحدة،  للوليات 

�ملبادر�ت و�لتفاقيات �لأمريكية.

�ل�سيا�سي،  تاريخها  �ل�سوفييتي، دخلت رو�سيا مرحلة جديدة من  تفّكك �لحتاد  بعد 

و�ل�رش�ع  �لتمّرد  بوؤر  و�نت�سار  �لقانون،  �سلطة  وغياب  �لد�خلية،  بالفو�سى  �ت�سمت 

عملية  �ملتحدة  �لوليات  و�حتكرت  �ل�سابق،  �ل�سوڤييتي  حميطها  يف  �لأهلية  و�حلروب 

�ل�سالم �حتكاًر� كاماًل.

�سّكلت �لنتخابات �لت�رشيعية �لفل�سطينية، �لتي عِقدت يف �خلام�س و�لع�رشين من يناير 

�لرو�سية  للعودة  مثالية  فر�سة  مقاعدها،  باأغلبية  »حما�س«  وفوز   ،2006 �لثاين(  )كانون 

�عرت�ف  عدم  م�ستغّلة  �لإ�رش�ئيلي،  �لفل�سطيني-  �ل�رش�ع  ملف  يف  دور  للعب  جديد  من 

�ملجتمع �لدول بحركة حما�س، وحاجة �لأخرية �إىل عالقة مع قوى دولية تك�رش عزلتها؛ 

�للقاء �لأّول لوفد حما�س برئا�سة خالد م�سعل  وهنا تالقت م�سالح كال �لطرفني، وعِقد 

مع  وزير �خلارجية �سريغي لڤروڤ، يف �لثالث من مار�س )�آذ�ر( 2006، ونتج عنه رف�س 

رو�سيا و�سع حركة حما�س على قائمة �ملنظمات �لإرهابية، كما فعلت �لوليات �ملتحدة، 

و�لحتاد �لأوروبي، وغريهما من بلد�ن �لعامل.

1- Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России – А.В. Крылов – История и современное состояние российско-
палестинских отношений
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وميكن �لتاأريخ للعودة �لرو�سية ب�سكل جدّي ملتابعة دورها يف ملف �لت�سوية �لفل�سطينية- 

�لإ�رش�ئيلية بعام 2007، �لذي �سهد عدة �أحد�ث مثرية ومتز�منة؛ �إذ متّكن �لرئي�س �لرو�سي 

ڤالدميري پوتني من تر�سيخ �سلطته.

�نفتاح  ذلك  وتبع  �لرو�س،  �مل�سوؤولني  مع  حما�س  حركة  قياد�ت  لقاء�ت  تعّددت 

رو�سي على حركة �جلهاد �لإ�سالمي يف فل�سطني؛ وت�سابقت بعدها �حلركات و�لف�سائل 

لزيارة مو�سكو. وبد�أت رو�سيا تتحدث  ر�أ�سها حركة فتح،  �لأخرى، وعلى  �لفل�سطينية 

تعد  مل  و�أنها  �ل�سالم،  لعملية  �لأمريكي  »�لحتكار«  �إنهاء  �رشورة  عن  �ملرحلة  هذه  بعد 

و�سيًطا »نزيًها«، وطالبت بدًل من ذلك بالعودة �إىل م�سار »�للجنة �لرباعية ب�ساأن �ل�رشق 

�لأو�سط«، �ملكّونة من )�لوليات �ملتحدة، و�لحتاد �لرو�سي، و�لحتاد �لأوروبي، و�لأمم 

بني  �ملفاو�سات  قيادة  م�سوؤولية  لتوّل   ،2002 عام  مدريد  يف  تاأ�س�ست  �لتي  �ملتحدة( 

�لفل�سطينيني و�لإ�رش�ئيليني.

الدوافع الرو�سية للتفاعل مع الف�سائل الفل�سطينية 

�لفل�سطينية،  و�لقياد�ت  �لف�سائل  جميع  مع  �حلو�ر  على  �ملنفتح  �لرو�سي  �ملوقف  �أثار 

ت�ساوؤلت عدة عن �لدو�فع �لكامنة خلف هذ� �ملوقف، خالًفا للخطاب �لرو�سي �ملعلن، 

�لذي يتحدث عن »رغبة« رو�سية يف خلق »تو�فق« بني �لف�سائل �لفل�سطينية �ملختلفة، من 

�أجل »تقوية« موقفها �لتفاو�سي؛ ولكن �لو��سح �أن ملو�سكو �أهد�ًفا �أخرى، ميكن �إجمالها 

يف �لعنا�رش �لآتية:

- ��ستثمرت رو�سيا كثرًي� من �ملال و�لعمل �ل�سيا�سي و�لدبلوما�سي يف فل�سطني، �سو�ء 

منظمة  بدعم  بعد  فيما  �أو  �إ�رش�ئيل،  لتاأ�سي�س »دولة«  �ل�سهيونية  لليهود و�حلركة  بدعمها 

دولة  وتاأ�سي�س  �ل�ستقالل،  نيل  �إىل  �سعيها  يف  �لي�سارية  و�حلركات  �لفل�سطينية،  �لتحرير 

ْفر �ليدين؛ و�حتكر �لأمريكيون وحدهم عملية  فل�سطينية، ولكنها خرجت يف �لنهاية �سِ

�لت�سوية، و�لنفوذ على �لفل�سطينيني و�لإ�رش�ئيليني معًا. 

-تدعو رو�سيا علًنا، منذ عام 2007، �إىل نظام عاملي متعدد �لأقطاب، توؤّدي فيه دوًر� 

رئي�سيًّا. ومتّثل ق�سية، �أو بالأحرى »عقدة« �ل�رشق �لأو�سط، �ملكان �لأبرز لبناء هذه �لقّوة، 
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و�إعالن نف�سها، ودورها �لذي تاأمل يف �حل�سول عليه.

�لرو�سية  �لعودة  بّو�بة  �لأخرى،  �لفل�سطينية  و�لف�سائل  »حما�س«،  حركة  -�سّكلت 

�لتوّجه  لفت هذ�  �لطرفني. وقد  للم�سالح بني  تبادل  �ملنطقة، يف  و�إىل  �لت�سوية  �إىل ملف 

�أنظار �ل�سلطة  �لفل�سطينية، وكذلك »�إ�رش�ئيل« و�لدول �لعربية؛ وهو ما  �لرو�سي �جلديد 

جعل ملو�سكو دوًر� مهمًا مل يعد ميكن ��ستثناوؤه كما كان �لو�قع من قبل.

بات  �أنه  يبدو  و�لذي  �سوريا،  يف  و�ل�سيا�سي  �لع�سكري  �لرو�سي  �لوجود  ظل  ويف 

فاإن  »�إ�رش�ئيل«،  م مع  حُت�سَ �سورية مل  ، مع وجود حدود م�سرتكة وم�سكالت  »ر��سًخا« 

�لدور �لرو�سي �لن�سط يف �مللف �لفل�سطيني ميّكن مو�سكو من �ل�سغط على تل �أبيب، وعقد 

مقاي�سات وتفاهمات تفيد وجودها ودورها �ملتنامي يف �ملنطقة.

-يعني �لأمن كما و�سفه �ملار�سال �لرو�سي خمموت �أخمدوفيت�س غاريف، يف ��سرت�تيجية 

تكافح  حيث  �أوًل«،  �لطاقة  »�أمن  لرو�سيا   ،2008 عام  �ل�سادرة  �لرو�سية  �لقومي  �لأمن 

رو�سيا لأجل تنفيذ خطة 2030 لأمن �أ�سو�ق �لطاقة، عرب ربط �مل�ستهلكني �لكبار ب�سبكة 

و�متالكها  �ل�سوق،  هيمنتها على  ت�سمن  �لأجل،  بعقود طويلة  �لغاز  �أنابيب  من خطوط 

�أغلب  ح�سب  �لطبيعي،  بالغاز  غنّية  مكامن  وجود  ظل  ويف  جيو�سيا�سية،  �سغط  لورقة 

�لدر��سات يف منطقة �رشق �ملتو�سط، و�خلالف بني �لأطر�ف �ملت�ساركة فيه ب�ساأن تر�سيم 

ات ��ستخر�ج �لغاز �لطبيعي من  �حلدود، وحجم �حل�س�س، وكيفية توزيعها، وتاأمني من�سّ

�لف�سائل  مع  لها  قوية  بوجود عالقات  �أنه  تعتقد مو�سكو  �أي هجمات ع�سكرية، حيث 

و�لقياد�ت �لفل�سطينية كافة، وحتالفها مع �سوريا، وعالقاتها مع �إير�ن وحزب �هلل يف لبنان، 

و�لعالقة �ملميزة مع »�إ�رش�ئيل«، �ستجعل منها طرًفا مقبوًل من كل هوؤلء ، و�ل�سامن �لأمني 

لل�رشكات �لر�غبة يف ��ستخر�ج �لغاز �لطبيعي من �ملنطقة؛ وهو ما مينحها قدًر� من �لتحكم 

يف عملية ت�سويق هذه �لرثو�ت �لغازية مبا ل يتعار�س مع خمططاتها �لت�سويقية.

-�أخرًي�، �إن �لدور �لرو�سي �لن�سط على �ل�ساحة �لفل�سطينية، و�رتباطه بق�سايا �أمنية تهم 

»�إ�رش�ئيل« ود�عميها من �لقوى �لدولية، ي�سّكل ورقة مقاي�سة لرو�سيا يف ملفات �أخرى 

تهّمها يف �ملنطقة، ويف حميطها �ل�سوڤييتي �ل�سابق. فعلى �سبيل �ملثال، دعمت »�إ�رش�ئيل« 
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�أو�سيتيا �جلنوبية عام  جورجيا بطائر�ت م�سرّية وتكنولوجيا ع�سكرية متطورة يف حرب 

2008، يف حني �تخذت موقًفا حمايًد� من �ل�رش�ع يف �أوكر�نيا، و�سم/ ��ستعادة رو�سيا ل�سبه 

جزيرة �لقرم، حيث ر�عت »�إ�رش�ئيل« �حلقائق �جليو�سيا�سية �جلديدة للدور �لرو�سي �لتي مل 

تكن موجودة يف 2008.

يف لقاء هو �لأّول من نوعه، �لتقى زعيم �لتيار �لإ�سالحي �لدميقر�طي يف حركة فتح، 

ت�رشين  نوفمرب/  من  �لثاين  يف  لڤروڤ،  �سريغي  �لرو�سي  �خلارجية  وزير  دحالن،  حممد 

�لثاين 2021. كانت لدى مو�سكو ودحالن �ت�سالت ن�سطة على مد�ر �لأعو�م �ل�سابقة، 

ولقاء�ت دورية يف مو�سكو و�أبوظبي، وغريهما من �لعو��سم �لعاملية، وهي جمعت بني 

ميخائيل  �إفريقيا،  ودول  �لأو�سط  �ل�رشق  �إىل  �لرو�سي  للرئي�س  �خلا�س  و�ملبعوث  دحالن 

بوغد�نوڤ. وقد بد� جتّنب لڤروڤ لعقد لقاء�ت علنية مع دحالن، مر�عاًة لرئي�س �ل�سلطة 

�لوطنية �لفل�سطينية حممود عبا�س، نتيجة �خلالف �مل�ستعل بني �لرجلني ب�ساأن �إد�رة عبا�س 

.
)2(

لل�سوؤون �لفل�سطينية

�ساڤني،  ليونيد  �لعاملية،  �لأور��سية  �حلركة  رئي�س  ونائب  �لرو�سي،  �لكاتب  عّلق  وقد 

بع�سها  قوى خمتلفة،  على  تعتمد  فل�سطني  �ملت�سارعة يف  »�لف�سائل  بالقول:  �لزيارة  على 

على �إير�ن، وبع�سها �لآخر على م�رش و�ل�سعودية و�لإمار�ت«؛ كما �أن بع�س هوؤلء �لرعاة 

»تقّدم  حني  يف  بها«،  �لوفاء  من  بّد  ل  �سيا�سية  مبطالب  للفل�سطينيني  دعمهم  »يربطون 

مو�سكو فقط �لدعم �لدبلوما�سي و�ل�سيا�سي، �لذي ل يقّل قيمة عن �لدعم �ملال، وميكن 

ر�أيه- ميكن  �لدعم- بح�سب  �أي مفاو�سات«. وهذ�  �سيا�سي يف  مال  ��ستخد�مه كر�أ�س 

مالحظته »بو�سوح« يف »�مل�ساعدة« �لتي تقّدمها رو�سيا للحكومة �ل�سورية.

�أو  و��سنطن،  عك�س  مو�سكو-  �أن  �لعربي  �لعامل  فهم  »لقد  بالقول:  �ساڤني،  ويكِمل 

�لعو��سم �لغربية �لأخرى- ل تتخّلى عن حلفائها«؛ وعلى �لرغم من »�ملوقف �لنقدي« 

�أو  �لأ�سد”،  ب�سار  �ل�سوري  للرئي�س  رو�سيا  »دعم  من  �ملثال  �سبيل  على  �لعرب،  لبع�س 

معار�سي  بني  حتى  �حرت�ًما  »يلقى  �ملوقف  هذ�  فاإن  �هلل«،  حزب  على  »�ملنفتح  موقفها 

2- 2021-06/11/https://alarab.co.uk
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رو�سيا و�سيا�ساتها يف �ملنطقة«. لذلك، من »�ملفيد« لبع�س �لقوى �إظهار هذه �لزيارة على 

�أنها »خطوة نحو مرحلة جديدة يف �إعادة تنظيم �لعمليات �ل�سيا�سية يف فل�سطني«. وقد 

�لو�سع  �إىل  وبر�غماتي  عملي  ب�سكل  تنظر  رو�سيا  لكن  خمتلفة،  تف�سري�ت  هناك  تكون 

�لد�خلي �لفل�سطيني. 

يف  لرو�سيا  ا  مهمًّ عن�رًش�  �سيا�سية،  وق�سيًة  ا  و�أر�سً وتاريخيًّا،  روحيًّا  فل�سطني،  ت�سّكل 

ق�سايا �ملنطقة لالأ�سباب �ل�سالف ذكرها. كما �أتاحت �لف�سائل �لفل�سطينية �ملت�سارعة فر�سة 

لها للعودة من �جلديد و�لتاأثري يف هذ� �ل�رش�ع �ملمتد من عام 1948، حيث متّكنت رو�سيا 

عرب هذه �لعودة من حتقيق عدة مكا�سب مهمة: 

-ترى مو�سكو �أن �ملكا�سب �لتي حّققتها من تو��سلها مع �لف�سائل �لفل�سطينية ميكن �أن 

تخ�رشها يف حال ظّل �ل�رش�ع �لف�سائلي على ما هو عليه، ولأنه مل يعد يف �ساحلها؛ ولذلك 

ت�سعى مو�سكو �إىل خلق تفاهم �أو تو�فق فل�سطيني- فل�سطيني، ميّكنها من �لقول �إن هناك 

موقًفا فل�سطينيًّا موّحًد� يدفع �إىل عودة �ملفاو�سات من جديد.

و��سنطن،  من  فاعلية  �أكرث  دوًر�  توؤّدي  �أن  مو�سكو  باإمكان  �أن  �خلرب�ء  بع�س  -يعتقد 

�سيما يف ظل تر�جع �أهمية �ل�رشق �لأو�سط بالن�سبة لالأخرية، و�أن ت�ستغل رو�سيا عالقاتها 

برتكيا و�إير�ن ووكالئهما يف �ملنطقة، و�سوريا و�إ�رش�ئيل و�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية وباقي 

�لقياد�ت و�لف�سائل �لفل�سطينية �لأخرى، مع ما تتمتع به من عالقة ممّيزة مع م�رش و�لأردن 

يف  �لع�سكري  وجودها  ظل  ويف  �أخرى،  ناحية  من  �لعربية  �خلليج  وبلد�ن  ناحية،  من 

�سوريا، لتتمكن من �لتو�سل �إىل �سفقة ت�سوية كربى ت�سمل، �إىل جانب فل�سطني، �سوريا 

ولبنان؛ وذلك للتفّرغ بعدها مل�رشوعات �لتنمية، و�إعادة �إعمار �سوريا.

و�لق�سية  �سوريا  نحو  �لرو�سي  �لتحرك  يف  ا  مهمًّ عن�رًش�  �لإ�رش�ئيلي  �لعامل  -ي�سّكل 

�لفل�سطينية. ورغم ما بد� من جفاء بني مو�سكو و�حلكومة �جلديدة برئا�سة نفتال بينيت 

�لرئي�س  مع  لقاًء  بينيت  عقد  فقد  رو�سية(،  غري  �أ�سول  من  لإ�رش�ئيل  وزر�ء  رئي�س  )�أّول 

�لرو�سي ڤالدميري پوتني، ��ستمر خم�س �ساعات يف مدينة �سوت�سي؛ وقّرر بعد ذلك متديد 

زيارته يوًما �آخر ملزيد من �ملفاو�سات. ويبدو �أن هناك تفاهمات قد مّت �لتو�سل �إليها بني 
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�لطرفني، ت�ستدعي تن�سيًقا رو�سًيا عال �مل�ستوى مع �لطرف �لفل�سطيني، وت�سكيل جبهة 

قادرة على بدء مفاو�سات جديدة، كما يعتقد كثري من �ملر�قبني.

لكن رغم �ل�سد�قة مع »�إ�رش�ئيل« ، مل تعرتف رو�سيا بحما�س كمنظمة �إرهابية. وهناك 

�لن�ساء  من  جمموعة  بالأحرى،  �أو   ، غزة  يف  يعي�سون  �لذين  �لرو�س  �ملو�طنني  من  �لعديد 

�ملتزوجات من مو�طنني فل�سطينيني ، حيث تقول �مل�ستعربة ماريانا بيلنكايا ، وهي كاتبة 

�ل�رشق  �سيا�سات  حول  »فالفيلنايا«  قناة  وحمّررة  �لرو�سية  »كومري�سانت«  �سحيفة  يف 

�لأو�سط :« لهذ� �ل�سبب يذهب �لدبلوما�سيون �لرو�س �إىل تزويدهم بامل�ساعد�ت �لقن�سلية 

�لتو��سل مع  حركة  بدون  م�ستحيلة  �لزيار�ت   ر�م �هلل يف غزة. ومثل هذه  وغريها من 

�لرو�سي »كالينكا« يف غزة، �لذي  �لثقايف  �إىل ذلك ، يعمل �ملركز  »حما�س«. بالإ�سافة 

يرعاه »رو�سوترودنيت�سي�ستفو« ، �لتابع لوز�رة �خلارجية �لرو�سية ، و�لذي يرت�أ�سه يفغيني 

.
)3(

برمياكوف �حلفيد

مو�سكو تدفع باتجاه الم�سالحة الفل�سطينية

�أ�سباب حر�س رو�سيا على تطوير موقفها من »حما�س« ، �هتمام مو�سكو  �أهم    من 

بدفع �حلركة نحو �إعادة تن�سيق عالقاتها مع �لنظام �ل�سوري.

دم�سق  بني  �لتقارب  لت�سهيل  �لرو�سية  �جلهود  �أن  بد�   ،2020 �آذ�ر   / مار�س   4 ويف 

�إ�سماعيل هنّية، زعيم »حما�س«، يف موؤمتر �سحفي يف  و»حما�س« قد جنحت. وحتّدث 

مو�سكو، و�أعلن �أن كاًل من �حلكومة �ل�سورية و�ملو�طنني �ل�سوريني ظّلو� لأعو�م د�عمني 

رئي�سيني حلركته.

وقال: »ل ميكننا �أن نن�سى هذ� �لتاريخ. ل توجد �سيا�سة �أو �أي قر�ر من حما�س لالنخر�ط 

يف �لق�سية �ل�سورية؛ و�أنفي ب�سّدة وجود �أي مقاتل �أو �سهيد من حما�س يف �إدلب، �أو قبل 

�أحد�ث �إدلب، �أو حتى يف �لثورة �ل�سورية«.

�سريغي  �لرو�سي  �خلارجية  وزير  مع  �جتماع  بعد  �لبيان  هذ�  �أ�سدر  »هنّية«  وكان 

3-https://meduza.io/feature/2021/05/21/rasskazyvaem-ob-istorii-otnosheniy-rossii-s-hamas-
glavnym-vragom-izrailya-v-poslednie-nedeli
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لفروف«، وم�سوؤولني رو�س �آخرين، و�أو�سح فيه �أن »حما�س« م�ستعدة للعب دور بّناء 

فيما يتعلق باإنهاء �لأزمة �ل�سورية.

ومن �ملرّجح �أن ت�ستمر رو�سيا يف حماولة تخفيف �أي توّتر�ت م�ستمرة بني �حلكومة يف 

)4(
دم�سق و»حما�س«.

العزلة الهروب من 

من منظور حركة  »حما�س« ، ميكن ل�رش�كة متنامية مع قّوة كربى مثل رو�سيا، �لع�سو 

�ملهم يف جمل�س �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة، و�لتي تقوم بدور �أكرب يف �ل�رشق �لأو�سط، �أن 

ت�ساعد يف مو�جهة �جلهود �لإ�رش�ئيلية و�لأمريكية لعزل �حلركة �لفل�سطينية.

تعزيز  �إىل  �لف�سيل  �ملتنامية مع مو�سكو، يهدف هذ�  �ت�سالت »حما�س«  ومن خالل 

مكانته على �ل�ساحة �لدولية و�كت�ساب عدد متز�يد من �ل�رشكاء.

وتعتمد  حركة حما�س على حقيقة �أن �لنفوذ �لرو�سي �ملتز�يد يف �ملنطقة �سيوؤّدي �إىل 

حت�سينات للفل�سطينيني.  وكانت �حلركة تاأمل يف �أن يوؤّدي �لتقارب بينها وبني رو�سيا �إىل 

دفع �لرئي�س �لرو�سي بوتني �آنذ�ك �إىل ممار�سة نفوذه على رئي�س �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �ل�سابق 

بنيامني نتنياهو ؛ ومن ثّم على خَلفه �لذي ��ستقال �أخري�ً ، نفتال بينيت، لرفع �حل�سار عن 

قطاع غزة

�سيا�سية ر�سوة 

�سان  من  و�سلت  ة  �خلا�سّ �لرو�سية  �لطائر�ت  من  »�لعديد  باأّن  عربّية  قناة  �أفادت   

�لرو�سية، و�لعديد  �لع�سكرية  �لعملية  �إىل مطار بن غوريون �لدول منذ بد�ية  بطر�سبورغ 

من �ليخوت قد ر�ست يف مو�نئ �إ�رش�ئيل«. وقد �متنعت �إ�رش�ئيل �لر�سمية، باإيعاز من نفتال 

بينيت، عن فر�س �أّي قيود على �لأوليغار�سيني �لرو�س �ليهود، �لذين ح�سلو� على جن�سية 

تفر�س  �إليها. ومل  بالهجرة  لليهود فقط  ي�سمح  �لذي  �لعودة«،  �إ�رش�ئيلية مبوجب »قانون 

عليهم قيود�ً ب�ساأن ر�سّو يخوتهم وهبوط طائر�تهم �خلا�سة يف �إ�رش�ئيل. وقد هبطت �لطائرة 

�خلا�سة للملياردير رومان �أبر�موفيت�س يف �إ�رش�ئيل، بعدما كان قد �أعلن عن عزمه بيع فريق 

4- جورجيو كافيريو - معهد �ل�رشق �لأو�سط - 04/04 /2020.
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كرة �لقدم �لربيطاين ت�سيل�سي. ويو��سل رومان عمله يف �إ�رش�ئيل بحّرّية، وي�ستمّر بالترّبع 

م« يف �لقد�س لتخليد ذكرى   ملتحف »يد َف�سِ
ّ
ملوؤ�س�سات �إ�رش�ئيلية عديدة، وبينها ترّبع �سخي

»�ملحرقة«.

طريقًا  �إ�رش�ئيل  تكون  ل  باأن  لبيد  يائري  �لإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  تعّهد  جانبه،  من 

لتجاوز �لعقوبات �ملفرو�سة على رو�سيا. 

�مللياردير  �إىل  ن�سبة  »ميلت�سني«،  بقانون  يو�سف  مبا  متذّرعة  ذلك  �إ�رش�ئيل  تفعل 

�لإ�رش�ئيلي �أرنون ميلت�سني، �لذي جرى �َسنُّه يف �لعام 2008، ويعفي �ملهاجرين �ليهود �إىل 

�إ�رش�ئيل من ت�سديد �ل�رش�ئب فيها ملّدة ع�رش �سنو�ت، ويعفيهم من تقدمي تقارير عن �أعمالهم 

ل »قانون ميلت�سني« �إ�رش�ئيل �إىل مالذ من �ل�رش�ئب لالأثرياء  خارجها لع�رش �سنني �أي�سًا. وحوَّ

�إ�رش�ئيل مع �سلطات �ل�رش�ئب يف دول �أخرى،  و�لأوليغار�سيني �ليهود. لذلك ل تتعاون 

باّدعاء �أّنها ل متلك معلومات عن دخلهم ب�سبب »قانون ميلت�سني«.

بيان  ففي  �لرو�سية.  �لقيادة  لدى  ت�سفع  مل  �ل�رش�ئيلية  �حلكومة  من  �ملو�قف  هذه  كل 

مو�قف   �لرو�سية  �خلارجية  وز�رة  هاجمت  و�ملحتوى،  �للهجة  ناحية  من  م�سبوق  غري 

عن  �لدول  �ملجتمع  �أنظار  ل�رشف  حماولة  و�عتربتها  لبيد،  يائري  �إ�رش�ئيل  خارجية  وزير 

كان  �أن  )بعد  �لفل�سطيني  �لإ�رش�ئيلي-  �ل�رش�ع  وهو  �لتاريخ،  �لأطول يف  �لنز�عات  �أحد 

لبيد  دعم  على  �لرّد  �سياق  يف  وذلك  �ل�رش�ع..(،  �أنهت  �لتطبيع  عمليات  لكن  عربيًا؛ 

لقر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لقا�سي بتعليق ع�سوّية �لحتاد �لرو�سي يف جمل�س حقوق 

�لإن�سان، �لتابع لالأمم �ملتحدة، و�إد�نة لبيد »�ملذبحة يف بلدة بوت�سا« �لقريبة من »كييف«، 

كاتبًا يف ح�سابه يف تويرت: »ل ميكن �لبقاء لمبالني �أمام هذه �ل�سور �ملرّوعة �لتي �كُت�سفت 

بعد خروج �جلي�س �لرو�سي من �ملكان«)تاأييد للدعاية �لأوكر�نية(.

وب�سكل ��ستثنائي، �نتقد وزير �خلارجية �لرو�سية �سريغي لفروف �لنتهاكات �لإ�رش�ئيلية 

�سّد �لفل�سطينيني ب�سكل لذع؛ فقد �أ�ساف بيان �خلارجية �لرو�سية �أّن »�حلكومة �لإ�رش�ئيلية 

تو��سل �لحتالل غري �ل�رشعي و�ل�سّم �لز�حف لالأر��سي �لفل�سطينية، يف �نتهاٍك لعدد من 

قر�ر�ت جمل�س �لأمن و�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة«، م�سري�ً �إىل �أنَّ »هناك مليونني ون�سف 
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مليون فل�سطيني يعي�سون يف جيوٍب منف�سلٍة ومنقطعٍة عن �لعامل«

فعاًل  �أ�سبح  »�لقطاع  فقال:  غزة،  قطاع  يف  �لو�سع  على  �لرو�سي  �لبيان  �أ�ساء  كما 

�سجنًا مفتوحًا يعي�س �سّكانه منذ 14 عامًا يف ظروِف �حل�سار �لذي تفر�سه �إ�رش�ئيل، بحر�ً 

وبّر�ً وجّو�ً«؛ وبنّي �أنَّ »دول �لغرب و�لوليات �ملتحدة مّرت مرور �لكر�م على ��ستمر�ر 

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي لالأر��سي �لفل�سطينية«.

 ولحقًا ، عّلق م�سدٌر يف وز�رة خارجية كيان �لحتالل �لإ�رش�ئيلي على بيان وز�رة 

�خلارجية �لرو�سية، �ل�سديد �للهجة بحق »�إ�رش�ئيل«، قائاًل: »رو�سيا عادًة ما ت�سّوت �سّد 

�سّد  ت�سويتها  من  مانٍع  �أيَّ  ترى  ل  »�إ�رش�ئيل«  فاإنَّ  وعليه،  �ملتحدة.  �لأمم  يف  »�إ�رش�ئيل« 

.
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رو�سيا يف �ملنظمة �لدولية«

المعادلة الجديدة  الخليج في  موقع دول 

جمل�س  يف  �لأع�ساء  �لدول  تلعبه  مهمًا  دور�ً  هناك  �أن  �لأخرية  �لآونة  خالل  ُيالحظ 

�لتعاون �خلليجي. فقد ��ست�سافت قطر، �لتي تفتخر بكونها موؤيّدة للفل�سطينيني، �جتماعًا 

�لتقارب  ت�سهيل  �لدوحة يف  وت�ساعد  �لفائت.  �سباط  فرب�ير/  و«حما�س« يف  رو�سيا  بني 

بني مو�سكو و«حما�س«، يف �إطار �سعيها لإيجاد طرق جديدة لتقوي�س �جلهود �لأمريكية 

و�لإ�رش�ئيلية �لر�مية لعزل«حما�س«.

وبالإ�سافة �إىل قطر، حتافظ �لكويت على عالقات جّيدة مع رو�سيا؛ وهي ��ستخدمت 

�أي�سًا �أور�قها �لدبلوما�سية للدفاع عن �لق�سية �لفل�سطينية يف �لعديد من �ملحافل �لدولية.

جديٌر بالذكر �أنه يف مايو/�أيار2018، �أ�سادت »حما�س« بالكويت ملنعها م�رشوع قر�ر 

على                �سو�ريخ  لإطالقها  »حما�س«  �سُيدين  كان  و�لذي  و��سنطن،  برعاية  �لأمن  ملجل�س 

»�إ�رش�ئيل« من غزة.

�لكويت  »موقف  �إن  برهوم«،  »فوزي  حما�س  با�سم  �لناطق  قال  �لتال،  �ل�سهر  ويف 

�حلقيقي يف دعم فل�سطني و�لفل�سطينيني يف قطاع غزة هو �سيء نفخر به. وناأمل �أن حتذو 

5- رو�سيا �ليوم – 4 /2022/05.
6- https://www.newsru.co.il/world/27feb2022/un_rus_109.html
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دول عربية �أخرى حذو �لكويت يف �إعادة بناء قطاع غزة ودعم �ل�سعب �لفل�سطيني«.

ف�سوف  �خلليجية،  �لدول  مع  مبادر�ت  متابعة  بالتو�زي،  مو�سكو،  ��ستطاعت  و�إذ� 

�إىل  يهدف  �لذي  �حلركة،  �أعمال  جلدول  مفيد�ً  باعتباره  �لتطور  بهذ�  ترّحب »حما�س« 

�حلّد من نفوذ و��سنطن �لإقليمي.

ويف هذ� �ل�سياق، تنظر »حما�س« ب�سكل �إيجابي لعودة رو�سيا �إىل �ل�رشق �لأو�سط.

ومثل �لعديد من �جلهات �لفاعلة من �لدول وغري �لدول �لتي تعار�س �لهيمنة �لأمريكية 

يف �لعامل �لعربي، ترى »حما�س« �أن رو�سيا هي �لقّوة �لتي ميكن �أن ُتو�زن ثقل �لوليات 

�ملتحدة.

غري  ومن  �لطويل.  �ملدى  على  خا�سة  رو�سيا،  موثوقية  مدى  فقط  نرى  �أن  ويبقى 

�لو��سح �أي�سًا مدى جناح »حما�س« يف �إقناع مو�سكو مبمار�سة �سغوط كافية على �حلكومة  

�لإ�رش�ئيلية حتى تغرّي �سيا�ساتها، وهي �لتي حّولت غزة �إىل »�سجن كبري« بعد �أعو�م طويلة 

من �حل�سار.

ويف حني ُتدرك رو�سيا و»حما�س« وجود �لعديد من �ملكا�سب جّر�ء �لتقارب و�حلو�ر 

�مل�ستمر، فاإن مو�سكو ل ترغب يف �لن�سمام �إىل طهر�ن يف تبّني �أجندة معادية لـ)�إ�رش�ئيل( 

ب�سكل مبا�رش.

�لتو�زن يف عالقة  لتحقيق  �سعيه  �لرو�سي »بوتني«  �لرئي�س  �سيو��سل  وبدًل من ذلك، 

رو�سيا بالأطر�ف �ملت�سارعة يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، مع توّخي �حلذر 

�أي�سًا ب�ساأن معاجلة �لق�سايا �لتي توؤّثر ب�سكل مبا�رش على �مل�سالح �لإ�رش�ئيلية.

اللعبة  قواعد  وتغيير  رو�سيا  و�ساطة 

يف مطلع �سهر مايو/ �أيار من �لعام �حلال، و��ستجابة لدعوة من وز�رة �خلارجية �لرو�سية، 

و�سل وفد رفيع �مل�ستوى من حركة »حما�س«، برئا�سة رئي�س مكتب �لعالقات �لدولية د. 

مو�سى �أبو مرزوق، �إىل �لعا�سمة �لرو�سية مو�سكو، من �أجل �إجر�ء مباحثات مع �مل�سوؤولني 
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�لرو�س يف عدد من �مللفات �ملهمة و�ملتعلقة بتطور�ت �لق�سية �لفل�سطينية

م�سغولة  »�إ�رش�ئيل«  كانت  وبينما   ،  2020 �لعام  من  �آذ�ر  مار�س/  �سهر  مطلع  ويف 

بحملتها �لنتخابية �مل�سوؤومة و�مل�سحونة، توّجه قادة من »حما�س« �إىل »�لكرملني« للقاء 

وزير �خلارجية �لرو�سي �سريغي لفروف. ومل حت�سل هذه �لزيارة على �أي تغطية �إعالمية 

تقريًبا يف »�إ�رش�ئيل«.

هذه  �أن  لو  بارزة  �إ�رش�ئيلية  �سخ�سيات  فعل  رد  �سيكون  كيف  نخّمن  �أن  �إّل  ميكن  ل 

»بوتني«  فتح  عندما  ولكن  �لالتينية.  �أمريكا  �أو  �آ�سيوية  �أو  �أوروبية  دولة  متّت يف  �لزيارة 

بّو�بات �لكرملني لـ»حما�س«، �ختار نتنياهو �آنذ�ك �ل�سمت.

وقد �سّم وفد »حما�س« حينها رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي للحركة �إ�سماعيل هنّية، ونائبه 

»�سالح �لعاروري«، وع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي »مو�سى �أبو مرزوق«. 

ومل تكن هذه هي �ملّرة �لأوىل �لتي ُي�ستقبل فيها قادة حما�س بحر�رة يف مو�سكو. فقد 

�ل�سيا�سي حلركة حما�س، خالد م�سعل، مو�سكو يف مار�س  �ل�سابق للمكتب  �لرئي�س  ز�ر 

2006، على ر�أ�س وفد من قيادة حما�س يف غزة ودم�سق. ومتّت هذه �لزيارة بعد �أ�سابيع 
هنّية   �إ�سماعيل  وتعيني  �لفل�سطينية  �لربملانية  �لنتخابات  فوز »حما�س« يف  فقط من  قليلة 

.
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رئي�سًا للوزر�ء

بحثت  حيث  و»حما�س«،  لغزة  �ملحزن  �لو�سع  غرّيت  قد  �لزيارة  تلك  كانت  ورمبا 

�حلركة عن �عرت�ف دول من �ساأنه �أن ُيخرجها من �لعزلة و�لإغالق �جلزئي �لذي فر�سته               

»�إ�رش�ئيل« على �لقطاع . 

ويف لقائه مع �سريغي لفروف �آنذ�ك، �أعلم خالد م�سعل وزير �خلارجية �لرو�سي مبوقف 

حما�س �لقاطع: »لن نعرتف باإ�رش�ئيل«. وحتى �سيغة �لت�سوية �لتي عر�ستها مو�سكو على 

»حما�س« رف�سها م�سعل. وهكذ�، عاد �لأخري �إىل دم�سق باأيٍد فارغة ودون حل حل�سار 

غزة �مل�ستمر حتى يومنا هذ�.

7- https://eadaily.com/ru/news/2022/05/05/v-moskve-nahoditsya-delegaciya-hamas-segod-
nya-zaplanirovany-peregovory.

8-  �خلليج �جلديد – وكالت 2020/03/9.
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�لتقى م�سعل مع لفروف مّرة �أخرى يف �أغ�سط�س/�آب 2015 يف قطر، بعد عام تقريًبا 

من �حلرب بني »�إ�رش�ئيل« وغزة. ويف تلك �ملرحلة، طلب م�سعل م�ساعدة �لقطاع يف �سوء 

�لتدمري �ل�سامل للبنية �لتحتية ومقتل وجرح �آلف �لأ�سخا�س جّر�ء �لق�سف �لذي قامت 

�لرهيبة  باحلالة  يتعلق  فيما  لفروف  وعود  من  وبالرغم  �لإ�رش�ئيلي.  �لحتالل  قو�ت  به 

للقطاع، فاإن »حما�س« مل تتلق �سيًئا. 

�سنو�ت.  قبل  �لكرملني  يف  م�سعل  مع  لالفروف  لقاء  �آخر  منذ  تغرّيت  �لأمور  لكن 

بني  �لعالقات  ا  �أي�سً طالت  ولكن  بـ»حما�س«؛  رو�سيا  عالقة  فقط  تطل  مل  فالتغيري�ت 

مو�سكو و»�إ�رش�ئيل«. 

فبعد �سنو�ت مريرة من �ملقاومة، ��ستوعبت »حما�س« �أن �سيا�ستها مل تتقدم مبقد�ر �سرب 

و�حد. �سحيح �أن �لتفاق )�لرتتيب( �لأمني مع »�إ�رش�ئيل« ل ميّثل �عرت�ًفا ر�سمًيا بوجود 

دولة »�إ�رش�ئيل«، لكنه بالتاأكيد �عرت�ف �سمني.

كان �لتفاق بني »�إ�رش�ئيل« و»حما�س« خالل �لأعو�م �ملا�سية حتت م�سّمى »ترتيب« 

�لعقوبات  تخفيف  مقابل  يف  »حما�س«  ِقبل  من  �لع�سكرية  �لعمليات  وقف  يتطلب 

�لقت�سادية. 

من  بكثري  �أكرب  وزن  لها  نتنياهو  �إىل  �لرو�سي  �لرئي�س  من  و�حدة  كلمة  �أن  هنّية  �أدرك 

كل �ملحادثات �لتي �أجر�ها روؤ�ساء �ملخابر�ت �مل�رشية مع كبار م�سوؤول وز�رة »�لدفاع« 

�لإ�رش�ئيلية، ورئي�س جهاز �ل�ساباك �آنذ�ك ند�ف �أرغمان، ومدير جمل�س �لأمن �لقومي مئري 

تنفيذه  �أن ت�سمن  ما  بوتني لرتتيب  لرعاية  �سبات. ومن وجهة نظر »حما�س«، ميكن  بن 

فعليًا، على �فرت��س �أن يتوىّل �لرو�س دور �لو�سيط �مل�سرتك.

حتدث  كانت  ملا  مغايرة  �سيا�سية  بيئة  ظل  يف  رو�سيا  �إىل  �لأخرية  هنّية  زيارة  �أتت  لقد 

توّتر  ح�سول  بعد  مهم،  توقيت  ويف  »حما�س«،  حركة  من  لوفود  م�سابهة  زيار�ت  فيه 

ملحوظ يف �لعالقات بني رو�سيا و»�إ�رش�ئيل« على هام�س �حلرب �لد�ئرة مع �أوكر�نيا. لكن 

�لرو�سية  �خلارجية  م�سوؤولني يف  مع  لقاء�ت  ت�سّمنت  �أنها  �لزيارة،  �لالفت، وفق جدول 

و�آخرين يف جمل�سي �لنّو�ب و�ل�سيوخ �لرو�سيني؛ بالإ�سافة �إىل �إجر�ء مباحثات مع �لرئي�س 
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�ل�سي�ساين رم�سان قديروف.   

زيارة وفد »حما�س« ملو�سكو، ولقاوؤه �لقيادتني �لرو�سية و�ل�سي�سانية، ميكن توظيفهما 

يف �لدرجة �لأوىل مل�سلحة �لق�سية �لفل�سطينية، �إذ ُيَعّد�ن �إجناز�ً دبلوما�سيًا مهمًا يهدف �إىل 

تو�سيع حالة �ل�سطفاف �لإقليمي يف �سكله �لإيجابي جتاه ما يدور من �أحد�ث يف �لعامل 

مل�سلحة �لق�سية �لفل�سطينية؛ وهو ما ُيَعّد جناحًا ملمو�سًا يف ��ستعادة مركزية ق�سية فل�سطني، 

يف بعدها �لدول.

مو�سكو  بني  و�مل�ستمرة  �لقائمة  �لطبيعية  �لعالقة  �سياق  يف  جاءت  �لزيارة  �أن  �سحيح 

توظيفها  و�لتوقيت ميكن  �لبيئة  لكن من حيث  �أعو�م،  منذ  و�ملمتدة  وحركة »حما�س«، 

�سيا�سيًا وع�سكريًا،  وتاأثريها   ، �إقليميًا  تنامي مكانة حركة »حما�س«  �إىل  نظر�ً  وتطويرها 

�لرو�سية-  �حلرب  �إثر  يف  �لعاملي  �ل�ستقطاب  من  حالة  ظل  يف  تاأتي  �أنها  وخ�سو�سًا 

�لأوكر�نية �لد�ئرة، و�أمام ت�سّكل حلف �لقد�س ومرّكباته ومكانته لدى رو�سيا وحليفتها 

�ل�سني يف وجه �لهيمنة �لأمريكية.

و�لهدف  كبرية؛  ب�سورة  و�رد  متعددة،  �أوجه  يف  حتى  �أو  �سيا�سيًا،  �لزيارة  توظيف 

متغري�ت طر�أت  تن�سجم مع  ملرتكز�ت  �أ�سا�سًا  تكون  بيئة جديدة  فر�س  �إعادة  يكمن يف 

تخدم م�سالح �لطرفني، بحيث ل ميكن �إغفال تاأثري �حلرب �لرو�سية- �لأوكر�نية وموقف 

»�إ�رش�ئيل« جتاهها، وذلك وفق عدة م�سار�ت، �أهمها:

�لدعم  من  مبزيد  �لطرفني  بني  �ل�سيا�سية  و�ملو�قف  �لعالقات  تطوير  الأول:  -امل�سار 

�خلارجية  وبيان  �لإ�رش�ئيلي؛  �لحتالل  مقاومة  ب�ساأن  »حما�س«  حركة  ملوقف  �ل�سيا�سي 

�لرو�سية �لذي �سدر يف  14 ني�سان/�أبريل �ملا�سي يعّزز هذ� �مل�سار، عرب و�سفه �لحتالل 

.
)9(

�لإ�رش�ئيلي غري �مل�رشوع للمناطق �لفل�سطينية و�سّمها بالتدريج �ىل �سيادتها

فيهما م�سالح  تتقاطع  �لتوقيت  »�إ�رش�ئيل« ومو�جهتها يف هذ�  الثاين: مقاومة  -امل�سار 

م�رشوق،  فل�سطيني  بغاز  �لرو�سي  �لغاز  �إبد�ل  »�إ�رش�ئيل«  خمطط  �إف�سال  بهدف  �لطرفني، 

وبيعه للقاّرة �لعجوز، من خالل �لتن�سيق، ومنح رو�سيا �ل�سوء �لأخ�رش للتنقيب عن �لغاز 

9- �مليادين-  �رشحبيل �لغريب- 6/05/2022
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�أمام �سو�حل غزة. وعليه، قد ت�سبح مو�سكو موؤّهلة لإر�سال �سفن ك�رش �حل�سار عن قطاع 

غزة م�ستقباًل. 

-امل�سار الثالث: �إن �إعالن �جلناح �مل�سّلح حلركة »حما�س« �أخري�ً عن ��ستخد�مه �ساروخ 

»�سرتيال«، �لرو�سي �ل�سنع، �سد �لطائر�ت �حلربية �لإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة، لي�س ببعيد 

عن �أهد�ف �لزيارة. وهذ� من �ساأنه �أن يفتح �لباب �أمام دعم رو�سي متعدد �لأوجه، �سو�ء 

ع�سكريًا ومبا�رشة، �أو عرب �حللفاء يف حمور �ملقاومة، بهدف �ل�سغط من ِقبل مو�سكو على 

»�إ�رش�ئيل« بعد �لك�سف عن وجود مرتزقة من »�إ�رش�ئيل« يقاتلون �إىل جانب كتيبة »�آزوف« 

�ملتطرفة يف �أوكر�نيا.

دعم  فتاريخيًا،  باجلديد.  لي�س  للفل�سطينيني  �لرو�سي  �لدعم  من  �لنموذج  هذ�  ومثل 

�لحتاد �ل�سوفياتي و�ل�سني وكوريا �ل�سمالية منظمة �لتحرير؛ وقد بد�أ ذلك يف عهد �لرئي�س 

�مل�رشي �لر�حل جمال عبد �لنا�رش، �حلليف �لعربي �لأول لرو�سيا، ثم كان �لدعم �لع�سكري 

�لرو�سي �ملبا�رش ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية بعد عام 1975.

-امل�سار الرابع: �لتلويح �لرو�سي بورقة »حما�س« �لقوية �أمام �للوبي �ليهودي يف رو�سيا، 

�لذي يعمل على �إ�سعاف دور رو�سيا ومكانتها يف �ملنطقة، بالتن�سيق �لكبري مع �لوليات 

.
)10(

�ملتحدة

وم�ستعّد�ن  بالرتتيب  مهتّمان  و»حما�س«  »�إ�رش�ئيل«  �جلانبني  كال  فاإن  عام،  وب�سكل 

لدفع �لثمن. بالن�سبة حلما�س، هذ� يعني قبولها �ل�سامت بوجود دولة »�إ�رش�ئيل«. وهناك 

�أن حدود فك �لرتباط مع غزة  �تفاق غري معلن على  �أخرى مت�سمنة:  �إ�سافية  تنازلت 

بالن�سبة  لكن  و»�إ�رش�ئيل«.  غزة  بني  �حلدود  هي   2005 عام  يف  »�إ�رش�ئيل«  فر�ستها  �لتي 

فر�س  �إرهابية جنحت يف  منظمة  مع  »ترتيب  ترتيب مع »حما�س« هو  �أّي  لـ»نتنياهو«، 

�لإرهاب على �إ�رش�ئيل؛ وهو ترتيب مع كيان �إرهابي قال عنه بنف�سه �إنه يجب �إنهاوؤه«. 

بتدّفق  نتنياهو  بنيامني  �سمح  �لوزر�ء،  رئا�سة  عن  رحيله  وقبل  �لأخرية،  �لأ�سهر  يف 

�لأمو�ل �لقطرية �إىل �لقطاع. كما �أعرب عن ��ستعد�ده للنظر يف حلول خا�سة، مبا يف ذلك 

10- �ملرجع �ل�سابق. 
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طباعة �لآلف من ت�ساريح �لعمل للعّمال من غزة و�ملو�فقة على �مل�ساريع �لقت�سادية، �لتي 

من �ساأنها، يف �لو�قع، �إد�مة نظام »حما�س« يف �لقطاع؛ وكل هذ� ح�سل بالرغم من �أن 

»حما�س« مل متنع »�جلهاد �لإ�سالمي« من �إطالق �ل�سو�ريخ على »�إ�رش�ئيل« يف جولت ل 

ُتعّد ول حُت�سى خالل �لأعو�م �لأخرية.

�أر�دت تفعيلها مع مو�سكو  ل�ستبد�ل �لو�ساطة  مل تهدف »حما�س« من �لعالقة �لتي 

�مل�رشية. ومل يتوهم �أٌي من قادة �حلركة باأن م�رش م�ستعّدة للتخّلي عن دورها كو�سيط. 

ا �أن م�رش ت�سيطر على »�أنبوب �لأك�سجني« يف غزة، وهو معرب  ُتدرك »حما�س« �أي�سً

رفح �حلدودي. لكن »�إ�سماعيل هنّية« وقادة �حلركة �لآخرين يعتقدون �أن مو�سكو يجب 

ا �إىل طاقم �لتمثيل، و�أن تلعب دوًر� ور�ء �لكو�لي�س. �سيكون هذ� �لدور هو  �أن تن�سم �أي�سً

مو��سلة �ل�سغط على »نتنياهو«. ويف �لو�قع، �سوف يفّكر »نتنياهو« مّرتني قبل �أن يقول 

»ل« لـ»بوتني«.

�أن ُينكرها: تدرك كٌل من                على �أي حال، فاإن وجود مو�سكو له ميزة ل ميكن لأحد 

�أحد  فلن يجروؤ  ترتيب،  �تفاق  �إذ� تدخلت مو�سكو ودعمت  �أنه  »�إ�رش�ئيل« و»حما�س« 

على �للعب معها.

رو�سيا وحزب اهلل: �سوريا خط المواجهة �سد الواليات المتحدة 

وحلفائه  �ل�سوري  للنظام  �ملعادي  �لإعالم  يف  ُن�رش  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  مدى  على 

)فر�دى وجمتمعني( �لكثري من �لتقارير و»�ملعلومات« �لتي تتحّدث عن �أعمال و�إجر�ء�ت 

بد�أت رو�سيا بتنفيذها، لإخر�ج حزب �هلل، و�إير�ن، من �سوريا، �أو على �لأقل، �حلّد من 

وجودهما. وتلك �لتقارير كانت مبنّية على تقدير �أن رو�سيا ل تريد �رشيكًا لها يف �لنفوذ 

يف �ل�سام، وخا�سة �لنفوذ �لإير�ين. لكن يف �مليد�ن، كان �لعك�س هو ما يحكم �لعالقة بني 

�لطرفني. تعاون على �أكرث من �سعيد، وتقا�سم لالأدو�ر �أحيانًا. وعندما ل ُيّتفق على �أمر ما، 

.
)11(

كانت �لق�سية حُتّل بتنظيم �لختالف

11- �لأخبار - 6 /04/ 2021.
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�لزيارة �لتي قام بها وفد من حزب �هلل، برئا�سة �لنائب حممد رعد )ع�سو �سورى �لقر�ر 

كانت  مار�س/�آذ�ر2021،  منت�سف  يف  مو�سكو،  �إىل  �لنيابية(،  كتلته  ورئي�س  �حلزب  يف 

منا�سبة �أو�سحت فيها �لقيادة �لرو�سية موقفها من وجود �حلزب يف �سوريا. يف مو�سكو، 

تقديٌر عاٍل لأد�ء حزب �هلل �لع�سكري: ِحرفّية مقاتليه، و�ن�سباطهم، وقدرتهم �لفائقة على 

حتقيق �أهد�فهم يف �ملعارك. ويف �لوقت عينه، ُتبدي مو�سكو �إعجابها بـ»بر�غماتية« حزب 

�ل�سورية:  �لدولة  حماية  يف  ُي�سهم  ما  بكل  معنّية  مو�سكو  تبدو  �لأخري،  �ل�ساأن  يف  �هلل. 

�جلنوب،  �ملناطق، خ�سو�سًا يف  من  كثري  م�سّلحة يف  مع جمموعات  �لد�خلية  �لت�سويات 

و�لتفاهمات �لكربى مع تركيا. ويف �حلالتني، كان �حلزب ملتزمًا بكل ما ميكن �لقيام به 

.
)12(

لإجناح هذه �لت�سويات و�لتفاهمات

وقد و�سف �لنائب حممد رعد �للقاء �لذي جرى مع وزير �خلارجية �لرو�سي لفروف 

�إىل �أن �ملحادثات تطرقت �إىل مو�سوع ت�سكيل �حلكومة  باأنه كان وديًا و�رشيحًا، م�سري�ً 

�للبنانية.

ونقلت وكالة �أنباء »�سبوتنيك« �لرو�سية عن رعد قوله: »�للقاء كان لقاًء بني �أ�سدقاء؛ 

�لأجو�ء كانت ودّية و�رشيحة جد�ً، وبحثنا يف تطور�ت �لأو�ساع يف �ملنطقة ولبنان وكيفية 

تثبيت �ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�حليلولة دون ��ستفر�د �أي قّوة ، من خالل دعمها لالإرهاب، 

.
)13(

من �أن تتحكم مب�سري �سعوب هذه �ملنطقة«

العالقات الرو�سية – االإ�سرائيلية وتاأثير الحرب االأوكرانية 

�سهدت �لعالقات �لرو�سية �لإ�رش�ئيلية تقّلبات عديدة، حيث مل ت�رشِ على وترية و�حدة 

منذ �أن بد�أت بعد �عرت�ف �لإحتاد �ل�سوفياتي بدولة �إ�رش�ئيل عام 1948؛ فهي �نقطعت عام 

�لبلدين  بني  ربطت  حيث   ،1991 عام  ��ستئنافها  مّت  ثم  �لثالثي،  �لعدو�ن  �أزمة  �إثر   1956

�سيا�سية قوية، وم�سالح م�سرتكة، يف  �إىل عالقات  �أّدت  �قت�سادية وجتارية متينة،  عالقات 

�لعامل، وحاجة »�إ�رش�ئيل« لرو�سيا كحليف قوي يف �ل�رشق  �لتي ي�سهدها  �لتغري�ت  �سوء 

12- h  ttps://ria.ru/20210315/khezbolla-1601224730.html
13- وكالة �سبوتنيك �لرو�سية-2021/03/15.
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�لأو�سط بعد تر�جع �لدور �لأمريكي، و�لنز�ع �لذي ن�سب بني »�إ�رش�ئيل« و�إد�رة �أوباما، 

وتطّلع رو�سيا للقيام بدور �إقليمي �أكرب يف �ل�رشق �لأو�سط  .

و�ليوم، ت�سعى رو�سيا لتوثيق عالقتها بكٍل من م�رش و�إير�ن، خا�سة بعد �ندلع �لأزمة 

�لأوكر�نية، وحماولة �لغرب تطويق وعزل رو�سيا كقّوة دولية بعد فر�س عقوبات �إقت�سادية 

عليها.  

وهناك موؤ�رش�ت ترّجح تاأزم �لعالقات �لرو�سية - �لإ�رش�ئيلية، وخا�سة بعد �نك�ساف 

�ملوقف �لإ�رش�ئيلي �لد�عم لأوكر�نيا. 

منذ توّل فالدميري بوتني للحكم عام 2000، �سهدنا �سعود�ً لرو�سيا كقّوة عظمى �ساعية 

ل�ستعادة موقعها ومكانتها يف �لنظام �لدول، ومعتمدة يف ذلك على ما متلكه من قدر�ت 

�إقت�سادية كبرية. 

�إن ��ستمر�ر �ل�سعود �لرو�سي يرتبط بالدور �لذي توؤّديه رو�سيا يف �لنظام �لدول ككل، 

�لرو�سية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  �لأهمية مبكان حتليل  من  لذ�  بالأخ�س.  �لأو�سط  �ل�رشق  ويف 

بوتني  يعمل  و�لذي   ، »�إ�رش�ئيل«  ر�أ�سها  وعلى  �لأو�سط،  �ل�رشق  يف  �لفاعلة  �لقوى  جتاه 

�لرو�سية  �لعالقات  مرور  من  �لرغم  على  �حلكم،  توّليه  منذ  معها  �لعالقات  تدعيم  على 

-�لإ�رش�ئيلية مبر�حل �سد�مية و�سلت �إىل حد قطع �لعالقات �لدبلوما�سية بني �لبلدين قبل 

��ستئنافها جمّدد�ً. ومن هنا تتمحور �لإ�سكالية حول در��سة �لتوجهات �أو �ل�سيا�سات �ملّتبعة 

�لرو�سي جتاه »�إ�رش�ئيل«، مبا لديها من حمّدد�ت و�أهد�ف و�أولويات،  �لرئي�س  قيادة  حتت 

�ل�رشق  ق�سايا  حول  �مل�سرتكة  و�لتفاهمات  �لبلدين،  م�سالح  بني  �لت�سابه  �أوجه  وحتليل 

�لأو�سط، وعلى ر�أ�سها �لأزمة يف �سوريا، و�لق�سية �لفل�سطينية، ومكافحة �لإرهاب �لناجت 

عن �لإ�سالم �لر�ديكال يف �ل�رشق �لأو�سط، �ملتمثل يف �جلماعات �ملتطرفة مثل »د�ع�س« 

و»حما�س-من وجهة نظر �إ�رش�ئيل-«، و�لتطرق �إىل �مل�سالح �مل�سرتكة بني �لبلدين، �سو�ء 

على �ل�سعيد �ل�سيا�سي �أو �لقت�سادي .

يف  يكمن  �لأ�سا�س  �لفي�سل  ولكن  �ل�سوري؛  �مليد�ن  يف  �لتحدي  �لرو�س  ك�سب  لقد 

�لأمريكي  �مل�رشوع  وهزمية  �لبالد  يف  �سيا�سي  حل  وبلورة  �ل�ستقر�ر  �إ�سفاء  على  �لقدرة 
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�أّوًل على مثّلث  يعتمدون يف ذلك  �لإقليم. وهم  بالكامل ، يف �سوريا وغريها من دول 

�إير�ن ـ تركيا ـ رو�سيا، �لذي �سّكلوه بعد بذلهم جهود�ً كبرية.

 وكما يو�سح دبلوما�سي رو�سي: »هذ� �لتحالف لي�س بديهيًا؛ فهو يرتكز على ح�سابات 

�أنه لن ي�ستمر. فهو يوّفر �لتقاء �مل�سالح على �ملدى �لقريب  تكتيكية. ولكن هذ� ل يعني 

لهذه �لبلد�ن �لثالثة �لتي لديها قو�ت يف �مليد�ن، و�لتي ترغب يف �إيجاد حل”.

قّمة طهران االأخيرة والتحّوالت المقبلة

يف مقال ملر��سل �ل�سوؤون �لدولية يف �سحيفة �إندبندنت �لربيطانية، بورزو د�ر�غاهيان، 

�أ�سار �إىل �أن �جتماع �لروؤ�ساء: فالدميري بوتني ورجب طيب �أردوغان و�إبر�هيم رئي�سي، يف 

طهر�ن �أخري�ً، ياأتي يف �إطار عر�س �لوحدة بينهم، وميّثل رّد�ً جيو�سيا�سيًا قويًا، على زيارة 

.
)14(

�لرئي�س �لأمرييكي ل�رشكائه �لأ�سا�سيني يف �ل�رشق �لأو�سط

باملعنى  �أ�ستانا  �سيغة  �إطار  يف  �سخ�سي  �جتماع  لعقد  ر�سمية  حاجة  هناك  تكن  فلم 

�لتقليدي، وعلى م�ستوى �لروؤ�ساء حتديد�ً.

ئت �ل�سيغة من �أجله بالأ�سا�س، ل تلوح يف �لأفق �أي  ففي �مل�سار �ل�سوري، �لذي �أن�سِ

�أزمات حادة �أو تغيري�ت جذرية تتطلب �أو تخلق �أر�سية لعقد �جتماعات �سخ�سية ثنائية 

بني روؤ�ساء هذه �لدول. عالوة على ذلك، فقد كان هناك �جتماع للم�ساركني يف �سيغة 

ذكرته  ملا  وفقًا  كبري  بنجاح  �لجتماع  يكّلل  ومل  �أ�ستانا،  يف  �خلرب�ء  م�ستوى  على  �أ�ستانا 

و�سائل �لإعالم.

وعلى �لرغم من ذلك، توّجه بوتني �إىل طهر�ن؛ بل و�أعلن عن �لجتماع �ملقبل لقادة 

نطاق  تو�سيع  تقّرر  لالجتماع،  ونتيجة  ذلك،  على  عالوة  رو�سيا.  يف  �لثالث  �لدول 

م�سوؤولية �سيغة �أ�ستانا لتتجاوز �إطار �لق�سية �ل�سورية.

�إن �إحدى �لنتائج �لرئي�سية للقّمة �لثالثية �لتي عِقدت يف طهر�ن هو ماأ�س�سة وتر�سيخ 

14- �لإندبندنت- 19 يوليو/ متوز 2022
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�مل�ساركني  فجميع  �ل�سوري.  �مللف  وف�سله عن  �لرو�سي-�لإير�ين-�لرتكي  �لثالثي  �سكل 

يف هذه �ل�سيغة هم قوى ع�سكرية بالدرجة �لأوىل. ويف هذ� �ملجال، �أعني �ملجال �لأمني، 

تعلن �لكتلة عن طموحاتها ونّيتها �لعمل معًا.

وملّا كان طرد �لوليات �ملتحدة �لأمريكية من منطقة �ل�رشق �لأو�سط هو �لنتيجة �حلتمية 

وهدف �لكتلة يف هذه �ملرحلة، �إّل �أنه لي�س �لهدف �لوحيد، �أو حتى �لهدف �لرئي�سي بعيد 

�ملدى للم�ساركني.

�لتابع  �لأمن  �لآن مبجل�س  �أعيننا  �أمام  تن�ساأ  �لتي  �ملنظمة  �ملنا�سب مقارنة  �أنه من  �أعتقد 

كٌل  �إليها  تن�سم  �أن  �أ�ستبعد  فقط. ول  �لإقليمي  �مل�ستوى  على  ولكن  �ملتحدة،  �لأمم  لهيئة 

من �ململكة �لعربية �ل�سعودية وم�رش، و/�أو رمبا �ل�سني و�لهند وباك�ستان، �إذ� ما �ت�سع جمال 

م�سوؤولية �لكتلة نحو �آ�سيا.

وعلى �لرغم من وجود م�سالح م�سرتكة، كثري�ً ما تتعار�س م�سالح رو�سيا وتركيا و�إير�ن 

مع بع�سها �لبع�س. كما �أن �لكتلة �لتي يجري �إن�ساوؤها لي�ست »حتالفًا �سد �أحد«، حتى لو 

ة لتن�سيق �مل�سالح  �إّل �أنها من�سّ كانت مناف�سًا قويًا لقّوة مثل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية؛ 

�أدنى  �أرى  �ملنطقة. لذلك، ل  تقّرر م�سري  �لتي �سوف  �مل�ساركني،  وت�سوية �خلالفات بني 

عقبة �أمام �مل�ساركة �ملتز�منة لإير�ن و�ل�سعودية وم�رش وتركيا فيها.

�إن �ل�سيا�سة �لدولية حبلى بنظام عاملي جديد، يف �لوقت �لذي يتم �لبحث فيه عن �سيغ 

لت�سبح  �لفر�سة  لديها  �لتي  »بريك�س«،  دول  على  �لهيمنة  �ل�سني  وبينما حتاول  جديدة. 

�إن�ساوؤه من  يتم  �لثالثي، �لذي  �لعاملي �جلديد، قد يتطور ذلك  للنظام  �ملحور �لقت�سادي 

ِقبل رو�سيا وتركيا و�إير�ن، يف نهاية �ملطاف �إىل منظمة ت�سمن �لأمن �لإقليمي �أو �لعاملي.

على �أي حال، ت�سارك رو�سيا �لآن جزء�ً من وزنها �ل�سيا�سي �خلارجي، بينما تك�سب 

�إير�ن وتركيا وزنًا �سيا�سيًا ب�سكل ملحوظ.

و�أي نفع لرو�سيا من ذلك؟

�إن جزء�ً كبري�ً من م�سمون �لت�سالت بني بوتني و�أردوغان عادة ما يكون مغلقًا �أمام 
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�جلمهور، ول ميكن �سوى تخمني مو��سيع �ملحادثات.

�أما �إير�ن، فقد تو�سلت رو�سيا �إىل �تفاقات �أولّية معها ب�ساأن م�ساريع �لطاقة و�لنقل.

وتو�ردت تقارير حول �إقر�ر �لتعامل بالعمالت �ملحلية بني �لدول �لثالث. وعلى �لرغم 

من �حلاجة �مللّحة لذلك، رمبا ي�سبح �لروبل عملة تد�ول يف هذ� �لثالثي �إذ� ما متكن �لبنك 

�ملركزي �لرو�سي من �سمان ��ستقر�ر �سعر �رشف �لروبل.

�إن �لق�سية �لرئي�سية ملحادثات بوتني �لثنائية كانت �لنقل؛ �أي توفري �لتجارة �حلّرة بني 

بحر  �إغالق  �ساأنه  من  و�لذي  »�لناتو«،  مع  �ملحتمل  �ل�رش�ع  مو�جهة  يف  و�لعامل  رو�سيا 

�لبلطيق و�سمال �لأطل�سي �أمام رو�سيا.

ومن بني جمالت �لتعاون �ملخّطط لها مع �إير�ن كذلك، تبادل �لغاز و�ملنتجات �لنفطية، 

�لغاز من  �أنابيب  بناء خطوط  �إمكانية  يرّجح  و�لنقل؛ وذلك  �لغاز،  �أنابيب  وبناء خطوط 

�ملحتمل  ت�سييله لحقًا.  من  �إمكانية  �لهندي، مع  �ملحيط  �ساحل  �إىل  �إير�ن،  رو�سيا، عرب 

كذلك �أن يتم �إن�ساء ممر لل�سكك �حلديدية بني �ل�سمال و�جلنوب، من رو�سيا، عرب �إير�ن، 

�إىل جنوب �آ�سيا.

على �أي حال، توّل رو�سيا وجهتها من �لغرب لي�س فقط نحو �ل�رشق، و�إمنا �أي�سًا نحو 

�جلنوب. و�ستكون �سيا�ستها يف هذ� �لجتاه �أكرث ن�ساطًا، حيث �ستزد�د �أهمية تركيا و�إير�ن 

بالن�سبة لرو�سيا، ما يعني �أن دور ووزن هذه �لدول يف �ملنطقة �سوف يتنامى. ومع ذلك، 

�لبلدين، �لأمر  بالتو�زي من م�سلحة رو�سيا يف خلق تو�زنات مع هذين  فاإن هذ� �سيزيد 

�لذي يجذب �ململكة �لعربية �ل�سعودية على �أقل تقدير �إىل هذه �ل�سيغة، وم�رش �أي�سًا على 

�لأرجح.

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

.)15(
للعرب

15- �ملحلل �ل�سيا�سي  �ألك�سندر ناز�روف- رو�سيا �ليوم -2022/7/2.
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خال�سة 

يف �سوء ما تقّدم ميكن ��ستنتاج ما ياأتي:

-�إنَّ ما يربط حمور �ملقاومة هو �لق�سية �ملركزية �لتي ُتعّد �لق�سّية �لأ�سمى بالن�سبة �إليه، 

و�لتي تتمّثل يف حترير �لقد�س، ولي�س �لر�بط �لطائفي، كما يّتهم به. 

-�ملقاومة �لتي ُطرحت ك�سعار، ومن ثم كم�رشوع، �أ�سحت متّثل �ليوم حمور�ً. وقد ز�د 

ر �لتعاون بني  عدد �أطر�ف هذ� �ملحور، وهو ما ز�ل قادر�ً على ��ستيعاب �ملزيد، مبو�ز�ة تطوَّ

�أطر�ف �ملحور �إىل تد�خل يف �جلبهات وتوّحد يف �لوجود و�مل�سري.

-بات حمور �ملقاومة �ليوم ميتلك �لقدرة على فر�س معادلت جديدة يف طبيعة �ل�ستباك 

�لتكنولوجي  �ل�سناعي  و�لتقدم  �لقتالية  �لرت�كمية  �خلرب�ت  نتيجة  �لإ�رش�ئيلي،  �لكيان  مع 

و�لع�سكري �لذي �متلكه؛ وهو ما �أ�سهم يف عدم خ�سوعه لالبتز�ز من ِقبل �لدول �لأخرى، 

�أو مل�رشوطية ��ستخد�م �لأ�سلحة.

نت  متكَّ �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  لكانت  وتاأثريه،  ووجوده  �ملقاومة  حمور  لول   -

�لعربية  �لدول  بع�س  تخاذل  و�سط  �لقرن«،  »�سفقة  عرب  �لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية  من 

�لتي دفعت مليار�ت �لدولر�ت لإ�سقاط �ملحور، ل�سالح بقائها يف �ل�سلطة و�حلفاظ على 

عالقاتها مع »�إ�رش�ئيل«.

نت  متكَّ  ،)1973( �لتحريرية  ت�رشين  حرب  ومنذ  �حلديث،  �لتاريخ  يف  مرة  ل  لأوَّ   -

قوى �ملقاومة من �أد�ء دور مهم يف �لعر�ق ولبنان و�سوريا، بعيد�ً عن �ملو�فقة و�لعقوبات 

.
)16(

�لأمريكية، وبغطاء �سيا�سي رو�سي قائم على �لتعاون يف خمتلف �ملجالت

16- *https://www.almayadeen.net/articles/blog/1492631/%D9%85%D8%AD%D9%88%D
8%B1
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تطبيع العالقات التركّية - الإ�سرائيلّية

وتداعياته على الق�سّية الفل�سطينّية

 
❋
براءة درزي

مقّدمة 

كانت تركيا من �أو�ئل �لدول �لتي �عرتفت بدولة �الحتالل بعد �إعالن �إقامتها يف �أيار/

مايو 1948. وفيما كانت �أنقرة قد �سّوتت �سّد خطة �لتق�سيم �لتي تبّنتها �الأمم �ملتحدة عام 

1947 مبوجب �لقر�ر 181، فقد �عرتفت بـ»�إ�رس�ئيل« عام 1949، ليتبع �العرت�ف �فتتاح 

بعثة دبلوما�سية لرتكيا يف »تل �أبيب« عام 1950. 

يف عام 1967، د�نت تركيا �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي ودعت �إىل �ن�سحاب »�إ�رس�ئيل« من 

�الأر��سي �لتي �حتّلتها، لكّنها �متنعت عن �لت�سويت على بند ي�سف »�إ�رس�ئيل« بالدولة 

�ملعتدية. 

ويف  عام 1975، �عرتفت تركيا ر�سمًيا مبنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، ثّم �أعلنت �عرت�فها 

�لر�سمي بدولة فل�سطني يف عام 1988. 

�ساد �لفتور �لعالقات �لرتكّية - �الإ�رس�ئيلّية يف �أعو�م �ل�سبعينات على خلفية دعم تركيا 

رّد�ت �لفعل حول حريق �الأق�سى عام 1969، وت�سويتها عام 1975 على قر�ر �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة �لذي عّد �ل�سهيونّية �سكاًل من �أ�سكال �لعن�رسية؛ �إ�سافة �إىل �عرت�فها 

❋ باحثة يف �ل�سوؤون �لفل�سطينية.
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مبنّظمة �لتحرير، ودعمها �النتفا�سة �الأوىل )�نتفا�سة �حلجارة( عام 1978. لكّن �لّتوتر عاد 

ليخّف بعد ت�سويت تركيا �سد م�رسوع قر�ر حلظر متثيل دولة �الحتالل يف �الأمم �ملتحدة 

�لفل�سطينيني  بني  �ل�سالم«  �نطالق »عملية  بعد  تدريجًيا  �لعالقات  1989. وحت�ّسنت  عام 

و�الإ�رس�ئيليني، وكان �لتحالف �لرتكي - �الإ�رس�ئيلي وثيًقا يف �أعو�م �لت�سعينات، ال �سّيما 

يف جمال �لدفاع، و�لتعاون �الأمني و�ال�ستخباري، و�لتدريب �لع�سكري. وبلغت �لعالقات 

�لع�سكري  �لتدريب  �لتعاون يف  1994 و�تفاقية  لعام  �لدفاعي  �لتعاون  �تفاقية  ذروتها مع 

.
)1(

لعام 1996 

عربية.  ملّفات  خلفية  على  مّرة،  غري  �الحتالل  دولة  مع  عالقاتها  تركيا  خّف�ست 

�لعدو�ن  ب�سبب  باالأعمال  �لقائم  م�ستوى  �إىل  �لعالقات  تخفي�ض  جرى   1965 عام  ففي 

�الإ�رس�ئيلي على م�رس و�حتالل �سيناء. ويف عام 1980، �أغلقت �أنقرة قن�سليتها يف �لقد�ض 

 ،2010 عام  يف  لها.  عا�سمة  �لقد�ض  و�إعالن  �لقد�ض  �رسق  �سّم  »�إ�رس�ئيل«  �إعالن  بعد 

�عتدت بحرية �الحتالل على »�أ�سطول �حلرية«، وهو جمموعة من �ست �سفن، �ثنتان منهما 

تابعتان لهيئة �الإغاثة �الإن�سانية �لرتكية IHH؛ وكان هدف �الأ�سطول ك�رس �حل�سار �لذي 

فر�سه �الحتالل على قطاع غّزة منذ عام 2007. قتلت قو�ت �الحتالل يف �العتد�ء ت�سعة 

نا�سطني �أتر�ك )وتويّف نا�سط عا�رس يف عام 2014 متاأثًر� بجر�حه(، ف�سحبت �أنقرة �سفريها 

 .
)2(

من »تل �أبيب«

عالية  ت�رسيحات  مع  بالتو�زي  للتطبيع  حماوالت  عّدة  جرت  تلت،  �لتي  �الأعو�م  يف 

�ل�سقف تبادلها �لطرفان، بنحٍو يوحي بعدم �إمكانية عودة �لعالقات بينهما؛ بل �إّن �أنقرة 

و�سعت �رسوًطا ربطت عودة �لعالقات بتغيري دولة �الحتالل �سيا�ستها حيال �لفل�سطينيني، 

فيما كان و��سًحا �أّن �الحتالل لن يلتزم بهذه �ل�رسوط. 

يف عام 2020، �سعت تركيا �إىل ر�أب �سدع عالقاتها �خلارجية، ال �سّيما �الإقليمية، بعد 

1- ملزيد حول حمطات �لعالقات �لرتكّية  - �الإ�رس�ئيلّية، �نظر: 
�جلزيرة، https://aja.me/qhsft .27/6/2016؛

 27/6/2016. http://v.aa.com.tr/598666 ،وكالة �الأنا�سول

  31/5/2020. http://v.aa.com.tr/1859511 ،2- وكالة �الأنا�سول
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�سنو�ت من �لـتاأزم �لذي �ساَب هذه �لعالقات، ال �سيما مع م�رس و�الإمار�ت و�ل�سعودية، 

ودولة �الحتالل.  

وميكن �لقول �إّن جمموعة من �الأ�سباب تقف ور�ء �سعي تركيا �إىل تطبيع عالقاتها، من 

ا بعد تطبيع �لعالقات عام 2020 بني دولة �الحتالل وكّل  بينها �سعورها بالعزلة، خ�سو�سً

من �الإمار�ت و�لبحرين و�ل�سود�ن و�ملغرب، وتوّتر �لعالقات مع �لواليات �ملتحدة، �إ�سافة 

�إىل جمموعة من �الأ�سباب �القت�سادية، و�الأمنية، و�ال�ستخبارية، و�ل�سيا�سية وتلك �ملتعّلقة 

 .
)3(

بالطاقة

�سهد عام 2021 خطو�ت حثيثة لتطوير �لعالقات، و�سواًل �إىل زيارة �لرئي�ض �الإ�رس�ئيلي 

�آذ�ر/مار�ض  �أردوغان يف  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ض  �إىل تركيا ولقائه  �إ�سحاق هرتزوغ 

2022، وما تبع ذلك من خطو�ت لتعزيز م�سار �لتطبيع. 

هذه  تاأثري  حول  �ل�سوؤ�ل  ُيطرح  �الإ�رس�ئيلّية،   - �لرتكّية  �لعالقات  عودة  �سوء  ويف 

�لعالقات يف �لق�سّية �لفل�سطينّية ومدى �نعكا�سها على �ملوقف �لرتكي حيال �لفل�سطينيني 

و�العتد�ء�ت �الإ�رس�ئيلية على �لقد�ض و�الأق�سى؛ فهل �ستحافظ تركيا على �سقف ت�رسيحاتها 

�حلاّدة حيال تلك �العتد�ء�ت كما ظهر خالل �أعو�م �لتاأّزم، �أم �ستعتمد طوًر� جديًد� من 

�خلطاب تفر�سه متطلبات �لتقارب مع �الحتالل؟

العالقات التركّية - الإ�سرائيلّية: عقود من المّد والجزر

على مدى �سبعة عقود، تعّر�ست �لعالقات �لرتكّية - �الإ�رس�ئيلّية ملوجات مّد وجزر، 

فتقّدمت �أحياًنا وتر�جعت �أحياًنا �أخرى. و�رتبط �لرت�جع يف عدد من �ملحطات مبلّفات 

باعتبار�ت  تبقى حمكومة  �جلانبني  بني  �لعالقات  �أّن  �إاّل  �لفل�سطينّية.  �لق�سّية  �سّيما  عربية، 

مت�سّعبة ومتعّددة، جتعل �جلانب �لرتكي غري قادر على قطع �لعالقات مع دولة �الحتالل، 

3-  موقع Atlantic Council، 10/3/2021. https://bit.ly/3POGJ1R؛
ا: �نظر �أي�سً

 3/4/2022. https://studies.aljazeera.net/ar/article/5340 ،مركز �جلزيرة للدر��سات

 26/7/2021. https://aja.me/wgyhrn ،جلزيرة�
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بحيث تبدو �لت�رسيحات �لرتكية �لتي تربط عودة �لعالقات باملوقف �الإ�رس�ئيلي من �لق�سّية 

�لفل�سطينّية �أقرب �إىل �لت�رسيحات �لدمياغوجية منها �إىل �ملو�قف �ملبدئّية.  

كان عام 2010 وما �سهده من عدو�ن �إ�رس�ئيلي على �سفينة »مايف مرمرة«، حمّطة بارزة 

يف تاريخ �لعالقات �لرتكّية - �الإ�رس�ئيلّية، وحتديًد� يف تاأّزم م�سار �لعالقات بني �جلانبني. 

وعلى �لرغم من بع�ض �خلطو�ت �لتي �تخذها �لطرفان لتح�سني عالقاتهما يف �ل�سنو�ت 

�ملحتلة،  �لقد�ض  �الأمريكية يف  �ل�سفارة  �فتتاح  �أثر  على   ،2018 عام  �لتاأّزم  عاد  �لالحقة، 

وقتل قو�ت �الحتالل متظاهرين فل�سطينيني على حدود غزة يف م�سري�ت �لعودة �لكربى. 

العدوان الإ�سرائيلي على »مافي مرمرة« وتداعياته

قو�ت  قتل  خلفية  على  �الحتالل  ودولة  تركيا  بني  �لعالقات  تاأّزمت   ،2010 عام  يف 

�الحتالل مو�طنني �أتر�ك كانو� على منت �سفينة »مايف مرمرة« �لتابعة لهيئة �الإغاثة �الإن�سانية 

�لرتكية IHH، و�لتي كانت متوجهة لك�رس �حل�سار �لذي فر�سه �الحتالل على قطاع غزة 

عام 2007. ففي 31/5/2010، هاجمت بحرية �الحتالل قافلة »�أ�سطول �حلرية« �ملّتجه �إىل 

غزة لك�رس �حل�سار �لذي فر�سته دولة �الحتالل على �لقطاع منذ عام 2007، وقتلت ت�سعة 

ن�سطاء �أتر�ك كانو� على منت �سفينة »مايف مرمرة«. 

�أنقرة �سفريها لدى دولة �الحتالل؛ ويف �سبتمرب/�أيلول  �أثر �لعدو�ن، ��ستدعت  وعلى 

2011، خّف�ست �أنقرة متثيل »�إ�رس�ئيل« �لدبلوما�سي يف تركيا مل�ستوى �ل�سكرتري �لثاين، ما 
يعني عودة كل �الأفر�د �الأعلى من درجة �ل�سكرتري �لثاين �إىل ديارهم، وفق ت�رسيح لوزير 

�خلارجية �لرتكي �آنذ�ك �أحمد د�ود �أوغلو، وذلك بعد �سدور تقرير من �الأمم �ملتحدة ب�ساأن 

 .
)4(

�لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي بّر�أ دولة �الحتالل من �لقتل �إىل حّد بعيد

�آذ�ر/ �لعالقات. ويف  �ل�سنو�ت �لالحقة، جرت حماوالت متكررة لرتميم  على مدى 

مع  هاتفي  �ت�سال  يف   ، نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ض  �عتذر   ،2013 مار�ض 

�إىل  نتنياهو  ��سطّر  �عتذ�ر  وهو  مرمرة«؛  »مايف  ��ستهدف  �لذي  �لهجوم  عن  �أردوغان، 

تقدميه حتت �سغط كبري من �لرئي�ض �الأمريكي �الأ�سبق بار�ك �أوباما.

 2/9/2011. https://bit.ly/3QcoW4Z ،4- رويرتز
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و«تل  �أنقرة  من  كّل  �إىل  �لبلدين  �سفريي  �إعادة  على  وتركيا  �الحتالل  دولة  و�تفقت 

�أبيب«، و�إلغاء �الإجر�ء�ت �لق�سائية �ملقامة يف تركيا �سد جنود من جي�ض �الحتالل �لذين 

�ساركو� يف �لهجوم على �ل�سفينة. 

�لرتكي  لل�سعب  �عتذ�ره  عن  عرّب  نتنياهو  �لوزر�ء  »رئي�ض  �أّن  �إ�رس�ئيلي  بيان  يف  وجاء 

دفع  على  �التفاق  ��ستكمال  على  وو�فق  للحياة،  فقد  �إىل  �أّدى  يكون  قد  خطاأ  �أّي  عن 

وو�سف  �الإ�رس�ئيلّية،   – �لرتكّية  �لعالقات  لرت�جع  �الأ�سف  عن  �لبيان  وعرّب  تعوي�سات«؛ 

�العتد�ء باأنه غري مق�سود!

�لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على غزة  �ل�سياق ف�سلت ب�سبب  لكن �ملحاوالت �جلارية يف هذ� 

عام 2014. وجرت حماوالت �أخرى عام 2015. وعّينت دولة �الحتالل �سفرًي� لها لدى 

�لق�سّية  �أّن �الأخرية مل تتخذ خطوة م�سابهة ب�سبب �ملوقف �الإ�رس�ئيلي حيال  �إاّل   تركيا ؛ 

�لفل�سطينّية. 

�تفاق  �إىل  �لرتكي و�الإ�رس�ئيلي عن تو�سلهما  �أعلن �جلانبان   ،2016 يف حزير�ن/يونيو 

، لكن �لعالقات �لدبلوما�سية عادت �إىل �النتكا�ض بعد عامني. ففي 
)5(

الإنهاء �الأزمة بينهما

عام 2018، طردت تركيا �ل�سفري �الإ�رس�ئيلي على �أثر �فتتاح �ل�سفارة �الأمريكية يف �لقد�ض 

�ملحتلة وقتل »�إ�رس�ئيل« فل�سطينيني خرجو� للتظاهر يف غزة يف م�سري�ت �لعودة �لكربى؛ 

.
)6(

وعمدت دولة �الحتالل حينها �إىل طرد �لقن�سل �لعام �لرتكي من »تل �أبيب«

لكن على �لرغم من �ملّد و�جلزر يف �لعالقات �ل�سيا�سية و�لدبلوما�سية، مل يتوقف �لتبادل 

�لتجاري بني �جلانبني. فارتفع من نحو 5.83 مليار�ت دوالر �أمريكي �سنة 2014، �إىل نحو 

 .
)7(

8.4 مليار�ت دوالر يف 2021، و�إن �سهد �سيًئا من �لرت�جع يف بع�ض �الأعو�م
وبني تركيا ودولة �الحتالل �تفاقية جتارة حّرة دخلت حّيز �لتنفيذ يف 1/5/1997، وهي 

 http://v.aa.com.tr/1859511       31/5/2020 ،5-  وكالة �الأنا�سول
 https://reut.rs/2L6laZU   15/5/2018 ،6- رويرتز

�لتجاري بني تركيا ودولة �الحتالل من عام 2014 �إىل 2021،  �لعالقات �القت�سادية و�لتبادل  7- ملزيد عن 
�نظر: �لف�سل �ملتعّلق بالق�سية �لفل�سطينية و�لعامل �الإ�سالمي يف �لتقرير�ال�سرت�تيجي �لفل�سطيني �ل�سادر عن مركز 

�لزيتونة للدر��سات و�ال�ست�سار�ت لالأعو�م 2017-2016 و2019-2018 و2020-2021. 

 https://www.alzaytouna.net
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تتيح رفع �حلو�جز �ل�رسيبية و�جلمركية بني �جلانبني لتعميق �لتبادل �لتجاري بينهما. وقد 

�لتجاري،  �لتبادل  تو�سيع  لبحث  م�سرتكة  �قت�سادية  �التفاقية جلنة  ت�سّكلت مبوجب هذه 

فعقدت �أربع جوالت من �للقاء�ت، كان �آخرها يف متوز/يوليو 2009 قبل تاأّزم �لعالقات 

بعد �العتد�ء �الإ�رس�ئيلي على »مايف مرمرة«. ورغم ��ستمر�ر �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين 

�أعلن  وقد  ؛ 
)8(

�لتجاري �لتبادل  لتو�سيع  �أ�سا�سًيا  يعّد  �لذي  �مل�سرتكة  �للجنة  عمل  توّقف 

وزير� �خلارجية �لرتكي و�الإ�رس�ئيلي، يف 25/5/2022، عن �إعادة �إطالق �للجنة �القت�سادية 

.
)9(

�مل�سرتكة بني �لبلدين

القرن  و�سفقة  القد�س  اإلى  الأمريكية  ال�سفارة  نقل  من  التركي  الموقف   

والتطبيع العربي مع الحتالل

�إد�نة �سيا�سة �لرئي�ض �الأمريكي دونالد  �أو�ئل �لدول �لتي �سارعت �إىل  كانت تركيا من 

تر�مب حيال �لق�سّية �لفل�سطينّية، منذ �إعالنه يف كانون �الأول/دي�سمرب 2017، �العرت�ف 

نقل  �إىل   ، �ملحتّلة  �ملدينة   �إىل  بالده  �سفارة  نقل  لدولة �الحتالل وعزمه  بالقد�ض عا�سمة 

�ل�سفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ض يف �أيار/مايو 2018، وخّطته لت�سفية �لق�سّية �لفل�سطينّية �لتي 

ك�سف عنها ر�سمًيا يف 28/1/2020 وُعرفت بـ »�سفقة �لقرن«.  

وع�سية �إعالن تر�مب حول �لقد�ض، حّذر �لرئي�ض �لرتكي من مغّبة �العرت�ف بالقد�ض 

�إّن  �مل�سلمني«، وقال  �إىل  بالن�سبة  �أحمر  �أّنها »خط  عا�سمة لدولة �الحتالل، و�سّدد على 

. وقادت 
)10(

�لدبلوما�سية مع دولة �الحتالل تركيا  توؤّدي قطع عالقات  �أن  �خلطوة ميكن 

�لتعاون  ملنظمة  طارئة  قّمة  عقد  �إىل  �أردوغان  دعا  �إذ  �العرت�ف،  �سّد  �لتحّرك  تركيا 

�الإ�سالمي الإف�ساح �ملجال �أمام �لدول �الإ�سالمية للتحرك ب�سكل موّحد ومن�ّسق يف مو�جهة 

 .
)11(

هذه �لّتطور�ت

 https://bit.ly/3zA6qOy     .25/7/2022  ،)8- موقع �ملركز �لفل�سطيني للدر��سات �الإ�رس�ئيلية )مد�ر
http://v.aa.com.tr/2597197           .25/5/2022  ،9- وكالة �الأنا�سول

 5/12/2017. http://v.aa.com.tr/990016 ،10-  وكالة �الأنا�سول
https://bit.ly/3bpJyrs       .12/6/2017 ،11   ديلي �سباح

�سدر عن �لقمة �الإ�سالمية �لطارئة ملنظمة �لتعاون �الإ�سالمي »�إعالن �إ�سطنبول«، يف 13/12/2017، �لذي �أكد 
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�إّن  �أردوغان  قال   ،13/12/2017 يف  �إ�سطنبول،  يف  عِقدت  �لتي  �لطارئة  �لقّمة  ويف 

�تخاذ �أي قر�ر ب�ساأن مدينة تخ�سع لالحتالل )�لقد�ض( منعدم �الأثر، و«�إ�رس�ئيل« حظيت 

مبكافاأة على �أعمالها �الإرهابية، وتر�مب هو من منحها هذه �ملكافاأة عرب �عرت�فه بالقد�ض 

.
)12(

عا�سمة لها؛ و�أّكد �أّن �لقد�ض »خّط �أحمر بالن�سبة �إلينا«

ود�نت �خلارجية �لرتكية، يف بيان يف 6/12/2017، �إعالن تر�مب �عرت�ف �لواليات 

�ملتحدة بالقد�ض عا�سمة لدولة �الحتالل ونقل �ل�سفارة �الأمريكية �إليها، ودعته  �إىل �إعادة 

�لنظر يف قر�ره »�خلاطئ«. و�أكدت �أنقرة �أن قر�ر تر�مب يخالف �لقانون �لدويل وقر�ر�ت 

�لواليات  تغفل  �أن  �ملقبول  غري  من  �أنه  على  و�سّددت  �ل�سلة،  ذ�ت  �لدويل  �الأمن  جمل�ض 

�ملتحدة، كونها �لع�سو �لد�ئم مبجل�ض �الأمن �لدويل، �حلقيقة �ملن�سو�ض عليها يف خمتلف 

�لقد�ض  وعا�ستها   1967 بحدود  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  »�إن�ساء  �أن  �لدولية،  �لقر�ر�ت 

�الإ�رس�ئيلي«،   - �لفل�سطيني  لل�رس�ع  �لوحيد  �حلّل  هو  �لدولتني  حّل  �أ�سا�ض  على  �ل�رسقية 

و�أكدت مت�سك تركيا بهذ� �ملبد�أ. ودعت �أنقرة �لرئي�ض �الأمريكي �إىل �إعادة �لنظر يف قر�ره 

�لذي قد يوؤّدي �إىل عو�قب غاية �ل�سلبية للحيلولة دون �تخاذ خطو�ت غري حم�سوبة �ست�رّس 

.
)13(

بالهوية �ملتعّددة �لثقافات و�لو�سعية �لتاريخية للقد�ض

ويف 30/1/2020، و�سف �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان خطة تر�مب �ملزعومة 

لل�سالم بـ»م�رسوع �حتالل« ، م�سدًد� على �أّن »�لقد�ض لي�ست للبيع، وال ينبغي الأحد �أن 

.
)14(

يكون يف وقاحة، يقول فيها: نعطيكم �سيًئا، و�تركو� هذه �ملناطق لنا«

�لثالث لر�بطة »برملانيون الأجل �لقد�ض«،  �إىل �ملوؤمتر  �أردوغان، يف ر�سالة بعثها  وقال 

�ملنعقد يف �لعا�سمة �ملاليزية كو�الملبور، �إّن »�خلطة �لتي دخلت �الأجندة �لعاملية حتت م�سّمى 

�سفقة �لقرن، و�لتي تعلن �لقد�ض عا�سمة الإ�رس�ئيل، جمّرد وهم يهّدد �ل�سالم و�لطماأنينة يف 

رف�ض قادة �لدول �الإ�سالمية قر�ر ترمب �العرت�ف بالقد�ض عا�سمة لدولة �الحتالل، وو�سفه بـ “غري �مل�سوؤول” 

وباأنه “الٍغ وباطل”، ودعا �لعامل �أجمع �إىل “�العرت�ف بالقد�ض �ل�رسقية عا�سمة حمتلة لدولة فل�سطني”. 

 https://aja.me/yqbj8      . 13/12/2017  ،نظر: �جلزيرة�

 http://v.aa.com.tr/1003177      . 13/12/2017 ،12-  وكالة �الأنا�سول
 https://ar.rt.com/jlan      . 6/12/2017 ،13-  رو�سيا �ليوم

 http://v.aa.com.tr/1719546       . 30/1/2020  ،14- وكالة �الأنا�سول
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�ملنطقة، ولن ن�سمح بتحقيقه«.

و�أّكد رف�ض تركيا �ملطلق لهذه �ملبادرة �لتي تقبل ظاهريًا بحّل �لدولتني، بينما يف �لو�قع 

هي حماولة الإ�سفاء �ل�رسعية على �الحتالل �الإ�رس�ئيلي حتت رعاية �الإد�رة �الأمريكية. ولفت 

�إىل �أن »�إ�رس�ئيل« و�ّسعت حدودها من دون وجه حق، حتى و�سلت �إىل ما هي عليه �ليوم، 

يف �لوقت �لذي تعاين فيه فل�سطني �الحتالل و�لدمار و�الأمل، منذ �أعو�م طويلة. و�أ�ساف: 

»�أهّم م�سوؤولية ملقاة على عاتقنا كدول ��سالمية يف هذه �ملرحلة، حماية حرمة �مل�سجد 

�الأق�سى، ون�رسة �لقد�ض رمز �ل�سالم، و�لدفاع عن حقوق �لفل�سطينيني«. 

و�أعرب عن �أ�سفه �إز�ء �سيا�سة بع�ض �لدول �ال�سالمية حيال هذه �خلطوة »�لتي متّثل بد�ية 

 .
)15(

مرحلة ُترخي بظاللها على �لعامل باأ�رسه، وال �سيما �ل�رسق �الأو�سط«

تر�مب،  بخطة  �لكبري(  �لرتكي  �الأّمة  )جمل�ض  �لرتكي  �لربملان  كتل  جميع  دت  ونَدّ

و�أ�سدرت بياًنا جاء فيه: »بداًل من �إعد�د �الأ�س�ض للتفاو�ض بني �لطرفني، تهدف هذه �خلطة 

�إىل �سمان �رسعية دولية الحتالل �إ�رس�ئيل لالأر��سي �لفل�سطينية، وهو �حتالل �أ�سبح يزد�د 

خطورة على مّر �لعقود، مبا يف ذلك �مل�سجد �الأق�سى �لذي هو قلب �الإن�سانّية. �لهدف هو 

حتويل عملية �الحتالل �إىل عملية �سّم«؛ وتابع �لبيان: »من �ملحزن مالحظة �إهمال �حلقوق 

و�حلريات �الأ�سا�سية و�لقانون �لدويل و�لعد�لة، مبا يف ذلك حّق �ل�سعب �لفل�سطيني ب�سكل 

ا حا�سمة لل�سالم و�الأمن  �أ�سا�سي يف تقرير م�سريه، ما يجعل هذه �لق�سية ذ�ت �أهمية �أي�سً

و�ال�ستقر�ر يف �ل�رسق �الأو�سط، و��ستغاللها �أد�ة لل�سيا�سة �لد�خلية«. و�أ�سار �لبيان �إىل �أّن 

لل�سعب  �الأ�سا�سية  تاأخذ بعني �العتبار �حلقوق و�حلريّات  مبادرة ال  �أي  تركيا »لن تدعم 

بالت�سامن و�لوحدة مع  �لفل�سطيني.  �لدولة و�ل�سعب  تو�فق عليها  لن  �لفل�سطيني، و�لتي 

�مل�رسوعة  للحقوق  دعمها  تركيا  �سيتو��سل  و�ل�سمري،  �مل�سوؤولني  �لدويل  �ملجتمع  �أع�ساء 

.
)16(

لل�سعب �لفل�سطيني يف جميع �لرب�مج �ملناه�سة للقمع و�الإلز�م و�الحتالل«

هذ�  �أنقرة  د�نت  فقد  �الحتالل،  دولة  مع  عالقاتها  عربية  دول  تطبيع  عنى  ما  ويف 

 http://v.aa.com.tr/1728603       . 9/2/2020  ،15- وكالة �الأنا�سول
 https://arabicpost.net/?p=633841        . 30/1/2020  ،16- عربي بو�ست
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�الجتاه؛ وقال �أردوغان �إّن تركيا تفّكر يف �إغالق �سفارتها يف �أبو ظبي وتعليق �لعالقات 

�لدبلوما�سية مع �الإمار�ت ب�سبب �تفاقها على تطبيع �لعالقات مع »�إ�رس�ئيل«؛ فيما جاء يف 

بيان لوز�رة �خلارجية �لرتكية �أّن »تاريخ و�سمري �سعوب �ملنطقة لن ين�سى ولن يغفر �سلوك 

.
)17(

�الإمار�ت �ملنافق يف �إبر�م �التفاق مع �إ�رس�ئيل«

كذلك، �أعلنت وز�رة �خلارجية �لرتكية، يف بيان �آخر، عن تنديدها وقلقها �ل�سديدين 

مع  يتعار�ض  ب�سكل  �الحتالل،  دولة  مع  دبلوما�سية  عالقات  �إقامة  �لبحرين  قر�ر  حيال 

مبادرة �ل�سالم �لعربية ومع تعهد�ت منظمة �لتعاون �الإ�سالمي.

�لفل�سطينّية،  �لق�سّية  �لدفاع عن  ت�سّكل �رسبة جلهود  �إّن هذه �خلطوة  �لوز�رة   وقالت 

على  »�إ�رس�ئيل«  وت�سّجع  فل�سطني،  يف  �ل�رسعية  غري  �الإ�رس�ئيلية  �ملمار�سات  وتكّر�ض 

)18(
��ستمر�رها يف �حتالل �الأر��سي �لفل�سطينية.

��ستئناف  �ملغرب  قر�ر  على  �أوغلو  ت�ساوو�ض  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  وعّلق 

�لعالقات مع �الإحتالل، موؤكًد� �أهمية »�أن ال تكون �إقامة �ملغرب عالقات مع �إ�رس�ئيل على 

 .
)19(

ح�ساب �لق�سّية �لفل�سطينّية«

الموقف التركي من العتداءات على حّي ال�سيخ جراح ومعركة »�سيف القد�س«

حتذيريّة  �ساروخية  ر�سقة  غزة  من  �لفل�سطينية  �ملقاومة  �أطلقت   ،10/5/2021 يف 

�الأعالم  م�سرية  يف  لالنطالق  �مل�ستوطنني  جتّمع  مع  بالتز�من  �ملحتلة،  �لقد�ض  ��ستهدفت 

�لتهويدية، �لتي متّر يف �لقد�ض �لقدمية، و�سواًل �إىل حائط �لرب�ق �ملحتل، �حتفااًل بذكرى 

��ستكمال �حتالل �لقد�ض وفق �لتقومي �لعربي. وقد �أ�رّست �سلطات �الحتالل على �ل�سماح 

 يف ذلك، بعدما �سّعدت وترية 
ّ
بامل�سرية على �لرغم من حتذير�ت �ملقاومة من مغّبة �مل�سي

عدو�نها على حي �ل�سيخ جر�ح �سمن م�ساعي تهجري �أهله مل�سلحة �مل�ستوطنني. 

وعلى �أثر ذلك، �أطلق �الحتالل عملية حتت عنو�ن »حار�ض �الأ�سو�ر« بذريعة �لرّد على 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53776808     .14/8/2020 ،17- بي بي �سي عربي
 https://aja.me/jvdkh      . 12/9/2020 ،18- �جلزيرة

 https://tr.agency/news-117576       . 10/12/2020 ،19- وكالة �أنباء تركيا
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�سو�ريخ �ملقاومة يف غزة، فيما �أطلقت �ملقاومة على �ملعركة ��سم »�سيف �لقد�ض«، �لتي 

��ستمّرت �إىل 21/5/2021، بعد �لتو�سل �إىل تهدئة بو�ساطة م�رسية، يف ظّل عجز �الحتالل 

�أثناء  يف  متطّورة  ع�سكرية  قدر�ت  �أظهرت  �لتي  �ملقاومة  �إخ�ساع  يف  �أهد�فه  حتقيق  عن 

.
)20(

�ملعركة

�ل�سيخ  حي  يف  �الحتالل  ميار�سها  �لتي  �لقانونية  غري  �الإجر�ء�ت  تركيا  د�نت  وقد 

و�مل�سادرة  و�لتدمري  �الإخالء  قر�ر�ت  �أّن  �إىل  بيان  يف  �لرتكية  �خلارجية  و�أ�سارت  جر�ح. 

�لتي �تخذتها »�إ�رس�ئيل« يف �لفرتة �الأخرية �سد �لفل�سطينيني يف �الأر�ض �ملحتلة، وال �سيما 

 �ل�سيخ جر�ح، ت�سّكل �أحدث مثال على �خلطو�ت �الإ�رس�ئيلية �لتي تنتهك �لقانون 
ّ
يف حي

�لدويل، وطالبت �ملجتمع �لدويل الإظهار �لت�سامن مع �ل�سعب �لفل�سطيني �سد �سيا�سات 

.
)21(

�الحتالل �لتو�سعية

�إرهاب  دولة  »�إ�رس�ئيل  وقال:  �إرهابية،  دولة  باأّنها  �الحتالل  دولة  �أردوغان  وو�سف 

�لتي  تعتدي على م�سلمني يحمون مقّد�ساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم  وظاملة 

يتو�رثونها منذ �آالف �ل�سنني يف �لقد�ض«؛ ود�ن �عتد�ء�ت �الحتالل �ل�ّسافرة على �مل�سجد 

�الأق�سى �ملتكّررة كل عام يف �سهر رم�سان، م�سرًي� �إىل �أّن »�العتد�ء على �مل�سلمني و�أماكن 

 .
)22(

�لعبادة يف مقّدمتها �مل�سجد �الأق�سى يف �لقد�ض هو �عتد�ء علينا«

�لهجمات  لوقف  ر�دًعا،  در�ًسا  »�إ�رس�ئيل«  تلقني  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  �أردوغان  ودعا 

ر�سائل  ويوّجه  �لدويل  �الأمن  يتدخل جمل�ض  »�أن  م�سّدًد� على �رسورة  �لفل�سطينيني،  على 

.
)23(

و��سحة الإ�رس�ئيل لوقف �لهجمات على �لفل�سطينيني قبل �أن تتفاقم �الأزمة �أكرث«

وو�سف  �أردوغان قادة �الحتالل باأّنهم »قتلة لدرجة �أّنهم يقتلون �أطفااًل بعمر خم�ض 

�آب/�أغ�سط�ض  و�ال�سرت�تيجية،  �لفل�سطينية  للدر��سات  باحث  مركز  �لقد�ض،  �سيف  معركة  يف  قر�ء�ت   -20
 https://bit.ly/3zK6Amg .2021

  https://arb.im/1345752 .20/3/2021       ، 21 21- عربي
 http://v.aa.com.tr/2234071 .8/5/2021 ،22- وكالة �الأنا�سول

 https://aja.me/r4edr .12/5/2021 ،23- �جلزيرة نت
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�الإرهاب  مبمار�سة  �الإ�رس�ئيليني  مّتهمًا   
)24(

�لدماء«، �سفك  �إاّل  ُي�سبعهم  ال  �سنو�ت؛  و�سّت 

�سّد �لفل�سطينيني، وم�سرًي� �إىل �أّن ذلك يف طبيعتهم. و�نتقد كذلك �لدول �لتي عرّبت عن 

 .
)25(

دعمها لالحتالل، وقال �إّن يدي �لرئي�ض �الأمريكي جو بايدن ملّطختان بالدماء

�لعامل  ت�رسذم  �إرهابية  دولة  »�إ�رس�ئيل  �إّن  �أوكتاي  فوؤ�د  �لرتكي  �لرئي�ض  نائب  وقال 

لها يف  �رسيًكا  يعّد  الإ�رس�ئيل  عا�سمة  بالقد�ض  يعرتف  من  »كّل  �أّن  �إىل  الفًتا  �الإ�سالمي«، 

.
)26(

جر�ئمها«

، قال وزير �خلارجية 
)27(

ويف كلمة له يف جل�سة للجمعّية �لعامة للربملان بالعا�سمة �أنقرة

�لرتكي مولود ت�ساوو�ض �أوغلو �إن تركيا بقيادة رئي�سها رجب طيب �أردوغان، لن تتخّلى 

عن فل�سطني؛ و�أردف: »تركيا ر�ئدة �جلهود �لدبلوما�سية ب�ساأن فل�سطني و�ستبقى �سوت 

�ل�سمري و�لعد�لة يف �لعامل«. 

وبنّي �أوغلو �جلهود �لدبلوما�سية �لتي بذلتها تركيا، فقال �إّن »�لرئي�ض �أردوغان تو��سل 

مع �لعديد من �لقادة و�لزعماء حل�سد موقف دويل �سد �لهجمات �الإ�رس�ئيلية؛ كذلك قمنا 

�جتماع  من  مهمة  قر�ر�ت  الإ�سد�ر  �أي�سًا  ون�سعى  �الإ�سالمي،  �لتعاون  منظمة  بتحريك 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة«.

�أنقرة تهتّم كذلك باالأو�ساع �الإن�سانية �لتي تزد�د تدهوًر� نتيجة �لهجمات  �أّن  و�أكد 

�الإ�رس�ئيلية �لع�سو�ئية، مبّيًنا �أن موؤ�س�سات تركية، مثل �لهالل �الأحمر و«تيكا«، تعمل على 

تخفيف �آالم �لفل�سطينيني.

حكومة  يف  �لطاقة  لوزير  �سابًقا  وّجهتها  دعوة   ،11/5/2021 يف  تركيا،  و�سحبت 

مقّرًر�  �لذي كان  �لدبلوما�سي«  �أنطاليا  للم�ساركة يف »منتدى  �ستاينيتز،  يوفال  �الحتالل 

 https://bit.ly/3sIj1Lv .19/5/2021 ،24-  �لقد�ض �ملقد�سية
 https://bit.ly/3sIj1Lv .19/5/2021 ،25-  �لقد�ض �ملقد�سية

 http://v.aa.com.tr/2233590 .8/5/2021 ،26- وكالة �الأنا�سول
 http://v.aa.com.tr/2246046 .18/5/2021 ،27-  وكالة �الأنا�سول
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�سد  �ملتز�يدة  �الإ�رس�ئيلية  �العتد�ء�ت  خلفّية  على  وذلك   ،2021 حزير�ن/يونيو  يف 

.
)28(

�لفل�سطينيني

كما �سدرت مو�قف مت�سامنة مع �لفل�سطينيني ور�ف�سة العتد�ء�ت �الحتالل من خمتلف 

�جلمهوري،  �ل�سعب  حزب  �إىل  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  من  تركيا؛  يف  �الأحز�ب 

وحزب �حلركة �لقومية، وغريها، فيما ت�سّدر �لعدو�ن على �لقد�ض وغزة عناوين ن�رس�ت 

�الأخبار وو�سائل �لتو��سل �الجتماعي. وعلى �لرغم من �الإغالق �لكامل يف �لبالد ب�سبب 

ا يف  �لرتكية، خ�سو�سً �ملدن  جائحة كورونا، فقد خرجت تظاهر�ت حا�سدة يف خمتلف 

�إىل ت�سهيل  بالعدو�ن، ما ي�سري  للتنديد  �أمام �سفارة �الحتالل وقن�سليته،  �أنقرة و�إ�سطنبول 

 .
)29(

ر�سمي للتظاهر�ت

تطبيع العالقات التركّية - الإ�سرائيلّية 

يف عام 2020، عاد �حلديث عن م�ساٍع تركية لتطبيع �لعالقات بني تركيا وعدد من دول 

�ملنطقة، ومن بينها دولة �الحتالل؛ وفيما عرّبت ت�رسيحات �مل�سوؤولني �الأتر�ك عن رغبة 

يف عودة �لعالقات مع دولة �الحتالل، فقد ��ستح�رست هذه �لت�رسيحات يف �لوقت ذ�ته 

�لق�سّية �لفل�سطينّية ، وقّدمت �سيا�سات �الحتالل حيال �لفل�سطينيني كعامل يوؤّخر تطوير 

هذه �لعالقات.  

ففي كانون �الأول/دي�سمرب 2020، قال �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إّن بالده 

�لفل�سطينيني  حيال  �سيا�ستها  �نتقد  لكنه  »�إ�رس�ئيل«،  مع  �أف�سل  عالقات  �إقامة  يف  ترغب 

وو�سفها باأنها ال تز�ل »غري مقبولة« بالن�سبة �إىل �أنقرة. وقال �أردوغان �إّن »�ل�سيا�سة جتاه 

فل�سطني خّط �أحمر بالن�سبة �إلينا؛ ومن �مل�ستحيل �أن نقبل �ل�سيا�سة �الإ�رس�ئيلية جتاه فل�سطني. 

 http://v.aa.com.tr/2237451 .11/5/2021 ،28- وكالة �الأنا�سول
29- �لق�سّية �لفل�سطينّية و�لعامل �الإ�سالمي يف �لتقدير �لفل�سطيني �ال�سرت�تيجي 2021- 2020، مركز �لزيتونة 

للدر��سات و�ال�ست�سار�ت، بريوت، 2022، �ض. 372.
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 .
)30(

ت�رّسفاتهم �لتي تفتقر �إىل �لرحمة هناك غري مقبولة«

وع�سّية ت�سكيل حكومة جديدة يف دولة �الحتالل يف حزير�ن/يونيو 2021، قال وزير 

�خلارجية �لرتكي مولود ت�ساوو�ض �أوغلو �إّنه من غري �ملهم من �سي�سّكل �حلكومة بل نوع 

�ل�سيا�سة �لتي �ستّتبعها؛ و�أيًّا كانت �حلكومة �مل�سّكلة فعليها �لّتخلي عن �ل�سيا�سات �خلاطئة �إذ� 

كانت ترغب بعالقات جّيدة معنا. و�أّكد �أوغلو �رسورة وقف �العتد�ء�ت �الإ�رس�ئيلية على 

�لفل�سطينيني، و�لرت�جع عن �خلطو�ت �لتي ت�ستنزف حّل �لدولتني، و�لعودة �إىل مباحثات 

�ل�سالم، و�لرت�جع عن �سيا�سة �ال�ستيطان و�سلب �الأر��سي، و�لكّف عن �الإجر�ء�ت �لتي 

.
)31(

ت�ستنزف �لو�سع �ل�سيا�سي للقد�ض

لكن ، على �لرغم من هذه �لت�رسيحات ومن ��ستمر�ر �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على فل�سطني 

تطوير  فعاًل على  �لعمل جاٍر  باأّن  ت�سي  تّتخذ خطو�ت  تركيا  و�أهلها ومقّد�ساتها، كانت 

�لعالقات مع دولة �الحتالل.  

ففي 12/7/2021 �ت�سل �لرئي�ض �لرتكي بالرئي�ض �الإ�رس�ئيلي �ملنتخب �إ�سحاق هرتزوغ 

لتهنئته بانتخابه. وتناول �الثنان يف �الت�سال �لق�سايا �لثنائية و�الإقليمية؛ و�أكد �أردوغان �أن 

�لعالقات �لرتكّية- �الإ�رس�ئيلّية »لها �أهمية كبرية الأمن و��ستقر�ر �ملنطقة«، و�سّدد على �أهمية 

�حلفاظ على �الت�ساالت و�حلو�ر بني �جلانبني على �لرغم من �خلالفات �لقائمة، الفًتا �إىل �أّن 

تركيا و»�إ�رس�ئيل« لديهما �إمكانات كبرية يف خمتلف �ملجاالت، خا�سة يف �لطاقة و�ل�سياحة 

 .
)32(

و�لتكنولوجيا

�أيام من تعيني تركيا ملحًقا ثقافًيا لها يف �سفارتها يف »تل  وقد جاء هذ� �الت�سال بعد 

.
)33(

�أبيب«، للمّرة �الأوىل منذ �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على »مايف مرمرة«

 https://reut.rs/3RZwXfi .25/12/2020 ،30-  رويرتز
 http://v.aa.com.tr/2261656 .2/6/2021 ،31- وكالة �الأنا�سول

 https://ar.rt.com/qtbv .12/7/2021 ،32- رو�سيا �ليوم
33- ح�ساب �مللحق �لثقايف �سليم �أوزتورك Selim Öztürk على تويرت، 9/7/2021. 

 https://bit.ly/3PXkpmC
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يف 17/11/2021، �أطلقت تركيا �لزوجني �الإ�رس�ئيليني �للذين �أوقفا بتهمة �لتج�س�ض بعد 

الإ�سطنبول.  زيارة  �أثناء  �أردوغان يف  �لرئي�ض رجب طيب  منزل  ي�سّور�ن  �سبطهما 

وكانت حمكمة تركية قد �أمرت بالقب�ض على �لزوجني �الإ�رس�ئيليني، يف 12/11/2021 يف 

�الدعاء يف جل�سة  ممّثل  قال  �أردوغان، حيث  منزل  ي�سّور�ن  �سبطهما  جّت�س�ض، بعد  تهم 

�ملحكمة �إنه تبنّي �أّن �لزوجني �سّور� منزل �أردوغان ونقاط �لتاأمني وكامري�ت �حلر��سة يف 

 
)34(

حميطه، ومّيز� هذه �ل�سور قبل حتويلها �إىل طرف ثالث.

بالرئي�ض  �إ�سحاق هرتزوغ  �الحتالل  دولة  رئي�ض  �ت�سل  �لزوجني،  �الإفر�ج عن  وبعد 

�الت�سال  يف  �أردوغان  و�أّكد  عنهما.  لالإفر�ج  �ل�سخ�سي  تدخله  على  ل�سكره  �لرتكي 

�رسورة  على  م�سدًد�  و�أمنها،  �ملنطقة  ال�ستقر�ر  و»�إ�رس�ئيل«  تركيا  بني  �لعالقات  �أهمية 

. كذلك، حتّدث رئي�ض حكومة �الحتالل نفتايل بينيت 
)35(

تقلي�ض �خلالفات بني �لدولتني

�أهمية  على  �أردوغان  �سّدد   ،18/11/2021 �لذي جرى يف  �الت�سال  �أردوغان؛ ويف  مع 

تعزيز  �إّن  وقال  �ملنطقة،  يف  و�ال�ستقر�ر  �الأمن  �أجل  من  �الإ�رس�ئيلّية  �لرتكّية-  �لعالقات 

)36(
�لعالقات �لفل�سطينية - �الإ�رس�ئيلية و��ستئناف عملية �ل�سالم هما من �الأولويّات.

يف 9/3/2022، ز�ر رئي�ض دولة �الحتالل �إ�سحاق هرتزوغ �أنقرة، يف زيارة هي �الأوىل 

و�ألقى  تركيا  برييز  �سمعون  �الحتالل  دولة  رئي�ض  ز�ر  عندما   2007 عام  منذ  نوعها  من 

�هلل غول، ورئي�ض �حلكومة  رئي�ض �جلمهورية عبد  �لرتكي، بح�سور  �لربملان  �أمام  خطاًبا 

و�لتعاون  �لثنائية  �لعالقات  �أردوغان  مع  لقاء  يف  وبحث  �أردوغان.  طيب  رجب  �آنذ�ك 

يف جمايل �لطاقة و�لدفاع؛ كما تناولت �ملحادثات يف �ملجمع �لرئا�سي باأنقرة م�ستجّد�ت 

�مللف �الأوكر�ين �لرو�سي، وملّف �رسقي �لبحر �ملتو�سط، وم�رسوع مد خط �أنابيب غاز من 

دولة �الحتالل �إىل �أوروبا مروًر� باالأر��سي �لرتكية.

 https://bit.ly/3IPhUQV .18/11/2021 ،34-  �لعربي �جلديد
 https://bit.ly/3OKMXPz .18/11/2021 ،35-  �سبوتنيك

 http://v.aa.com.tr/2424436 .18/11/2021 ،36- وكالة �الأنا�سول
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يف �جلانب �القت�سادي، ذكر �لرئي�ض �لرتكي �أن حجم �لتبادل �لتجاري بني بالده ودولة 

8.5 مليار دوالر، معرًبا عن ثقته يف  ليبلغ  �الحتالل �سّجل عام 2021 زيادة بن�سبة %36 

 .
)37(

زيادة قيمته �إىل 10 مليار�ت

ويف �سياق �لتطلع لتطوير �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني، وقبل زيارة هرتزوغ �إىل تركيا، 

�نعقد �جتماع �لوفد �لتجاري �لرتكي - �الإ�رس�ئيلي يف »تل �أبيب«. وُوّقعت مذّكرة تفاهم 

بني جمل�ض �مل�سّدرين �الأتر�ك و�الحتاد �الإ�رس�ئيلي لغرف �لتجارة �لدولية.

ووفق �أرقام جمل�ض �مل�سّدرين �الأتر�ك، �رتفعت �ل�سادر�ت �لرتكية �إىل دولة �الحتالل يف 

6.4 مليار�ت دوالر، يف حني بلغت  �الإجمالية  �لقيمة  عام 2021 �ملا�سي 35%، وبلغت 

قيمة �ل�سادر�ت �الإ�رس�ئيلية �إىل تركيا �لعام �ملن�رسم ملياري دوالر. و�أ�سار �إ�سماعيل غوله، 

رئي�ض جمل�ض �مل�سّدرين، �إىل �أّن تركيا ت�سعى يف �لعام �حلايل �إىل جني 9 مليار�ت دوالر من 

.
)38(

�سادر�تها �إىل »�إ�رس�ئيل«

�أوغلو حتّدث يف ت�رسيح له يف �سباط/ �لرتكي مولود ت�ساوو�ض  وكان وزير �خلارجية 

فرب�ير 2022 عن زيارة هرتزوغ، وقال �إّن »�أّي خطوة �سنتخذها يف �إطار تطبيع �لعالقات 

مع �إ�رس�ئيل لن تكون على ح�ساب �لق�سّية �لفل�سطينّية كما فعلت بع�ض �لدول لدى تطبيع 

.
)39(

عالقاتها مع تل �أبيب؛ فموقفنا من �لق�سية ثابت«

�أوغلو دولة �الحتالل، يف زيارة هي �الأوىل مل�سوؤويل تركي  2022، ز�ر  �أيار/مايو  يف 

كبري منذ 15 عاًما. وهدفت �لزيارة �إىل تو�سيع �لتعاون �القت�سادي بني �جلانبني. 

ويف 23/6/2022، �أعلن وزير �خلارجية �لرتكي عن �ل�رسوع يف �إجر�ء�ت رفع �لتمثيل 

مع  �سحفي  موؤمتر  يف  �أوغلو،  وقال  �سفري؛  م�ستوى  �إىل  �الحتالل  دولة  مع  �لدبلوما�سي 

دفع  البيد  مع  حمادثاته  يف  �أكد  �إنه  �أنقرة،  �لرتكية  بالعا�سمة  البيد  يائري  �الإ�رس�ئيلي  نظريه 

     https://aja.me/dk3gg5 .9/3/2022 ،37- �جلزيرة نت
 http://v.aa.com.tr/2527824 .8/3/2022 ،38- وكالة �الأنا�سول

 https://aja.me/ugmxfd .8/2/2022 ،39- �جلزيرة
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�حلو�ر �الإيجابي بني تركيا و»�إ�رس�ئيل« بخطو�ت ملمو�سة. 

ويف ما يتعلق بالق�سّية �لفل�سطينّية، قال �أوغلو �إّن �جلانب �إ�رس�ئيلي يدرك جيًد� تطلعات 

تت�رسر  ال  حتى  حذرة  خطو�ت  �تخاذ  �جلميع  على  »يتعنّي  و�إّنه  �خل�سو�ض،  بهذ�  تركيا 

.
)40(

�الآمال بال�سالم وحّل �لدولتني، وجتّنب �ملزيد من �خلطو�ت �لتي قد ت�رّس باآمال �ل�سالم«

ويف �سياق تطوير �لعالقات، �أعلنت وز�رة �لنقل و�لبنى �لتحتية �لرتكية، يف 8/7/2022، 

عن توقيع �تفاقية يف جمال �لنقل �جلوي مع دولة �الحتالل؛ وقالت �إّن �تفاقية �لنقل �جلوي 

.
)41(

�جلديدة حتل حمّل �تفاقية �لنقل �ملربمة بني �جلانبني عام 1951 

ولفتت �إىل �أن �التفاقية �جلديدة تتيح �إطالق رحالت �إىل »�إ�رس�ئيل« من �أّي نقطة تركية، 

بعدما كانت جتري �سابًقا من خم�ض نقاط هي: �إ�سطنبول و�أنقرة و�أنطاليا و�إزمري ود�المان.

تداعيات التطبيع التركي - الإ�سرائيلي على الق�سّية الفل�سطينّية

على �لرغم من �أّن وزير �خلارجية �لرتكي ذكر، يف حزير�ن/يونيو 2021، خم�سة �رسوط 

تركيا  �أّن  �إاّل  ي�سّكلها،  عّمن  �لنظر  ب�رسف  �الحتالل  مع حكومة  �لعالقات  بالُده  لتطّور 

�سارت يف م�سار تطوير �لعالقات مع �الحتالل من دون �لتز�مه باأّي من �ل�رسوط �خلم�سة؛ 

�مل�ستوطنات، ومل يرت�جع  بناء  �لفل�سطينيني توّقفت، وال  �الإ�رس�ئيلية على  فال �العتد�ء�ت 

�الحتالل عن �أّي من خطو�ته �لتي ت�ستنزف حّل �لدولتني، ومل يعد �إىل �ملحادثات. وعالوة 

على ذلك، مل توقف »�إ�رس�ئيل« عدو�نها على �لقد�ض و�الأق�سى.

�أّنه لن  �لعالقات مع دولة �الحتالل على  �مل�سوؤولون �الأتر�ك تقدمي تطبيع  وقد حاول 

يوؤّثر �سلًبا يف �لق�سّية �لفل�سطينّية، بل �ستكون له �آثار �إيجابّية يف هذ� �الإطار! 

لـ  �لنيابية  �لكتلة  �أثناء م�ساركته يف �جتماع  �ألقاها يف  �لرئي�ض �لرتكي، يف كلمة  وقال 

»حزب �لعد�لة و�لتنمية« بالربملان �لرتكي، �إّن »�ُسبل �لدفاع عن �لق�سّية �لفل�سطينّية متر عرب 

     https://ajm.me/53zyyp .23/6/2022 ،40- �جلزيرة
 http://v.aa.com.tr/2633432 .8/7/2022 ،41- وكالة �الأنا�سول
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�إقامة عالقة منطقية ومتو�زنة مع �إ�رس�ئيل«، وف�سل �أردوغان �لعالقة بدولة �الحتالل عن 

�ل�سيا�سية و�القت�سادية مع  ب�ساأن عالقاتنا  �لتي نتخذها  �إّن »�خلطو�ت  قائاًل  �لقد�ض  ق�سية 

.
)42(

�إ�رس�ئيل �سيء، وق�سية �لقد�ض �سيء �آخر«

وفيما لفت �أردوغان �إىل �أّن عالقات تركيا و»�إ�رس�ئيل« �ستكون وفق �ملعايري �لعاملية يف 

قامو�  تاريخًيا  �الأتر�ك  �أّن  �ملتحدة، ذكر  �الأمم  �أّي دولة يف  �ل�سيا�سة و�القت�ساد، متاًما مثل 

تاأدية  عديدة،  قرون  طو�ل  �لهجمات  جميع  من  �ملقد�سة  �لفل�سطينية  �الأر��سي  بحماية 

لو�جبهم �لتاريخي و�لديني.

و�أ�سار �أردوغان �إىل �أن تركيا تعرّب عالنية عن ح�سا�سيتها جتاه و�سع �لقد�ض وخ�سو�سية 

�مل�سجد �الأق�سى لكل م�سوؤول �أو زعيم �سيا�سي وديني يف »�إ�رس�ئيل«، وهي تدعو و�ست�ستمر 

يف دعوة �ملجتمع �لدويل و�الأمم �ملتحدة التخاذ �إجر�ء�ت حيال �لظلم و�ال�سطهاد �ملماَر�ض 

يف حق �لفل�سطينيني. 

وقال وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�ساوو�ض �أوغلو، يف �سباط/فرب�ير 2022، �إّن تطبيع 

�لعالقات �لرتكّية- �الإ�رس�ئيلّية قد ي�ساهم يف تعزيز دور تركيا يف �لتو�سل �إىل حّل �لدولتني، 

.
)43(

م�سّدًد� على مت�سك بالده بعدد من �ملبادئ يف هذ� �الإطار، من بينها حّل �لدولتني

ويف 31/5/2022، قال �أوغلو �إّن بالده تفاهمت مع »�إ�رس�ئيل« على مو��سلة �حلو�ر، 

�إاّل �أن ذلك ال ياأتي على ح�ساب �لق�سّية �لفل�سطينّية؛ و�أ�سار �إىل م�ساهمة هذ� �حلو�ر يف 

خف�ض �لتوتر، م�سيًفا �أّن »�لق�سّية �لفل�سطينّية و�لقد�ض و�مل�سجد �الأق�سى وو�سعه �لقائم 

.
)44(

�أمور بالغة �حل�سا�سية بالن�سبة �إلينا؛ و�حلكومة �الإ�رس�ئيلية تعلم ذلك«

دولة  مع  �لعالقات  �أّن  تنفي  ال  وترّبره  للتطبيع  ت�سّوق  �لتي  �لت�رسيحات  هذه  لكّن 

  http://v.aa.com.tr/2568308 .20/4/2022 ،42- وكالة �الأنا�سول
 https://aja.me/ugmxfd .8/2/2022 ،43- �جلزيرة

44-  كالم �أوغلو جاء يف معر�ض �إجابته عن �أ�سئلة حمّرري وكالة �الأنا�سول، يف �أثناء حلوله �سيًفا على �لوكالة، 
يف مقّرها بالعا�سمة �أنقرة. 

  http://v.aa.com.tr/2602215 .31/5/2022 ،وكالة �الأنا�سول
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�ملنطقة  تر�سيخ وجودها يف  �مل�رسوعية عليها وترفد حماوالت  �إ�سفاء  ت�سهم يف  �الحتالل 

على  ود�عميها-  حلفائها  من  حتى   – �الأطر�ف  من  �أٍي  قدرة  �أو  قدرتها،  عدم  ظّل  يف 

جتاوز و�قع مفاده �أّن »�إ�رس�ئيل« كيان غريب عن �ملنطقة ُزرع فيها وهو ال ُي�سبه ن�سيجها، 

ومل يكن قيامها ممكًنا من دون جر�ئم �لقتل و�لتهجري و�لت�رسيد �لتي �رتكبتها �لع�سابات 

�حلالية  دّفتها دولة �الحتالل، مبوؤ�س�ساتها  ��ستلمت  ثّم  �لفل�سطينيني ومن  �ل�سهيونية بحّق 

�لتي ت�ستمّر يف �سيا�ساتها �الإرهابية ورف�سها حتى �حللول »�ملبتورة« �لتي قِبلها »�ملجتمع 

�لدويل«. 

�سّيما  ال  جر�ئمها،  وطم�ض  �سفحتها  لتبيي�ض  عالقاتها  من  �الحتالل  دولة  وت�ستفيد 

بل  �لعدو�ن،  يقاوم  �لفل�سطينيني ك�سعب  بينها ككيان معتٍد، وبني  ت�ساوي  �لتي  �ملو�قف 

تو�سيع  �إىل  »�إ�رس�ئيل«  يدفع  ما  وهو  باالإرهاب؛  �لفل�سطينيني  مقاومة  ت�سف  �أنها  حتى 

�أمور �أخرى، على مثل هذه �ملو�قف وما  عدو�نها بحّق �لفل�سطينيني، مّتكئة، من �سمن 

يرتبط بها من �إفالت من �لعقاب، �أو عدم ��سطر�رها لدفع �أّي ثمن على �مل�ستوى �ل�سيا�سي 

�أو �لدبلوما�سي �أو �القت�سادي �أو غريه. 

وهذ� ما ميكن تلّم�سه يف �أوىل تد�عيات عودة �لعالقات �لرتكّية - �الإ�رس�ئيلّية، �لتي جتّلت 

يف �إد�نة �لرئي�ض �لرتكي �أعمال مقاومة نّفذها فل�سطينيون. فقد ن�رست »د�ئرة �الت�سال يف 

�لرئا�سة �لرتكية« بياًنا، يف 1/4/2022، قالت فيه �إن �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان 

�إ�سحاق هرتزوغ، ود�ن �لعمليات �الأخرية يف  �أجرى مكاملة هاتفية مع رئي�ض �الحتالل 

دولة �الحتالل. و�أفاد �لبيان باأّن »�أردوغان نّدد يف �ملكاملة �لهاتفية بـ«�لعمليات �الإرهابية« 

�لتي وقعت يف خمتلف مدن �إ�رس�ئيل يف �الأيام �الأخرية، وقّدم تعازيه الأُ�رس �ل�سحايا ومتّنى 

 .
)45(

�ل�سفاء �لعاجل للجرحى«

فيه  د�نت   ،30/3/2022 يف  بياًنا،  �ساركت  �أبيب«  »تل  يف  �لرتكية  �ل�سفارة  وكانت 

�ملذكور،  �لهجوم  »ندين  �لبيان:  وقال  �الإ�رس�ئيلية.  بر�ك«  »بني  يف  وقع  �لذي  �لهجوم 

 1/4/2022. https://bit.ly/3PPQopf ،45- ح�ساب د�ئرة �الت�سال يف �لرئا�سة �لرتكية على تويرت
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بر�ك  بني  مدينة  وقع يف  �لذي  �لهجوم  �أ�سخا�ض جر�ء   5 مقتل  نباأ  بحزن  تلّقينا  �أننا  كما 

�الإ�رس�ئيلية«. و�أ�سار �لبيان �إىل �أّن »تز�يد مثل هذه »�لهجمات �لتي كرثت يف �الآونة �الأخرية 

لي�ض يف م�سلحة �الأطر�ف«، م�سرية �إىل �أنها »قلقة من �أن يجّر ذلك �ملنطقة �إىل �ال�ستباكات 

.
)46(

جمدًد�، قبيل �سهر رم�سان«

د�نت   ،5/8/2022 يف  بد�أ  �لذي   ، غزة  على  �الأخري  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن  �أثر  وعلى 

�ملنطقة.  يف  �ملت�ساعد  �لتوتر  بقلق  تر�قب  �إّنها  وقالت  ب�سّدة،  �لعدو�ن  �لرتكية  �خلارجية 

�لهجمات  تلك  �أطفال، حلياتهم يف  وبينهم  مدنيني،  فقد�ن  �إّن  �لرتكية  �خلارجية  وقالت 

�أمٌر غري مقبول، م�سّددة على �رسورة »�إنهاء �الأحد�ث �ملذكورة مبا�رسة قبل �أن تتحّول �إىل 

.
)47(

دّو�مة من �ل�رس�ع«، د�عية �إىل �لتحّلي ب�سبط �لنف�ض

كذلك، د�ن رئي�ض �ل�سووؤن �لدينية �لرتكي ، علي �أربا�ض ، يف 6/8/2022، �لهجمات 

�الإ�رس�ئيلية على قطاع غزة ، وقال »�إن دولة �الحتالل �الإ�رس�ئيلي بد�أت جمدًد� با�ستهد�ف 

�لقانون  �لبعيدة عن  �أّن »عقلية �الحتالل  �إىل  ، م�سرًي�  �ملدنيني و�الأطفال يف قطاع غزة« 

�لعامل  �أعني  �أمام  �الأمنية«،  »�ل�سيا�سة  ��سم  حتت  فظائعها  �رتكاب  تو��سل  و�الأخالق 

.
)48(

باأ�رسه«

لقتل  مرّبر  من  ما  �إنه  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ض  قال   ،8/8/2022 ويف 

ع، يف �إ�سارة منه �إىل �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي على غزة، موؤكًد� وقوف بالده �إىل  �الأطفال �لر�سّ

�أّن تركيا ت�ستخدم »عالقاتها  �إىل  »جانب �ل�سعب �لفل�سطيني و�الإخوة يف غزة«. و�أ�سار 

�لفل�سطينيني،  �إخو�ننا  �إىل م�سارها �ل�سحيح، للدفاع عن حقوق  �لتي عادت  �إ�رس�ئيل  مع 

للدفاع عن  �لعالقة  ��ستخد�م هذه  بعد كيفية  يّت�سح  ، و�إن مل 
)49(

وكذلك م�سالح بالدنا«

حقوق �لفل�سطينيني. 

 https://bit.ly/3Q8ygGV .30/3/2022 ،46- ح�ساب �ل�سفارة �لرتكية على تويرت
 http://v.aa.com.tr/2654864 .6/8/2022 ،47-  وكالة �الأنا�سول

 http://v.aa.com.tr/2655067 .6/8/2022 ،48-  وكالة �الأنا�سول
 http://v.aa.com.tr/2656633 .8/8/2022 ،49- وكالة �الأنا�سول
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خال�سة 

ميكن �ال�ستنتاج من كّل ما �سبق �أن �أّي تقارب مع دولة �الحتالل �أو تطبيع �أو تطوير 

�أّيًا كانت  �لفل�سطينية،  �لفل�سطينيني و�لق�سية  �سلًبا على  يرتّد  �أن  �ساأنه  للعالقات معها من 

�لتي  �لدول  م�سلحة  يف  فعاًل  كانت  �إذ�  عّما  �لنظر  وب�رسف  �لعالقات،  هذه  مرّبر�ت 

تعمل على تطويرها. فعالقات �لتطبيع مع �الحتالل مل تنجح يومًا يف كبح وترية �لعدو�ن 

�أو�سلو،  �تفاق  وبينهما  عربة،  و�دي  �إىل  ديفيد  كامب  من  �لفل�سطينيني،  على  �الإ�رس�ئيلي 

�إذ كان �لعدو�ن  2020 وما بعده،  �لعام  �أبر�هام« و�لتطبيع �لعربي يف  ومن ثّم »�تفاقيات 

�الإ�رس�ئيلي يت�ساعد بعد كّل تقارب وتطبيع.  

ولي�ض من �ساأن تطوير �لعالقات �لرتكّية - �الإ�رس�ئيلّية �أن يكون له �أثر �إيجابي يف �لق�سية 

لتعديل �سقف خطابها يف  �لتطوير �سيدفع تركيا  �إّن هذ�  �لقول  �لفل�سطينية. ومن �ملمكن 

ما يتعّلق باالعتد�ء�ت �الإ�رس�ئيلية وما يقابلها من عمليات  للمقاومة �لفل�سطينية، �سّيما يف 

ما يتعّلق باعتماد خطاب »�ل�سحايا من �ملدنيني« و�لدعوة �إىل »�سبط �لنف�ض«، كما تبنّي 

�أعاله؛ وهو خطاب ي�ستفيد منه �الحتالل للتخّفف من �سغط �خلطاب �لذي يتم�ّسك بحّق 

�لفل�سطينيني يف �ملقاومة يف مو�جهة �عتد�ء�ت �الحتالل وم�ستوطنيه، ما يوّفر له مزيًد� من 

هام�ض �لتمادي يف �عتد�ء�ته بالتو�زي مع �إفالته من �ملحا�سبة و�لعقاب. 

ويف �لوقت ذ�ته، فاإّن تطوير �لعالقات �لرتكّية- �الإ�رس�ئيلّية لن يوؤّدي �إىل قطع عالقات 

تركيا بال�سلطة �لفل�سطينية �أو حركات �ملقاومة �لفل�سطينية، و�أبرزها حركة »حما�ض«، بل 

ميكن �أن يوؤّدي �إىل دفع تركيا ليكون لها دور يف �لـتاأثري يف �جلانب �لفل�سطيني و�حتو�ئه، 

ا على م�ستوى تقوي�ض م�سار �ملقاومة �لذي  عرب ما ُي�سّمى »دبلوما�سية �الإنابة«، خ�سو�سً

ت�سعى �إليه دولة �الحتالل ورعاة �سيا�ساتها.   
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جولة »بايدن« في المنطقة...

بين خيبة محرجة واأمل منتظر!

 
❋
د. روال جميل حطيط

المقّدمة

يف حلظة مف�سلّية اإقليمًيا ودوليًا، وبعد التطورات الأخرية على ال�ّساحة الفل�سطينّية، 

وتطّور معادلت الردع واملواجهة وقواعد ال�ستباك، من »وّل زمن الهزائم واأتى زمن 

النت�سارات«، اإل »ما بعد بعد حيفا«، و»القد�س تعني حرًبا اإقليمّية«، نحو »ما بعد بعد 

النخالة«   الإ�سالمي »زياد  اجلهاد  العام حلركة  الأمني  ت�رصيحات  اإل  كاري�س«، و�سوًل 

»وحدة  معركة  عن  القد�س«  »�رصايا  اإعالن  بعد  من  التطّورات  وقادم  القائم،  والّرد 

ال�ّساحات«، بعد العتداء الإ�رصائيلي الغادر على قطاع غّزة، واملجازر التي ارتكبها كيان 

 يف حماولة   ل�سّق 
ّ
الحتالل بحّق املدنيني والأطفال الأبرياء يف فل�سطني، وال�سّخ الإعالمي

حلف  حمور  على  والنعكا�سات  والّدللت  املعاين  نقراأ  و�رصذمته،   
ّ
الفل�سطيني ال�سّف 

املقاومة وخطوطه احلمراء وواقع قواعد ال�ستباك، يف زمٍن هرولت فيه بع�س الأنظمة 

العربّية احلاكمة نحو تطبيع التبعّية، يف حلٍف �سّماه الإعالم املعادي حتالًفا اأمنًيا ع�سكريًّا 

 واقت�سادّي يدمج  الكيان ال�سهيويّن  
ّ
ا�سرتاتيجيًّا، وتخّللته م�ساٍع حثيثة نحو تطبيع �سعبي

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

❋ باحثة لبنانية.
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ثّم اأتت قّمة طهران من بعد تاأّزم العالقات الرو�سّية- الإ�رصائيلّية، و�سوًل اإل التطّورات 

التي جرت على ال�ّساحة الفل�سطينّية وحماولة ا�ستنزاف املقاومة من خالل عدوان �سهيويّن 

والعراق،  واليمن،  ولبنان،  فل�سطني،  يف:  املقاومة  ف�سائل  فيه  اأّكدت  غّزة،  على  جديد 

و�سوريا، ا�ستمرار التن�سيق ودعم وم�ساندة املقاومة الفل�سطينية بكّل ال�سبل املتاحة. 

الأو�سط،  ال�رصق  اإل  بايدن«   »جو 
ّ
الأمريكي الّرئي�س  كّل ذلك جاءت جولة   وقبل    

الفل�سطينّية املحتلة،  وال�سعودية. ولعّله يف  املناطق  ال�سهيويّن،  الكيان  والتي زار خاللها 

هذه الرحلة قد �سعر بتغيري التحالفات، ما ا�سطّره اإل اللتفاف على ق�سايا معّينة. وكان 

 الذي كان مبثابة  مطبخ كامل من ال�سيا�سات 
ّ
الالفت هو الوفد املرافق للرئي�س الأمريكي

التقرير  واإعداد  الأو�سط،  ال�رصق  منطقة  الأو�ساع يف  معاينة  �سبيل  وال�سرتاتيجيات، يف 

القادمة  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  حتديد  �سوئه  يف  ميكن  والتي   الزيارة،  عن  ال�سامل 

مع احللفاء والتابعني، حيث رافق بايدن يف تلك اجلولة  املئات من حّرا�س الأمن، و�ست 

مروحيات وطائرة كاملة من ال�سحفيني، وقافلة تتاألف من 80 مركبة،  وقطار جوّي يحمل 

املعّدات. من هنا جند اأّن هذه الزيارة مل تكن  زيارة عاديّة، اأو اأّنها ملجرد ج�ّس نب�س احلليف 

والّتابع، اأو اأنها زيارة للمجازفة واملقامرة؛ فهناك طائرة كاملة حملت 250 �سحفًيا كما 

ك�سفت التقارير، يف حني رافقه وزير واحد فقط،  وهو وزير اخلارجية »اأنتوين بلينكن«؛ 

وزارة  مثل  »بايدن«،  طرحها  التي  امللفات  يف  ني  خمت�سّ وزراء  غياب  الالفت  من  وكان 

احلرب اأو الطاقة، اأو ممّثل ر�سمي عن ال�ستخبارات..  

وبينما تعترب كٌل من »اإ�رصائيل« والوليات املتحدة نف�سيهما حليفني مقّربني، يرى بع�س 

يطرح  اأخرى،ما  مناطق  اإل  ال�سرتاتيجية  م�ساحلها  حتّول  املتحدة  الوليات  اأّن  املراقبني 

من  بالن�سحاب  لنف�سها  ت�سمح  اأن  املتحدة  للوليات  املمكن  من  هل   : جوهريًّا  �سوؤاًل 

املنطقة، �سيما واأّن هناك نقطة حتّول مع اإيراّن؟ األ يحّتم ذلك على احللفاء : اأمريكا والكيان 

والأنظمة العربية املطّبعة يف املنطقة، اأن يتعاملوا مع هذا التهديد املتنامي وُيظهروا اأّن لديهم 

اأمريكا قوّية وواثقة، ولن ت�سمح بخلق فراغ  ميكن ملوؤه من ِقبل قوى اأخرى؟ 

الكيان  بني  م�سرتكة  اأر�سية  النوويّة  اإيران  طموحات  �ساأن  يف  املخاوف  اأر�ست  لقد 

التحديات  هي  فما  املا�سية؛  ال�سنوات  مدى  على  اخلليج  دول  من  والعديد  ال�سهيوين 
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والفر�س التي تناولتها زيارة بايدن؟ وهل من البديهي اأن تكون مناق�سة التحديات رّكزت 

اأوًل على ق�سية اإيران؟ اأم على مدى توغل النفوذ الرو�سي يف املنطقة على ح�ساب النفوذ 

الأمريكي؟

وهل �سنجد باأّن الوليات املتحدة الأمريكية تّتجه اإل العرتاف باملتغريات وجتنح نحو 

الت�سويات واحرتام نفوذ اخل�سوم، اأم اأّنها �سّتتجه اإل املواجهات والت�سعيد؟

 اإن اأّي حديث عن طرد الأنظمة العربية لأمريكا من املنطقة، اأو خروج تلك الأنظمة 

قوات  وجود  ظل  يف  عليه،  البناء  ي�سّح  ول  متعجاًل  حديثًا  يبقى  الأمريكية،  العباءة  من 

؛ وتالًيا ل تخلط 
(((

»�سنتكوم«، والتي ي�سارك فيها العرب بجيو�سهم واأجهزتهم ال�سيادية

 وحماولت بع�س الأنظمة ا�ستغالل ذلك يف حت�سني 
ّ
الأوراق بني تراجع النفوذ الأمريكي

�رصوط التبعية، وبني ال�ستقالل عن اأمريكا، اأو حتى امتالك هام�س الع�سيان الذي ي�سل 

حّد اإغ�ساب اأمريكا من ِقبل هذه الأنظمة. 

با�ستبدال  تر�سى  اأن  ميكنها  اأمريكا  اإّن  يقول  ال�سواهد  تخدمه  الذي  احلال  واقع  اإّن 

نفوذها يف املنطقة بالنفوذ ال�سهيوين، وا�ستبدال قيادتها املبا�رصة بقيادة اإ�رصائيلية، وهو ما 

و�سعيها  ال�سهيوين  العدو  جتاه  الأنظمة  هذه  �سلوك  خالل  من  الأر�س  على  يتحقق  نراه 

لتطوير اإجراءات التطبيع معه. 

ال�سهيوين  العدو  مع  املزعومة  ال�سالم  لعمليات  الأول  املن�ّسق  ت�رصيح  اإل  وبالعودة   

ال�رصق  يف  ملمو�س  ب�سكل  اأمريكا  تراجع   « باأّن  ت�رصيحه  عند  نتوقف  رو�س«،  »ديني�س 

العربية؛  القيادات  بع�س  مع  الإ�رصائيلية  الروابط  عّززت  التي  العوامل  اأحد  هو  الأو�سط 

بعد  الإقليم  يف  للو�سع  واخلليجية  الأمريكية  املقاربة  مالمح  ا�ست�رصاف  ميكننا  وبالتايل 

.»
(2(

امل�ستجدات وتغرّي التوازنات

https://www.alestiklal.net/ar/view/12050/dep-news-1643440168 -(
الأمريكية«الأ�سباب  املركزية  »القيادة  اإل  اإ�رصائيل  �سم  البحوث،  ق�سم  اإعداد  باحثني،  : جمموعة  بحثية  اأوراق 

والتداعيات على م�رص،2022\6\ 23

 - https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=44312&cid=124 -2
اإيهاب �سوقي،  هل تنجح حماولت اأمريكا ت�سليم راية القيادة للعدو ال�سهيوين؟ 23/07/2022
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الكيان والوعد الإلهي المزعوم :

خطوة خطوة، وكلمة كلمة، مّت تتّبع  زيارة »جو بايدن« اإل »اإ�رصائيل«، والتي هي كل 

�سيء يف العقل ويف اخليال الأمريكي،ول مكان للعرب يف اليوميات الأمريكية؛ »فاإ�رصائيل« 

نواطري  فهم جمّرد  العرب  اأّما  اللهي.  الوعد  الدميوقراطية، وهي  التكنولوجيا، وهي  هي 

للنفط. وهنا ي�ستح�رصنا قول ل�ساه اإيران )ر�سا بهلوي): من هنا ـ اأي من اإيران ـ اإل م�رص 

 و يف نظر الأمريكي، من �سفاف املتو�سط ال �سد ماأرب، ومن الف�سطاط ال 
(3(

ل ب�رص؟

القريوان، ل ب�رص. هذه هي املعادلة الأبدية، من هنا نفهم الأطروحة التي حملها بايدن: 

»اأن يندمج العرب يف احلالة الإ�رصائيلية«.

 اإّن ال�سهاينة هم �سعب اهلل املختار، وقد اأ�سحوا �سعب اأمريكا املختار، ول يليق بهم اأن 

يندجموا يف اأي حالة اأخرى. هذا ما يقوله املنطق الأمريكي؛ فكيف لدولة �سالعة و�سليعة 

من  ولعّل  القبائل؟  دون  ما  ورمبا  الدول،  دون  ما  دول  تندمج يف  اأن  الزمن،  �سناعة  يف 

اأ�سدق ما قاله بايدن اإّن امريكا تت�سارك مع الكيان  يف الفطرة، الِقيم، واملبادئ.

 نعم، هم يت�ساركون نف�س الِقيم، وهي: الحتالل واإبادة ال�سعوب واحلروب ونهب 

وح�سار  ال�سعوب،  وجتويع  واملجازر  والت�سليل  القانون  احتقار  الخرى،  الأمم  ثروات 

الدول والعن�رصية؛ فهذه هي الِقيم التي يوؤمنون بها ويت�ساركونها.

اإّن الكيان الغا�سب قتل ماليني العرب ول يزال، واقتلع املاليني من العرب، كما �سّتت 

منهم املاليني. اأّما اليوم، فهم حلفاء العرب، وخ�سبة خال�س العرب من الهيمنة الإيرانية. 

لذا جند باأّن »بايدن« هّز راأ�سه طرًبا حني قال »يائري لبيد«، رئي�س الوزراء ال�سهيوين،  اإّن 

اإيران لي�ست خطًرا على ال�رصق الأو�سط  فح�سب اإمنا هي خطٌر على العامل!

فيها  مبا  العبثية،  ال�رصاعات  تبتدع  الأمريكية  والأجهزة  الباردة،  احلرب  اندلع  منذ   

الأو�سط،  ال�رصق  يف  واملذهبية،  والطائفية  الإثنية  وال�رصاعات  الإيديولوجية  ال�رصاعات 

3 - بندر بن �سلطان مقاِرنًا �ساه اإيران باخلميني: عدٌو عاقٌل خري من �سديق جاهل، 9)20\)\)3  
ا https://arabic.rt.com/middle_east/998388 اأي�سً

https://al-akhbar.com/Opinion/19969
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لالإمناء  جّبارة  جهود  العامل  من  اأخرى  مناطق  يف  بينما  النهار،  و�سح  يف  اإدارتها  لتتوّل 

والزدهار.

لطاملا كانت منطقة ال�رصق الأو�سط، ل�سيما دول حمور املقاومة، �سحّية يف هذا التاريخ، 

ويف حالة احت�سار دائم نتيجة اللعب البهلواين الأمريكي، تزامًنا مع برجمة جمتمعات املنطقة 

مبا يتنا�سب مع م�سالح الأمريكي وربيبته »اإ�رصائيل«.

عربًيا  تكون  لكي  مقولة  على  برجمته  متّت  العربي  الالوعي  بع�س  هنا: هل  ونت�ساءل   

ُيفرت�س اأن تكون اإ�رصائيليًا تبًعا اإل ميثاق اإبراهام حتى قيام ال�ساعة؟  وهل اأّن الطريق اإل 

وا�سنطن مير، حتمًا، من اأور�سليم، اأو اأّن الطريق اإل ال�سماء مير عرب هيكل �سليمان املزعوم 

حمّلها  لتحّل  العربية  الأنظمة  اأجندة  من  خرجت  فل�سطني  اأّن  �سحيح  هاينة؟  ال�سّ بعقيدة 

وهل  الإ�رصائيلي؟   للزمن  �سيهّللون  هل  العربية؟  ال�سعوب  عن  ماذا  ولكن  »اإ�رصائيل«، 

يقتنعون بفر�سية اأمريكا ال�ساذجة يف ت�سويرها املبالغ فيه خلطر الدور الإيراين اجليو�سيا�سي 

واجليو�سرتاتيجي على منطقة ال�رصق الأو�سط؟  فاإيران املنهكة اقت�ساديًا، وهي حتت احل�سار 

القاتل، ل ت�ستطيع حتى اأن متد يد العون اإل دولة حليفة مثل �سوريا بالأهوال القت�سادية 

التي تواجهها؛ قطعًا، ل ميكننا اأن نغفل اأن بع�س من توّلوا ال�سلطة ال�سيا�سية، اأو ال�سلطة 

الع�سكرية، اأو ال�سلطة الدينّية، يف اإيران، قد اأطلقوا مواقف حول ت�سدير النموذج الّثوري 

فة الأخرى من اخلليج، فكان اللجوء اأكرث فاأكرث اإل  اإل بلدان اأخرى، مما اأثار الذعر يف ال�سّ

احلماية الأمريكية، ثم اإل احلماية الإ�رصائيلية. لكن اأمل يطرح »حممد خامتي« فكرة ت�سكيل 

ال�سرتاتيجي  للتكامل،  اأو  للتعاون،  ديناميكية  قواعد  اإر�ساء  با�ستطاعتها  اإقليمية  منظومة 

باأبعاده ال�سيا�سية، والقت�سادية، والأمنية، ما يجّنب املنطقة من التدخالت اخلارجية، كما 

هو  من  اإذاً،  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  اعرت�س  من  اأّول  وكان  اخلارجية؟  الهيمنة  من 

واإنهاكها جمتمعاتها  للمنطقة  ال�ستعماري  بتاريخها  اأمريكا،  األي�ست  املنطقة؟  اخلطر على 

ورئا�سة  احلكومات  يف  اأزلمها  وتن�سيب  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  الالمتناهي  وتدخلها 

اإ�رصائيل« ظلًما وعدواًنا، هي اخلطر الأكرب يف منطقة  البالد، وزرعها الغّدة ال�رصطانية » 

ال�رصق الأو�سط؟
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قّوة الحديد والّنار بين »بايدن« و»بوتن«

اأو�سطية  بداية جولة �رصق  اإل مطار »الّلد« يف  بايدن«  الأمريكي »جو  الرئي�س  و�سل 

اختتمها يف ال�سعودية. وقد مّت جتهيز بطاريات ال�سواريخ حلماية »بايدن« يف مطار »اللد 

الدويل« الذي بناه الفل�سطينيون يف العام 938)، م�ستهاًل زيارته للكيان ومناطق ال�سلطة 

ما جرى من حمادثات  الإعالم حول  فيها  اأيام، رّوج   3 ا�ستغرقت  زيارة  الفل�سطينية، يف 

مع القيادتني، حيث »حّل الدولتني«، وامللف الإيراين، واإقامة قن�سلية اأمريكية يف �رصقي 

القد�س خلدمة ال�سكان الفل�سطينيني ؛ واخُتتمت الزيارة ب »اإعالن القد�س«.

 اإّل اأّن الأو�ساط ال�سهيونية راأت اأن هدَف زيارة »بايدن« اإل املنطقة هو النفط والغاز 

وتثبيت التحالف مع اأوروبا يف ظل الأزمة الأوكرانية.

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

اإل منطقة ال�رصق الأو�سط، نتوقف عند لقاء »بايدن« برئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، والذي مل 

يتجاوز مّدة 40 دقيقة، ناهيك عن تهمي�س دور الرئي�س حممود عبا�س يف قّمة جدة اأ�سا�ًسا 

�س لق�سية فل�سطني. يق املخ�سّ بعدم توجيه دعوة له؛ وهذا دليل على مدى الهام�س ال�سّ

3 يف   + اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  قّمة  ال�ّسعودية حل�سور  اإل  بايدن  توّجه  بعدها 

جّدة مع قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي، حيث اجتمع احللف بقيادته واأدواته التابعة له، 

ومل يكن اإّل اجتماًعا وحلًفا غري متكامل، لعب امل�رصحية مبنتهى ال�سذاجة، يف ظل تثبيت 

حلف حمور املقاومة ملعادلت الردع اجلديدة مع ت�سبيكات دولية، راجت تفا�سيلها اأّنها 

اإعداٌد حلرب اإقليمية، اإن حدثت، �ستكون يده هي العليا فيها.

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

وقت واحد اإل منطقة ال�رصق الأو�سط، يف ظل مرحلة مواجهة رو�سيا لدول الغرب، حيث 

بلوغ  مرحلة الالعودة عن الرّد على كل الإجراءات الغربية، وعلى راأ�سها الأمريكية، التي 

مل حترتم ل القوانني ول التفاقات وال�رصائع الدولية التي حتكم العالقات الدولّية على اأ�سا�س 

امل�سالح والقانون الدويل واحرتام الذات وال�سيادة، ما جعل رو�سيا ت�سل اإل ذروة �سربها 
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اأمام الت�رصيحات  الغربية التي اأطلقها زعماء الغرب �سّدها ب�سكل علني  واإمكانية نفاده 

ال�ستفزازي،  �سلوكهم  نتائج  اأمام  بلدانهم و�سعوبهم  مل�سائر  اعتبار  اأدنى  و�سارخ، دون 

وغري اآبهني  مب�ساحلهم القومية.

هوؤلء الّزعماء ل يهّمهم حتى م�سريهم ال�سيا�سي، من خالل اإ�رصارهم على حتقيق  ن�رص 

اإعالمي فح�سب على رو�سيا التي فر�ست معادلة جديدة، ومن دون اأن تتخذ حتى اللحظة 

اأي اإجراءات هجومية حقيقية وجاّدة، وهي قادرة عليها وواثقة من نتائجها؛ لكن مازالت 

تعطي الفر�س لتهدئة الأو�ساع راأفة ب�سعوب العامل ودرءاً لتطّور اخلالف اإل ما ل ُيحمد 

الّلحظة مل  باأّن رو�سيا حتى  بوتني« وا�سحًا  الرو�سي »فالدميري  الرئي�س  عقباه؛ وهنا كان 

تّتخذ الإجراءات احلازمة، ومل ترّد بجديّة، ومل تبداأ احلرب اأ�ساًل، ل يف اأوكرانيا ول �سّد 

من يدعمها.

اأمام بركان  اأم  اأمام مفرتق طرق،  الواقع: هل نحن  اإ�سكالية يف ظل هذا  وهنا ُتطرح 

خطري تتدافع حممه بت�سارع كبري، ما قد يوؤّدي بالعامل اإل مرحلة الال خيار من املواجهة 

الكارثية، والتي قد جتعله كتلة من نار ل ميكن اأن يطفئها اأحد اأو يحّد من انت�سارها؟ هل 

و�سل الو�سع اإل مرحلة ُينتظر فيها قرار من ال�سماء ملنع دمار العامل ال�سامل؟ 

امل�سوؤولني  ومواقف  واإجراءات  ت�رصيحات  هو  الأو�ساع  خطورة  على  يوؤ�رّص  ما   

»اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قاله  ما  احل�رص،  ل  املثال  �سبيل  فعلى  الغربية؛  واملوؤ�س�سات 

ماكرون« عن اأّنه ل بّد من التوجه بقّوة نحو اقت�ساد احلرب، ما يعني اأّن املرحلة القادمة هي 

الت�سلح وال�ستعداد للحرب، واأّن كل احللول املطروحة ركيزتها  الت�سلح و�سباق  مرحلة 

تاأخذ مكان  اأن  التي حتلم  ترا�س«  الربيطانية »ليز  اأما وزيرة اخلارجية  احلروب والت�سلح؛ 

»بوري�س جون�سون«، فاأكدت اأّن هناك فر�سة لالنت�سار على رو�سيا. باملقابل، وبح�سب 

ت�رصيحات اإعالمية، فاإّن الرئي�س »بوتني« لديه الكثري من املفاجاآت لدول غربية واأوربّية 

 ول على 
ّ
اأخرى �سغرية وكبرية لن يتحملوا نتائج فتحها اأبداً، ل على امل�ستوى ال�سخ�سي

م�ستوى بلدانهم يف حال طرحها للراأي العام.
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وبالعودة اإل منطقة ال�رصق الأو�سط، والتي توؤّدي، �سئنا اأم اأبينا، دوراً حموريًا يف انت�سار 

يعرفها، كان ومازال  اجلميع  بات  واقت�سادية  لأ�سباب جيو�سيا�سية  ذاك،  اأو  الطرف  هذا 

ال�رصق الأو�سط يف زمن احلرب كما يف زمن ال�سلم، لي�س فقط بي�سة القّبان يف ال�سيا�سات 

وال�سرتاتيجيات العاملية، بل املق�سلة وجمزرة امل�ساريع العاملية.

املنطقة معروفة من خالل  بايدن يف  الرئي�س  اأهداف جولة  ال�سياق، فقد كانت   ويف 

الت�رصيحات وتتّبع لقاءاته جغرافيًا؛ فهذه اجلولة كان لها هدف �سيا�سي هو حما�رصة اإيران 

هو  اقت�سادي  وهدف  اإليها،  قيادتها  جمال   بتو�سيع  املنطقة،  يف  اأكرث  »اإ�رصائيل«  واإدماج 

خف�س اأ�سعار النفط.

على اجلهة املقابلة، كانت زيارة الرئي�س الرو�سي »بوتني« يف نف�س التوقيت اإل اجلهة 

املقابلة جلولة » بايدن«، اأكرث من وا�سحة، خا�سة مع اإيران، وهي اأ�سل احلكاية،  يف اإطار 

ترتيب الردود املنتظرة على ال�ساحة الإقليمية ال�رصق اأو�سطية، و�سوًل  اإل ال�ساحة العاملية، 

والع�سكرية  ال�سيا�سية  والتحالفات  املنطقة  مل�ساكل  املطروحة   احللول  على  بناًء  وذلك 

والقت�سادية الالزمة للجم الغرب يف ميزان التوازنات العاملّية.

الرئي�س  باأّن  املخت�سني،   اخلرباء  اآراء  وبح�سب  الإعالم،  و�سائل  يف  التداول  مّت  لقد 

»بوتني« قد اأفرغ زيارة الرئي�س »بايدن« اإل ال�رصق الأو�سط من م�سمونها حتى قبل اأن 

ي�سل »بايدن« اإل املنطقة، وقبيل و�سول »بوتني« اإل طهران يف ال 9) من ال�سهر احلايل، 

على الرغم من اأن »بوتني«، يف ظّل الهجوم الغربي  �سّده و�سّد رو�سيا من ِقبل الغرب، 

اأن ينت�رص على رو�سيا  اأّنه يريد  قد خاطر ب�سكل كبري يف حياته، لأّن �سلوك الغرب ُيظهر 

باأي ثمن، حتى لو وقعت الكارثة؛ لكن الرئي�س »بوتني«، ويف اأكرث من ت�رصيح له ذكر 

»اأنهم يذهبون اإل حتفهم  يف حال القيام باأي حماقة كانت، اإن كان يهّمهم الإبقاء على 

»
(4(

هذا العامل.

وهنا ن�ستح�رص قول الرئي�س بوتني: » نحن ل نريد احلرب لكّننا م�ستعّدون لها؛ والأكرث 

4- قّمة طهران: بوتني يبحث عن حلفاء ملقاومة ال�سغط الغربي - التلغراف – 2022 \7\ 20
 https://www.bbc.com/arabic/inthepress-62217151
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بل هي  كلمات،  لي�ست  فهذه  ؛ 
(5(

رو�سيا«  بدون وجود  العامل  هذا  نفع  ما  اأنه  ذلك  من 

تهديد خطري ومدرو�س بدّقة من ِقبل القيادة الرو�سية، والتي حتّذر زعماء دول الغرب من 

ال�ستمرار يف ا�ستفزازها ومن مغّبة التفكري يف حماولت اإذللها؛ وهذا ما حّذر منه �سابقًا 

الرئي�س الفرن�سي ماكرون الذي ينتظره  م�سرٌي جمهول؛ وهذا ما يجعل ال�سوؤال عّما اإذا كان 

الغرب ينتظر الكثري من النهيارات والنك�سارات يف الوقت الالحق، ورو�سيا تعي ذلك، 

�سوؤاًل �رصوريًّا.

وهنا نتوقف عند خطاب الرئي�س الرو�سي يف 5) اآب )202 اأمام الربملان، وما ت�سّمنه من 

مكنونات ور�سائل،  والذي ميكن للكثري من الدول احلليفة والعدّوة على حٍد �سواء اأن تبني 

ما بني �سطوره ا�سرتاتيجياتها للمرحلة القادمة، وتعي متاًما كيف واأين ت�سطّف،  وماهي 

القائم  الطحن  تتكهن مب�سريها يف ظل  اأو  الأقل  لتعرف على  منها،   املطلوبة  ال�سيا�سات 

والالحق على م�ستوى املنطقة، وعلى م�ستوى العامل ككل، مع بروز بوادر انفجار الغرب 

داخلًيا واجتماعًيا و�سيا�سًيا وحتى اإرهابًيا؛ وهذا نقراأه يف البيان الذي اأعلن فيه قادة تنظيم 

»داع�س« الإرهابي، وغريه من التنظيمات الإرهابية، التي ولدتها دول الغرب ودعمتها، 

 باحلرب يف اأوكرانيا،  وما 
ّ
اأّنهم ي�ستعدون لالنتقام من الغرب م�ستغّلني الن�سغال العاملي

»فاينن�سال  �سحيفة  ن�رصته  ما  عبثًا  ياأت  مل  باأّنه  نذكر  وهنا  ؛   
(6(

اهتزازات من  عنها  ترّدد 

تاميز« حرفيًا: »اإن دول الناتو والحتاد الأوروبي ت�سغط من اأجل تتّبع اأف�سل لالأ�سلحة التي 

زّودتها لأوكرانيا ا�ستجابًة للمخاوف من قيام الع�سابات الإجرامية بتهريبها خارج البالد 

 .
(7(

اإل ال�سوق ال�سوداء يف اأوروبا«

لكن ل تبدو احتمالت  املواجهة املبا�رصة  بني الوليات املتحدة ورو�سيا، كبرية، خا�سة 

ملو�سكو،\4\ 9  وا�سحًا”  “تهديداً  ميّثل  الناتو  اإن  الن�رص  عيد  يقول يف خطاب  بوتني  واأوكرانيا:  رو�سيا   -  5
.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
7 - فاينان�سال تاميز: ال�سوق ال�سوداء جترب الناتو لت�سديد الرقابة على نقل الأ�سلحة ال اأوكرانيا، 2022 \7\ 3)

https://arabicradio.net/news/133746
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اإل احلرب  ا�ستدراج رو�سيا  اأهدافها يف  املتحدة قد حّققت جزًءا كبرًيا من  الوليات  اأّن 

واملواجهة، وتالًيا يف اإنزال اأوروبا اإل الدرك الأ�سفل؛ وهكذا مّت اإلهاء رو�سيا، ولو لبع�س 

الوقت ما ي�سمن تبعية اأوروبا الأبدية لأمريكا، ومبا ل يعني اأو مل يعد يعني رو�سيا، ل من 

قريب ول من بعيد، كونها غرّيت خارطة تواجدها وم�ساحلها اجليو�سيا�سية والقت�سادية 

ال�رصق  نحو  التوجه  يف  تتمثل  والتي  لحق،  وقت  يف  �سّتت�سح  التي   الع�سكرية،  وحتى 

واآ�سيا واأفريقيا؛ اإذاً الويل يبدو قادمًا على اأوروبا؛ وهذا التحّول بطبيعة احلال ل يحتاج اإل 

اتفاق بني مو�سكو ووا�سنطن بخ�سو�س اأوروبا،  حيث �سيبدو طبيعيًا دفن القاّرة العجوز 

حتت الرماد؛ وهذا ما جنته اأوروبا على نف�سها بتبعّيتها لالأمريكي الذي اأراد قتلها كي يبقى 

القطب الأوحد مع ال�سني ورو�سيا يف ترتيبات العامل اجلديد .

وهنا ل ميكن اأن جنّهل تاأثري بع�س دول املنطقة، وعلى وجه اخل�سو�س �سوريا ولبنان، 

اإل  املتغرّيات احلالية جنبًا  ودورهما وموقعهما ال�سرتاتيجي، واأهمية متو�سعهما يف ظل 

جنب مع رو�سيا؛ ف�سوريا لن تقف على الهام�س، و�ستثبت ح�سورها واأهمية دورها يف 

العامل اجلديد. اأّما لبنان، وعلى الّرغم من اأزمته القت�سادية والجتماعية، اإ�سافة ال اأزمة 

احلكم امل�ستع�سية فيه، واّلتي عانى وما زال يعاين الكثري ب�سببها، كما ب�سبب �رصطان الف�ساد 

والهدر الذي ا�ستحكم بالنظام الطائفي القائم على املح�سوبّية؛ اإ�سافة اإل املربمج اخلارجي 

لأهداف  متو�سطة وبعيدة املدى، من اأجل احلفاظ على اأمن الكيان ال�سهيوين وم�ساحله 

الرثوات  امل�رصوعة يف  لبنان على حقوقه  القائم حول ح�سول  اع  ال�رصّ �سّيما  املنطقة،  يف 

ف   البحرية، بحيث تتم حماربة لبنان عرب فر�س ح�سار اقت�سادي كبري عليه، ل ميكن اأن ُيو�سّ

باأقل من حرب اقت�سادية  مدرو�سة وم�سغول عليها ل�سنوات م�ست،  ول زال العمل عليها 

قائًما. 

ومن املهم جًدا هنا حتليل خطابات الأمني العام حلزب اهلل،»ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل«، 

فيما يتعلق مبو�سوع تر�سيم احلدود البحرية،  وا�ستخراج النفط والغاز،  �سّيما واأّن الغاز 

والنفط هما الإنعا�س الوحيد للبنان قبل اأن يلفظ اأنفا�سه الأخرية. فقد بدا »ال�سيد ح�سن« 

وا�سحًا يف اأكرث من خطاب له،  وبكّل حرف قاله، اإل اأي حٍد ميكن اأن يذهب فيه احلزب 

اأحمر،  يف ظّل ما يجري من حرق مراحل  اأّنها خٌط  البحرية، معترًبا  لبنان  حلماية ثروة 
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ب�سكل خاطئ وخطري، بح�سب تعبري ال�سيد. لذا ما قاله ال�سيد وكّرره لأكرث من مّرة، من 

اأمريكيًا وغربيًا واإ�رصائيلًيا،  القائم واملفتعل،  الأ�سلم مقاربته بدّقة وحذر من مغّبة اجلنون 

بالتوازي مع م�سالح رو�سيا ودول  ي�سري  بات على غري رغبتهم،  والذي  اإقليمًيا ودولًيا، 

املنطقة املتحالفة معها، مبا فيها حتالفات ال�رصورة لبع�س دول الإقليم، والتي ل مفّر لها منها 

اإذا ما اأرادت البقاء على قيد احلياة بعد النفجار العظيم لحقًا..

من هنا جند اأن »قّمة طهران الثالثية« مت تقدميها على اأّنها الرّد املبا�رص على جولة  بايدن 

و»قّمة جدة«، واأّنها �ست�سهد ن�سوء جبهة بديلة للغرب، ما يوحي باحتدام ال�رصاع الدويّل 

يف ال�رصق الأو�سط وحوله، وانق�سام املنطقة اإل حمورين مت�سارعني. 

قّمة الخيبة بعد »اإعالن القد�س« 

لها، مل  املنطقة واإل حني مغادرته  اإل  بايدن«   »جو 
ّ
الأمريكي الّرئي�س  اأن و�سل  منُذ   

تتوقف التحليالت ال�سيا�سية، يف ال�سحف العربية والعاملية، �سيما ال�سحف العربيّة، والتي 

هاجمت »بايدن«، مع تاأكيدها على خيبة اأملها الكبرية من الزيارة على م�ستوى الهدف 

الكيان مع  املنطقة، �سمن حتالف يجمع  هيوين يف  ال�سّ الكيان  اإدماج  األ وهو  ال�سيا�سي، 

الدول العربية �سد اإيران. 

لقد ترك »جو بايدن« خلفه العديد من الأ�سئلة، وهي كانت القا�سم امل�سرتك بني اأغلب 

تتبلور  قد  مكا�سب  على  »بايدن«  ح�سول  حول  كرث  حملّلون  حتّدث  اإذ  عليها،  املعّلقني 

نتائجها يف العام القادم، حيث راهن البع�س على اأّن ما بعد جولة »جو بايدن« اإل الكيان 

ال�سهيويّن واململكة العربية ال�سعودية وقّمة جدة، لن يكون كما كان قبل ذلك.. و�ست�سهد 

املفتوحة  »املواجهة  الرئي�س  عنوانها  ا�سرتاتيجّية،  جديد  وتبّدلت  حتالف  ن�سوء  املنطقة 

لحتواء اإيران«.

الوزراء  ورئي�س  »بايدن«  بني  توقيعه  مّت  الذي  القد�س«  »اإعالن  وراء  ما  ال  وبالعودة 

الإ�رصائيلي »يائري لبيد«، والذي كان مبثابة ر�سالة من »تل اأبيب« اإل »الريا�س«، حيث 

جرى الرتكيز على عدم امتالك اإيران لأي �سالح نووي، حتى لو مّت منعها بالقّوة، واإعادة 
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العالقات بني كيان الحتالل و�رصكائه  للمنطقة على خلفّية تعميق   
ّ
الإقليمي الهيكل  بناء 

ودجمه يف املنطقة، وتو�سيع دائرة »ال�سالم« لت�سمل دوًل عربّية واإ�سالمّية اأخرى.  

واخلرق  بايدن«،  »جو  للرئي�س  ال�سعودّي  ال�ستقبال  طريقة  ن�ستثني  اأن  ي�سعنا  ول 

الذي ح�سل لربوتوكول ا�ستقبال الروؤ�ساء، �سّيما واأّن ال�سيف هو رئي�س الوليات املتحدة 

التي  بالتواقيع والتفاقيات  بال�سكليات بقدر ما يهتم  الغرب ل يهتم  اأّن  الأمريكية، رغم 

حتفظ م�ساحله، على عك�س الزعماء العرب. 

  يف القّمة، رغم احلفاوة وال�ستقبال الكبريين للقيادات ال�سعوديّة، والتي رّتبت لهذه 

اأجل ح�سور قّمة »جّدة : الأمن والتنمّية«،  اإل زعماء دول عربّية  من  الّزيارة بدعوات 

 ال�ست 
ّ
واّلتي كّر�سها الّرئي�س »بايدن«، من خالل اجتماعه مع دول جمل�س التعاون اخلليجي

اإ�سافة اإل م�رص، الأردن، والعراق، بعنوانها الأهم، وهو كيفية احل�سول على  الطاقة،  ل�سّد 

العجز الكبري جّراء العملّية الع�سكريّة التي قامت بها رو�سيا يف الأرا�سي الأوكرانية،  والتي 

اأتت  تاأثرياتها عك�سية على الأوروبيني والأمريكيني، بعد فر�سهم للعقوبات الكبرية على 

الرو�س. 

 واذا ما اأردنا تلخي�س اأبرز اأهداف هذه القّمة، نبداأ من ترميم العالقات الأمريكية - 

ال�سعودية بعد اأزمة اغتيال  ال�سحايّف  »جمال  اخلا�سقجي«؛ يلي ذلك  ت�سكيل  نيتو عربي 

ملواجهة اإيران واحلفاظ على اأمن الكيان، ومن ثّم �سم الكيان ال�سهيوين اإل املنطقة، وجعله 

جزًءا اأ�سا�سًيا  منها، واإدخاله يف جامعة  الدول العربية،  و�سوًل اإل  الهرولة  للح�سول على 

النفط والغاز من ال�ّسعودية وبقية دول اخلليج؛ وهذا ما يجعل  اأمن ال�سعودية  مطلًبا مهمًا 

لتوفري وزيادة اإنتاج النفط، بهدف خف�س اأ�سعاره عاملًيا، مما يتطلب و�سع احللول ال�رصيعة  

حللحلة امللف اليمني واإنهاء احلرب ال�سعودية على اليمن.

قّمة  ال�سعودية وتن�سيق  اإل  زيارته  التي حّققها »بايدن« من خالل  الأهداف  فما هي 

جّدة ؟ وهل تعّد هذه الزيارة اإجناًزا اإغاثًيا له يف حال حتّقق اأّي من اأهدافها؟ وما هي الفر�س 

التي اأتيحت ل »حممد بن �سلمان« جّراء هذه الزيارة؟
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اأّن زيارة الرئي�س الأمريكي اإل املنطقة ل ميكن اأن   من خالل مقاربة مو�سوعّية، جند 

الزيارة   الوزراء، مما يجعل   امل�ست�سارين وروؤ�ساء  ِقبل  حت�سل بدون تخطيط م�سبق لها من 

حت�سيل حا�سل ملجمل اخلطوات التي �سبقتها،  من مباحثات بني الطرفني لإعداد برنامج 

العمل املّتفق عليه �سابقًا. من هنا جند اأّنه كان  بني الطرفني املعنّيني نوع من التن�سيق  املبّطن ؛ 

فزيارة بايدن اإل ال�ّسعودية هي مبثابة اإعطاء �سك ال�رصعية  اإل »حممد بن �سلمان« يف حكمه 

زيارة كٍل من »ماكرون«، و»اأردوغان « و»جون�سون«  بعد  البالد،  ملًكا على  وتن�سيبه 

ة مع اإهدائه جزيرتي  له �سابًقا، ليثّبت �رصعّية حكمه من ِقبل روؤ�ساء الدول الفاعلة، خا�سّ

ال�سهيوين، من خالل »اإعالن  ِقبل »بايدن« والكيان  »تريان« و»�سنافري« امل�رصيّتني من  

القد�س«، كون »حممد بن �سلمان« كان قد نّفذ الأجندة الأمريكّية، والتي كان اآخرها فتح 

املجال اجلوّي اأمام الكيان ال�سهيوين، ولعّلها الأحرف الأول يف »اتفاقية �سالم« جتمع بني 

الّريا�س وتل اأبيب، ويحلم »بايدن« بح�سور مرا�سمها يوًما ما، يف حني جند اأّن الرئي�س 

ال�سوء الأخ�رص من  ياأخذ  اأن  اأجله، ويحاول  اأّنه جاء من  ُيفرت�س  الأمريكي رّكز على ما 

ال�سعودية حوله؛ وهو ما مّت طرحه  يف »اإعالن القد�س«: خف�س �سعر برميل النفط عاملًيا، 

من خالل رفع اإنتاج النفط ال�سعودي. ولكن جاء الرّد ال�سعودّي مبا�رًصا من ِقبل ويّل العهد  

»اململكة  باأّن   اإعالمية،  بروبغندا  ترويج  الهدف  كان  اإن  نعلم  ول  �سلمان«،  بن  »حممد 

اأعلنت عن زيادة م�ستوى طاقتها الإنتاجية اإل 3) مليون برميل يوميًا، وبعد ذلك لن يكون 

. وبح�سب البيان: » اليوم اإنتاج ال�سعودية 
(8(

لدى اململكة اأي قدرة اإ�سافية لزيادة الإنتاج« 

ي�سهم يف  وهذا   اأق�سى،  مليون كحد    2 بزيادة  اأي  ؛ 
(9(

مليون«  (( اإل   (0 بحدود  هو 

انخفا�س �سعر النفط  من 20) اإل 80 دولًرا  تقريًبا للربميل الواحد. ولكن هل »بايدن« 

ح�سل على ذلك فعلًيا؟

واأمنه وا�ستقراره وب�سط �سيطرة احلكومة على جميع الأرا�سي اللبنانية  لبنان  �سيادة  ندعم  جّدة:  قّمة  بيان   -8
وندعو اجلهات لحرتام الد�ستور واملواعيد الد�ستورية، 2022\7\6)

- https://www.elnashra.com/news/show/ 
9 - امل�سدر نف�سه.
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لقد اأكد  »حممد بن �سلمان« اأّن ال�سعودّية ت�سل اإل  اأق�سى م�ستوى لها لإنتاج الطاقة، 

وهو 3) مليوًنا، ما يعني اأن »بايدن« اأخفق يف حتقيق اأي اإجناز فيما يتعّلق مبو�سوع الطاقة؛ 

وما كان لفًتا هو دخول الرئي�س الرو�سي »فالدميريبوتن« على اخلط والتوا�سل مع »حممد 

بني  العالقات  وتوثيق  البلدين،  بني  التجارّي   التعاون  حول  معه  والتفاق  �سلمان«  بن 

عمليات  وتثبيت  تن�سيق  على  القائم  »اأوبك+«  باتفاق  التم�سك  مع  وال�سعودية،  رو�سيا 

اإنتاج النفط واأ�سعاره، مع و�سع امللف ال�ّسوري على طاولة املباحثات، ما يطرح ت�ساوؤلت 

عّدة حول الدور ال�سعودي يف �سوريا؟ هل هو دور اقت�سادّي حيث ت�سهم ال�سعودية يف 

عملّية اإعادة الإعمار؟ اأم هو دور �سيا�سي من اأجل وقف احلرب وت�سكيل حتالف اإقليمي 

جديد؟ هذا بالإ�سافة اإل التحّركات الدبلوما�سّية لكٍل من دولة الكويت ودولة الإمارات 

 يف اإيران اإل م�ستوى ال�سفراء. 
ّ
على اخلط الإيراين، من خالل قرار رفع متثيلهما الدبلوما�سي

الراحل،  الإماراتي  للّرئي�س   
ّ
الدبلوما�سي غرقا�س«، امل�ست�سار  »اأنور  ت�رصيح  وبح�سب 

م�ستوى  رفع  يتم  فقد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  وطلب   ،
((0(

زايد« بن  خليفة  »ال�سيخ 

اإل م�ستوى وزراء اخلارجية ؛  ال�سيا�سي، ورمبا  اإل امل�ستوى  اإيران وال�سعودية  احلوار بني 

 ووا�سح؛ هذا ما قاله وزير اخلارجية الإيراين »ح�سني اأمري عبد 
ّ
و�سيكون ذلك ب�سكل علني

؛ ورمبا يكون طبيعيًا انعكا�س هذا التقارب ال�سعودّي - الإيرايّن على امللف 
((((

اللهيان«

ل اإل مرحلة الإقرار بالأمر الواقع، اإذ اإنه ل اأمان ول ا�ستقرار ول ح�سول  اليمني،  والتو�سّ

ال�سعودية،  ا�ستقرار  ال�سائكة،  لأّن  امللفات  اإّل بعد حلحلة  املنطقة  النفط والغاز يف  على 

واحل�سول على نفطها، يتطلبان ا�ستقرار اليمن واإنهاء احلرب فيها، والنظر يف كل متطلبات 

 وتلبيتها، مّما ينعك�س اإيجابًا على كّل الواقع اليمني.
ّ
وحقوق ال�سعب اليمني

�سرت�سالن  خليجيتان  ودولتان  العلني..  ال�سيا�سي  امل�ستوى  اإل  احلوار  لنقل  م�ستعدة  ال�سعودية  اإيران:   -(0
�سفرييهما اإل طهران، 2022\7\22 

 - https://www.france24.com/ar/
)) - وزير اخلارجية الإيراين اأمري عبد اللهيان: ا�ستعرا�س ال�سهاينة ووا�سنطن يزيدنا اإ�رصاراً على حتقيق اأهدافنا، 

وكالت+ امليادين،2022\7\5)

 https://www.almayadeen.net/news/politics
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الخاتمة

يف �سوء ما �سبق، هل ميكن تو�سيف جولة »بايدن« يف املنطقة باأّنها اجلائزة الكربى 

«؟ هذا الكيان املُ�ساب بذهول اخليبة، وخا�سة ب�سبب ف�سل ما 
ّ
وفق املنظور »الإ�رصائيلي

ر�سح من تطبيع حمتمل بني ال�سعودّي و»الإ�رصائيلي«؛ ل بل اإّن وزير اخلارجية ال�سعودّي 

نفى وجود اأّي نوع من التعاون العربي التقني مع الكيان ال�سهيوين؛ كما نفى وجود ما 

�سّمي الناتو العربي، والذي رّوج باأّنه �سُيعلن عنه يف اأثناء قّمة جّدة. 

وتزامًنا، حمل كالم ويّل العهد ال�سعودي ووزير خارجيته ر�سائل وديّة واإيجابية جتاه 

اإيران، حتت عنوان التعاون لتحقيق ال�ستقرار يف املنطقة؛ وهذا الأمر له دللت �سيا�سية 

قد تفوق نتائجها، القريبة خ�سو�سًا، ما ُك�سف عنه حتى الآن، لتتعّرى حقيقة هذه اجلولة 

الن�سفية  النتخابات  يف  املتوقعة  خ�سارته  قبل  بايدن«  �سجل  »تبيي�س  اإل  هدفت  التي 

للكوجنر�س، وذلك من خالل ك�رص عزلته مع ويّل العهد ال�سعودّي، كاإجناز يحاول ت�سويقه 

يتعّلق   ما  بايدن«، حتى يف  بالن�سبة ل»جو  الزيارة  انتهاء �سالحيته؛ ولكن هل هذه  قبل 

بهدنة اليمن.. كافية؟ فقد مّت تثبيت الهدنة احلالية، مع اإمكانية متديدها وتقدمي امل�ساعدات 

الإن�سانية لل�سعب اليمني، ولي�س اأكرث. 

ة حتالف منّظمة »بريك�س«؛ والأهم   لكن ماذا عن التحالفات الدولية اجلديدة، وخا�سّ

ال�سغوط ومن  ب�سّدة من  تعاين  دوًل  ت�سم  والتي  اعدة،  ال�سّ »�سنغهاي«  منظمة  من ذلك 

 والغربي، وقد �ساقت ذرًعا بهذا احل�سار، وهي متتلك اإمكانيات كبرية: 
ّ
احل�سار الأمريكي

جغرافية، و�سيا�سية، واقت�سادية، وع�سكرية، وحيوية، من �ساأنها اأن تعطيها القدرة الالزمة 

على مواجهة الغرب يف كافة املنازلت املقبلة،  وت�سع حًدا نهائيًا لهيمنته املطلقة؛ هذا عدا 

اأن توؤّدي فيه �سوريا   اأّن م�رصوع املنّظمة الأهم، وهو »طريق احلرير«، والذي يجب  عن 

واإيران دوراً حموريًا، �سوف يدعم مركزيتها الإقليمية  العاملية حتمًا.                                                                           
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من فريدريك هوف �إلى عامو�س هوك�شتاين:

�لثرو�ت �لبحرية و�لخيانة

❋
د. علي عبا�س حمّية

العربي  ال�رصاع  وبالأخ�ص  الأو�سط،  ال�رصق  مللفات  متابع  هوف:  �سي  فريدريك 

بالقوات  الأو�سط  ال�رصق  يف  خارجية  منطقة  �سابط  من�سب  اإىل  و�سل  ال�سهيوين؛   –
البحرية،  العليا  الدرا�سات  املاج�ستري من كلية  الأمريكية؛ حا�سل على درجة  الع�سكرية 

وهو يجيد اللغة العربية. عمل كملحق للجي�ص الأمريكي يف بريوت، ولحقًا يف مكتب 

وزير الدفاع كمدير للأردن ولبنان و�سورية وال�سوؤون الفل�سطينية.

ملع جنم هوف يف العام 2001 كمدير العمليات امليدانية يف القد�ص للجنة �رصم ال�سيخ 

ي احلقائق برئا�سة زعيم الأغلبية ال�سابق يف جمل�ص ال�سيوخ الأمريكي حينها جورج  لتق�سّ

ميت�سل. وب�سفته �سابطًا يف اجلي�ص الأمريكي، كان هوف امل�سوؤول الرئي�سي عن �سياغة 

تقرير اللجنة للعام 2001 املتعلق بانفجار بريوت يف ت�رصين الأول/اأكتوبر العام 1983 ملقّر 

قيادة البحرية الأمريكية.

كما �ساعت ال�سبهة باأنه �سديق مقّرب من رئي�ص احلكومة ال�سابق فوؤاد ال�سنيورة، ورمبا 

دون علم الرئي�ص رفيق احلريري. وكان ملف النفط مع بداية 2004 يطفو ب�سكل جدّي 

على ال�سطح، حيث كان هوف متابعًا جيداً  مللفات البحار والنفط والغاز يف منطقتنا. وما 

بني مترير مو�سوع امللف البحري والنقطة رقم واحد، مت بيع حدودنا البحرية القت�سادية 

❋ باحث لبناين.
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من ِقبل ال�سنيورة ومبعوثه املهند�ص عبد احلفيظ القي�سي وجلنته، واإهداوؤها للعدو ال�سهيوين 

ة؛ وما بني هذه وتلك جرى اغتيال الرئي�ص رفيق احلريري ل�ستكمال  على طبق من ف�سّ

املوؤامرة علينا وجعل لبنان يتاآكل داخليًا واإلهائه باحلدث اجللل، لتمرير عملية بيع احلدود 

لة.  البحرية والرثوات الكامنة يف املح�سّ

لبنان  اغتيال حدود  احلالتني، مت  ق�سٍد ودون علم، ويف  اأو من غري  ق�سٍد وبعلم،  عن 

وثرواته ورئي�ص وزرائه والوطن بكامله. ثم وب�سحر �ساحر، ظهر فردريك هوف جمدداً 

اأنه بعد ر�سم  »خط  ليكون �ساحب نظرية اخلط رقم 2 يف بحر لبنان؛ ولنكت�سف اليوم 

هوف« مت تعيينه زميًل بارزاً يف »مركز رفيق احلريري لل�رصق الأو�سط« التابع للمجل�ص 

وقد  �سورية.  لتدمري  الثورة،   ي�سّمى  ملا  وداعمًا  �سورية،  �ساأن  ومتخ�س�سًا يف  الأطل�سي، 

جرت مكافاأته لرمبا من ِقبل ال�سنيورة ل�سغل من�سب مدير املركز من 2016 اإىل 2018 بعدما 

كان زميًل اأول مقيمًا من 2012 اإىل 2015.

البحرية بخّطه امل�سوؤوم، وبالتزامن مع  لبنان  اأن اأحكم هوف قب�سته على حدود  بعد 

ما �سبق من معلومات اأعله، انتقل يف 28 مار�ص 2012 ليتم منحه من ِقبل الرئي�ص اأوباما 

رتبة �سفري يف ما يتعلق مبهامه اجلديدة كم�ست�سار خا�ص لعملية »انتقال احلكم« يف �سورية، 

مكتب  يف  الإقليمية  لل�سوؤون  اخلا�ص  املن�سق  من�سب  �سابقًا  هوف  �سغل  قد  كان  حيث 

املبعوث اخلا�ص بوزارة اخلارجية الأمريكية لل�سلم يف ال�رصق الأو�سط، وبالأخ�ص ملفات 

على  الرتكيز  مع  اخت�سا�سه،  �سمن  تقع  التي  »الإ�رصائيلية«   - العربية  والت�سوية  التطبيع  

ت�رصيع انهيار �سورية، وم�سائل متعلقة بالعدو »الإ�رصائيلي« ولبنان.

والوعيد  بالتهديد  املتحدة  الوليات  اأثقلتنا  فقد  بحرنا.  يف  ثروتنا  اإىل  جمدداً  ولنعد 

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

ال�سهيو-اأعرابي؛  التطبيع   البحر واإكمال مو�سوع  الغاز يف  لتمرير مو�سوع  ال�ستقالة، 

ولرمبا اأجِب احلريري على ترك ال�سيا�سة لأنه ربط خيوط اللعبة يف عملية اغتيال والده ما بني 

ال�سهود الزور، وعدم تعاون اأمريكا يف تزويد جلنة التحقيق ب�سور القمر ال�سناعي »كويك 
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بريد« ال�سامل على كافة تفا�سيل عملية اغتيال الرئي�ص احلريري، والعتداء ال�سهيوين يف 

ت�سليم هوف  ثم  2007، ومن  القت�سادية  البحرية  وبيع حدودنا  لبنان،  على   2006 متوز 

تلك ال�سفقة وخّطه امل�سوؤوم رقم 2، مع تزامن احلرب العاملية على �سورية، ودعم املقّربني 

للرئي�ص ال�سنيورة للإرهاب مبقولة اإن لبنان ممر ولي�ص مقراً، واإ�سهار عقد الزواج التطبيعي 

بني الأعراب وال�سهاينة مع بداية 2015، ملحقة بعملية »الريتز كارلتون« يف ال�سعودية، 

 .2018 الأول/اأكتوبر  ت�رصين  يف  خا�سقجي  جمال  ال�سعودي  املعار�ص  تقطيع  ثم  ومن 

وكان قبلها قد مت اعتقال الرئي�ص �سعد احلريري )ح�سب �سحيفة نيويورك( بحّجة لقائه مع 

امل�سوؤول الإيراين علي اأكب وليتي، وكاأنه فهم منها اتهامه بتمرير معلومات له.

اإذاً، ما الرابط بني معلومات ال�سحايف ال�سعودي خا�سقجي ومعلومات الرئي�ص �سعد 

ثم  الزور، ومن  ال�سناعي، وال�سهود  القمر  باإر�سال �سور  اأمريكا  تعاون  احلريري، وعدم 

لبنان  بالأمريكي وبيع حدود  ال�سنيورة  الرئي�ص  �سعد احلريري، و�سلة  احللفاء عن  انكفاء 

البحرية وكاأّن فريدريك هوف كان عّراب كّل تلك ال�سبكة من املعلومات.

لقد نام لبنان جمباً، من�سغًل بحروب الإرهاب عليه وعلى �سورية، ومهّدداً ملدة ع�رص 

والنفطية يف بحر  الغازية  اأتى وقت ح�ساد احلقول  اأن  اإىل  املطالبة بحقوقه،  �سنوات عن 

ت�سّميهم  كانت  والذين  متعددة،  ب�سفات  تباعًا  الأمريكيون  املبعوثون  لياأتي  فل�سطني، 

الإدارة الأمريكية باملفاو�سني ولي�ص بالو�سطاء، ليعب مو�سوع كارثة انفجار املرفاأ، ومن ثم 

يعيدون علينا نف�ص �سيناريو ال�سهود الزور والق�ساة اأ�سحاب الولءات املتعددة والت�سليل 

تتابعي،  املفاو�ص والو�سيط، وب�سكل غري  لبنان ل منّيز بني  نائمون يف  الإعلمي؛ ونحن 

ديفيد �ساترفيلد، جيفري فيلتمان، ديفيد �سينكر؛ واأخرياً »اآمو�ص هوك�ستني« كما يحب 

لبنان  ل�رصاء حدود  اأر�سلته حكومته  منهم من  ولي�ص عامو�ص هوك�ستاين؛  مناداته  تتم  اأن 

البحرية، ومنهم من اأر�سلته لدفع اأموال طائلة للت�سليل الإعلمي وت�سويه �سورة املقاومة، 

ومنهم من اأتى بحّجة حترير ال�سعوب وحقوق الإن�سان، ومنهم من كانت مهمته التهديد 

الفا�سدين، وح�سار  اأعداد  لبنان من خلل ثورته املزعومة وعب زيادة  والوعيد وحما�رصة 

اللبنانيني عب �رصقة اأموالهم من ِقبل البنك املركزي وجمعية امل�سارف.
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اإن كّل هوؤلء املفاو�سني اأو الو�سطاء اأو املندوبني ال�ساميني الأمريكيني كانوا ل يعملون 

ول يعلمون ما يتوجب فعله اإّل عب اأدواتهم ال�سغار يف لبنان، اأ�سحاب بيع و�رصاء الذمم 

اإلينا  متعمدة  اأر�سلته  الأمريكية  احلكومة  فاإن  عامو�ص(،  )ال�سيد  الأخري  اأما  والأوطان. 

اأنه جندي �سهيوين قد دّن�ص اأر�ص لبنان �سمن قوات  لتحقرينا وا�ست�سغارنا، وهي تعلم 

الحتلل فا�ستجلبته اإليها، كما فعلت مع مارتن اأنديك، وعّينته كبري م�ست�ساري اأمن الطاقة 

الفدرلة  بواقع  واملتناحرة  املنفلتة  الزئبقية  ال�سلطات  مع  ويجتمع  مت�سلطًا  لنبان  اإىل  لياأتي 

العراق،  يف  برمير  بول  كـ  اإلينا  اأتى  عامو�ص  ال�سهيوين  اجلندي  هذا  املعلنة؛  غري  الطائفية 

مندوبًا �ساميًا مت�سلطًا، جامعًا اأدواته من جمتمعنا ليفرحوا ويلتقطوا معه ال�سور التذكارية، 

من  مك�سور  قلم  ب�سحطة  ولرمبا  ال�سخ�سية،  العقوبات  من  اأنف�سهم  على  خائفون  وهم 

من  بف�سادهم  �سلبوها  قد  يكونوا  اأن  ميكن  التي  اأموالهم  و�سلبهم  معاقبتهم  يتم  عامو�ص 

ال�سعب اللبناين.

م�رص  من  الغاز  با�ستجرار  الكاذبة  الوعود  عب  الوقت،  تقطيع  الأمريكي  حاول  وقد 

والكهرباء من الأردن وك�رص »قانون قي�رص« وفك  احل�سار ا�ستثنائيًا عن �سورية وامل�ساعدة 

عب �سندوق النقد الدويل اأو البنك الدويل... كل ذلك كان �رصاًء للوقت، وكانت املقاومة 

مبا�رصة عب خطابات  بدعمه وم�ساندته  قويًا وتقوم  ليكون  اللبناين  املفاو�ص  تنتظر حتّرك 

الأمني العام ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل، وعب اإر�سال امل�سرّيات والوقفات الت�سامنية؛ ولكن هل 

هناك من دولة قوية اأو مفاو�ص عنده ال�سجاعة ليقول جملة حق من اأجل لبنان غري حمور 

املقاومة.

املقاومة تقول وتثبت دائمًا اأنها لي�ست بديًل عن الدولة، ولكنها تكون حيث يجب اأن 

تكون، وبالأخ�ص حني تختفي الدولة تاأتي املقاومة لت�سّد الفراغ وتقوم بالت�سحيات من 

اأجل �سيادة الوطن، ابتداًء من اأول حّبة تراب على احلدود واأّول قطرة ماء يف البحر؛ اإّل اأن 

معظم الأدوات املريونات الدمى يف لبنان ل يجيدون اإّل اإظهار ال�سعف والأكل وال�رصب 

كما الغربان يف اأقفا�سها. 
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اإن جّل اهتمام اأدوات اأمريكا يف لبنان منح�رص بكيفية العمل على نزع الكرامة الوطنية 

التي ل ميتلكونها، وقد باعوا ما تبقى منها مبطالبتهم نزع �سلح املقاومة خلل النتخابات 

املا�سية ، حتى يح�سلوا على مكافاأة مالية يف �سوق بيع الكرامات الأمريكي اأو احل�سول 

العقوبات  جتّنبهم  جباههم  على  �سدا�سية  جنمة  و�سع  عب  ملفهم  يف  جّيدة  علمة  على 

ال�سخ�سية.

زمن  اإىل   1982 منذ  املقاومة  عب  دائمًا،  فعل  وكما  حقوقه،  نيل  يف  �سينت�رص  لبنان 

امل�سرّيات، اإىل وقفة الناقورة بعنوان »ثروتنا خط اأحمر«، بعد اأن جرى ح�سارنا وحماولة 

جتويعنا من ِقبل احللف الأمريكي التطبيعي ال�سهيو-اأعرابي. 

وال�سيا�سات  باملقّدرات  واملتمثلة  القت�سادية،  با�سرتاتيجيته  �سعيفًا  لبنان  اأ�سبح  لقد 

اخلرقاء، ولكنه قوي وقوي جداً با�سرتاتيجيته الدفاعية، واملتمثلة بقدراته الع�سكرية واملادية 

واملعنوية يف املقاومة.

راأ�سها  وعلى  مقاومة،  هكذا  فيها  اأّمة  ُتهزم  ولن  حقوق  ت�سيع  لن  الكلم:  وخمت�رص 

�سماحة ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل، ولو اأتى األف هوك�ستاين وهوف مهّدداً.
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اأ�صعار الطاقة ُتوّتر الديمقراطيين على اأبواب االنتخابات الن�صفية:

�صيناريو اإيقاف رو�صيا

الإمدادات النفط

❋
بقلم : �إيفان هالبر 

 ترجمة : رينا حّمود

قد يتعّر�ض ال�شائقون يف الواليات املتحدة، الذين ي�شعرون باالرتياح من االنخفا�ض 

االأخري يف اأ�شعار الوقود، ل�شدمة عندما ينتهي ال�شيف، حيث يحّذر حمّللو الطاقة من اأن 

جولة جديدة من ارتفاع االأ�شعار قد تظهر يف اأقرب وقت، اأي يف ت�رشين االأّول املقبل.

انتخابات  مع  تتزامن  والتي  الوقود،  اأ�شعار  يف  جديدة  �شدمة  حدوث  احتمال  اإن 

التجديد الن�شفي، يجعل البيت االأبي�ض والعديد من الدميقراطيني يف حالة توّتر.

رو�شيا،  على  �رشامة  اأكرث  عقوبات  لفر�ض  الزمني  باجلدول  االأ�شعار  خماوف  ترتبط 

والتي �شتزيد من خنق اإمدادات النفط العاملية. حّذر » جي بي مورجان«) اأكرب بنك يف 

اأمريكا( من اأنه يف اأ�شواأ ال�شيناريوهات - حيث ترّد رو�شيا باإغالق اإمداداتها متاًما - ميكن 

اأن يقفز �شعر النفط اإىل 380 دوالًرا للربميل، اأي اأكرث من ثالثة اأ�شعاف ما هو عليه اليوم.

»اإذا �شاألتني اأين ميكن اأن تذهب اأ�شعار النفط، ف�شاأقول اخرت رقمًا«، قال مايكل تران، 

املدير االإداري ال�شرتاتيجية الطاقة العاملية يف �رشكة RBC Capital، الذي يو�شح اأنه مع 

❋ اإيفان هالرب هو مرا�شل اأعمال ل�شحيفة »وا�شنطن بو�شت«، ويغّطي حتّول الطاقة. يرّكز عمله على التوّترات 

بني الطلب على الطاقة واإزالة الكربون من االقت�شاد.
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التوقعات الغام�شة، فاإن العديد من املوؤ�رشات ت�شري اإىل انتعا�ض االأ�شعار. هذه اأ�شيق �شوق 

نفط �شهدناها منذ جيل اأو اأكرث«.

عالوة على ذلك، اإن التكّهن املقِلق للم�شتهلكني، الذي ياأتي يف الوقت الذي تكافح 

فيه االأّمة )االأمريكية( بالفعل مع م�شتويات تاريخية من الت�شخم، جعل اإدارة بايدن تتم�شك 

بالتدخالت التي ميكن اأن جتلب االإغاثة.

ال�شيا�شية  اأنه حتى االإجراءات  ال�شيا�شيون االأمريكيون حقيقة  القادة  مع ذلك، يواجه 

وال�شيا�شاتية املحلية االأكرث عدوانية، غالًبا ما يكون لها تاأثري �شئيل على االأ�شعار يف �شوق 

النفط العاملية املوّجهة بقوًى خارجة عن �شيطرتهم.

التي  التدابري  اأن  االأيديولوجية، من  االأطياف  من هنا، يحّذر االقت�شاديون من خمتلف 

باأ�شعار  العاملية  ال�شوق  اإىل  بالدخول  الرو�شي  للنفط  ال�شماح  االأبي�ض -  البيت  لها  يرّوج 

خمّف�شة، وفر�ض �رشائب على اأرباح �رشكات النفط »غري املتوقعة«، وخف�ض �رشيبة الغاز 

الفيدرالية - ميكن اأن توؤّدي يف النهاية اإىل تفاقم اأزمة الطاقة يف الواليات املتحدة، بداًل 

من تخفيفها.

ق�شرية  االإ�شالحات  على  الرتكيز  اإىل  منيل  فاإننا  القبيل،  هذا  من  اأ�شياء  »عندما حتدث 

االأجل«، قال كري�شتوفر كنيتل، اأ�شتاذ االقت�شاد التطبيقي يف كلّية �شلون لالإدارة يف معهد 

ما�شات�شو�شت�ض للتكنولوجيا. لكن ل�شوء احلظ، فاإن اأ�شعار الوقود لي�شت يف احلقيقة �شيئًا 

ميكنك اإ�شالحه على املدى الق�شري«.

تاأتي خماوف البيت االأبي�ض يف حلظة يرى فيها امل�شتهلكون اأن اأ�شعار الغاز هي واحدة 

من االأ�شياء القليلة يف االقت�شاد التي تّتجه يف االجتاه ال�شحيح. انخف�شت تكلفة »غالون 

الوقود« )البنزين( من اأكرث من 5 دوالرات قبل �شهر، اإىل متو�شط وطني قدره 4.60 دوالر. 

يتم تداول النفط باأقل من ال�شعر الذي كان عليه قبل غزو رو�شيا الأوكرانيا.

وقد لعبت املخاوف ب�شاأن الركود املحتمل الذي يثبط الطلب دوراً كبرياً يف انخفا�ض 

االأ�شعار.

�شبب رئي�شي اآخر النخفا�ض االأ�شعار يف االآونة االأخرية، هو اأن العقوبات االأولّية �شد 
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رو�شيا اأقل فعالية بكثري مّما كان خمططًا له. ي�شّق النفط  الرو�شي طريقه اإىل االأ�شواق العاملية 

اأن االإمدادات  اأماكن مثل ال�شني والهند. وهذا يعني  اإىل  على الرغم من القيود، ويتدفق 

العاملية لي�شت �شّيقة كما كان متوقعًا، عندما وّحدت الواليات املتحدة واأوروبا قواهما يف 

البداية ملعاقبة رو�شيا على غزوها.

 وعليه، ميكن اأن يتغرّي ذلك مع اجلولة التالية من العقوبات املخّطط لها. ومن املقّرر اأن 

يرت�شخ احلظر الكامل ل�شحنات الب�شائع من النفط الرو�شي اإىل اأوروبا يف 5 كانون االأول 

املقبل؛ ومن املتوقع اأن تاأخذ ال�شوق يف االعتبار تاأثريه يف وقت اأقرب بكثري.

حينها، �شتكون العقوبات م�شحوبة بحظر على تاأمني ال�شفن التي حتمل النفط الرو�شي، 

مما مينعها من الو�شول اإىل املمّرات املائية الدولية.  اجلدير ذكره اأنه تتم كتابة بوال�ض التاأمني 

ملعظم �شفن �شحن النفط يف العامل من اأوروبا.

مكان.  اأي  اإىل  نفطها  نقل  اأمام  حاّدة  جديدة  عقبات  رو�شيا  �شتواجه  لذلك،  نتيجة 

تهدف العقوبات اإىل م�شاعفة كمية النفط الرو�شي امل�شحوبة من ال�شوق منذ بدء احلرب.

ي�شري م�رشوع حتليل داخلي للخزانة االأمريكية، اإىل اأنه ميكن اأن يدفع �شعر النفط لالرتفاع 

بن�شبة 50 يف املائة فوق ما هو عليه اليوم. ويحّذر بع�ض حمّللي ال�شوق من احتمالية حدوث 

ارتفاعات اأكرث حّدة، مما قد يدفع اأ�شعار الوقود اإىل ما بعد 6 دوالرات للغالون.

كل التحذيرات تاأتي مع حماذير. يف حالة وجود املزيد من االأخبار االقت�شادية ال�شيئة 

التي ت�شري اإىل ركود طويل االأمد، على �شبيل املثال، فمن املرّجح اأن ت�شتقر االأ�شعار. يتم 

ا�شتخدام كميات اأقل من البنزين عندما يكون االقت�شاد يف حالة تراجع.

فريو�ض  ب�شبب  االإغالق  عمليات  من  جديدة  جولة  فحدوث  فح�شب؛  هذا  لي�ض 

كورونا يف املدن ال�شينية الكبرية، من �شاأنه باملثل اإ�شعاف الطلب العاملي وتخفيف ال�شغط 

الت�شاعدي على االأ�شعار.

ClearView Energy Partners، وهي �رشكة  املنتدب يف  الع�شو  قال كيفني بوك، 

يف  للغاية  وا�شح  والبنزين،  النفط  على  والطلب  العر�ض  بني  التوازن  عدم  اإن  اأبحاث، 

الوقت احلايل، حيث ميكن اأن تتاأرجح االأ�شعار مّرة اأخرى قبل �شهور من �رشيان العقوبات 
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اجلديدة، يف خ�شم حملة منت�شف املدة..

اأ�شاف بوك: »االأ�شخا�ض الذين ي�شرتون النفط يقّدمون عرو�شهم مبكراً«. ي�شتغرق 

فاإنهم يخّططون  النق�ض قادم،  اأن  يعتقدون  اإذا كانوا  اأ�شابيع.  �شتة  اإىل  اأربعة  ت�شليمها من 

لذلك ».

 اأكرث من ذلك، ت�شري املع�شلة ال�شيا�شية واالقت�شادية اإىل حتديات ا�شتخدام الطاقة كع�شا 

ال�شيا�شة اخلارجية.

قال اإدوارد ت�شاو، الباحث يف اأمن الطاقة يف »مركز الدرا�شات اال�شرتاتيجية والدولية« 

الذي  ال�شحرّي  احلّل  اأبًدا  تكن  الطاقة مل  »اإن عقوبات  لعقود،  النفط  �شناعة  وعمل يف 

النا�ض  يتعنّي على  القيام بذلك وال  اأنه ميكننا  الناخبني  ال�شيا�شيون ُيخربون  النا�ض«.  ياأمله 

الت�شحية. اإنه يعمل فقط اإذا كنت على ا�شتعداد لتقدمي ت�شحيات وخف�ض الطلب فعلًيا ».

اأظهر امل�رّشعون االأمريكيون القليل من االإقبال على تدابري احلفظ التي حتّث وكالة الطاقة 

 10 اأوكرانيا. اخلطة املكّونة من  الدولية على تنفيذها كجزء من اجلهود املبذولة مل�شاعدة 

نقاط، التي ك�شفت عنها الوكالة قبل اأ�شهر - والتي تهدف اإىل خف�ض الطلب على النفط 

مبا يعادل جميع ال�شيارات يف ال�شني - تدعو الدول املتقدمة اقت�شاديًا اإىل خف�ض حدود 

ال�رشعة على الطرق ال�رشيعة، وجعل املدن خالية من ال�شيارات يوًما يف االأ�شبوع وتنفيذ 

م�شاركة املركبات..

ُينظر اإىل تلك اخلطط على اأنها خا�رشة �شيا�شًيا يف الواليات املتحدة، مما يعك�ض مبادرات 

احلفاظ على البيئة التي ال حتظى ب�شعبية، والتي ُحكم عليها بالف�شل يف عهد اإدارة كارتر 

عندما واجهت اأزمة طاقة يف ال�شبعينيات.

وبداًل من ذلك، ي�شغط البيت االأبي�ض على زعماء العامل لالتفاق على حد اأق�شى جديد 

االأول  كانون  من  اخلام�ض  بعد  نفطها  بيع  مبوا�شلة  لرو�شيا  ي�شمح  اأن  �شاأنه  من  لالأ�شعار، 

)دي�شمرب( املقبل، ولكن ب�شعر خمّف�ض للغاية. الفكرة هي جتّنب النق�ض العاملي مع خف�ض 

اأرباح النفط، التي ت�شتخدمها رو�شيا لتمويل جمهودها احلربي.

على الرغم من اأن اخلطة لها بع�ض االأبطال البارزين، اإاّل اأن خرباء الطاقة مت�شككون 
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ب�شّدة ؛ وهم يحّذرون من اأن لدى رو�شيا اأدوات خمتلفة ميكن اأن ت�شحبها الإلقاء ال�شوق 

يف حالة من الفو�شى، مبا يف ذلك قطع جميع ال�شحنات اإىل اخلارج، مّما ُيغرق دواًل مثل 

الهند يف اأزمة اأعمق.

اأكرث من  اأن تت�شاعف  النفط ميكن  اأ�شعار  اأن  اإن حتذير م�رشف جيه بي مورجان، من 

ثالثة اأ�شعاف، يف اأ�شواأ �شيناريو، ي�شتند اإىل اكت�شافه اأن االقت�شاد الرو�شي ميكن اأن يحافظ 

على خف�ض اإنتاج النفط مباليني الرباميل يومًيا.

قال بوك: »امل�شكلة هي اأن رو�شيا حت�شل على حق الت�شويت اأي�شًا«. »فقط الأن �شيًئا 

ما مل يتم القيام به من قبل ال يعني بال�رشورة اأنه ال ميكن القيام به. لكن يف بع�ض االأحيان 

يكون هناك �شبب لعدم حدوث ذلك ».

ا واحًدا عمل يف �شناعة  و�شف » ت�شاو« هذا اجلهد باأنه »حمرّي«. قال: »مل اأقابل �شخ�شً

الطاقة يعتقد اأن هذا ميكن اأن ينجح«.

وتفر�ض  النفط،  �رشكات  ت�شتهدف  قد  بايدن  اإدارة  تّتبعها  التي  االأخرى  االإجراءات 

كبار  يجادل  االأ�شعار.  ارتفاع  من  جتنيها  التي  »املفاجئة«  االأرباح  على  كبرية  �رشائب 

الدميقراطيني باأن مثل هذه االإجراءات قد فات موعدها.

قال ال�شناتور �شيلدون وايتهاو�ض )دميقراطي(: »من وجهة نظري، هناك قدر كبري من 

اأنت  ال�شوق.  يف  تتدخل  احلكومة  مثل  ل�شت  اأنت  ال�شوق«.  هذه  يف  منا�شب  التدخل 

االإن�شاف  فمن  م�شّوًقا حًرا،  لو كنت  للكارتل. حتى  للمناف�شة  املناه�شة  لالآثار  تت�شدى 

الق�شاء على املمار�شات املناه�شة للمناف�شة والتي يقودها الكارتل ».

اإنها حّجة قوية تلقى �شدًى لدى الناخبني الذين يلومون �رشكات النفط على ارتفاع 

االأ�شعار. لكن للواليات املتحدة تاريخ يعود اإىل اإدارة نيك�شون يف حماولة ا�شتخدام اللوائح 

للتحكم يف االأ�شعار يف حمطات الوقود.  اأو�شح  كري�شتوفر كنيتل، اأ�شتاذ االقت�شاد التطبيقي 

لة،  كيف قادت هذه اجلهود اإىل نتائج عك�شية، مما اأّدى اإىل  ح�شول  يف ورقة اأكادميية مف�شّ

نق�ض النفط ون�شوؤ اأزمة الطوابري الطويلة يف حمطات الوقود يف ال�شبعينيات.

مّرة  املع�شلة  نف�ض  ال�شوق  يف  العنيفة  بالتدخالت  االآن  تتالعب  التي  البلدان  تواجه 



درا�صات باحث
اأ�شعار الطاقة ُتوّتر الدميقراطيني على اأبواب االنتخابات الن�شفية: �شيناريو اإيقاف رو�شيا الإمدادات النفط.. الربميل اإىل 380 دوالًرا.

108 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

اأخرى. قبل غزو رو�شيا الأوكرانيا، فر�شت احلكومة املََجرية �شوابط على االأ�شعار حّددت 

تكلفة الوقود عند 4.80 دوالر للغالون؛ تبع ذلك نق�ض. ُيحظر االآن على ال�شائقني هناك 

�رشاء اأكرث من 13 غالوًنا من الوقود يومًيا.

وقال كنيتل: »يتم حتديد اأ�شعار الوقود على اأ�شا�ض �شوق النفط العاملية؛ ومن ال�شعب 

اإن  ق�شرية«.  زمنية  فرتة  ال�شوق يف  تلك  على  ملمو�ض  تاأثري  لها  يكون  اأن  دولة  اأي  على 

النفط  التي تقّلل الطلب على  الفيدرالية  ال�شبيل لوقف هذا هو دعوة حا�شدة للت�رشيعات 

على املدى الطويل. لذا يف املّرة القادمة التي ترتفع فيها االأ�شعار على هذا النحو، لن ت�رّش 

بنا بنف�ض القدر«.
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التطّور التاريخي للتهديدات وانعكا�ساتها

على النظرية الأمنية الإ�سرائيلية

من خالل �سيرة روؤ�ساء الأركان

 )1948 - 2022م(

 
❋
مو�سى محمد حدرج

ملّخ�ص البحث:

 يتناول هذا البحث بالتحليل املكّثف مفهوم الأمن القومي، وارتباطه بالنظرية الأمنية  

الكيان منذ  التي واجهت  للتهديدات  التاريخي  ال�صهيوين، والتطّور  الكيان  تبّناها  التي 

قيامه اإىل وقتنا احلا�رس، من خالل �صرية روؤ�صاء اأركان اجلي�ش الإ�رسائيلي. تلك التهديدات 

من  تهديدات  اإىل  لتتحّول لحقًا  و�صوريا(،  )م�رس  نظامية  بداية يف جيو�ش  متّثلت  التي 

تطّورت  وبعدها  وا�صحة؛  ا�صرتاتيجية  دون  الع�صابات  حرب  اعتمدت  منظمات  ِقبل 

الإ�رسائيلية  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  قدرة  وجود  دون  من  مت�صارعة،  بوترية  التهديدات 

املقاومة  ا�صتطاع حمور  ، حيث  للكيان  الأمنية  النظرية  تاآكل  اإىل  اأّدى  مّما  على جماراتها، 

ت�صكيل �صبكة تهديدات فريدة من نوعها يف تاريخ ال�رساع مع هذا الكيان، بدءاً باأفراد 

وحالت فردية، وو�صوًل اإىل دولة وازنة على العتبة النووية ، مروراً بت�صكيالت تعتمد 

حروب الع�صابات ، اإىل مقاومة �صبه نظامية، ليجد العدو نف�صه اليوم يف مواجهة خماطر 

وتهديدات متعّددة  الأبعاد وال�صاحات  والقدرات.

❋ باحث لبناين.



درا�صات باحث
التطّور التاريخي للتهديدات وانعكا�صاتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �صرية روؤ�صاء الأركان )2022 -1948م(

110 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

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.

– بناء  الأركان  – ر�ؤ�ساء  الع�سكرية  – ال�سرتاتيجية  القومي  الأمن  املفتاحية:  الكلمات 

القّوة – النظرية الأمنية – الكيان الإ�رسائيلي – اإيران – املقا�مة.

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

مقّدمة: 

الأمني  البعد  يزال  ل  لكن  عديدة،  اأبعاداً  ال�صهيوين  العدّو  مع  ال�رساع  طبيعة  حتوي 

الدول  من  و�صيا�صيًا  اقت�صاديًا  املدعوم  الكيان،  هذا  مقابل  تاأثرياً  الأكرث  هو  والع�صكري 

الكربى، ويف ظّل بيئة عربية مل تزل مرتبطة حتى الآن بالراأ�صمال الغربي، بحيث ل توجد 

�صغوط اقت�صادية و�صيا�صية عربية موؤّثرة حتى الوقت الراهن.

اإبقاء هذا الكيان  اإىل  النظرية الأمنية بالأمن القومي الإ�رسائيلي، والذي يهدف  ترتبط 

املوؤّقت على قيد احلياة. وُيعُدّ اجلي�ش املوؤ�ص�صة املعنية مبا�رسة مبواجهة التهديدات الع�صكرية 

للم�صتوطنني  والقت�صادية  املدنية  احلياة  روتني  تهّدد  اأن  املمكن  من  والتي  والأمنية، 

الإ�رسائيليني. وحتاول هذه املوؤ�ص�صة، وعلى راأ�صها رئي�ش الأركان، اأن تقوم با�صتمرار بتقدير 

هذه التهديدات واملخاطر، من اأجل بناء قّوة متماثلة وقادرة على مواجهتها؛ لذا وجدنا  

من املفيد - �صيما مع قرب انتهاء ولية رئي�ش الأركان احلايل اأفيف كوخايف - اإعداد قراءة 
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امل�صار  حتليل  لإعادة  حماولة  يف   ، الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  روؤ�صاء  ري  ل�صِ وموجزة  �صاملة 

التي  بغية فهم الإجراءات والتدابري املختلفة  الكيان،   تاأ�صي�ش  التاريخي لهذا اجلي�ش منذ 

قام بها روؤ�صاء الأركان يف مواجهة التهديدات املتعّددة التي ن�صاأت وكيفية  انعكا�صها على 

النظرية الأمنية، وخطط املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف املحطات املف�صلية للمواجهة ؛ و�صوًل اإىل 

ر�صد قدرة تلك النظرية  على كبح التنامي املت�صارع للتهديدات املقبلة للكيان،  وذلك من 

منظار روؤ�صاء الأركان ال�صهاينة حتديًدا. 

مفهوم الأمن القومي بين التعريفات والتف�سيرات المتعّددة

ُيعّد مفهوم الأمن القومي من املفاهيم الأ�صا�صية الذي لديه ارتباط وثيق ببقاء الدول، 

احلداثة  على  الباحثني  من  العديد  ويّتفق  العامليني.  والقادة  ال�صا�صة  باهتمام  حِظي  حيث 

 ،
)1(

الن�صبية للدرا�صات املتعّلقة بظاهرة الأمن القومي كظاهرة علمية وكم�صتوى للتحليل

وهو ارتبط يف بداية ن�صاأته وتعريفه بالبعد الع�صكري ب�صكل وثيق جّداً. فقد عّرفه املفّكر 

للقّوة  م�صاٍو  الذي هو  الدولة  اأمن  عبارة عن  باأّنه   Walter Lippmann ليبمان -  والرت 

؛ والأمن يف اللغة هو نقي�ش اخلوف، والفعل »اأمن« يعني 
)2(

الع�صكرية ومرادف للحرب

حّقق الأمان؛ اأما املفهوم ال�صطالحي ، في�صري عمومًا اإىل حتقيق حالة من انعدام ال�صعور 

باخلوف.

اإّن مفهوم الأمن لي�ش من املفاهيم املّتفق عليها ب�صورة عامة، واإن كانت املعاجم اللغوية 

ت�صري اإىل اأّن تعريف الأمن ُيق�صد به »التحّرر من اخلوف والقلق«؛ وتعّرفه دائرة معارف 

على  الدولة  »قدرة  بـ   Sciences Social of Encyclopidia The الإجتماعية   العلوم 

.
)((

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.

)- عمر عبد ااهلل كامل، الأمن العربي من منظور اإقت�صادي: التحديات الراهنة..  والتطلعات امل�صتقبلية، الطبعة 
الأوىل، باري�ش، فرن�صا، مركز الدرا�صات العربي- الأوروبي،1996م، �ش84 .
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ي�صمل مفهوم الأمن القومي العديد من التعاريف ال�صطالحية، نظراً لتنّوع واختالف 

خا�ش،  ب�صكل  والع�صكرية  الأمنية  الدرا�صات  ميدان  يف  الباحثني  بني  النظر  وجهات 

م�صمون  بكّل  لالإملام  التعاريف  من  تناولنا جمموعة  وقد  عام.  ب�صكل  الدولية  والعالقات 

وحمتوى معريف لكّل تعريف، لتفادي الوقوع يف التحّيز والذاتية. ومن بني هذه التعاريف :

يرى وولرت ليبمان Lippmann Walter  اأّن »الأّمة تبقى يف و�صع اآمن اإىل احلّد الذي 

ل تكون فيه عر�صة خلطر الت�صحية بالِقيم الأ�صا�صية اإذا كانت ترغب بتفادي وقوع احلرب، 

وتبقى قادرة لو تعّر�صت للتحّدي على �صون هذه القيم عن طريق انت�صاراتها يف حرب 

اأّي  ملواجهة  اأ�صا�صية  كركيزة  الع�صكري  البعد  على  لالأمن  التعريف  هذا  يرّكز  ؛ 
)4(

كهذه«

 Ferry خطر يهّدد الِقيم املركزية للدولة. ويف نف�ش ال�صياق، جند اأّن فرديريك هارمتان فريي

تدخل  التي  القومية  امل�صالح  »جوهر  اأّنه  الوطني  الأمن  يعّرف   Hartman Frederick

؛ يرّكز هذا التعريف بدوره على اأهمية 
)((

الدولة من اأجلها احلرب فوراً اأو يف فرتة لحقة«

البعد الع�صكري يف حماية الدولة والذي بدونه ل يتحّقق اأمنها. كذلك جند اأن جوزيف ناي 

Nye Joseph  يتناول مفهوم الأمن القومي باعتباره »غياب التهديد عن الِقيم الكربى«؛ 

.
)6(

اأي اأّن الأّمة اآمنة ثقافيًا واقت�صاديًا واجتماعيًا من الدمار والأ�رسار الكربى

 اأّما روبرت ماكنمارا McNamara Robert، فحّدد مفهوم الأمن الوطني يف كتابه 

. ويعّرف 
)((

»جوهر الأمن«، من خالل تركيزه على البعد التنموي؛ فال اأمن من دون تنمية

الع�صكرية، واإن كان يت�صمنها؛ والأمن  املعّدات  لي�ش  مكنمارا الأمن بقوله : »اإّن الأمن 

بيلي�ش و�صتيف �صميث، عوملة ال�صيا�صة العاملية، ترجمة مركز اخلليج لالأبحاث، الطبعة الأوىل، دبي،  4- جون 
مركز اخلليج لالأبحاث، 2004، �ش414.

)- طروب بحري، الأمن الغذائي: املفاهيم والأبعاد، جملة املفّكر، كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية، جامعة حممد 
خي�رس ب�صكرة، العدد )0، نوفمرب 2011، �ش 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.

)- عمر عبد ااهلل كامل، الأمن العربي من منظور اإقت�صادي: التحديات الراهنة.. والتطلعات امل�صتقبلية، مرجع 
�صابق، �ش)8.
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.
)8(

لي�ش القّوة الع�صكرية، واإن كان ي�صملها، ... اإّن الأمن هو التنمية...«

ريت�صارد اأوملان Ullman Richard، يف عام )198، ويف مقال له بعنوان اإعادة تعريف 

الأمن‘‘Security Redefining ’’عّرفه اأّنه ن�صاط اأو �صل�صلة من الأعمال توؤّدي اإىل تدهور 

اأرنولد  . وقد عّرف 
)9(

ما لكيان  ال�صيا�صية  اخليارات  ما، وتهّدد جمال  �صّكان دولة  معي�صة 

ولفرز Wolfers Arnold الأمن، يف مقال ُن�رسِ له يف عام 2)19 بعنوان »الأمن الوطني 

الِقيم  هذه  تتعر�ش  ل  واأن  املركزية،  الِقيم  على  التهديدات  مقيا�ش  اأّنه  غام�ش«،  كرمز 

.
)10(

للهجوم

الأمن  اأن  مبقولة  ومت�ّصكوا  اأوملان،  قّدمه  الذي  لالأمن  الوا�صع  التف�صري  الواقعيون  انتقد 

هو درا�صة التهديد وا�صتعمال القّوة الع�صكرية. فالواقعيون التقليديون يخ�صون من تو�ّصع 

مفهوم الأمن الذي قد يجعل منه مفهومًا �صاماًل ومميعًا، لأّن التهديدات الع�صكرية هي يف 

.
)11(

الواقع الأكرث و�صوحًا يف فرتة ما  بعد احلرب الباردة

لتنّوع  الأمن. ويعود ذلك  تعريف جامع و�صامل ملفهوم  ن�صتنتج عدم وجود  �صبق  مّما 

مدار�ش الدرا�صات الأمنية، وهو مفهوم متنازع عليه جوهريًا. هناك زيادة يف التمييز بني 

الأمن التقليدي والأمن احلديث؛ وعلى اأقل تقدير، فاإّن معظمنا يّتفق على اأّن مفهوم الأمن 

تو�ّصع اإىل حدٍّ كبري، وب�صكل م�صتمر، لي�صمل الأبعاد املختلفة، �صواء الع�صكرية، ال�صيا�صية، 

.
)12(

القت�صادية، الجتماعية، والبيئة؛ وي�صمل كذلك حتى الرتابطات فيما بينها

الأمن: م�صتوياته و�صيغه وتهديداته - درا�صة نظرية يف املفاهيم والأطر،  ااهلل احلربي، مفهوم  �صليمان عبد   -8
املجلة العربية للعلوم ال�صيا�صية، العدد 2008 ،)1 �صيف، �ش 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 Quar-
terly, 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.



درا�صات باحث
التطّور التاريخي للتهديدات وانعكا�صاتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �صرية روؤ�صاء الأركان )2022 -1948م(

114 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

مفهوم الأمن القومي الإ�سرائيلي 

قادة  ل�صان  على  الإ�رسائيلي  القومي  لالأمن  التقليدي  للمفهوم  تف�صريات  عدة  وردت 

ومفّكرين يف الكيان الإ�رسائيلي. يقول الأ�صتاذ يف العلوم ال�صيا�صية يف جامعة »بار اإيالن«، 

الدكتور اأفرامي اإنبار اإنه منذ تاأ�صي�ش اإ�رسائيل وزعماوؤها ي�صعرون باأنها تواجه خطراً وجوديًا 

.
)1((

نابعًا من رغبة الدول العربية يف الق�صاء عليها

اأمن  �صمان  اإن  الأكرثيّة،  مقابل  الأقلّية  عن  له  مقالة  يف  طال،  ي�رسائيل  اللواء  ويقول 

الإطار  اأّنه  الأمن  فيعّرف  فلنائي،  اللواء  اأما  ؛ 
)14(

احليوية م�صاحلها  على  احلفاظ  هو  الأّمة 

الذي يعمل فيه اجلي�ش كجزء من جهد قومي عام يعرّب عن جممل قدرات الدولة ل�صمان 

.
)1((

وجودها

الإ�رسائيليون  الع�صكريون  منه  ي�صتقي  الذي  املنبع  هي  الإ�رسائيلي  الأمن  نظرية  اإّن 

ا�صرتاتيجياتهم  عليه  ترتكز  الذي  الأ�صا�ش  اأّنها  كما  عقائدهم؛  بناء  ثّم  ومن  توّجهاتهم، 

واأ�صاليبهم يف اإدارة ال�رساع مع الدول العربية، اأو اأّي عدّو يهّدد اأمنهم. كما ترتبط نظرية 

والجتماعية  وال�صيا�صية  القت�صادية  بالعوامل  لها،  ال�صامل  باملفهوم   ، الإ�رسائيلي  الأمن 

والع�صكرية، ولكن مل ُتكتب ب�صكل دقيق. واأّول من �صاغ النظرية الأمنية الإ�رسائيلية هو 

ديفيد بن غوريون، والتي ُعرفت بثالثية بن غوريون: الردع والإنذار واحل�صم ، والتي مل 

ال�صابق  القائد  اللواء ديفيد عفري،  تعد �صاحلة ب�صفتها املعيار الأوحد والرئي�ش، ح�صب 

.
)16(

ل�صالح اجلو ال�رسائيلي

http://www.cssrd.  : العدد ))، ت�رسين الثاين  1996  ، �ش 0) الرابط الأو�صط،  �صوؤون  )1- جملة 
org.lb

الأوىل،  الطبعة  العربية،  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  ترجمة  الثمانينيات،  يف  اإ�رسائيل  اأمن  واآخرون،  األون  يغاآل   -14
بريوت، 1980م، �ش62.

الأبحاث  مركز  �صالحات،  فيا�ش  حممد  ترجمة  الإ�رسائيلي،  الأمني  الو�صع  واآخرون،  �صيف  زئيف   -1(
والدرا�صات الفل�صطينية، نابل�ش فل�صطني، كانون اأول 1999م، �ش )12.

موؤ�ص�صة  الأوىل،  الطبعة  الأخري،  العقد  يف  اإ�رسائيل  وحروب  الإ�رسائيلية  الأمنية  العقيدة  حيدر،  رندة   -16
الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت لبنان، )201م، �ش24.
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علمي  ب�صكل  الأمنية  العقيدة  وكتابة  و�صياغة  لتطوير  عّدة  حماولت  جرت  وقد 

1998، ور�صة  اإ�صحاق مردخاي، حيث �صّكل يف العام  ِقبل  ومنهجي؛ الأوىل كانت من 

جمّلدات،  خم�صة  يف  ُجمعت  وهي  الأمنيني؛  واخلرباء  امل�صوؤولني  كبار  بح�صور  عمل، 

ولكنها مل ُتعر�ش على املجل�ش الوزاري امل�صّغر. واملحاولة الثانية كانت من ِقبل الوزير دان 

مريديدور، الذي �صّكل يف العام 2006 جلنة �صدرت عنها تو�صيات، وقّدمت لوزير الأمن 

الأهداف  �صياغة  اآيزنكوت  غادي  حاول  ولحقًا،  ؛ 
)1((

ُتقر مل  اأي�صًا  ولكنها  »موفاز«؛ 

القومية وال�صرتاتيجية الع�صكرية، والتي يف حال ف�صل حتقيقها توؤّدي اإىل تهديد وجودي 

للكيان الإ�رسائيلي. وقد حّددتها الوثيقة ال�صرتاتيجية للجي�ش الإ�رسائيلي فيما عِرف بوثيقة 

، وهي :
)18(

غادي اآيزنكوت

- �صمان وجود دولة اإ�رسائيل وحماية �صالمتها اجلغرافية واأمن مواطنيها و�صّكانها.

- احلفاظ على ِقيم دولة اإ�رسائيل و�صبغتها كدولة يهودية دميوقراطية وكبيت لل�صعب 

اليهودي.

- �صمان املناعة الجتماعية والقت�صادية لدولة اإ�رسائيل.

- تعزيز موقع دولة اإ�رسائيل الدويل والإقليمي �صمن �صعي لل�صالم مع جريانها.

نظرية الأمن الإ�رسائيلية مقابل التهديد الب�رسي واجلغرايف العربي

اأمنها،  ل�صمان  اإ�رسائيل«  ُتنتجها  التي  املفاهيم  الإ�رسائيلي »جمموعة  الأمن  نظرية  تعني 

التهديدات  يتّم حتديد  اإطارها  التي يف  والأ�صاليب  واملبادئ  القواعد  من  اأو هي جمموعة 

وطرق مواجهتها، عرب ال�صتغالل الأمثل للقّوة الع�صكرية، يف مقابل حتجيم القّوة العربية، 

؛ ويعترب الباحثون اأن نظرية الأمن الإ�رسائيلي 
)19(

مثل ال�رسبة ال�صتباقية اأو احلرب الوقائية

الإقليمي  املجال  بحماية  اخلا�صة  والعملية  النظرية  والحتياجات  التدابري  جمموعة  حتّدد 

)1- املرجع نف�صه، �ش).
18- غادي اآيزنكوت، ا�صرتاتيجية اجلي�ش، ني�صان 2018 �ش 11.

19- يو�صي بيليد، ندوة حتت عنوان “حزب اهلل ل يت�صلح من اأجل القيام با�صتعرا�صات ع�صكرية”، موقع واله، 
بتاريخ 18-12-2010.
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واحليوي للكيان، والذي ل يقت�رس على البعد اجلغرايف فقط، بل ي�صمل اجلوانب الع�صكرية 

اتخاذها  الواجب  والتدابري  التو�صعية  والأهداف  وال�صيا�صية  والأيديولوجية  والقت�صادية 

، ومنطقة غرب اآ�صيا.
)20(

لتكري�ش ال�صيادة ال�صهيونية على الأرا�صي املحتلة

الع�صكرية  القّوة  تعزيز  تت�صمن  ل  الإ�رسائيلي  القومي  الأمن  نظرية  فاإن   ، وبالتايل 

وح�صب، بل وت�صمل اأي�صًا ال�صيا�صة اخلارجية والتقدير ال�صرتاتيجي، ومدى التناق�ش اأو 

التقارب الفكري بني الكيان  والدول املجاورة، وحتديد اأماكن الق�صور ونقاط ال�صعف 

لدى هذه الدول ونقاط التفّوق معها.

ون�صتطيع القول اإّن اإ�رسائيل بنت نظريتها الأمنية على التقدير الدقيق واملتوا�صل جلوانب 

القّوة وال�صعف للبلدان العربية؛ فهي دولة ع�صكرية بالدرجة الأوىل. لذلك ان�صّب اهتمام 

اأم�صت تابعًا  ال�صيا�صة اخلارجية، والتي  الناحية الع�صكرية قبل  اإ�رسائيل الأمني الأّول على 

وامل�رسوعية  للمواجهة  الدائم  ال�صتعداد  توفري  بهدف  الع�صكرية  لالحتياجات  يخ�صع 

»ال�صيا�صية والقانونية«؛ وبالتايل فقد �صاغت اإ�رسائيل نظرية اأمنها القومي طبقًا ل�صرتاتيجية 

وتكتيك حربيني، بالعتماد على اإدراك دقيق لإمكانيات الدول العربية املواجهة لها، والتي 

تتمثل بثالثة عوامل رئي�صية هي: عامل التفّوق الب�رسي العددي للدول العربية، والقدرة 

القت�صادية الهائلة، والرقعة اجلغرافية  التي توؤّمن عمقًا ا�صرتاتيجيًا لهذه الدول. 

 وكّل تلك العوامل وّفرت للعرب  قدرة عالية لإدارة �رساع اأوحرب طويلة الأمد، لي�ش 

با�صتطاعة اإ�رسائيل حتّملها، ب�صبب املحدودية الب�رسية واجلغرافية والقت�صادية لديها؛ ولذلك 

ت�صعى اإ�رسائيل دومًا اإىل تقلي�ش مّدة احلروب واإلزامية ك�صب تلك احلروب واملعارك �صد 

العرب، ومنعهم من ك�صب ولو حرب واحدة، ما يعني تهديداً وجوديًا لإ�رسائيل، بخالف 

العرب الذين ل تت�صّبب هزميتهم يف اأي معركة اأو حرب يف خلق خطر وجودي عليهم، 

لعتبارات الأر�ش وال�صكان والتاريخ املذكورة اآنفًا. 

20- اإح�صان مرت�صى، الأمن القومي “الإ�رسائيلي “ يف تطوراته املفهومية والعمالنية، مركز باحث للدار�صات، 
بريوت، ل ت، �ش)).
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اأمنها  نظرية  �صياغة  لأجل  احل�صبان  يف  الأ�صا�صية  العوامل  هذه  اإ�رسائيل  اأخذت  وقد 

يتّم من  العوامل يف اجتاهني: الأّول اجتاه نظري عام،  القومي، والتي ترّكزت وفقًا لهذه 

خالله و�صع املبادئ واملنطلقات؛ والثاين، وهو الأهم، اجتاه ا�صرتاتيجي ع�صكري خا�صع 

تتكامل نظرية  التحام هذين الجتاهني  ال�صيا�صية واجلغرافية والع�صكرية؛ ومن  للموؤّثرات 

.
)21(

الأمن القومي الإ�رسائيلي

الردع، الح�سم، بناء القّوة وت�سغيلها : م�سطلحات جوهرية

لقد اأكد بن غوريون مّرة تلو الأخرى اأّنه يجب على اإ�رسائيل اأن تت�رسف على افرتا�ش 

اأن حربًا جديدة قد تندلع يف كل حلظة؛ واأراد الإجابة على �صوؤال م�صريي يواجه الدولة 

النا�صئة بقوله: »كيف ميكن حتقيق الأمن ل�صعٍب قليل العدد، يعي�ش يف دولة �صغرية امل�صاحة 

 .
)22(

وحمدودة املوارد، وحُماطة بكرثة عددية معادية«

وبناًء على هذا الت�رسيح، تدرك القيادة الإ�رسائيلية اأّن الإجابة على هذا ال�صوؤال لي�صت 

الدولة والكرثة  املتمّثلني يف �صغر حجم  ال�صوؤال  التغّلب على حموري  �صهلة، واأّنه يجب 

اللتني  الإ�رسائيلي  الأمن  لنظرية  اأ�صا�صيتني  ركيزتني  حتديد  على  التفاق  فتّم  لها؛  املعادية 

متّثلتا بالآتي: ع�صكرة ال�صعب كّله، والعتماد على قّوة كبرية من الحتياط، ونقل احلرب 

للثالثية  امل�صائل حمكومة  التهديد. وهذه  الداخل الإ�رسائيلي عن  العدو، وحتييد  اأر�ش  اىل 

الأمنية: الردع، الإنذار، واحل�صم.

وقد اعُترِب م�صطلح الردع، الذي اعتِمد عليه يف التفكري الأمني لإ�رسائيل، حُمرّياً واإ�صكاليًا؛ 

التي  املقاومة،  الإ�رسائيلي ولي�ش وفق معايري حمور  اجلي�ش  معايري  دائمًا  مر�صوٌم وفق  فهو 

لديها و�صعيتها الثقافية والقيادية وال�صعبية اخلا�صة؛ واأكرب دليل تاريخي على ف�صل حتّقق 

مفهوم الردع ،هو اأّن احلرب التي انت�رس فيها اجلي�ش الإ�رسائيلي بكّل و�صوح وهِزم فيها 

الأوىل، ال�صالح للدرا�صات ال�صرتاتيجية،  الطبعة  الإ�رسائيلي،  الأمن  ونظرية  الف�صاء  طاهر، حرب  21- عالء 
باري�ش،�ش 2) .

22- لورن اإيغال، تكوين اجلي�ش الإ�رسائيلي ، ترجمة عثمان �صعيد العودة، لبنان، �ش 11.
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بالعك�ش، كان  بل  ال�صّتة؛  الأيام  فيها حرب  الردع؛ ونق�صد  املقابل، مل حتّقق  العرب يف 

اأّن  ؛ وحّتى 
)2((

اأ�صعاف لتطوير القدرات امل�رسية وزيادة حجم جي�صها ثالثة  ذلك حافزاً 

اإىل عملية »عمود ال�صحاب« هو تاآكل يف الردع  من دللت خروج اجلي�ش الإ�رسائيلي 

.
)24(

الإ�رسائيلي الذي ت�صّكل، ح�صب راأيه، من عملية »الر�صا�ش امل�صكوب«

وم�صطلح احل�صم اأي�صًا هو من امل�صطلحات التي دارت حولها نقا�صات طويلة لتحديد 

اكتماله.  قبل  التهديد  اإحباط  تعني  الأ�صا�صية،  الأمنية  النظرية  ويف  وجوهرها.  مفهومها 

ولفهم مفهوم احل�صم، ل بّد من فهمه كجزء من م�صطلحات اأخرى يعتربها اجلي�ش اأهدافًا 

اآيف كوبر  الدكتور  . وقد عّرف 
)2((

والردع ال�صتيعاب  احل�صم،  النت�صار،  مثل  لعملياته، 

مفهوم احل�صم اأّنه �صْلب اخل�صم القدرة على القتال خالل احلرب، بحيث يكون النتعا�ش 

ت�صغيل  على  وقدرته  برناجمه  عرقلة  اأّنها  اآخرون  وعّرفها  متدنّية؛  معقولّية  ذو  هو  منها 

.
)26(

قّوته

كثرياً ما يِرد على ل�صان كبار ال�صّباط، ويف الكتب واملجالت الع�صكرية الإ�رسائيلية ، 

م�صطلح »بناء القّوة«؛ وهذا امل�صطلح ُيعترب من امل�صطلحات الأ�صا�صية لفهم نظرة العدّو 

اإىل تطّور البنية القتالية لقّواته الع�صكرية مقابل التهديدات املحتملة؛ فهو يقوم ببناء واإعداد 

اجلي�ش من خالل اخلطط اخلم�صية ب�صكل اأ�صا�صي. وبناء القّوة هو عملية تغيري م�صتمّرة يف 

التنظيم الع�صكري وحجمه وتقنياته وقدراته ب�صكل دوري روتيني وطارئ، من اأجل اأداء 

.
)2((

املهمات امل�صتقبلية؛ وهو ينبثق من عملية تكّيف مع البيئة الديناميكية والواقع احلايل

بتاريخ -01 اأين؟  اإىل  القّوة اجلويّة  2011م، مقالة  ))4، حزيران  العدد  )2- داف متري، جملة معرخوت، 
.06-2011

الأمن  درا�صات  معهد   ،2012 الثاين  ت�رسين  يف  غزة  قطاع  ال�صحاب  عمود  عملية  بعد  بروم،  �صلومو   -24
القومي، 2012م، �ش).

)2- ندوة حوارية مب�صاركة يت�صحاق بريك واإيتاي بارون، مكور ري�صون، بتاريخ 08-12-2019.
26- موقع معهد اأبحاث القتال الرّبي، بتاريخ 01-04-2010.

)2- �صعبة العمليات يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ، بناء القّوة ، جملة بني هكتافيم، مركز دادو للتفكري الع�صكري متعدد 
املجالت، اجلزء الثاين، العدد 2019 ،)م.
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الجيل الأّول من روؤ�ساء الأركان وتاأ�سي�ص الجي�ص مقابل تهديدات محدودة

كان  والذي  الإ�رسائيلي،  للجي�ش  اأركان  رئي�ش  اأّول  دوري  يعقوب  غوريون  بن  عنّي 

رئي�صًا للهاغانا، ومن خّريجي اجلي�ش الربيطاين. ومن اأبرز الأمور التي واجهها هي اإعداد 

اجلي�ش و�رساء ال�صالح وتوحيد الع�صابات ال�صهيونية يف بوتقة جديدة هي »جي�ش الدفاع 

الإ�رسائيلي«، ملواجهة احلرب العربية الأوىل، اأي ما اأطلقوا عليه »حرب ال�صتقالل«. لقد 

كان التحّدي الأ�صا�صي مع اجلانب العربي يف ذلك الوقت هو احلفاظ على �صلة الو�صل 

بني امل�صتعمرات ال�صهيونية وتاأمني الطرقات بني بع�صها البع�ش.

خّريجي  من  يدين«،  »يغاآل  نائبه  مكانه  وا�صتلم  دوري،  يعقوب  ولية  فرتة  انتهت 

اجلي�ش الربيطاين اأي�صًا. وقد بداأ مهامه يف تنظيم وترتيب ُبنية اجلي�ش، فقام بتق�صيم قيادات 

عب، وطّور من النظريات القتالية منوذجًا �صبيهًا بالأمنوذج الربيطاين، فحّول  املناطق وال�صُّ

التي  التهديدات  اأبرز  ومن  الحتياط.  على  يرتكز  نظامي  جي�ش  �صكل  اإىل  الع�صابات 

واجهت »يدين« يف هذه الفرتة هي العمليات الفدائية املحدودة.

الأركان؛  رئا�صة  يف  مكليف  مردخاي  الثالث  الأركان  رئي�ش  ُعنّي   ،19(2 العام  يف 

وهو كما �صابقيه من خّريجي اجلي�ش الربيطاين، وكان هّمه زيادة عديد اجلي�ش الإ�رسائيلي، 

حيث زاد عن اجلي�ش امل�رسي والأردين وال�صوري، واأن�صاأ ب�صغط  من بن غوريون الوحدة 

الغتيال،  نحو عمليات  نزوعه  اأفكار مردخاي  �صارون. ولفت يف  بقيادة   101 اخلا�صة 

حيث كان من اأوائل روؤ�صاء الأركان الذين و�صعوا خططًا لتنفيذ اغتيالت تطال م�صتويات 

�صيا�صية وع�صكرية يف �صوريا. فح�صب ما ورد يف مذّكرات �صاريت اأّنه طلب الإذن بحّرية 

.
)28(

الت�رسف لقتل زعيم �صوريا الكولونيل ال�صي�صكلي

مو�سيه ديان ونظرية جباية الثمن.. ل�سكوف وت�سور تكري�ص لما �سبق 

لروؤ�صاء الأركان حتى ذلك  لهيئة الأركان، مل يكن  حّتى جميء مو�صيه ديان وا�صتالمه 

الوقت ح�صور �صعبي وميداين وا�صع وكبري. قام ديان بنقلة نوعية على م�صتوى احل�صور 

م�رس،  القاهرة،  للكتاب،  العامة  امل�رسية  الهيئة  الإ�رسائيلية،  الوثائق  يف  م�رس  حروب   ، البحريي  حممد   -28
2011م، �ش)).
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امليداين والع�صكري وال�صيا�صي، ومن اأبرز اأعماله اأّنه عار�ش ال�صيا�صة الدفاعية التي فِر�صت 

على اجلي�ش، وبداأ ينتقل اإىل املبادرة والهجوم وتنفيذ �رسبات ع�صكرية وقائية وعمليات 

ا�صتباقية وثاأرية. ففي العام ))19 كرثت العمليات النتقامية التي نّفذها اجلي�ش، وبداأ يعّزز 

.
)29(

من فتح امل�صارات والطرقات التي تعطيه اإمكانية اأكرب للعمليات الهجومية

كتب ديان يف يومّياته: »لي�ش بو�صعنا حماية كّل اأنبوب من النفجار، وكّل �صجرة من 

القتالع، لكن مُيكننا بقّوتنا حتديد ثمن مرتفع لدمنا؛ ثمٌن اأغلى مّما ميكن لقرية عربّية، اأو 

دول عربّية اأو جي�ش عربي، اأن تبذل عناء دفعه«.

 ديان الأ�صطورة مل يظهر اإّل على اإثر حرب �صيناء 6)19، حيث خرج فيها اإىل حرب 

ا�صتباقية بتعاون دويل، هدفه تدمري التواجد امل�رسي يف �صبه جزيرة �صيناء وقطاع غّزة، وتاأمني 

.
)(0(

حّرية املالحة يف خليج العقبة، وامل�صا�ش بهيبة جمال عبد النا�رس واإ�صقاط حكمه

على اأثر ان�صحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من �صحراء �صيناء التي احتّلها يف العدوان الثالثي 

اإقليمي  عمق  على وجود  ترتكز  والتي  الآمنة،  احلدود  فكرة  تتبلور  بداأت  6)19م،  عام 

الدفاع  التي ميكن  اأو احلدود   ،
)(1(

اأ�صكول اآلون وليفي  يغال  وموانع طبيعية كما حّددها 

.
)(2(

عنها كما اعتربها اأبا اإيبان، اأو احلدود الرادعة كما اأكدتها غولدا مائري

 حاولوا يف قيادة اجلي�ش اأن ي�صعوا اإىل التعوي�ش عن التفّوق الكّمي عرب اإيجاد تفّوق 

القادر على ك�صب احلرب هو  اجلي�ش  »اإّن   : بقوله  اآلون عن ذلك  يغال  فقد عرّب  كيفي. 

وحده اجلي�ش الذي يردع؛ واإن الأمل يف الردع ل يعتمد على القّوة الع�صكرية وحدها، 

29- عمي �صامري، املو�صوعة الع�صكرية الإ�رسائيلية - �صالح الهند�صة، ترجمة دار اجلليل، الطبعة الأوىل، املجلد 
1989 ،)م، �ش))-4).

0)- يغاآل الون واآخرون، تطور العقيدة الع�صكرية الإ�رسائيلية خالل )) عامًا، الطبعة الأوىل، موؤ�ص�صة الدرا�صات 
الفل�صطينية، )198م، �ش9).

1)- العباد اإبراهيم، مدخل اإىل ال�صرتاتيجية الإ�رسائيلية، مركز الأبحاث الفل�صطيني، بريوت، 1)19م، �ش)1 
و26.

2)- املو�صوعة الفل�صطينية، املجلد الأول، �ش98).
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 .
)(((

ولكن على التاأكيد من اأن هذه القّوة �صُت�صتخدم يف الوقت املنا�صب وبطريقة حا�صمة«

اخلام�ش  الأركان  كرئي�ش  و1961،   19(8 العام  بني  ل�صكوف،  حاييم  ا�صتالم  فرتة 

الربنامج  وبداية  القّوة  بناء  يف  تعاظم  فرتة  وكانت  وا�صعة؛  تهديدات  ت�صهد  مل  للجي�ش، 

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

الجتماعي الذي كان يعي�صه الكيان يف ذلك الوقت، ب�صبب ما ُعرف يف حينها بـ »ليلة 

؛ وقد ا�صتلم خَلفه »ت�صفي ت�صور«، وكان اجلي�ش يف كل تلك الفرتة يقوم ببناء 
)(4(

البّطة«

تطوير  فتّم  مّرت،  التي  احلرب  اأ�صا�ش  على  ولي�ش  القادمة  احلرب  مع  يتنا�صب  مبا  قدرته 

يف  حا�صم  دور  لها  �صيكون  التي   ، العام)196م  يف  »مرياج)«  طائرة  و�رساء  اجلّو  �صالح 

.
)(((

حرب الأيام ال�صتة

الجيل الثاني من روؤ�ساء الأركان: بين التو�سع، ال�ستنزاف ، وتاآكل نظرية الردع

اإّن اأهم اجناز حتّقق من وراء ك�صب اإ�رسائيل حلدود جديدة يف مرحلة ما بعد حرب عام 

)196 بالن�صبة لالأمن القومي الإ�رسائيلي، هو عزل البالد واإبعادها عن خطر التقهقر الكارثي 

يف حرب تقليدية �صاملة. فلقد غرّيت حرب عام )196 الو�صع الإقليمي لل�رساع العربي- 

اإ�رسائيل خالل احلرب من احتالل م�صاحات ل  ؛ وا�صتطاعت 
)(6(

الإ�رسائيلي تغرّياً جذريًا

باأ�ش بها من اأرا�صي تلك الدول، اإذ انتزعت �صيناء وقطاع غّزة من م�رس، وال�صّفة الغربية 

التي   
)(((

امل�صاحة اأ�صعاف  اأربعة  يعادل  مبا  �صوريا،  من  اجلولن  ومرتفعات  الأردن،  من 

كانت حتتّلها اإ�رسائيل قبل حزيران )196، الأمر الذي وّفر لها جزءاً من العمق ال�صرتاتيجي 

33-Glubb, John Bagot. A Soldier with the Arabs, London, Hodde.r, P49. 
4)- يديعوت اأحرونوت ، ))1) ، 9)2-4-19.

))- زئيف �صيف، املو�صوعة الع�صكرية الإ�رسائيلية - �صالح اجلو الإ�رسائيلي، ترجمة دار اجلليل، الطبعة الأوىل، 
املجلد 1989 ،1م، �ش82.

36- David Rodman, The Israeli security theory, Middle East Review of International Affairs, 
December2001.p188-207

عدنان ال�صيد ح�صني، التو�صع يف ال�صرتاتيجية الإ�رسائيلية، الطبعة الأوىل، دار النفائ�ش، بريوت ، لبنان،   -((
1989م، �ش)4.
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وثروات طبيعية ويد عاملة رخي�صة ، حيث مل تعد مراكز التجمع ال�صكاين فيها، واملرافق 

ال�صناعية والع�صكرية، يف مرمى اجليو�ش العربية اأو القّوات غري النظامية.

من هنا بداأ التفكري يف اإقامة م�صتوطنات من اأجل اأن يكون لها دور اأمني وع�صكري يف 

اإدارة ال�رساع. فقد اعترب )اإ�صحاق( رابني، رئي�ش الأركان اآنذاك، اأّن للم�صتوطنات دوراً 

ا�صرتاتيجيًا يف تقوية الو�صع الأمني، وتهدف اإىل جتديد وتو�صعة احلدود التي ميكن الدفاع 

؛ كما وطّور من تكتيكات العمليات النتقامية من خالل ا�صتخدام �صالح اجلّو يف 
)(8(

عنها

.
)(9(

عمليات وغارات حمدودة

حرب  اإجنازات  على  املحافظة  على  العمل  املرحلة  هذه  يف  ال�رسائيلي   اجلي�ش  بداأ 

حزيران )6، فانتقل بني حرب )6 وحرب ت�رسين)) اإىل تعزيز الدفاعات، واأن�صاأ ما ي�صّمى 

العامني   قيادة اجلي�ش بني  ا�صتلم  الذي  الثامن  الأركان  ا�صم رئي�ش  ، على  بارليف«  »خط 

1968و ))19، كتكري�ش ل�صيا�صة النكفاء والنتظار لت�صوية �صيا�صية. اأبرز التهديدات التي 

نوعها،  من  جديدة  حربًا  كانت  التي  ال�صتنزاف  حرب  تهديد  هي  »بارليف«  واجهت 

.
)40(

واعُتربت من اأعنف واأق�صى احلروب التي خا�صتها ت�صكيالت اجلي�ش

)4)19 -2)19م(،  اجلي�ش  التا�صعة يف  الأركان  هيئة  رئا�صة  األيعازر  دافيد  ا�صتالم  مع 

وجد نف�صه معنيًا ب�صكل كبري يف مواجهة التهديد اجلديد ملنظمة التحرير يف لبنان ، بعد 

انتقالها من الأردن على اأثر ما عِرف بـاأيلول الأ�صود عام 0)19، عرب البدء بنوع جديد من 

 ،19(2 اأيار  اأبرزها عملية حترير املخطوفني من طائرة »�صابينا« يف �صهر  العمليات، كان 

العام  من  ني�صان  يف  الغربية  بريوت  يف  ل«فتح«  اأهداف  �صد  ال�صباب«  »ربيع  وعملية 

))19. ولكن ح�صول حرب ت�رسين مع م�رس دفعه اإىل مكان اآخر مغاير ملا خّطط له.

كان حلرب ت�رسين ))19، والهزمية الع�صكرية املدوّية التي تعّر�ش لها الكيان، اأثر كبري 

يف �صقوط الأ�صطورة ال�صهيونية؛ لذلك جتد تلك احلرب حا�رسة دائمًا يف اأدبيات اجلي�ش 

8)- �صحيفة جريوزاليم بو�صت الإ�رسائيلية، ))01-19-)0.
9)- زئيف �صيف، املو�صوعة الع�صكرية الإ�رسائيلية- �صالح اجلو الإ�رسائيلي، مرجع �صابق، �ش)).

40- زئيف �صيف، املو�صوعة الع�صكرية الإ�رسائيلية �صالح اجلو الإ�رسائيلي، املرجع ال�صابق ، �ش108.
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الأحداث  حول   ،  9-10-19(( يف  هم�صمار«،  »عل  �صحيفة  قالت  فقد  الإ�رسائيلي. 

كّنا  عندما  واأم�صكونا  فاجوؤونا  وامل�رسيني  ال�صوريني  »اإن  ت�رسين:  حرب  يف  املت�صارعة 

. كما واهتّزت نظرية الأمن الإ�رسائيلي القائمة على التفّوق 
)41(

نثق بقّوتنا اأكرث مما ينبغي«

يف  األيعازر  دافيد  التا�صع  الأركان  رئي�ش  ف�صل  وبذلك  ؛ 
)42(

اخلاطفة واحلرب  الع�صكري 

ا�صتثمار  اإمكانية  عدم  وبالتايل  والردع؛  الإنذار  بعنوان  وخا�صة   ، الأمنية  النظرية  تطبيق 

القوات النظامية املوؤلّفة من ))1 دبابة، والتي كانت يف ه�صبة اجلولن، يف املهام الدفاعية 

.
)4((

املطلوبة

منذ  عت  و�صِ التي  الإ�رسائيلية  الأمنية  النظرية  تنتقد  النخب  بداأت  ت�رسين  حرب  بعد 

اخلم�صينيات ومل تتعر�ش للتطوير والتح�صني؛ وهذا ما اأ�صار له املوؤّرخ والأ�صتاذ اجلامعي 

اأفيعاد كلينربج، الذي انتقد اآليات اتخاذ القرار يف الكيان، واأّن حرب ت�رسين مل ُتبّدل من 

النظرية الأمنية ب�صكل جوهري، بحيث مل يتم بناء جي�ش كبري وقوي ينقل احلرب ب�رسعة 

.
)44(

اإىل اأر�ش العدو

روؤ�ساء اأركان ال�سبعينات ... تهديدات غير نظامية

اتفاقية  الإ�رسائيلي  انتهاء حرب ت�رسين ، وّقعت م�رس والكيان  بعد ثالث �صنوات من 

�صماًل.  8)19-4)19م(  العا�رس موردخاي غور)  الأركان  رئي�ش  اأنظار  فتحّولت  �صالم، 

ففي فرتة املفاو�صات مع م�رس، تنامت قدرات منظمة التحرير الفل�صطينية التي اأن�صاأت ُبنية 

ة انطالق لعمل منظمة  حتتية يف اجلنوب اللبناين، عِرفت بـ»فتح لند«؛ وحتّول لبنان اإىل من�صّ

بالدولة  اإىل �صبه جي�ش نظامي وكيان �صبيه  العامل، فيما حتّولت املنظمة  اأنحاء  التحرير يف 

ولديها بنى حتتية. ولذلك وجد اجلي�ش الإ�رسائيلي اأن منظمة التحرير لن ترحل عن لبنان ما 

41- جملة املوقف، العدد )198 ،)4، �ش20.
42- عدنان ال�صيد ح�صني، التو�صع يف ال�صرتاتيجية الإ�رسائيلية،مرجع �صابق، �ش 8).

)4- حممد البحريي ، حروب م�رس يف الوثائق الإ�رسائيلية، مرجع �صابق، �ش229 -226.
44- املرجع ال�صابق، �ش9)2.
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؛ وح�صلت عّدة عمليات 
)4((

مل ي�صعر قادتها بخطر وجودهم يف بريوت وتغيري النظام هناك

يف �صافوي وكريات �صمونة وبيت �صان، جعلت نظرية الردع حتت الختبار جمّدداً، فانتقل 

اجلي�ش اإىل تطبيق النظرية عرب عملية ع�صكرية جنوب الليطاين »عملية الليطاين« ، يف �صهر 

واإبعاد  لند«  »فتح  لإزالة   ،19(8 عام  غور  موردخاي  خدمة  يف  الأخري  العام  من  اآذار 

التهديد الفل�صطيني عن �صمال الكيان.

دخل رئي�ش الأركان احلادي ع�رس رفئيل اإيتان ))198 – 8)19م( وقد اآمن من خالل 

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

حتت ا�صم »�صالمة اجلليل«، واعتبار اإيتان اأن هذه احلرب هي حرب دفاعية كباقي احلروب 

ال�صابقة، ولكنها بتكتيك هجومي هدفه الق�صاء على الوجود الفل�صطيني، الذي اأّدى من 

.
)46(

عام )196 حتى العام 1982 اإىل مقتل 92)1 �صخ�ش واإ�صابة 6246 اآخرين

من الأعمال التي طّبق فيها اإيتان فكرة الذراع الطويلة للجي�ش وفكرة الإحباط واحل�صم 

املفاعل  لتدمري  الأوامر  فيها  اأعطى  التي  »اأوبرا«  عملية  هي  وجتّذره،  التهديد  تنامي  قبل 

يزال  اخلميني ل  )الإمام(  بقيادة  الإيراين  التهديد  الوقت كان  العراقي؛ يف ذلك  النووي 

ُيتابع عن بعد دون دخوله مرحلة التهديد الفعلي.

من  �رسقي  رئي�ش  اأّول   ، ليفي  مو�صيه  اجلرنال  الأركان  رئا�صة  ا�صتلم  )198م  العام  يف 

اأمنية  واإيجاد منطقة  الأّويل  ان�صحاب جتاه  العراقيني، فكانت يف عهده عملية  املهاجرين 

اجلي�ش  بناء  �صعيد  على  مهّمة  تغيريات  اأّي  وليته  فرتة  يف  جتر  ومل  اللبناين؛  اجلنوب  يف 

وحت�صني وتطوير النظرية الأمنية، على الرغم اأّنه كّر�ش نظرية اليد الطويلة يف عملية »ال�صاق 

اخل�صبية« يف ا�صتهداف منظمة التحرير على بعد 00)2 كلم يف تون�ش، يف ت�رسين الأول من 

، مّما عّزز الردع ونظرية جبابة الثمن ولو يف مناطق بعيدة.
)4((

العام )198م

)4- دافيد �صانوف، مذّكرات اأرييل �صارون، الطبعة الأوىل، ترجمة اأنطوان عبيد، مكتبة بي�صان، بريوت، لبنان، 
1992م، �ش))4 و)64.

46- املرجع ال�صابق ، �ش ))6.
)4- اأفيغدور �صاهان، مقال اإعادة النظر يف الدائرة الثالثة، املوقع الإلكرتوين العربي ملركز دادو،
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»جي�ش �صغري ومتطور« هو من امل�صطلحات التي اأدخلها رئي�ش الأركان الثالث ع�رس 

دان �صمرون يف اجلي�ش، كتعبري عن قدرات اجلي�ش يف عمليات الفتك والفعالية القتالية. 

من  جديداً  وتهديداً  واقعًا   1991 والعام   198( الأعوام  بني  فرتة وليته  اجلي�ش يف  واجه 

نوعه، وهو النتفا�صة الأوىل، فتحّولت نظريته من جي�ش ذكي يقاتل ويخّطط للقتال كاأكرث 

الهراوات  يحمل  اإىل جي�ش  عربية،  ومقابل جبهات وجيو�ش  العامل،  اجليو�ش حداثة يف 

تتبلور  بداأت  وهنا  ووح�صية.  بدائية  الطرق  باأكرث  املتظاهرين  لقمع  واحلجارة  والع�صي 

فكرة القتال مقابل منظمات تتبّنى حرب الع�صابات، والتي اأ�صبحت لحقًا مع حزب اهلل 

مدر�صة خا�صة.

»نحا�ص ت�سيفع« ... حرب ال�ستنزاف الثانية، الن�سحاب من لبنان وتعديل النظرية

التهديدات  خارطة  اإىل  جديدة  تهديدات  دخلت  �صومرون«،  »دان  ولية  نهاية  مع 

من  »�صكود«  نوع  بال�صتية  ل�صواريخ  الأوىل  للمّرة  »اإ�رسائيل«  تعّر�صت  فقد  ال�صابقة. 

العام  من  الثاين  كانون  يف  ت�صيفع«  »نحا�ش  الإنذار  �صافرات  خاللها  اأطِلقت  العراق، 

؛ مل يح�صل رّد على الرمايات 
)48(

1991م، و�صقطت يف مناطق ح�ّصا�صة يف عمق الكيان

جديد  عنوان  بزيادة  الأمنية،   النظرية  على  جوهرية  تعديالت  ح�صلت  ولكن  العراقية، 

عليها، وهو »احلماية«، والتي �صتتكّر�ش لحقًا يف كل مراحل املواجهة مع حزب اهلل يف 

لبنان، يف مرحلة الت�صعينيات و�صوًل لوقتنا احلايل.

على اإثر تنامي ال�صغوط بعد العام 1992 ، وحتديداً بعد ا�صت�صهاد ال�صيد عبا�ش املو�صوي، 

كان للمقاومة يف لبنان تعديالت بنيوية يف تكتيكات وزخم عملياتها القتالية؛ فقد �صهدت 

تطوراً تقنيًا مهمًا من ناحية زرع العبوات وال�صتباكات املبا�رسة، وتطّور العمليات املرّكبة 

نوع  من  جديدة  للدبابات  م�صادة  �صواريخ  ا�صتخدام  جانب  اإىل  وكمائن،  عبوات  بني 

.)https://2u.pw/4zM(P )20-06-2022 retrieved on @ 

 @ اأحرونوت ،  Ynet املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت  0) �صنة على حرب اخلليج،  عربية،  مقالة   -48
. https://2u.pw/6e(Al
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؛ وقد اعرتف اإ�صحاق رابني يف ذلك الوقت بعمق الأزمة الأمنية التي واجهت 
)49(

»�صاغر«

الكيان يف تلك املرحلة ، حيث ك�صف اأّن حزب اهلل �صّن 882 هجومًا يف ال�رسيط احلدودي 

منذ اأول �صنة )199، واأّن 99 جنديًا قِتلوا يف هذه املنطقة منذ اأن ان�صحبت اإ�رسائيل اإليها 

 .
)(0(

عام )198م

اأمام هذا امل�صهد الذي اأحدث ت�صدعًا عميقًا يف نظرية احل�صم والردع، كان على اإيهودا 

باراك، رئي�ش الأركان الرابع ع�رس ))199-1991م(، اأن يبلور خططًا نارية ل�صتعادة زمام 

املبادرة؛ فنّفذ اخلّطة الأوىل منها يف العام )199 حتت ا�صم »ت�صفية احل�صاب« �صمن ثالث 

مراحل: الأوىل ق�صف املواقع القريبة من القرى، والثانية  ق�صف املواقع على اأطراف القرى، 

اأ�صلحة جوية وبرية، مع  القرى، من خالل  والثالثة مالحقة املجموعات والأفراد داخل 

ا�صتهداف موانئ �صور و�صيدا وتنفيذ ح�صار بحري، والعمل على دفع ال�صّكان واملدنيني 

. كان 
)(1(

�صماًل لل�صغط على الدولة ون�رس الياأ�ش والإحباط والفو�صى بني موؤيدي املقاومة

ال�صيا�صية  العجلة  حتريك  لبنان  مع  حمدودة  ع�صكرية  بعمليات  الدخول  اأهداف  من  جزء 

واملفاو�صات، التي كانت قد بداأت مع الأردن ومنظمة التحرير.

على اإثر تفاهم متوز )199 انتقلت املقاومة للقتال باأريحية عالية؛ فهي حمت املدنيني 

توازن  بذلك  وحّققت  الأمني،  ال�رسيط  يف  الع�صكرية  عملياتها  على  فعل  ردود  اأي  من 

رعب وردع. لذلك دعا رفائيل اإيتان اإىل ا�صتقالة باراك ، واعترب اأّن التفاق هو اإذٌن حلزب 

ا�صتنزاف جديدة ويواجه  باراك نف�صه يف حرب  ؛ فوجد 
)(2(

اهلل بقتل اجلنود الإ�رسائيليني

، واأمام حتديات جوهرية للنظرية الأمنية. فالردع 
)(((

خ�صمًا �رسيع التعلم والتاأقلم والتطور

اأ�صبح مقّيداً ، واحل�صم يعاين من حمدوديات اجلغرافيا والنت�صار والتكتيك امل�صتخدم من 

املقاومة، والإنذار تعّر�ش للت�صوي�ش يف ت�صخي�ش طبيعة املخاطر والتهديدات املتنامية.

49- اإيغال اأفيدان، �صحيفة دافار، )199-)16-0.
0)- �صحيفة النهار، )08-199-)2.

51- Le Monde, 27-07-1993.
2)- افتتاحية هاآرت�ش، )22-08-199.
))- �صحيفة معاريف، )20-08-199.
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اأّنه بداأ  اأمنون �صاحاك )1998-)199(، متّيز عّمن �صبقه  رئي�ش الأركان اخلام�ش ع�رس 

ب�صياغة نظريات قتالية جديدة، فاأ�ّص�ش وحدة اإيغوز لتقاتل حزب اهلل على طريقة حرب 

بعملية  ودخل  قبله،  باراك  اعتمدها  التي  النارية  اخلطط  اأكمل  وبالتزامن،  الع�صابات؛ 

ع�صكرية لإعادة ر�صم قواعد ال�صتباك مع املقاومة يف لبنان، فنّفذ عملية »عناقيد الغ�صب« 

ات  املن�صّ ل�رسب  اللبناين  العمق  يف  خا�صة  قوات  خاللها  �صّغل  والتي   ،1996 العام  يف 

؛ هذه العملية التي ا�صتمرت حوايل 
)(4(

ال�صاروخية ونقل املعركة اإىل نقاط ود�صم املقاومة

)199؛ ولكن نظرية  العام  �صابقتها يف  باتفاقات وتفاهمات، على غرار  انتهت  يومًا   1(

العام  لبنان يف  ب�صبب حادثتني كارثيتني ح�صلتا يف جنوب  �صاحاك مل تدم طوياًل  اأمنون 

)199؛ الأوىل ا�صطدام املروحيتني الع�صكريتني الإ�رسائيليتني، ومقتل )) جنديًا و�صابطًا  

كانا داخلهما؛ والثانية مقتل 12 جنديًا من وحدة ال�صييطت )1 يف كمني اأن�صارية ال�صهري. 

1998م، ا�صتلم �صاوؤول موفاز رئا�صة الأركان العامة ال�صاد�صة ع�رس للجي�ش.  يف العام 

واأبرز ما قام به يف فرتة وليته هو الن�صحاب من جنوب لبنان يف اأيار 2000، والنتفا�صة 

العمق املحتل، وعملية  اإىل عمليات نوعية يف  امتّدت  2000، والتي  اأيلول   28 الثانية يف 

»ال�صور الواقي« يف ال�صفة الغربية يف اآذار 2002م.

اأو ارتدادات  الثانية وعملية »ال�صور الواقي« من انعكا�صات  وميكن اعتبار النتفا�صة 

الن�صحاب من اجلنوب اللبناين، والتي عرّب عنها الكاتب اأوري م�صغاف، واقرتح ت�صمية 

.
)(((

فرتة التواجد يف لبنان اأّنها حرب ال�صتنزاف

الجي�ص دون هدف ... اأيام قتالية اأم حرب �ساملة؟ 

دخل مو�صيه يعلون  العام 2002م من الباب الوا�صع جلهة فكرته حول حتويل التهديدات 

ل ا�صتخدام منط »الإحباط  اإىل حروب اأوعمليات �صد ع�صابات ومنّظمات �صبه دولة، وف�صّ

 ،.www.zman.co.il حمّنكًا ومريراً كما كان، موقع زمان بقي عدواً  اهلل  فينيكل، حزب  بريل  4)- غال 
بتاريخ 28-04-2020. 

“اأّمي خرجت من لبنان” لرئي�ش حركة الأّمهات الأربعة، بتاريخ  لكتاب  نقد  اأوري م�صغاف، هاآرت�ش،   -((
.16-11-2021
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املرّكز«، القائم على ت�صفية �صخ�صيات موؤّثرة وحمورية يف املقاومة؛ فاأعطى ال�صوء الأخ�رس 

لتنفيذ عمليات اغتيال لأحمد يا�صني و�صالح �صحادة )قادة من حركة حما�ش يف غزة(.

ان�صحاب  عمليات  اأكرب  بتنفيذ  يداه  تتلّطخ  اأن  قبل  الأركان  رئا�صة  ترك  يعلون  لكن 

قادها اجلي�ش �صمن عملية »فك الرتباط« مع قطاع غّزة، والتي  للم�صتعمرات  واإخالء 

قام بتنفيذها رئي�ش الأركان الثامن ع�رس دان حالوت�ش مع بداية وليته، والذي هو نف�صه 

�صيدخل يف العام التايل يف حرب لبنان الثانية يف متوز 2006م، ويخرج منها مع نظرية اأمنية 

مه�ّصمة ونظريات قتالية وجدت نف�صها يف بيئة تهديدات جديدة ومفاجئة مل يتح�رسّ لها 

اجلي�ش كما يجب.

دخل اجلي�ش الإ�رسائيلي يف حرب لبنان الثانية على اأ�صا�ش خطط نارية نوعية واأيام قتالية، 

ولكّنه وجد نف�صه يف �صياق حرب برّية مل يرغب بها؛ وهذا ما عرّب عنه حالوت�ش لحقًا 

بقوله اإنه حاول ربط اأرجل اأودي اآدم، قائد املنطقة ال�صمالية، لعدم ال�صماح بتمّدد العملية 

؛ وقد قيل الكثري حينها عن ف�صل الإ�رسائيلي يف مدى اإدراكه ملفهوم احلرب، واأّن 
)(6(

الربيّة

.
)(((

عليه اإعادة بلورة مفاهيم تفعيل القّوة وبنائها وا�صرتاتيجيته يف مواجهة التحديات

حرب متوز التي اأطاحت باأعلى ثالثة م�صتويات قيادية يف الكيان، كانت لها ارتدادات 

ل تزال اأ�صداوؤها تتفاعل حتى وقتنا احلايل. وقد ك�صفت جلنة اخلارجية والأمن يف تقرير لها 

حول احلرب، اأّن املواجهة التي ح�صلت بداأت كعملية ع�صكرية ولي�ش كحرب، واأّنه كان 

.
)(8(

من املفرت�ش ا�صتيعاب مفهوم اأمني جديد ب�صاأن التهديد الذي ح�صل جتاه اجلبهة املدنية

يف  ا�صتقالته  عن  حالوت�ش  دان  اأعلن  من�صبه،  يف  فقط  �صهراً   19 لفرتة  وجوده  وبعد 

ظّل حرب دون انت�صار، وعيوب خطرية يف عمليات اتخاذ القرارات وغياب التخطيط 

دان حالوت�ش يف حرب لبنان الثانية “ بنظرة مبا�رسة”، بتاريخ  مذّكرات  كتاب  نقاًل عن  عنيان مركزي،   -(6
.04-02-2010

الإ�رسائيلي يف احلروب الأخرية؟،  اأحرونوت ، ملاذا ف�صل اجلي�ش  املتقاعد دوف متري، يديعوت  العميد   -((
.28-02-2010

8)- جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�صت، تقرير جلنة درا�صة ا�صتعدادات اجلبهة الداخلية يف حالت الطوارئ، 
2006، �ش 11.



درا�صات باحث
التطّور التاريخي للتهديدات وانعكا�صاتها على النظرية الأمنية الإ�رسائيلية من خالل �صرية روؤ�صاء الأركان )2022 -1948م(

129 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

اأ�صكنازي  غابي  عنه  بدًل  وُعنّي  النا�صئة.  والتحديات  التطورات  ملواجهة  ال�صرتاتيجي 

)2011-)200( كاأّول رئي�ش اأركان من لواء غولين، الذي خرِب واأِلف لبنان يف الريحان 

اأي  من  اأكرث  الأوىل  الدرجة  الربّية يف  القّوات  معنويات  من  ليعّزز  جاء  وهو  وال�صقيف؛ 

التهديدات،  بنوع  �صلة  ذي  وجعله  اجلي�ش  تكييف  اإعادة  على  وعمل  اأخرى،  اأهداف 

وال�صاحة التي من املفرت�ش مواجهتها.

بداأ اأ�صكينازي م�صريته بتنفيذ عمليات الإحباط املرّكزة، فتّم ا�صتهداف املفاعل النووي 

ال�صوري، والتي �صتكون له اإىل جانب حرب متوز تداعيات كبرية ، �صتنعك�ش توثيقًا اأكرث 

؛ واأي�صًا، هو جلاأ اإىل خيار نظرية جّز الع�صب وتقلي�ش 
)(9(

للعالقة بني الأ�صد وحمور املقاومة

فك  عملية  بعد  يتبلور  بداأ  والذي   ، غّزة  قطاع  يف  املقاومة  لقدرات  املت�صارع  التعاظم 

الرتباط، فكان اخليار عملية ع�صكرية حتت عنوان »الر�صا�ش امل�صكوب«، وكاأّنها ميدان 

اختبار ورفع احلالة املعنوية للجي�ش بعد حرب لبنان الثانية.

بداأ اجلي�ش بلورة اخلطط الع�صكرية مقابل التهديد النووي الإيراين احلديث العهد، يف 

الفل�صطينية حلركتي  القدرات  تنامي  الداهم كان  التهديد  ؛ ولكن  اأ�صكينازي  اأيام  اأواخر 

ت�صكيل  �صّجل يف عهده  املتوّقعة. وقد  للتقديرات  حما�ش واجلهاد يف قطاع غزة خالفًا 

اأول بطارية نظامية للقّبة احلديدية يف �صهر اأيار من العام 2010، كموؤ�رّس على النتقال اإىل 

املتنامي؛  ال�صواريخ  تهديد  مقابل  الداخلية  للجبهة  احلماية  م�صتوى  من  زاد  مّما  الدفاع، 

.
)60(

واعُتربت اخلطوة ا�صتيقاظًا متاأّخراً لإ�رسائيل على ا�صرتاتيجية قتال جديدة

الأركان  رئا�صة  غانت�ش  بيني  ا�صتلم  والع�رسين،  احلادي  للقرن  الثاين  العقد  بداية  مع 

الع�رسين للجي�ش الإ�رسائيلي ))201-2011(، مع حتديات مرتاكمة ومرّكبة ومعّقدة. وقد 

جتاه  ميداين،  ع�صكري  اأثر  وذات  خفيفة،  بب�صمة  ع�صكرية  عملية  تنفيذ  خاللها  حاول 

قطاع غزة، والتي افُتتحت باغتيال اأحمد اجلعربي )قائد حما�ش الع�صكري( ؛ واأُطلق على 

بتاريخ  �صكاد،  اهلل:  حزب  اإىل  �صوريا  نقلته  الذي  التوازن  خارق  ال�صالح  هاآرت�ش،  هرئيل،  عامو�ش   -(9
.14-04-2010

60 - عامو�ش هرئيل، هاآرت�ش، بتاريخ 2010-01-11م.
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العملية ا�صم »عامود ال�صحاب«. انتهت احلرب دون ن�رس وا�صح وغياب احل�صم. 

اخلليل،  يف  �صهاينة  لثالثة  اختطاف  عملية  وبعد  وليته،  من  الأخري  العام  بداية  مع 

حما�ش  بني  الحتكاك  وترية  ت�صاعدت  الأخوة«،  اأيها  »عودوا  عملية  على  فعل  وكرّد 

زيادة  اإثر  ال�صلب« على  اإىل عملية ع�صكرية جديدة »اجلرف  الأخري  فلجاأ  والإ�رسائيلي، 

النظرية  اأكرث لعنوان احلماية يف  املّرة مع تعزيز  الداخلية، ولكن هذه  التهديد على اجلبهة 

الأمنية من خالل القّبة احلديدية، مع عملية بّرية لتقوي�ش الأنفاق الهجومية حلما�ش.

لكن، ومع تطّور التهديدات الهجومية ملحور املقاومة يف املجال ال�صاروخي والربي، 

النظرية الأمنية ؛ وهذا ما عرّب عنه حرفيًا قائد  اأ�صا�صي يف  اإىل مرتكز  الدفاع  حتّول معيار 

�صالح اجلو اللواء عيدو نحو�صتان يف موؤمتر خلطة العام 2011:« معيار الدفاع يعك�ش نظرية 

ا�صرتاتيجية لتعزيز الدفاع كمفهوم عمالين حديث التطبيق، كما اأّنه ينعك�ش على النظرية 

.
)61(

الأمنية«

الجي�ص كّله اإلى الدفاع در... بين الذئاب المنفردة واإيران النووية

انتهت   ،201( العام  بداية  ومع  ال�صلب«،  »اجلرف  عملية  انتهاء  من  اأ�صهر  عّدة  بعد 

للواء غولين،  الثاين  املمّثل  اآيزنكوت )2018-)201(،  بيني غانت�ش وعنّي غادي  رئا�صة 

ب�صمة  ميلك  ل  نوعه،  من  جديد  تهديد  مبواجهة  اجلديدة  وليته  بداأ  وهو  املن�صب؛  يف 

ا�صتخبارية ول هويّة ول موؤ�رسات. اإّنها العمليات الفردية واأعمال الطعن، التي جتاوزت 

الإنذار املبكر يف النظرية الأمنية. 

تقدمي وثيقة مكتوبة عِرفت  الأمنية، من خالل  النظرية  بلورة  �صعى لإعادة  اآيزنكوت 

ب�صاأن  اأ�صئلة  على  اإجابات  لتقدمي  منه  حماولة  يف   ، الإ�رسائيلي«  اجلي�ش  بـ»ا�صرتاتيجية 

النظرية  م�صطلحات، مثل احل�صم والنت�صار واحلرب الالتناظرية؛ لكن ا�صطدمت تلك 

الأمنية بتهديدات داخلية وخارجية، و�صاحات متعّددة تبداأ بعرب 48 وتكاد ل تنتهي مع 

61 - جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي، حتدي ال�صالح املنحني وت�صكيل الدفاع الفّعال لدى دولة اإ�رسائيل، 2011م، 
�ش26.
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اإيران. 

واأخرياً ، عّزز الرئي�ش الثاين والع�رسون لأركان جي�ش الحتالل، اأفيف كوخايف )-2019

)202(، من اأن�صطة املعركة بني احلروب، التي اعتربها كخيار بديل عن حرب ع�صكرية 

.
)62(

مفتوحة مع املقاومة، وخيار ما دون �صبح احلرب التي ل اإمكانية خلو�ش غمارها

عّدة  لدى  الع�صكري  الوعي  على  الهجومي  التكتيك  �صيطر  املا�صية  املراحل  خالل 

يف  التوازن  اإعادة  على  العمل  ُبدء   ، كوخايف  عهد  يف  ولكن  الدفاع.  واأهِمل   ، اأجيال 

التفكري بني الدفاع والهجوم، الدفاع عن الأجواء والدفاع عن الأر�ش، ول �صّيما يف ظل 

تنامي قدرات املقاومة الهجومية مع جتربة مرتاكمة من ال�صاحة ال�صورية مقابل امل�صّلحني، 

.
)6((

وجتارب هجومية ذات اأثر يف حروب غزة

اإىل مقاومة  وتربز هنا عملية »حار�ش الأ�صوار«، وما جرى فيها من حتّول املقاومات 

واحدة متجان�صة، وبتن�صيق عاٍل جّداً لأّول مّرة بهذا امل�صتوى يف تاريخ ال�رساع. وقد اعترب 

اللواء الحتياط غر�صون هكوهني اأّن التوّقع باإخ�صاع »حما�ش« كان مبالغًا فيه، واأّن وقف 

.
)64(

اإطالق النار كان مبكراً جّداً، واأّن الكالم عن احل�صم هو غري دقيق ومهني

من اأخطر التحديات التي كانت على راأ�ش الهتمامات لدى الكيان،  حتدي القدرات 

الإيرانية املتزايدة، اإىل جانب اجلراأة، وهي يف العادة لوازم ال�صعور باخلطر، حيث جتتمع 

خطوة  تقّدمت  اإيران  فاإّن  الإ�رسائيلي،  ال�صرتاتيجي  التقدير  وح�صب  اجلراأة.  مع  القدرة 

اإ�صافية يف املواجهة مع الوليات املتحدة و�رسكائها يف املنطقة، من خالل الهجوم على 

اإيران؛  جنوب  فوق  الأمريكية  املاأهولة  غري  الطائرات  ومهاجمة  ال�صعودية  النفط  مرافق 

اإىل اقتحام ال�صفارة  اإ�صافة  اإيران �رسبات للقواعد الأمريكية يف العراق،  وبعدها وّجهت 

62 - اإح�صان مرت�صى، املعركة بني احلروب: تكتيك العجز الإ�رسائيلي، جملة اجلي�ش اللبناين، العدد )40، اآذار 
.2019، @ https://2u.pw/zZ(dz

))4، حزيران 2011م، مقالة القّوة اجلويّة اأىل اأين؟ بتاريخ -01 العدد  )6- دوف متري، جملة معرخوت، 
2011-06 �ش 4-)1.

64- غر�صون هكوهني، القناة ال�صابعة، www.inn.co.il  بتاريخ 2021-)24-0.
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الأمريكية يف بغداد، وم�رسوع ال�صواريخ الدقيقة حلزب اهلل؛ وكّل ذلك جعل اإ�رسائيل اأمام 

، وجعلتها يف حالة 
)6((

حتّديات وجودية �صّعبت عليها العمل وحدها يف املواجهة القادمة

انكفاء يف حّدها الأق�صى منذ ن�صاأتها.

اأرئيل  الباحث  اعترب  للبنان،  التهديدات  من  مرتفعة  بنربة  م�صريته  كوخايف  ختم  وقد 

لفيته اأّنها تعك�ش عدم فهمه جلوهر وطبيعة املواجهة القادمة؛ فهو مل يتعّلم من ِعرب احلرب 

اإجنازات عملياتية. ولكن كالم وتهديد  اإىل  اأن ي�صل  اأّن اجلي�ش ميكنه  الأوكرانية، واعترب 

.
)66(

كوخايف هو و�صف لهزمية ا�صرتاتيجية قادمة

الخال�سة

يعتمد مفهوم ت�صغيل القّوة  ب�صكل اأ�صا�صي على حتذير م�صبق. ويف حال ف�صل التحذير 

امل�صبق، فاإّن ت�صغيل القّوة �صيكون بحّده الأدنى.

احلرب  نظرية  ع�صكري  بنجاح  طّبقتا   196( حزيران  وحرب   19(6 �صيناء  حرب 

تعّر�ش  الردع مل يدم طوياًل، بل  العدو؛ ولكن مفعول  ال�صتباقية ونقل احلرب لأرا�صي 

للتاآكل وال�رسر.

مع  ومتنا�صبة  متالئمة  كانت  وت�صغيلها  القّوة  بناء  م�صتوى  على  اجلي�ش  حت�صريات 

التهديدات املتنامية منذ  اخلم�صينيات حتى الثمانينيات من القرن املا�صي؛ ولكن يف فرتة 

جلي�ش  فكان  املقاومة،  ل�صالح  الطرفني  بني  الفجوة  وتقّل�صت  توازن  ح�صل  الت�صعينيات 

العدو خطط تعالج احلا�رس ول تنظر للم�صتقبل؛ وهذا خالف نظرية الإنذار .

حمور  لدى  القتال  نظرية  يف  القدرات  ميزان  بداأ  احلايل،  القرن  من  الأول  العقد  مع 

املقاومة يتزايد بوترية  اأ�رسع واأعلى من عملية البناء التي اأجراها اجلي�ش الإ�رسائيلي مقابل 

التهديدات واملخاطر املحتملة؛ وهذا ما اأّكدته عدة حروب �صّنتها اإ�رسائيل، يف متوز 2006 

)6- اإيتي بارون واإيتاي �صابريا، التقدير ال�صرتاتيجي لإ�رسائيل 2020-2019، معهد درا�صات الأمن القومي، 
2020م، �ش).

66- اأرئيل لفيته، الإرث اخلطري لكوخايف، هاآرت�ش، بتاريخ 19-06-2022.
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)�صّد لبنان( وحروب غزة خالل الأعوام 2008 و2012 و2014؛ وجتّلت ب�صكل اأو�صح 

يف معركة �صيف القد�ش 2021.

مقّيدة  نف�صها  الإ�رسائيلية  الأمنية  املنظومة  ، وجدت  احلايل  القرن  من  الثاين  العقد  يف 

بني  املعركة  منط  اإىل  خاللها  انتقلت  والتهديدات،  املخاطر  من  جديدة  و�صاحات  باأبعاد 

احلروب كبديل عن العمليات الوا�صعة. وقد واجهت تهديدات خمتلفة، بدءاً من ال�صّكني 

اإقليمية  و»الذئاب املنفردة«، اإىل منظمات اعتمدت حرب الع�صابات، و�صوًل اإىل دولة 

كربى متّثلت باإيران.

زيد  فقد  ثالثية؛  ولي�صت  خما�صية  اأ�صبحت  غوريون«  لـ»بن  املحّدثة  الأمنية  النظرية 

عليها احلماية والدفاع. وبالتايل انتقلت املنظومة الأمنية اإىل موقف دفاعي اأمام التهديدات 

املتنامية؛ وهذا يعني النتقال اإىل مرحلة خطرية قد ُت�صعف من قدرة الكيان املحتل على 

ال�صمود يف احلروب القادمة مع حمور املقاومة.





ندوات المركز الدورية
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حلقة نقا�ش خا�صة حول 

الثروة الغازية والنفطية اللبنانية 

بين الحقوق والح�صار الأمريكي

بتاريخ 22/6/2022، ُعِقدت  يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية 

االإ�رسائيلي  والكيان  لبنان  بني  البحرية  احلدود  تر�سيم  ق�سية   حول  خا�سة  نقا�ش  حلقة 

واأزمة حقل كاري�ش املتنازع عليه بينهما، وذلك بح�سور رئي�ش مركز باحث، الدكتور 

واالأمنية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف  ني  املخت�سّ والباحثني  اخلرباء  من  وعدد  ن�رساهلل  يو�سف 

واالقت�سادية، وهم:

- النائب حممد خواجة: ع�ضو كتلة التنمية والتحرير.

- اللواء الركن عبد الرحمن �ضحيتلي.

- العميد الركن ب�ضام يا�ضني: رئي�ض الوفد التقني الع�ضكري اللبناين املفاو�ض ال�ضابق حول 

احلدود البحرية اجلنوبية.

- الدكتور ح�ضن مقّلد: خبري وباحث اقت�ضادي.

- الدكتور عبا�ض ا�ضماعيل: الباحث واخلبري يف ال�ضاأن الإ�رسائيلي.

- العميد ح�ضن ب�رسو�ض.

❋ الدكتور يو�صف ن�صر اهلل )مدير مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية(

افتتح مدير مركز باحث للدرا�سات، الدكتور يو�سف ن�رساهلل حلقة النقا�ش بقوله: 

اأوّد يف البداية اأن اأرّحب بكم جميعًا، واأ�سكر لكم ح�سن تلبيتكم لهذه الدعوة اإىل هذه 
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احللقة من النقا�ش للوقوف على اآخر امل�ستجدات حول تر�سيم احلدود بني لبنان وفل�سطني 

املحتلة وحول الرثوة النفطية والغازية وحول التهديدات واملخّططات التي ُيكن اأن ُتبط 

لبنان على اأكرث من �سعيد.

ال �سك اأن ارتفاع من�سوب التوتر والت�سعيد واال�ستباك بني لبنان والكيان االإ�رسائيلي 

للمبا�رسة   )29 اخلط  )من  اجلنوب  اإىل  ومتو�سعه  الغاز  ملن�سة  العدو  ا�ستخدام  خلفية  على 

باأعمال اال�ستخراج واملعاجلة واالإنتاج، جاء مبوازاة متغريات متداخلة حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

خارجيًا، يكن القول اإن هذا الت�سعيد ح�سل و�سط ان�سغال اأمريكي باحتواء تداعيات 

احلرب االأوكرانية، ال�سيما ما يت�سل بتوفري بدائل الطاقة الرو�سية الأوروبا، من خالل العمل 

وال�سعي اإىل اإن�ساء ائتالفات غازية ونفطية، ومن خالل ال�سغط على الدول النفطية لزيادة 

اإنتاجها، مما يف�سي اإىل �سبط اأ�سعار ال�سوق عامليًا وجلم انعكا�ساته على الناخب االأمريكي 

ع�سية ما ُي�سّمى االنتخابات الن�سفية للكونغر�ش. 

داخليًا، ح�سل هذا التوتر وهذا الت�سعيد يف ظّل و�سع لبناين داخلي بالغ ال�سعوبة، من 

تاأّزم �سيا�سي وانهيار مايل واقت�سادي ي�سمح باال�ستثمار على حاجة لبنان، وابتزازه واإرغامه 

على تلقي م�ساعدات م�رسوطة، ودفعه اإىل تقدمي تنازالت جوهرية تت�سل بحقوقه وثرواته 

اأن هذا االنهيار املايل واالقت�سادي من  النفطية والغازية، ويف ظّل رهان االإ�رسائيلي على 

والفعل،  املبادرة  على  قدراته  تقييد  ويف  اهلل،  حزب  خيارات  تكبيل  يف  ُي�سهم  اأن  �ساأنه 

وجعله يحاذر االندفاع باجتاه الت�سعيد الع�سكري، وباجتاه اأي م�ستوى من التاأزمي الذي قد 

ُيف�سي اإىل تفاقم الو�سع الراهن.

ويف ظّل رهان اأمريكي اأي�سًا على اإمكانية ا�ستيالب حقوق وثروات لبنان من خالل 

مقابل  قانا  لبنان حقل  منح  احتمال  تطميعي: من خالل  م�ضار  متالزمني:  مب�سارين  الدفع 

تنازله ر�سميًا عن كامل اخلط 29؛ وم�ضار ابتزازي: اأداته عامل الوقت، الأن لبنان ال ي�ستطيع 

مبا  وربطًا  امل�رسي  وبالغاز  االأردنية  بالطاقة  للتزّود  امللّحة  بحاجته  ربطًا  طوياًل  ينتظر  اأن 

اأن وقف هذه االنهيارات  اقت�ساديًا وماليًا ونقديًا، ال �سيما  انهيارات واأزمات  يعانيه من 
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وحل هذه االأزمات يرتبط بقدرته على اال�ستثمار يف ثرواته النفطية والغازية املفرت�سة هذا 

من جهة.

خالل  من  الوقت،  مبحدودية  اأي�سًا  حمكومة  الرثوات  هذه  من  لبنان  ا�ستفادة  والأن 

احلديث عن اأن اجتاه العامل اإىل اعتماد الطاقة البديلة، قد يوؤ�ّس�ش الحقًا الأن تكون ثروات 

لبنان بعد �سنوات، اإذا مل يتم اال�ستفادة منها، من دون اأي قيمة فعلية اأو جدوى اقت�سادية 

بالقيا�ش اإىل كلفة اال�ستخراج.

واالأ�سواأ اأن هذا التوتر ح�سل يف ظّل اإرباك ر�سمي لبناين حول �سقف احلدود اللبنانية 

البحرية )اخلط 29 اأو 23 اأو 23 معّدل(، وما اإذا كان اخلط 29 هو �سيادي حقوقي ال يكن 

التنازل عنه، اأو جمّرد خط يطرح يف بازار ت�سني ال�رسوط وت�سني املكا�سب، وذلك قبل 

اأن ُي�سقط امل�سوؤولون اللبنانيون باأنف�سهم، و�سلفًا، اأي قيمة تفاو�سية لهذا اخلط من خالل 

ما اأدلوا به من ت�رسيحات اإعالمية ذهبت اإىل حد اعتباره خطًا تفاو�سيًا لي�ش اإال، قبل اأن 

ينتهي بهم االأمر اإىل تقدمي عر�ش بتعديل اخلط 23 ، ما يخرج حقل قانا من اأن يكون منطقة 

متنازع عليها.

واليوم، هناك جملة اأ�سئلة تت�سل:

- بكيفية مقاربة لبنان لهذا امللف؛

- بقدرته على تثبيت حقوقه وحفظها؛

- بقدرته على ال�ضتثمار يف موارده ويف ثرواته؛

- بقدرته على قطع الطريق على اأي مناورة تفاو�ضية اأمريكية تهدف اإىل »تنييم« هذا امللف 

من جديد، ما قد يتيح للإ�رسائيلي بفر�ض اأمر واقع؛

اأن  اأُريد لها  اأر�ضتها املقاومة، والتي  - بقدرة لبنان على الإم�ضاك باملعادلت اجلديدة التي 

تُعّزز قدرة املفاو�ض اللبناين؛

اأن جتيب عن هذه االأ�سئلة و�سواها وتن�رس  النقا�ش  مالحظة: �ستحاول هذه احللقة من 

اإ�ساءة حولها.
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❋ العميد الركن الطّيار ب�صام يا�صين: رئي�ش الوفد التقني الع�سكري اللبناين املفاو�ش 

ال�سابق حول احلدود البحرية اجلنوبية

بقّوة  يتعلق  متني  قانوين  تقني  ملف  معنا  كان  البحرية،  املفاو�سات  اإىل  ذهبنا  عندما 

ومتانة اخلط 29، مرجعه درا�سات مرجعها القانون الدويل للبحار. كان ينق�ش هذا امللف 

التي كانت  لتتغري لعبة املفاو�سات. بعد اجلل�سة االأوىل  اإيداع هذا اخلط يف االأمم املتحدة 

ع فيها �رسعيًا اخلط 29، وعند ال�رسح التقني؛ وبداأنا  فقط كلمات افتتاح، والثانية التي و�سِ

فهم  املو�سوع.  حول  وا�سح  اأمريكي  اإ�رسائيلي  اإرباك  هناك  كان  االأول؛  بالعر�ش  نحن 

اعتربوا اأن اأي طرح جديد غري مقبول، نحن كنا جاهزين، فح�سب القوانني ال �سيء ينع 

لبنان من تقدمي اأي خط جديد لكن يجب دعمه بها. اإن اخلط 23 و�سعه لبنان يف 2009 

ويف عام 2011 اأودعه مبوجب مر�سوم يف االأمم املتحدة؛ ومع القفز اإىل اخلط رقم 1 كان 

هناك تعار�ش قانوين ما يجعل من حق لبنان اأن يطرح اأي خط جديد طاملا هو قانوين. يف 

الناقورة، الكالم كان تقنيًا ولي�ش �سيا�سيًا. 

 ،860 الـ  م�ساحة  يف  لبنان  ح�رس  الهدف  كان  لكن  يريد،  ما  طرح  للبنان  يكن  كان 

وبالن�سبة للبنان اخلط 23 غري موجود، الأن و�سعه يف الناقورة قانوين واإال ف�سي�سقط كاخلط 

رقم 1 االإ�رسائيلي، الذي �سقط فوراً عند اإبراز الرباهني الأنه لي�ش قانونيًا.

ظهر خط 29 يف الـ 2011 مع PHO، ويف الـ 2012 ظهر اخلط 29 مع درا�سة مازن 

حول  درا�سة  جاءت   2014 الـ  يف  ثم  قرب�ش،  اإىل  ذهب  عندما  التقرير  وتبني  ب�سبو�ش. 

العلوم البحرية قام بها خبري يف قوانني البحار جنيب م�سيحي، اخلبري يف اأكرث من دولة حلل 

م�ساكل فيما يتعلق بالقانون الدويل. خالل عامي 2018 و2019 اأُر�سلت درا�سات من قيادة 

اجلي�ش اإىل جمل�ش الوزراء عن هذا اخلط ومل ُتعر�ش. يف عام 2020، اأعددنا كتابًا عن اخلط 

29، وكان من املفرت�ش اأن ي�سي لكن جاء انفجار املرفاأ ومل نكمل.

لغط  هناك   .29 اخلط  لبنان يف  بحق  قناعة  هناك  اأن  امللف،  درا�سة  بعد  ت�سّورنا  كان 

بني خط حدودي وخط تفاو�سي يف البحار وت�سميات وم�سطلحات تهدف اإىل ت�سييع 

للقانون  وفقًا  نقاط،  على  اختالف  وهناك  متجاورة  دول  هناك  يكون  عندما  احلقيقة. 
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الدويل، و باال�ستعانة بخرباء من اخلارج اأو من الداخل، تقوم كل دولة بدرا�سة مبا ي�سمى 

باحلقل االأق�سى وتودعه االأمم املتحدة، وتن�ساأ منطقة النزاع؛ ويتم احلل عرب التفاو�ش املبا�رس 

اأو غري املبا�رس اأو الو�ساطة اأو التحكيم لف�ّش النزاع.

ن�ساأت منطقة النزاع 860. نحن كنا مقتنعني عند دخولنا يف املفاو�سات اأنه �سمن 860 

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

اأميال، هذا اخلط اأعطى 100% من املطلب االإ�رسائيلي، ال يوجد خط ا�سمه 1.

هناك مبداأ قانوين مهم جداً Disproportional effect ماأخوذ من حماكم العامل الدولية 

يتم  ثم  الطرفني  عليها  يتفق  قاعدة  ر�سمت خط �سمن  اإن  النزاعات،  تنظر يف هذه  التي 

النقا�ش على معايري توؤثر على اخلط: جزيرة، طول ال�سط، وغريها، اإن كان تاأثري هذه العايري 

على اخلط منا�سب اأو ال. ونحن يف الناقورة حجتنا كانت قوية فاجلزيرة هي جمرد �سخر 

ولكن تاأثريها يحرم لبنان 1800 كلم2.

20 كلم2، ومع �سوريا يوجد  التاأثري كان  نحن بيننا وبني قرب�ش احت�سبنا اجلزر ولكن 

جزيرة اأرواد التي تن�ساأ Counter Balance  مع هذا اخلط، كان هناك منطق للدفاع عن 

اخلط. 

الرئي�ش، كان  لقاء مع  املفاو�سات كان هناك  اإىل  ننزل  اأن  بالـ860، قبل  نحن مل نقبل 

هناك �سعي الأخذنا اإىل الناقورة للتفاو�ش املبا�رس مع االإ�رسائيلي بغطاء من الكل، ولكننا مل 

نقبل دون جدل الأنهم ينتظرون منا خطاأ واحد. 

اإ�سافة اإىل اأن هذا لي�ش اخلط احلدودي، الأن اخلط احلدودي هو اخلط االأدنى الذي ال 

اإذ اعتربنا اأن احلكومة اللبنانية غري متجاوبة مع  ُيناق�ش فكان اخلط االأدنى هو اخلط 23، 

تعديل املر�سوم وو�سع حد لالأمم املتحدة يف الدفاع امل�ستميت عن اخلط. 

نوؤخذ  لبنان  الي�سوعية. نحن يف  اجلامعة  قانا يف درا�سة يف  4 حقل  �سهر  ثم ظهر يف 

الهدف  بيننا وبني قرب�ش. فتغري  اأكرث من حقل  اأن يكون هناك  ب�رسعة، لكن من املمكن 

من التفاو�ش، كان هدفنا يف البداية اأال نخ�رس دون اخلط 23، تبني اأن هناك هدف جديد 

وحقل قانا ي�ساوي مرتني ون�سف حقل كاري�ش ومل نعرف بعد مدى امتداده )نحتاج اإىل 
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درا�سة ثالثية االأبعاد لنتعرف عليه اأكرث( اأو ات�ساله مع حقول ثانية من اجلهة الفل�سطينية. 

فاأ�سبح هدفنا حماية حقل قانا، ممنوع الدخول يف التطبيع والعقول امل�سرتكة. ال يوجد ما 

ُيلزم الدولتني االلتزام بخط قانوين اإذا اتفقوا فيما بينهما، لكن قوة اخلط مع تغري احلكومات 

واالأنظمة مهم اأن تكون �سلبة.

ُتبعد  عنها خط  تنتج  اأن  يجب  االإ�رسائيليني  وبني  بيننا  االتفاقات  اأن  نطالب  كنا  نحن 

احلقول عن بع�سها )بيننا وبني االإ�رسائيليني( بناًء على قواعد قانونية �سلبة واإذا ا�سطررنا يف 

حال وجود ا�سرتاكات من املمكن اأن تن�ساأ �رسكة من عندنا مثاًل ت�سحب حقوقهم وتعطيهم 

من دون ات�سال مبا�رس.  اإن اخلط 29 مل ياأت من ال �سيء؛ اإن الوفد الذي كان ُيفاو�ش مل يكن 

ينق�سه القانونية بل االإرادة ال�سيا�سية. االآن الدولة اللبنانية تتكلم عن اخلط 23، ال يكننا اأن 

نتكلم عن اخلط 23 ونح�سل عليه؛ يجب اأن نبداأ باخلط 29 لن�سل اإىل اأقل منه. 

❋ اللواء الركن عبد الرحمن �صحيتلي

اإن امللف هو ملف مرّكب: تقني- قانوين- �سيا�سي. مل ن�ستطع اأن ن�سل اإىل �سيء الأن 

»اإ�رسائيل« دائمًا تن�سب لنا فخًا وتوقعنا فيه. اأول فخ وقعنا فيه هو يف عام 2007 عندما 

اأردنا   ،2011 الـعام  29 يف  اخلط  معي  قرب�ش  اإىل  ذهبت  عندما   .1 رقم  اخلط  اأعطيناهم 

الالحقة  اجلل�سة  يف  ثم  جل�سة؛  اأول  يف  االإ�رسائيلي  الوفد  جتاوب  الناقورة  خط  مناق�سة 

�سحب االإ�رسائيليون يدهم باعتبار اأنه من �ساأن وزارة اخلارجية، اأي اأنه ملف �سيا�سي ولي�ش 

تقني. من بعده مبا�رسة، ذهبنا اإىل نيويورك وطلبنا تدخل اأمني عام االأمم املتحدة، الذي كان 

»اليونيفيل«  البحرية يف  القوات  قائد  �سرُي�سل  باأنه  فاأجابنا  االأزرق،  اخلط  �ساعدنا يف  قد 

كو�سيط بيننا وبني االإ�رسائيليني؛ اأتى اإيّل وفد 10 �سباط من البحرية لكنه ذهب ومل يعد. 

فاإ�رسائيل تريد االنتقال من و�سعية الكيان اإىل و�سعية الدولة؛ اأي من كيان �سيا�سي اإىل دولة 

وال�سمالية  البحرية  حدودها  لكن  دوليًا؛  بها  معرتف  حدود  لها  تكون  بحيث  �سيا�سية، 

الربية ال تزال غري معرتف بها دوليًا، لذا هناك انتقا�ش من �رسعيتها وهي تريد االتفاق معنا 

من اأجل اأهداف �سيا�سية ا�سرتاتيجية.

من الناحية االقت�سادية، اأمريكا تتاج لتاأمني الغاز من لبنان واإ�رسائيل ويحتاجون لزيادة 
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االقت�سادي  واملو�سوع  طويلة،  الرو�سية-االأوكرانية  فاحلرب  املنطقة،  يف  الطاقة  انتاج 

الدويل معّقد. 

لقد تعمقت كثرياً يف الناحية التقنية الذي يحتاج اإىل الناحية القانونية. من جهتنا، كّلفنا 

جلنة من اجلي�ش درا�سة كل خط، لكن مل يتكلموا عن اخلط 29. يف بريطانيا، ياأتي الدكاترة 

املخ�رسمني، كان معنا الدكتورة ع�سف والعميد ب�سبو�ش يقول اأحد من الPHO ويقول 

اأنه قد مت ر�سم اخلط 29، وعندما اأثار العميد يف االإعالم مو�سوع اخلط �ساألت امل�ست�سار 

قيادة  اأره. كلفنا  اأجاب باالإيجاب لكنني مل  اإىل اجلي�ش  اأُر�سل  اإن كان هذا اخلط  خوري 

اجلي�ش اأن تقوم بدرا�سة على كل اخلطوط، مل ياأتوا على ذكر اخلط 29.  

اإن اخلط 29 هو خط قانوين ر�سمي، لكن كان يجب اأن نبداأ بالتفاو�ش حوله قبل االآن.

اإن خط احلدود هو ما يتفق عليه الطرفني، هل اإن اأعلنا اخلط 29 �سيوؤثر علينا؟

فاالأمم  بهذا اخلط.  الدول  ُتلزم  ُتعلن اخلط ولكن هل  اأن  املتحدة دورها  االأمم  اإن دور 

املتحدة ال تتدخل اإال بطلب من الدولتني معًا.

اإىل حّل خالل  املتنازعة  الدول  اإن مل ت�سل  اإنه  تقول  الدويل  القانون  74 من  املادة  اإن 

فرتة زمنية معقولة من الزمن، يذهب املتنازعون اإىل ترتيبات مرحلية ت�سمح باال�ستفادة من 

اإ�رسائيل متنعنا من الغاز  اأن  ثرواتهما. براأيي فاإن الغاز مقابل الغاز معقول لكن هذا يعني 

وت�ستعمل نفوذها والنفوذ االأمريكي ملنعنا.

فما هي الطريقة التي �سنعتمدها ملنعها من �سحب الغاز دون جر حزب اهلل؟ حزب اهلل 

حتى االآن ال ُي�سنف اإرهابيًا الأنه يعتمد قانون االإن�سانية الدولية. ولكن اإذا �رسب حزب اهلل 

�ساروخًا على من�ساأة ع�سكرية فاإن اخل�سائر التي �ستدفعها اأمريكا واإ�رسائيل اأكرب من حقل 

غاز. ونحن اإذا اأر�سلنا اإىل حزب اهلل احداثيات اخلط باعتبار قطعه انتهاك لل�سيادة اللبنانية 

هل يحق لنا الدفاع عنها؟

اإن املو�سوع بحاجة لدرا�سة عميقة، وخا�سة من الناحية القانونية والتقنية. واأنا اأطلب 

اأن يتم التعريف عن كل خبري. يجب اأن تت�سّكل جلنة اأو هيئة فيها خرباء ملناق�سة ما و�سلت 

اإليه اآخر الدرا�سات حول هذه الق�سية. 
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❋ الدكتور عبا�س اإ�صماعيل: )باحث بال�سوؤون االإ�رسائيلية(

ال�سالم عليكم. �ساأتكلم تديداً عن املقاربة االإ�رسائيلية للملف من ناحيتي املفاو�سات 

وا�ستخراج النفط والغاز يف حقل كاري�ش.

يّدعي االإ�رسائيليون اأنهم يعملون يف حقل كاري�ش من م�ساحة م�رسوعية كاملة ومنطلق 

قانوين. وهم منذ عقدين واأكرث اإىل االآن يعملون على ا�ستخراج وتنقيب الغاز، باالإ�سافة 

الآبار اأخرى؛ كما اأنهم ي�ستغّلون املوقف اللبناين املربك احلا�سل حول امل�ساألة. 

امل�ستخرجة  الطاقة  من  واجلدوى  اال�ستفادة  �رسورة  من  االإ�رسائيلية  املقاربة  وتنطلق   

كحد اأق�سى، ويف احلد االأدنى من الوقت. واالإ�رسائيليون ي�ستثمرون يف اأزمة الطاقة العاملية 

وغريها من االأزمات الدولية لتح�سني مكانتهم ال�سيا�سية.

كما يراهن االإ�رسائيليون على تاأثريات االأزمة االقت�سادية واالإرباك ال�سيا�سي الداخلي يف 

لبنان من جهة، وعلى امل�رسوعية االإ�رسائيلية يف العامل من جهة اأخرى للتحّرك يف مواجهة 

اأي عمل يكن حلزب اهلل اأن يقوم به.

لديهم  فهم  لهم؛  �ساٍف  ربح  هو  ينّفذونه  اإجراء  كل  اأن  من  اإ�رسائيل  تنطلق  اأي�سًا، 

االإمكانيات واحليوية والقدرة على التطوير، ولن يخ�رسوا اإذا ما راعوا امل�رسوعية، ومقابل 

الدولة اللبنانية املربكة.

التنقيب يف  ناحية  من  الر�سمي  االإ�رسائيلي  اخلطاب  ال�سابقة حكمت  العنا�رس  اإن كل 

كاري�ش والكالم اللبناين عن االأزمة. وخطاب االإ�رسائيليني اليوم هو خطاب تهدئة ولي�ش 

خطاب ت�سعيد ينطلق على التاأكيد على حق وم�رسوعية اإ�رسائيل من جهة وت�سجيع لبنان 

على اال�ستفادة من موارده، وكان حمكومًا مب�سلحتهم الأن خطاب الت�سعيد يف هذه املرحلة 

اإىل  البحرية  ال�ساحة  من  لنقلها  ي�سطرون  �سوف  مواجهة،  ح�سلت  واإذا  يخدمهم.  ال 

�ساحات اأخرى الإيجاد نوع من التوازن يف اخل�سائر الأن لبنان لي�ست لديه من�ساآت بحرية.

اإن التغيري يف املوقف االإ�رسائيلي لي�ش حمكومًا باالعتبارات القانونية الأنه يف القانون من 

الغربي  العامل  اأن  ال�رساع، الأنه يدرك  قانوين، بل مبعادالت  اإ�رسائيل غري  االأ�سا�ش، وجود 

يراقب عن كثب ما يح�سل. لذا، فاإن التغيري يف املوقف االإ�رسائيلي لن يح�سل على امل�ستوى 
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القانوين؛ بل فقط اإذا �سعر باأن مت�سكه مبوقفه �سد الدولة اللبنانية �سيجعله يدفع الثمن من 

ِقبل حزب اهلل. هنا تاأتي اأهمية موقف حزب اهلل يف هذه امل�ساألة الأن حلزب اهلل اأ�سبح لديه 

م�رسوعية داخلية للعمل. اخلطاب االإ�رسائيلي يعك�ش مراعاته لهذه امل�ساألة وعدم الو�سول 

اإليها.

تهليلي؛  كان  واإ�رسائيل  وم�رس  اأوروبا  بني  وّقعت  التي  التفاهم  مذّكرة  مع  التعامل  اإن 

ولكن معظم اخلرباء واملحللني يف اإ�رسائيل اعتربوها مذكرة ولي�ست اتفاق. وهذه املذّكرة 

غام�سة وتعطي هام�سًا كبرياً ملوّقعيها بعدم االلتزام، الأن قدرة اإ�رسائيل على ا�ستخراج النفط 

اأهمية  اأكرث من كونها  اأوروبا. واأهمية املذّكرة جيو�سيا�سية  ُتعّد حمدودة مقارنة بحاجات 

اقت�سادية.

❋ الدكتور ح�صن مقّلد: )خبري وباحث اقت�سادي(.

مهما قامت به اإ�رسائيل اأو �ستقوم به الحقًا فهي عدّوتنا. 

اأن  32مليار دوالر و17 مليار دوالر يف اخلارج  لبنان الذي يتلك  اأن  قبلنا  نحن كلنا 

ُيعلن اإفال�سه من دون اأن يهتز اأحد حتى اأ�سبح االإفال�ش اأمراً واقعًا، وكانت النتائج كارثية.

عندما اأعلننا االإفال�ش، توا�سلت مع رئي�ش اأكرب كتلة نيابية وقال يل اأننا منلك 4 مليارات 

دوالر لكنني قلت له اأننا منلك 32 مليار دوالر فاأنا م�سوؤول عن االأرقام. ثم بعد �سنتني، 

فاأجبته نعم وهذا دليل على كالمي. وهذا  20 مليار دوالر  �ساألني عن �رسف  بنف�سه  هو 

االإفال�ش جاء بقرار اأمريكي.

اإن قرار اإفال�ش امل�سارف هو قرار اأمريكي ولي�ش عبقرية لبنانية مثل تدمري املرفاأ. عندما 

جرى احلوار اللبناين مع ال�سينيني كان باالتفاق مع رئي�ش اجلمهورية وغريه، وكنت معهم 

مليون  مليار و800   12 على  االتفاق  2018، وكان  �سباط  الهاتف يف  على  توا�سل  على 

دوالر على 10 م�ساريع حمددة ولكن الداخل مل يوافق.  واليوم اأتى الرو�ش مب�سفاة جديدة 

وبكفالة م�رسفية من بنك اأجنبي، ووافقوا على تاأمني غاز للبنان من االآن حتى بدء ا�ستخراج 

5 ماليني مرت مكعب جّمانًا؛ ولكن مل تتم املوافقة على ذلك. فمن اتخذ هذه القرارات؟

كبرية،  ب�رسعة  اإ�رسائيل  مع  �سنتفق  اأننا  يل  قال  واآخر  بدعة،  هو   29 اخلط  اأن  يل  قيل 
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وامل�سوؤولني غري مهتمني به الأنهم ال يريدون الو�سول اإىل حل مهما بذلنا جهداً.

م�رسوع طاقة �سم�سية 958 ميغا يحتاج لت�سعة �سهور لينتهي، واالأموال موجودة لكن 

من تكلف ملتابعة املو�سوع غري قادر على متابعته الأ�سباب �سخ�سية.

 اإذا كّنا مقتنعني باخلط 29 ولكن امل�سوؤولني غري مهتمني به، فماذا نفعل؟ 

الكثري ولكن عندما  املوجودة يكن عمل  مليار   12 الـ  مليارات دوالر من   3 بـ  اليوم 

م�ستعدين  غري  وهم  النبطية  ويف  ال�سياح  يف  موجود  بالدوالر  يلعب  من  اأن  تكت�سف 

للو�سول اإىل حل. 

خالل  ومن  منه.  اقت�سادية  جدوى  ال  اخلط  فهذا  الوقت؛  ي�سيعون  االإ�رسائيليني  اإن 

االأمريكيون  يريد  ما  ننّفذ  نحن  البحرية،  كاري�ش وحقوقنا  اإدارة ملف حقل  طريقتنا يف 

واالإ�رسائيليون فقط. وهذا اخلط اإذا عمل لن يغطي 5% من حاجات اأوروبا.

❋ �صعادة النائب محمد خواجه )نائب يف الربملان اللبناين - كتلة التنمية والتحرير(

بداية اأ�سكر مركز باحث على اإتاحة الفر�سة واأ�سكر الدكتور يو�سف ن�رس اهلل على هذه 

احللقة من النقا�ش، واأقّدر مداخالت االأ�ساتذة يف هذا املو�سوع.

اإدارة االأزمة من ِقبلنا ينبع  اأ�سوء من االأزمة بحد ذاتها، فاإن �سوء  اإدارة االأزمة  اإن �سوء 

وتعّدد  االرتباطات  وتعّدد  فيه  الروؤو�ش  تعّدد  والطائفية ومن  ال�سيا�سية  النظام  تركيبة  من 

اأفراد  �سيا�سية اجتماعية مت�سلطة  الطائفي ركب طبقة  النظام  الوقت هذا  االإرادات. ومع 

وموؤ�س�سات، قادرة على ح�ساب اأنفا�سنا ولي�ش فقط ح�ساب اأموالنا. لذا فعلى الرغم من 

امل�سيطرين على هذا  ارتباط  اللبناين وطبيعة  النظام  فاإن طبيعة  النا�ش  املواجهة لدى  اإرادة 

نحن  لذا،  اخليانة.  م�ستوى  اإىل  يرتقي  النظام. هذا  منت�رس يف  فالف�ساد  اخلارج  مع  النظام 

بحاجة اإىل عملية اإ�سالحية جذرية.

منلك  اأفال  الداخلية،  اأزماتنا  معاجلة  يخ�ش  فيما  الف�سل  هو  الثابت  العنوان  كان  واإذا 

خياراً للنجاح يف معاجلة اأزمة خارجية واحدة؟

نحن متم�سكون باخلط 29، لكن التقدير االأقرب اإىل الواقع اأنه �سُيرتك.
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بالن�سبة يل فاأنا اأريد كل فل�سطني؛ لكن واقعيًا نحن علينا العمل بالقانون. فاأي م�ستند 

غري مدّعم بالقانون �سي�سقط فوراً.

مثاًل، االآمن ي�ستطيع اأن يقنعني ملاذا ال ن�ستطيع توفري الكهرباء؟ لقد قّدمت �رسكة �سيمنز 

اللبنانية للكهرباء فقد عملت يف اخلم�سينات  االأملانية هدية لنا وهي التي تعرف اخلريطة 

على ما اأظن يف لبنان، قدمت عر�سًا قبل �سنوات لتنفيذ معملني للكهرباء وتاأمني 1100 

ميغاوات خالل �سنة ون�سف على الغاز، والكلفة على الغاز7.1 �سنت بينما االآن ندفع بني 

19و 20 �سنت على كل كيلوواط، مع خم�ش �سنني �سماح، على اأن يتم دفع 15% من الكلفة 

نقداً، وهم يدفعون 85% ندفعهم مقابل فائدة 2% على مدى 30 �سنة. باالإ�سافة اإىل اإعادة 

ترميم �سبكات الكهرباء واملحطات الأننا لدينا اأكرب كمية هدر يف العامل، كل هذا مقابل 

750 مليون دوالر بالتق�سيط. وكان يكن لنا اأن نذهب مع رئي�ش اإدارة املناق�سات ملزيد 

من ال�سفافية ونقوم بالتفاو�ش معهم ونطلب منهم اأن ندفع 550 مليون دوالر املوجودة يف 

ال�سحوبات اخلا�سة دفعة واحدة واأنا متفق مع الرئي�ش بري حول هذا املو�سوع، ونطلب 

منهم اأن يتم تاأمني الكهرباء خالل �سنة بدل ال�سنة والن�سف؛ ولكن، كالعادة، ال نتلقى اأي 

جواب من ِقبل ال�سيا�سيني.

❋ مداخلة الدكتور ح�صن مقّلد: )خبري وباحث اقت�سادي(.

لدينا االآن معملني كل واحد منهما يكنه اأن يزودنا 450 ميغاوات اإذا وفرنا الغاز ولكننا 

غري قادرين على ت�سغيلهما. باالإ�سافة اإىل بناء معامل جديدة.

❋ �صعادة النائب محمد خواجه )نائب يف الربملان اللبناين - كتلة التنمية والتحرير(

االآن وزير الكهرباء، يح�رس القليل من االأردن ومن م�رس ومن غريها. هذا لي�ش اإدارة 

لهذه االأزمة بل »مللمة«.

اأن نفّكر بكيفية اخلال�ش  نحن، كمجتمع وك�سعب وكدولة، يف ماأزق كبري، وعلينا 

منه. نعم، يكن لنا اأن نتم�سك بحقوقنا البحرية النفطية والغازية اأ�سا�ش للخال�ش، لكننا 
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ال نعرف حتى االآن االإجابات على اأ�سئلتنا. مثاًل، ماذا حدث بالبوك رقم4؟ اأين التقرير 

النهائي يف التحقيق؟

لي�ش هناك غاز هذا ما يقوله لنا فقط. هناك اإرادة اأمريكية مبحا�رستنا؛ فلماذا ال نبحث 

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

❋ مداخلة الدكتور ح�صن مقّلد: )خبري وباحث اقت�سادي(.

اأنا ذهبت لدى الرو�ش من اأجل هذا املو�سوع فماذا كان اجلواب؟ اأنتم ال ت�ستطيعون 

تامني م�سفاة اأو غاز؟ اتفقوا اأنتم فيما بع�سكم وتعالوا عندما ت�سبحوا جديني. 

❋ العميد ح�صن ب�صرو�س

بداية، اأ�سكر مركز باحث للدرا�سات. واأريد اأن األفت النظر اأنه خالل وجودي يف جلنة 

2006 حتى  التقني فيها، حيث بداأنا بالرت�سيم الربّي منذ  الرئي�ش  تر�سيم احلدود، وكنت 

2017، اقرتحنا املقطع التجريبي، واأن نبداأ من البحر؛ وقد �سدرت حينها املوافقة الدولية 

على املقطع التجريبي. 

كان معنا مهند�سني طوبوغرافيا وغريها يومها، و�سعنا خالل ع�رس �سنوات نقاط احلدود 

ولكن مل نر�ّسم احلدود، وبقي اخلالف حول نقطة الناقورة. خالل مراحل، اأنهينا خالل 

ع�رس �سنوات. خالل هذه الفرتة كنا جلنة و�سع النقاط ال�سابقة على احلدود. 

تفاجاأنا اأن هناك تغيري يف النقطة، مت رفعها 30،32،33.. 

❋  مداخلة اللواء الركن عبد الرحمن �صحيتلي

هذه  ُتذكر  مل  مرت   30 احلدود  نقطة  اأزاحوا  االن�سحاب،  حدث  2000عندما  الـ  عام 

العملية. عندما قدمنا خط رقمي Digital line لالأمم املتحدة مل يقبلوا به االإ�رسائيليون. 

ومل  تقنية  الأ�سباب  االإ�رسائيليون  اعتمده  واملفاو�سات  ال�سنيورة،  للرئي�ش  الرجوع  وبعد 

يعرتفوا به فعليًا.   
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❋ العميد ح�صن ب�صرو�س

اخلط  ظهر   2000 �سنة  ترير  بعد  اإنه  اأقول  احلدود،  على  النقاط  و�سع  مراحل  وعن 

االأزرق الذي و�سعه الر�سن؛ ثم يف عام 2006. خالل رئا�ستي للجنة تر�سيم احلدود تبني 

اأن هناك 13 نقطة خالفية مل يتم التوافق حولها ب�ساأن احلدود اللبنانية.

نحن لن نقبل اأن تبقى نقطة الناقورة نقطة خالف ويف كل مرة نوؤجلها.

ومن بني النقاط اخلالفية االأهم كانت منطقة الناقورة، لكننا حتى االآن مل ن�سل اإىل حل.

❋ مداخلة العميد ب�صام يا�صين

عام 2018، وقف ال�سباب على نقطة الناقورة. هذه النقطة م�سريية بالن�سبة لالإ�رسائيلي 

وهم يتحركون فوراً عندما نحاول اأن ناأخذ احداثياتها.

اأي حّل لهذا املو�سوع من املمكن اأن يكون �سيا�سيًا، ولكن يجب اأن يكون فيه اأي�سًا 

جانب تقني. احلدود هي مو�سوع مبداأي �سيادي ال مزح فيه، واأي حل يجب اأن يكون 

3 �سنوات  فبعد  اأيار   17 اتفاق  اإىل  اأهداف املرحلة، حتى ال نعود  مبنيًا على قاعدة تقق 

يعتربنا اجليل اجلديد اأننا بعنا. هذا املو�سوع بحاجة اإىل فريق وجلنة لدرا�سة النقاط اخلالفية 

بعمق. 

اأنا عملت مع اأهم من يدر�ش علم التفاو�ش يف ال�سوربون يف فرن�سا يف هذا املو�سوع.

 اآمل اأن ن�سل حلل لهذا املو�سوع دون اللجوء اإىل احلرب. وبراأيي، ال م�سلحة حلزب 

اهلل وال لالإ�رسائيليني يف احلرب واملقاومة ال يكنها الدخول يف عمل من �ساأنه اأن يجعل 

العامل ُي�سكك يف م�رسوعيته الأن الكل يف انتظار خطاأ من هذا النوع.

اإن االإ�رسائيلي ال يبيع دون اأن يح�سل على الثمن لكننا نبيع وال نح�سل على اأي ثمن. 

ولكن هناك رف�ش اإ�رسائيلي لنقا�ش نقطة الناقورة الأنها تعتربها نقطة اأ�سا�سية بالن�سبة لها.

❋ مداخلة اللواء �صحيتلي 

اأنا كان  اأجزاء.   3 اإىل  تتق�سم  البحرية، واإحداها  لر�سم احلدود  بالقانون  6 طرق  لدينا 

لبنان،  الداخلي يف  1- اخلالف  اأمور:  يراهن على ثالثة  االإ�رسائيلي  اأن  عندي معلومات 
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2-وغياب امل�سداقية مع اخلارج؛ وبالتايل 3- لي�ش هناك م�ستثمرون من اخلارج، ب�سبب 
هذه النقاط الثالث؛ لذا، قد ال يتم ا�ستخراج الغاز من املياه اللبنانية.

كتبت ال�سفري يف 9/10/2015: طالب �سحيتلي احلكومة بالقيام باخلطوات الدبلوما�سية 

الالزمة ال�ستعادة احلدود البحرية اجلنوبية املعلنة واالإ�ستعا�سة عنها بحدود اأخرى )تكون 

نقطة prime 23( اأنا اأ�سميت اخلط 29 نقطة prime 23 يومها، لت�سبح املنطقة املتنازع 

عليها 1720 كلم مربع ن�سفها يف املنطقة اللبنانية ون�سفها االآخر يف اجلهة اجلنوبية املقابلة.

كان من املفرت�ش اأن ُنبلغ املفاو�ش االأمريكي اأن وقت التفاو�ش انتهى واأن املفاو�سات 

ف�سلت، ونذهب اإىل حل امل�ساكل عرب التفاو�ش التحكيم اأو غريها. 

بح�سور الرئي�ش بري، اأنا عر�ست على رئي�ش الوفد املفاو�ش االأمريكي اأن ناأخذ هوف 

ونكمل باملفاو�سات لكن االأمريكي اأوقف املفاو�سات واأوقف احلل. 

على   .2013 العام  منذ  التفاو�ش  اأوقف  وهو  نزيهًا،  مفاو�سًا  لي�ش  االأمريكي  ولكن 

هيئة  ت�سّكل  اأن  وعليها  التفاو�ش،  يف  امل�ست�سارين  مع  التعاون  اإيقاف  اللبنانية  احلكومة 

قانونية ترعى ولكن تدير عملية التفاو�ش، وتعطي االأمريكيني مهلة حمّددة وغري مفتوحة 

الإيجاد حل عادل لهذه الق�سية امل�سريية. 
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الندوة ال�سيا�سية الدورية

ال�سرق الأو�سط بين قّمتي )جّدة – طهران(:

قراءة في المخاطر والتحديات والفر�ص

بتاريخ 28/7/2022، ُعِقدت يف مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية 

املخاطر  يف  قراءة  طهران(:   – )جّدة  قّمتي  بني  االأو�سط  »ال�رشق  بعنوان:  نقا�ش  حلقة 

الفل�سطينية  للدرا�سات  باحث  مركز  رئي�ش  بح�سور  وذلك  والفر�ش«،  والتحديات 

ال�سوؤون  يف  املخت�سني  الباحثني  من  وعدد  ن�رشاهلل،  يو�سف  الدكتور  واال�سرتاتيجية، 

ال�سيا�سية واالأمنية؛ وهم:

-الدكتور �سيف دعنا : عميد كليّة العلوم االجتماعية يف جامعة وي�سكون�سن 

-الدكتور عماد رزق : رئي�س اال�ست�سارية للدرا�سات اال�سرتاتيجية. 

-االأ�ستاذ مروان عبد العال : م�سوؤول اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان. 

-الدكتور عبا�س اإ�سماعيل : الباحث واخلبري يف ال�سوؤون االإ�رسائيلية. 

-الدكتور جمال واكيم : اأ�ستاذ حما�رسرِ يف العالقات الدولية. 

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

اأو  والتهديدات،  للفر�ش  معّمقة  قراءة  اإىل تكوين  تهدف  النقا�ش  من  احللقة  هذه 

للمخاطر والتحديات واالنعكا�سات الناجتة عن القّمتني املذكورتني. 

هناك �سمات تاريخية بلحاظ غنى هذه املنطقة باملوارد، وبلحاظ املوقع اال�سرتاتيجي 

عنها  عّب  ال�سمات  وهذه  فيها.  م�ساحلهم  وتداخل  الفاعلني  الالعبني  بتعّدد  كما  لها، 
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االنخراط مع  تريد  قد ال  اإنك  بقوله:  دني�ش رو�ش،  ال�سابق  االأمريكي  امل�سوؤول  بو�سوح 

ال�رشق االأو�سط، لكن ال�رشق االأو�سط يريد االنخراط معك. 

لقد حفرت احلرب الرو�سية – االأوكرانية االأخرية يف ال�رشق االأو�سط عميقًا وبّدلت يف 

معطياته. فهي من جهة األزمت الرئي�ش االأمريكي جو بايدن بتعديل �سيا�ساته واإعادة ترتيب 

اأولوياته، حيث اأجرى ا�ستدارة اأو التفافة، واأعاد االتفاق النووي االإيراين اإىل الرف؛ كما 

جعل الوقوف على املطالب واملخاوف والهواج�ش اخلا�سة باحللفاء اخلليجيني وال�سعوديني 

يف �سدارة االهتمامات االأمريكية جمّدداً. 

احلرب  تداعيات  باحتواء  يت�سل  ما  منها  طموحة،  اأهدافًا  الزيارة  هذه  حملت  وقد 

انعكا�سات  وجلم  اأوروبا،  اإىل  الرو�سية  الطاقة  عن  بدائل  تاأمني  جلهة  خا�سة  االأوكرانية، 

االنتخابات  ع�سية  �سيما  االأمريكي،  الناخب  وعلى  الداخل  على  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 

الن�سفية املرتقبة ؛ ومنها ما يت�سل بامل�ساعي االأمريكية لتعميق اندماج الكيان االإ�رشائيلي يف 

املنطقة وتعزيز تكامله مع بع�ش الدول  العربية، وحتديداً تلك التي عقدت معه »اتفاقيات 

اإبراهيمية«، من خالل الدفع باجتاه بناء حتالفات اأمنية وع�سكرية واإن�ساء تعاون دفاعي فيما 

بينها؛ وكان احلديث عن ما ي�سّمى الناتو العربي، بدعوى اأن هذه الدول اأ�سبحت تت�سارك 

املخاوف ب�ساأن التهديد الوجودي الذي متّثله اإيران؛ ومنها ما يت�سل بالرغبة االأمريكية يف 

اإعادة ترتيب اأو حت�سني �ساحة ال�رشق االأو�سط، التي بدا اأنها �ساحة قابلة لالخرتاق من ِقبل 

خ�سوم الواليات املتحدة  واالأعداء اال�سرتاتيجيني لها. ومن جهة ثانية، دفعت التطورات 

االأوروبيني،   مع  ال�رشاكة  حول  ال�سابقة  برهاناته  النظر  الإعادة  الرو�سي  الرئي�ش  االأخرية 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأعداء  ال�رشقية والعمل على متتينها مع  تعزيز توجهاته  مبوازاة 

وخ�سومها، �سواء من خالل تو�سيع التحالفات االأمنية والع�سكرية، اأو عب تعزيز التبادل 

التجاري مع تلك الدول.

هذه احللقة النقا�سية تطمح للوقوف على ما حملته هاتان القّمتان من ر�سائل، وانعكا�ش 

الق�سية  م�ستقبل  وعلى  االإ�رشائيلي،  العربي-  ال�رشاع  وعلى  املنطقة  على  الر�سائل  هذه 

الفل�سطينية . 
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د. �سيف دعنا: عميد كلّية العلوم االجتماعية في جامعة وي�سكون�سن

م�ساء اخلري، و�سكراً ملركز باحث للدرا�سات على هذه الدعوة. 

الرئي�ش  زيارة  عن  حتّدث  حني  االأخرية،  خطاباته  اأحد  يف  ن�رشاهلل  ح�سن  ال�سيد  قال 

االأمريكي جو بايدن االأخرية للمنطقة، اإن حالة بايدن ال�سحية والنف�سية هي تعبري عن حال 

اأمريكا. ويف احلقيقة، هذه الكلمة هي كلمة مفتاحية لفهم زيارة بايدن من حيث االأهداف. 

فالرئي�ش االأمريكي زار املنطقة يف مرحلة جتد الواليات املتحدة نف�سها يف اأ�سعف حاالتها، 

من حيث موؤ�رّش القّوة ال�سيا�سية اأو القّوة االقت�سادية، وحتى القّوة الع�سكرية.

واأي�سًا، لقد زار بايدن املنطقة يف اأ�سعف حاالت االإدارة االأمريكية؛ فهذه االإدارة رمبا 

تكون اأ�سعف االإدارات االأمريكية، ورئي�سها هو اأ�سعف الروؤ�ساء االأمريكيني منذ احلرب 

العاملية الثانية.

وكانت املّرة االأوىل التي يتم فيها الت�سكيك يف �رشعية الرئي�ش املنتخب ؛ وما حدث يف 

كانون الثاين عام 2021 قبل تن�سيب جو بايدن باأ�سبوعني، من حماولة اقتحام الكونغر�ش 

اأع�ساء  من  كبري  عدد  هناك  االآن،  وحتى  دليل.  خري  هي  ترامب  دونالد  اأن�سار  ِقبل  من 

الكونغر�ش يف جمل�سي ال�سيوخ والنّواب، الذين يعتبون اأن بايدن هو رئي�ش غري �رشعي،واأن 

االنتخابات متّت �رشقتها؛ وهذه حالة غري م�سبوقة يف الواليات املتحدة. 

�سني يف علم االجتماع، اأحيانًا نرى كيف ُيعّب التاريخ عن التحوالت  لكن، وكمتخ�سّ

يف  االأباطرة  اآخر  حول  االأول  املثل  مثلني:  �ساأعطي  للقائد.  �سخ�سية  موا�سفات  عب 

ا�سم  اتخذ  والذي  اأوغ�سط�ش،  رومولو�ش  وهو  انحدارها،  اأثناء  الرومانية  االإمباطورية 

الذين  ِقبل  من  الرومانية  االإمباطورية  يف  كتقليد  اال�سم،  من  الثاين  الق�سم  اأوغ�سط�ش، 

النا�ش  عند  اال�سم  حتريف  مت  حيث  االإمباطورية،  باملوؤ�س�سة  للت�سّبه  اال�سم  هذا  اتخذوا 

والتافه؛  وال�سغري  ال�سعيف  تعني حرفيًا  اأوغ�ستولو�ش كانت  واملوؤّرخني، الأن رومولو�ش 

وكانت هناك �سخرية �سديدة منه. وُيقال لدى املوؤّرخني اإن االإمباطورية هي التي ت�سنع 

االأباطرة ولي�ش العك�ش؛ وبالتايل فاإن �سعف اأوغ�سط�ش كان نتاجًا ل�سعف االإمباطورية، 

ولكن التاريخ جعلها تتجّلى يف �سعفه ال�سخ�سي؛ وهذا ما ق�سدته يف بداية حديثي . ويف 
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التاريخ العربي لدينا منوذج م�سابه، ما حدث يف االأندل�ش؛ لدينا عبد اهلل ال�سغري، والذي 

�سّماه االإ�سبان el chico )اأي ال�سغري(، و�سّماه العرب بالزغابي، اأي امل�سوؤوم اأو التعي�ش. 

اأبا عبد اهلل ال�سغري كان اآخر ملوك االأندل�ش، وهو من قام بت�سليم غرناطة، اآخر االإمارات 

العربية يف اإ�سبانيا اأو يف االأندل�ش. اإن �سقوط غرناطة على يد اأبي عبد اهلل ال�سغري حدث 

قبل ذلك بقرون؛ اأي منذ �سقوط اخلالفة االأموية وتف�ّسخ الدولة االإ�سالمية اإىل 22 اإمارة. 

االأمراء  اأحد  يد  االأندل�ش ح�سل على  االإ�سالمية يف  العربية  للدولة  النهائي  ال�سقوط  لكن 

ال�سعيفني جداً. 

نظرة  كانت  نظرته  اأن  اهلل، الحظت  ن�رش  لل�سيد ح�سن  اأ�ستمع  كنت  عندما  هنا،  من 

تاريخية عميقة، حيث ربط بني حالة بايدن كتمثيل ومنوذج للحالة االأمريكية العامة. لهذا 

قلت اإن بايدن زار املنطقة يف ظل اأ�سعف حاالت اأمريكا، وهي يف حالة تراجع كبري؛ كما 

زار املنطقة كممّثل الأ�سعف االإدارات االأمريكية منذ احلرب العاملية الثانية.

ق�سية  ت�سّمنت  والتي  االأمريكي،  الرئي�ش  املر�سومة جلولة  االأهداف  النظر عن  وبغ�ّش 

الطاقة )والكل يدرك اأهميتها يف اإطار زيارة بايدن(، تاأتي حماولة االإدارة االأمريكية دمج 

مع  العربية،  الدول  وبع�ش  اخلليجية  املجموعة  خالل  من  املنطقة،  يف  ال�سهيوين  الكيان 

اال�ستمرار يف حماولة احتواء ال�سني ومواجهة اإيران.

فاقت�ساديًا  وا�سحة؛  االأمريكية  ال�سعف  موؤ�رشات  تبدو  ال�سني،  مواجهة  يخ�ش  فيما 

الواليات املتحدة تراجعت كقّوة مهيمنة كونها مل تعد الدولة امل�ساهمة يف االإنتاج العاملي 

اأكرث من اأي دولة اأخرى. ويف ال�سابق كان للواليات املتحدة هام�ش كبري جداً، وكانت 

اأكرث الدول امل�ساهمة يف االإنتاج العاملي. ففي نهاية االأربعينيات، كانت امل�ساهمة االأمريكية 

نهاية ال�ستينات اأ�سبحت الن�سبة  يف االإنتاج العاملي ت�ساوي الن�سف تقريبًا )49%(. ويف 

35%؛ اأما اليوم، فهي باتت نحو 17%. وهذا الهبوط رافقه �سعود قوى اأخرى، بقيا�ش 

يف  للدوالر  ال�رشائية  القيمة  يعتمد  الذي  االأكادميي  القيا�ش  وهو  ؛  ال�رشائية  القّوى  تعّدد 

وهذه  العاملي.  االإنتاج  اإ�سهامها يف  املتحدة جلهة  الواليات  ال�سني  لقد جتاوزت  الدولة. 

خ�سارة مهمة للجانب االأمريكي. 
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�سيا�سيًا، علينا اأن ندر�ش فقط الت�سويق الذي ح�سل يف الواليات املتحدة فيما يخ�ش 

املتحدة.  الواليات  ل�سالح  كّله  يكن  مل  والذي  اأوكرانيا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية  العملية 

فن�سف الدول تقريبًا �سّوتت �سد العملية الع�سكرية، اأو هي امتنعت عن الت�سويت يف االأمم 

املتحدة. ويف احلقيقة، اإن الواليات املتحدة مل ت�ستطع اأن جتمع عدداً كبرياً من االأ�سوات اأو 

اأن تتجاوز االأ�سوات االأخرى. وهذا موؤ�رّش لرتاجع الهيمنة ال�سيا�سية االأمريكية.

فيما يخ�ش ال�سني وال�رشاع مع رو�سيا، بدت زيارة بايدن للمنطقة كاآخر املحاوالت 

لل�رشق  اأو  اآ�سيا،  غرب  الإقليم  اال�سرتاتيجي  والتنظيم  الرتتيب  الإعادة  املتكررة  االأمريكية 

االأو�سط، اأو للمنطقة العربية وما حولها، من اأجل التفّرغ للمواجهة مع ال�سني  ورو�سيا؛ 

وهذه املحاوالت م�ستمرة على االأقل منذ العام 2011. ولكن يف خ�سم ال�رشاع  االأمريكي 

مع ال�سني، ح�سلت  حتّوالت كبى يف املنطقة، لدرجة اأن التجارة البْينية بني دول اخلليج 

وال�سني قد جتاوزت كثرياً التجارة البْينية بني دول اخلليج واأوروبا، وهي ال�رشيك االأ�سا�سي 

اأما االآن، فباتت ال�سني ال�رشيك االأ�سا�سي االأهم بالن�سبة اإىل دول اخلليج؛  لدول اخلليج. 

والتبادل التجاري بني ال�سعودية وال�سني ال ميكن مقارنته مع التبادل التجاري بني ال�سعودية 

املتحدة  والواليات  ال�سعودية  بني  التجاري  التبادل  وقيمة  االأمريكية؛  املتحدة  والواليات 

ال�سعودية  بني  التبادل  قيمة  و�سلت  بينما  �سنويًا،  دوالر  مليار   19 من  اأقل  هي  االأمريكية 

؛  بالطبع  اأ�سا�سية  البرتول عالقة  ولتجارة  �سنويًا؛  مليار دوالر   70 يقارب  ما  اإىل  وال�سني 

فقط   اخلليج  دول  بني  البْينية  التجارة  قيمة  تبلغ  كما  مهم.  موؤ�رش  هذا  النتيجة  يف  ولكن 

اأوروبا،  ال�سيني مع  التبادل  ا�ستبقت  اأنها  االأهم  200 مليار دوالر؛ ولكن  وال�سني نحو  

والذي يبلغ نحو 150 اأو 160 مليار دوالر �سنويًا.

 اإذاً، يف ظل غياب الواليات املتحدة  �سبه الكامل، مع ان�سغالها باإعادة  ترتيب هيكلية 

ال�رشق االأو�سط وفق م�ساحلها، وحتى تتفّرغ ملواجهة ال�سني ورو�سيا واإيران الحقًا، كانت 

املنطقة تتغرّي ل�سالح ال�سني ورو�سيا، وباالأخ�ش لناحية تعزيز الوجود الرو�سي فيها.

عليه، وبغ�ّش النظر عن االأهداف االأمريكية الكبرية، فاإن االأمور يف املنطقة تظل مرتبطة 

بحال الزائر -بايدن- وبحال الدولة التي ي�ستند اإليها -الواليات املتحدة- وبحال االإدارة 

املرتبط بها.
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تاريخي  �سياق  اأي يف  اأمريكا،  اأ�سعف حاالت  املنطقة يف  االأمريكي  الرئي�ش  زار  لقد 

واقت�سادي و�سيا�سي ترتاجع فيه بالده  بوترية اأ�رشع من اأي وقت م�سى. وبالتايل هذا يدفعنا 

للت�سكيك يف قدرة اإدارة بايدن على حتقيق كل اأهداف الزيارة املر�سومة، كما كانت احلال 

لدى االإدارات ال�سابقة يف الثمانينات اأو يف الت�سعينات. 

على اجلانب االآخر، يجب ر�سد قّوة اأو نفوذ الرئي�ش االأمريكي يف الداخل، وحتديداً 

الرئي�ش  �سعبية  تراجع كبري يف  الراأي عن  ا�ستطالعات  �سعبيته، حيث ك�سفت  من خالل 

يح�سل   االأوىل،  العاملية  احلرب  منذ  االأوىل  وللمّرة  اأنه،  يف  ميّثل  االآخر  واجلانب  بايدن. 

ت�سكيك  ب�رشعية الرئي�ش؛ وهناك حماوالت جدية داخل الكونغر�ش يف هذا االإطار. 

لة، نرى اأن املنطقة قد ا�ست�سافت رئي�سًا �سعيفًا، الإدارة �سعيفة، ولدولة اأو  ويف املح�سّ

الإمباطورية يف حالة  تراجع؛ ونحن جند انعكا�سات هذه احلالة  يف كل تفا�سيل جولة 

بايدن االأخرية. 

االأ�ستاذ مروان عبد العال: م�سوؤول الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين في لبنان 

الكيان  ال�سغط على  االأمريكية يف  االإدارة  قدرة  اإن  القول  �سبق، ميكننا  ما  اإىل  ا�ستناداً 

االإ�رشائيلي باتت اأ�سعف من ال�سابق، اإ�سافة اإىل خوفها من اللوبي اليهودي يف الواليات 

املتحدة، خا�سة اأنها على اأبواب انتخابات ن�سفية حا�سمة للكونغر�ش.

ولي�ش  فيها  االإيقاع  �سبط  كانت  للمنطقة  بايدن  لزيارة  الرئي�سية  املهمة  فاإن  وعليه، 

اأكرث. واإذا تكّلمنا عن فل�سطني، نالحظ اأن البع�ش كانوا يعتبون ما جرى يف االنتخابات 

االأمريكية املا�سية هو انت�سار لهم؛ وهذا ما مل يح�سل. 

لذا، الوحيدون الذين رّحبوا بزيارة بايدن هم الفل�سطينيون. وعلى ما يبدو كانت هناك 

م�ساعدات اأمريكية حمدودة الإبقاء ال�سلطة على قيد احلياة والإدامة فكرة املفاو�سات وحتقيق 

الت�سوية، على الرغم من اأن بايدن كان وا�سحًا اأن هذه معجزة ال ميكن اأن يحّققها ال�سيد 

امل�سيح واأنها فكرة بعيدة املنال. 

بالن�سبة للم�سائل االأخرى املتعلقة باملنطقة، كان هناك تراجع اأمريكي كبري؛ فالأول مّرة 

مل يكن هناك ربط بني الطاقة وال�سيا�سة، ودائمًا كان ي�سدر تعهد عربي)�سعودي( بزيادة 
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االإنتاج؛ ولكن ال�سعوديون يخافون من رو�سيا وال�سني، وكان هناك �سبه حتذير منهما بهذا 

ال�سدد.

 اأما بالن�سبة الإ�رشائيل، فم�رشوع التحالف �سد اإيران هي جزء اأ�سا�سي منه؛ لكن هناك 

اأكرث من دولة خليجية ال تريد اأن تاأتي باإ�رشائيل اإىل حدودها. 

القيم  اأن  عاقلة الحظنا  اأبو  �سريين  ق�سية  ففي  وامل�سالح.  بالِقيم  ترتبط  الثانية  والنقطة 

غابت عند ح�سور امل�سالح.

ويف النهاية، يبدو اأن هذه الزيارة قد ف�سلت يف تهديد حمور املقاومة؛ وكانت الر�سالة 

البديهية هي قّمة طهران، مع مناق�ستها لق�سايا مرتبطة باالأزمة ال�سورية. 

فيما  الرو�سي  الرّد  اأن  واأعتقد  اإ�رشائيلية؛  �سيا�سة  املنطقة هي  االأمريكية يف  ال�سيا�سة  اإن 

يخ�ش الوكالة اليهودية »�سوخنوت« )طردها من رو�سيا( اأتى يف هذا ال�سياق. 

وهناك اأي�سًا ر�سالة غري مبا�رشة وّجهتها قّمة طهران، وهي اأن رو�سيا لي�ست معزولة وال 

معاقبة وال حما�رشة؛ واإيران كذلك.   

الدكتور جمال  واكيم: اأ�ستاذ في العالقات الدولية

ما �ساأقوله ين�سجم مع ما قيل اآنفًا. اأّواًل، هناك دالئل على مزيد من الرتاجع يف االإدارة 

االأمريكية؛ ومل تكن �سعبية دونالد ترامب وجميئه من خارج بيئة النخب التقليدية )رغم اأنه 

ا�ستحالة  ب�ساأن  اأزمة  اإىل  احلاكمة  النخب  نتيجة و�سول  �سوى  راديكاليًا(  �سويًا وال  لي�ش 

اال�ستمرار مب�رشوع فر�ش االأحاديّة، وذلك نتيجة تراجع قدرة الواليات املتحدة اقت�ساديًا، 

الرو�ش  بداأ  التي  والتكنولوجية  الع�سكرية  املجاالت  يف  وحتى  التحتية،  البنى  جمال  ويف 

بالتفّوق فيها. لذا، �سّكل انتخاب جو بايدن عودة للنخب التقليدية التي حكمت الواليات 

ال�سناعي  املجّمع  م�سالح  عن  تعّب  والتي  اليوم،  وحتى  ال�ستينات  اأوا�سط  منذ  املتحدة 

والع�سكري.

 مل يكن مقبواًل من بايدن فيما يخ�ش االأزمة االقت�سادية يف البالد، اال�ستمرار باعتماد 

النموذج االإ�سرتاكي؛ لذا جلاأ بايدن اإىل حل على املدى الق�سري، من خالل طباعة العملة؛ 
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يف  ارتفاع  اإىل  اأّدى  ما  ال�سوق،  يف  دوالر  تريليون   6 �سخ  مت   2022 العام  بداية  فمنذ 

اأ�سعار الذهب. اأما تراجع �سعر االأون�سة اأمام الدوالر، فح�سل ب�سبب �سيا�سات م�سطنعة 

اإىل  يوؤّدي  قد  املنظور  املدى  على  الدوالر. وهذا  على  الفائدة  ن�سبة  رفع  مرجتلة، عب  اأو 

انفراجات، لكنه على املدى املتو�سط والبعيد �سوف يفاقم ق�سية الت�سخم، والذي بلغت 

 %30 فيفوق  الفعلي،  الت�سخم  اأما  عقود؛  ثالثة  منذ  االأعلى  وهي   ،%8 حاليًا  اأرقامه 

بالن�سبة لبع�ش ال�سلع.

كان االأمريكيون يحّذرون القوى ال�سيا�سية من هذه الرتهالت. وكانت عملية التطويق 

من  الكبى  االإنتاجية  القدرة  ذات  الدول  ملنع  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قادتها  التي 

الو�سول اإىل التجارة الدولية عب طرق املالحة البحرية )80% من التجارة الدولية متر عب 

املالحة البحرية(. وكان رّد ال�سني  عب اإطالق مبادرة احلزام والطريق التي تق�رشّ امل�سافات 

عب النقل البي و�سكك احلديد وغريها؛ ومن ثّم كان الرّد االأمريكي االأخري باالن�سحاب 

الفو�سوي من اأفغان�ستان وحماولة تفجري �سكك احلديد حولها.

اأما االنقالب االأخري الذي ح�سل يف اأوكرانيا يف العام 2014، فكان الهدف منه �رشب 

ِقبل  من  خرياتها  و�سلب  رو�سيا  لتق�سيم  كازاخ�ستان  اإىل  منه  واالنطالق  الرو�سي  العمق 

االأمريكيني. 

وفق  ال�سالم  وعملية  القرن«.  »�سفقة  فر�ش  فقط  يريدون  االأمريكيون  منطقتنا،  ويف 

لوزراء  كرئي�ش  نتنياهو  انتخاب  مع   1996 ربيع  يف  انتهت  ال�سالم  مقابل  االأر�ش  مبداأ 

اإعطاء  االأ�سا�ش ظّل كما هو؛ عدم  بعدها كانت هناك حمطات، لكن  االإ�رشائيلي؛  الكيان 

الفل�سطينيني اأي �سيء، تهمي�ش لبنان وفل�سطني وتق�سيم لبنان و�سوريا والعراق؛ وهذا ما 

مل�سناه خالل احلرب ال�سورية وغزو العراق قبلها. 

والتو�سعي كما  العن�رشي  ال�سهيوين  امل�رشوع  اإطالق  تعني  القرن  فاإن �سفقة  وعمليًا، 

وتكمن  الفل�سطيني؛  للطرف  �سيئًا  يقّدم  ال  والذي  واالأمريكيون،  االإ�رشائيليون  يرغب 

امل�سكلة لدى الطرف املقابل، اأي ال�سلطة الفل�سطينية، يف  غياب اأي م�رشوع بديل لديها 

للمواجهة؛ واجلواب اجلاهز عند قيادتها اأن احلّل حم�سور بالعودة اإىل املفاو�سات والتبعية 

الكاملة للطرف االآخر.
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اأما بالن�سبة لل�سعوديني واالإماراتيني، فالربيع العربي كان حماولة اأمريكية ال�ستغالل عالقة 

بع�ش االأنظمة العربية باالإخوان امل�سلمني. لذا عندما طرح حممد بن �سلمان نف�سه كمر�ّسح 

اليمنية  احلرب  اإطار  قّوته يف  �رّش  وهذا  اجلانب؛  هذا  يلحظ  كان  االأمريكية  اجلهات  لدى 

اجلارية. 

كذلك، من ا�ستقبل الرئي�ش االأمريكي بايدن يف قّمة جّدة كان نائب حاكم منطقة مكة؛ 

وهذه امل�ساألة لها داللة. 

بايدن بداأ بزيارته من الكيان ال�سهيوين، وكان هناك دعم كامل منه للقيادة االإ�رشائيلية؛ 

ثّم التقى بقيادة ال�سلطة لوقت ق�سري لينتقل بعدها اإىل جّدة، حيث رّكز على حتريك م�سار 

التطبيع العربي مع »اإ�رشائيل« والعودة اإىل مبادرة قّمة بريوت العربية2002؛ لكن امل�ساألة 

االأ�سا�سية التي اأتى بايدن الأجلها كانت النفط. 

 وتاريخيًا، كان النفط ُي�ستعمل �سد اخل�سم، مثلما ح�سل مع ال�ساه، ما اأّدى حينها اإىل 

االأمريكيني يف هذه  ي�ستطيعوا جماراة  مل  ال�سعوديني  لكن  اإيران؛  داخلية يف  اأزمة  اندالع 

امل�ساألة حاليًا لعدة اأ�سباب : اأّواًل : عدم الرغبة؛ وثانيًا: عدم القدرة؛ فال�سعودية ال ت�ستطيع 

ة رو�سيا  رفع اإنتاجها الأكرث من 13 مليون برميل يف اليوم، وال ت�ستطيع التعوي�ش عن ح�سّ

ة ال�سعودية؛ واالآن هناك طلب متزايد على النفط  يف �سوق النفط العاملي التي تفوق ح�سّ

لالأو�ساع  والهند، خالفًا  ال�سني  مثل  اإىل جمتمعات مدنية،  تتحول  يف جمتمعات �سخمة 

يف ال�سبعينات والثمانينات. اإ�سافة اإىل ذلك، فال�سعوديون واالإماراتيون وامل�رشيون الذين 

قّدموا الوالء والطاعة املطلقة لالأمريكيني، يتزّلفون حاليًا لالإخوان امل�سلمني؛ وهذا ي�سب 

اإىل  القطبية  اأحادي  يتحّول من  بداأ  نظام عاملي  تنويع عالقاتهم اخلارجية داخل  اإطار  يف 

متعدد االأقطاب. فمثاًل، هناك اليوم يف االإمارات مدار�ش تعّلم اللغة ال�سينية.

لفل�سطني  بالن�سبة  امل�سكلة  لكن  املنطقة.  كّل  على  �ستنعك�ش  حتوالت  اأمام  نحن  اإذاً، 

ولبنان هي  غياب القيادات العاجزة عن اإيجاد م�رشوع بديل؛ فال�سلطة الفل�سطينية ال بديل 

لديها، ونحن يف لبنان نتحدث منذ �سنوات عن �رشورة التوّجه �رشقًا ؛ لكن ال�سعوديني 

واالإماراتيني �سبقونا؛ و�سكراً.   
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الدكتور عبا�س اإ�سماعيل: الباحث والخبير في ال�ساأن االإ�سرائيلي

كانت زيارة الرئي�ش االأمريكي بايدن اإىل املنطقة  مطلوبة اإ�رشائيليًا، وذلك العتبارات 

داخلية اأّواًل ؛ فاحلكومة  تفّككت، وهناك حاليًا حكومة انتقالية؛ ومن املتعارف عليه  يف 

الكيان اأن اأي �سورة مل�سوؤول اإ�رشائيلي قرب رئي�ش اأمريكي تعطيه �رشعية وقّوة �سعبية اأكرث.

مل  لكنه  اأراد،  ما  حّقق  البيد  يائري  احلكومة  رئي�ش  اأن  �سحيح  الداخلي،  باملنظور   

و�سّلم  البوتوكول  بايدن خرق  الأن  الزيارة،  هذه  ثمار  من  اال�ستفادة  من  يحرم خ�سمه 

ة. ويف النقا�ش االإ�رشائيلي حول هذا االأمر قيل اإن نتنياهو  على بنيامني نتنياهو على املن�سّ

ا�ستجلب  �سّجة اإعالمية اأكرث من البيد.

الزائر  من  وعود  اأي  ياأخذ  مل  واالإ�رشائيلي  �سفراً،  النتيجة  كانت  االإيراين،  امللف  يف 

االأمريكي، حيث كان االإ�رشائيلي ينتظر موقفًا ب�ساأن اأمرين يتعلقان باإيران: اخليار الع�سكري 

�سّدها، وحتديد مهلة زمنية لوقف املفاو�سات النووية معها. 

اأي�سًا دون التوقعات. وقد تبنّي، بعد كّل التقارير  يف امللف ال�سعودي، كانت النتائج 

واملواقف التهويلية حول ما ُي�سّمى الناتو العربي- االإ�رشائيلي، اأن ال �سلة الإ�رشائيل بهذا 

الطرح؛ وكّل ما تريده االأخرية هو اأن ت�ستفيد من منظومة االإنذار االإقليمي العربية، الأنه 

حني  ت�سع »اإ�رشائيل« رادارات قريبة من اإيران والعراق واليمن، ويف حال اإطالق �سواريخ 

عليها، تكون لديها فرتة زمنية للتعامل معها. 

ومل  االأمريكي  الرئي�ش  مواقف  من  االإ�رشائيلي  ينزعج  فلم  الفل�سطيني،  امللف  يف  اأما 

ُيفاَجاأ بها. لذلك، كان اإعالن القد�ش )االأمريكي– االإ�رشائيلي امل�سرتك( مبثابة جائزة تر�سية 

لالإ�رشائيلي، وتعوي�سًا عن حتقيق اأي اإجناز �سيا�سي يف ملفات اأخرى. 

واأختم قراءتي لزيارة بايدن با�ستنتاج اأن  »اإ�رشائيل« باتت اأ�سعف من اأمريكا؛ فاالرتباط 

بينهما هو ارتباط ع�سوي وبنيوي؛ وكّلما �سعفت اأمريكا ت�سعف »اإ�رشائيل«.

اأما بالن�سبة للقّمة التي ح�سلت يف طهران، فكان ملفتًا للنظر اأنه مل  يتكلم عنها �سوى 

رئي�ش جلنة ال�سوؤون اخلارجية واالأمن يف الكني�ست  رام بن براك، الذي عّلق فقط بالقول 

اإن التعاون بني رو�سيا واإيران مثرٌي للقلق. لكن كان هناك اهتمام اإعالمي اإ�رشائيلي بالقّمة، 
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والتي جاءت يف �سياق املعركة على ال�رشق االأو�سط بني مو�سكو وا�سنطن، وهي تهدف 

ال�رش  بـ»حمور  االإ�رشائيلي  االإعالم  �سّماه  والذي  االأمريكي،  للمحور  م�ساد  حمور  لت�سكيل 

2022«؛ وقّدرت و�سائل االإعالم االإ�رشائيلية اأن قّمة طهران كانت تقليداً لقمة بايدن يف 
جّدة. 

االإ�رشائيلية حدثًا  االأو�ساط  اعتبتها  فقد  بوتني الإيران،  الرو�سي  الرئي�ش  زيارة  وحول 

مهمًا، وهو ينطوي على ر�سالة �سيا�سية باأن رو�سيا كانت وال تزال يف املنطقة، مع حتذير 

لالإ�رشائيليني)ب�سبب موقفهم من احلرب يف اأوكرانيا( من خالل تفعيل التحالف بني اإيران 

ورو�سيا.

وبطبيعة احلال، هذا التعاون الرو�سي - االإيراين ي�سمل اجلانبني الع�سكري واالقت�سادي، 

خا�سة بعد اأن طلبت رو�سيا طائرات م�سرّية من اإيران؛ واأي�سًا، هناك عالقة للقّمة يف طهران 

بال�ساحة ال�سورية، من ناحية طلب اإيران من رو�سيا الت�سييق على االعتداءات االإ�رشائيلية 

التي ُت�سّن �سد مواقع الإيران وحلفائها يف �سوريا.

 كذلك، اأثارت القّمة يف اإيران  القلق يف »اإ�رشائيل«، وخا�سة جلهة  احتمال ح�سول 

تداعيات اأمنية على احلدود ال�سمالية لها من ِقبل حزب اهلل. 

ختامًا، وبالن�سبة لالإ�رشائيليني،  فكما اأن زيارة بايدن اإىل املنطقة كانت مطلوبة، كانت 

زيارة بوتني اإىل طهران مطلوبة اأي�سًا، الأنها متنح م�رشوعية الإيران وتعّزز دورها، وُت�سعف 

احتماالت خرق اإيران على امل�ستوى االقت�سادي وغريه؛ بينما هدف »اإ�رشائيل« الثابت هو 

اإ�سعاف اإيران وعزلها و�سحب ال�رشعية عنها.

والأن زيارة بوتني اإىل اإيران قد تكون لها كذلك تداعيات على م�ستوى �سوريا وعلى 

م�ستوى املنطقة، فهي ُعّدت يف غري �سالح »اإ�رشائيل«، بل ومقلقة جداً لها.

الدكتور عماد رزق: رئي�س اال�ست�سارية للدرا�سات اال�ستراتيجية

بدايًة اأ�سكركم على هذا اللقاء.  �ساأحتدث اأّواًل عن اأهمية زيارة الرئي�ش الرو�سي فالدميري 

بوتني الإيران، ومن ثّم اأعقد مقارنة موجزة بني قّمتي جّدة وطهران االأخريتني، مع حتديد 

نظرة رو�سيا لقّمة طهران.
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 ننطلق من امل�سهد االإقليمي، فامل�سهد الدويل، لرن�سد بعد ذلك ال�رشاع اخلفي الذي 

ح�سل على امل�ستوى االإعالمي، وحتديداً كيفية ا�ستقبال ال�سعوديني لبايدن يف جّدة ومقارنته 

با�ستقبالهم الأوباما قبل �سنوات، الأن جزءاً كبرياً  مّما يجري على امل�ستوى االإقليمي والدويل 

يتم تظهريه عادة  عب و�سائل االإعالم. 

اأوروبا؛ فجزء كبري من  اأمريكا على  اإنه يج�ّسد �سيطرة  الناتو، نقول  ويف احلديث عن 

معركة  خ�سم  يف  �سار  والتمويل(  التوّجه  )االأمريكي  امل�ساد  واالإعالم  املقاومة،  اإعالم 

اإعالمية حمرتفة، لكن مبفردات م�سّخمة. 

اإن الهدف االأ�سا�سي يف جدة كان بحث التحالف االإ�رشائيلي- الهندي- االأمريكي- 

ات التوا�سل االجتماعي؛ ونحن نتكلم هنا عن  االإماراتي، والذي جرى متريره عب من�سّ

حتالف ي�ستكمل التحالفات يف �رشق اآ�سيا، وذلك ال�ستهداف ال�سني ولي�ش رو�سيا فقط ؛ 

فاملعركة االأ�سا�سية االآن هي اأمريكية - رو�سية حت�سريية ملرحلة 2032.

بالتزامن، ومع و�سول بايدن اإىل الكيان، اأعلن االأخري عن تلزمي �ساطئ حيفا للجانب 

ال�سيني وللجانب الهندي؛ اإذاً، هناك �رشاع دويل واإقليمي مع اإعادة متو�سع لكل اأطراف 

ال�رشاع؛ واجلانب االإ�رشائيلي �سبقنا باأ�سواط يف االجتاه نحو �رشق اآ�سيا. فحتى االإ�رشائيلي 

املالية  »املحافظ«  بتعددية  االأحادية  ا�ستبدال  اإىل  وي�سعى  القطبية  بالتعددية  يوؤمن  بات 

واالقت�سادية ؛ ومل يعد االأمريكي الالعب االأ�سا�سي بالن�سبة للكيان، والذي بات يّتجه نحو 

ال�سني ورو�سيا والهند وغريها. 

ونلفت هنا اإىل االإيديولوجيا  اال�ستقاللية التي يعتنقها الرئي�ش الرو�سي بوتني بناًء على 

اأفكار ُملهمه يفغيني برمياكوف )اليهودي( . وحتى يهود الكيان ال�سهيوين الذين يرف�سون 

هي  اليوم  به  يقومون  وما  فل�سطني(؛  )يف  لهم  مركزية  دولة  اأقاموا  قد  ال�ستات،  فكرة 

العاملية، وعلى  البور�سة  لل�سيطرة على  البعد اال�سرتاتيجي لديهم  األعاب تعمية على  جمّرد 

التكنولوجيا، كما على م�سادر الطاقة واملوا�سالت.

اأما  العامل.  على  �سيطرته  ي�ستكمل  كي  واملوا�سالت  الطاقة  يريد  اأي�سًا  االأمريكي 

االإ�رشائيلي، فرييد اأكرث من ذلك!
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اأطلقها كٌل من م�ست�سار االأمن  هناك ثالثة مواقف مهمة، ويجدر ا�ستذكارها، والتي 

بنيامني  ال�سابق  االإ�رشائيلية  احلكومة  ورئي�ش  بولتون،  جون  ال�سابق  االأمريكي  القومي 

الرئي�ش  على  �سي�سغط  اإنه  نتنياهو  قال   2018 �سنة  كانون  خمتلفة. يف  اأوقات  نتنياهو، يف 

بوتني ب�ساأن ال�سواريخ االإيرانية يف لبنان؛ واأ�ساف باأنه �سيتوجه اإىل مو�سكو ملناق�سة ق�سيتي 

اإيران و�سوريا مع بوتني. ويف حزيران 2018 اأّكد نتنياهو للرئي�ش الرو�سي ولوزير اخلارجية 

االأمريكية االأ�سبق مايك بومبيو، على وجوب ان�سحاب االإيرانيني من �سوريا بالكامل.  وقبل 

العام 2018 قال بولتون اإن الرئي�ش بوتني قال له اإنه ال ميكنه اإجبار اإيران على االن�سحاب 

من �سوريا؛ اأما اجلزء الثاين من كالم بولنت فيوحي باأنه يرغب بان�سحابها من هناك. اإذاً، 

كان هناك تركيز اأمريكي يف تلك املرحلة على زرع الفتنة بني اإيران ورو�سيا.

باملقابل، يف العام 2019  جرى تو�سيع للتحالف على امل�ستوى الع�سكري،مع تكثيف 

اللبنانية،  االإيراين والرو�سي. رو�سيا تو�سعت باجتاه درعا واحلدود  للزيارات بني اجلانبني 

وبات التن�سيق مع الطرف االإيراين اأكب حتى على ال�سعيد االقت�سادي.

اإذاً، هناك م�سهدية اإقليمية جديدة، جزء منها يظهر يف االإعالم واجلزء االآخر يف امليدان.

يف امل�سهد الدويل، وفيما يخ�ش اإقليم كاراباخ والنزاع حوله بني اأرمينيا واأذربيجان، 

فقد مّت )بالن�سبة لالأمريكيني( قطع �رشيان العالقة بني ال�سمال واجلنوب عب اإيران واأذربيجان؛ 

وهكذا ميكن تف�سري ما ح�سل يف كازاخ�ستان الذي اّتهمت به تركيا؛ كما �سمعنا عن حوار 

اأمريكي - اأطل�سي مع اجلانب الرو�سي، والذي طلب �سمانات مكتوبة من اأمريكا بالتوقف 

عن الزحف �رشقًا. 

واملق�سود اأن كل هذه التطورات كانت ت�ستهدف االأمن القومي الرو�سي يف النهاية، 

الأن االأمريكيني يعتبون اأن اأي تطور رو�سي، حتى على ال�سعيد التكنولوجي، ُيعتب خطراً 

على امل�سالح االأمريكية. من هنا كان االتهام االأمريكي لل�سني بالت�سّبب بجائحة كورونا؛ 

فما يهّدد اأمريكا فعاًل هو ال�سناعة والتكنولوجيا ولي�ش الع�سكر. 

يبنيها يف  التي  املنظومة  امت�سا�ش اخللل يف  ا�سرتاتيجية  يعتمد  الرئي�ش بوتني  فاإن  لذا، 

مواجهة اال�سرتاتيجيات االأمريكية، قبل ح�سول اال�سطدام الكبري مع ال�سني؛ فيما  ي�سعى 



درا�صات باحث
ال�رشق االأو�سط بني قّمتي )جّدة – طهران(: قراءة يف املخاطر والتحديات والفر�ش

164 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

اجلانب ال�سيني الحتواء البعد العدائي يف اجلانب االأمريكي على طريقته. 

جمموعات؛  اإىل  تق�سيمها  مت  الب�سائع  تبادل  على  ال�سني  يف  ال�رشيبة  فر�ست  عندما 

اأنه مت خطف  االأمريكيون  اعتب  فيها حتى  دخلوا  هم  بل  العوملة،  �سد  لي�سوا  وال�سينيون 

العوملة. وبالن�سبة لل�سينيني، هم اعتقدوا اأن املواجهة مع الواليات املتحدة �ستح�سل ما بني 

عامي 2020 و2025. وبينما بداأ االأمريكي باملواجهة يف الـعام 2020، اأّجل ال�سيني تلك 

املواجهة حتى �سنة 2032. يف ذكرى اجلي�ش ال�سيني الـ95، قال امللحق الع�سكري ال�سيني 

يف بريوت اإن ال�سينيني م�ستعّدون للتحرك الع�سكري من اأجل ال�سني ومن اأجل تايوان؛ 

وقد �سمع امللحق االأمريكي هذا التهديد. 

اإذاً، ميكن اخت�سار عناوين املرحلة القادمة بالن�سبة للجانب الرو�سي كما ياأتي: الطاقة، 

اأما اجلانب ال�سيني، فلديه بعد رابع وهو البعد  الغذاء والعمالت. هذه هي االأ�سا�سيات؛ 

التكنولوجي. وبالن�سبة لالأمريكي، فاإن التكنولوجيا الع�سكرية ت�ساعد ال�سني على كيفية 

حماية نف�سها وغريها. 

وفيما يجري تفعيل التحالف بني اليابان والواليات املتحدة واأ�سرتاليا، تو�ّسع ال�سني من 

حتالفاتها وعالقاتها، والهند حمور فيها. 

بالبعد  املتعلق باخلليج كاأمن قومي للواليات املتحدة  البعد  واليوم، االأمريكي ي�ستبدل 

ال�سدارة.  اإىل  والغاز  النفط  اأهمية  برزت  ال�سمال، حيث  باأ�سرتاليا وكندا وبحر  املرتبط  

االأطل�سي-  لل�رشاع    proxyاأفريقيا ك الفرن�سي يف  الرو�سي -  اال�ستباك  يظهر  كذلك، 

ال�سيني، وال�سني قد تنخرط يف هذا ال�رشاع؛ لكن رو�سيا متقدمة عليها، الأنها اأقوى على 

امل�ستوى الع�سكري ولي�ش التجاري؛ من هنا اأتت زيارة وزير اخلارجية الرو�سية الفروف 

اإىل عدة  الفرن�سي ماكرون  اإىل م�رش وزيارات وزير اخلارجية االأمريكي بلينكن والرئي�ش 

دول اأفريقية.

وجود  ب�سبب  موثوقة  لي�ست  فهي  ن�سبيًا؛  غائبة  تركيا  بدت  املعّقد  االإطار  هذا  ويف 

رّد  جّدة،  قّمة  يف  خ�رش  اأنه  ي�سعر  الذي  والرتكي  ال�سعودية.  وبني  بينها  تناف�سي  �رشاع 

با�ستهداف االأرا�سي العراقية وال�سورية. والرئي�ش الرو�سي و�سع الأردوغان بع�ش ال�رشوط 
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يف قّمة طهران . كما يبدو اأن الرئي�ش بوتني قد اأعطى �سبه تفوي�ش للجانب االإيراين باإدارة 

املنطقة. فالرو�سي الذي كان يتحدث عن �رشاكات يتحدث االآن عن حتالفات؛ وهو ي�سعر 

اأن املرحلة املقبلة قد حتمل رهانات وحتديات كبرية )من ِقبل االأمريكيني وحلفائهم(. لذا 

اأنهم مع احلر�ش الثوري؛ وهذا ما مينح الذراع الع�سكري الإيران يف  اأخرياً  اأعلن الرو�ش 

املنطقة دوراً  اأكب.

قّمة  القائد يف  ال�سيد  مع  التوافق  مت  اأنه  اإىل  اأ�سري  االقت�سادي حتديداً،  املو�سوع  حول 

طهران على اتفاقية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية الطويلة االأمد)25 �سنة(، على اأن يكون اجلانب 

�رشق؛  جنوب  �سمال  جنوب-  �سمال  بني  ع�سكرية  اقت�سادية-  مركزية  حمور  االإيراين 

و�سواًل  حموره،  اإيران  و�ستكون  اآ�سيا،  و�سط  يف  اأو�سع  ا�ستباك  اإىل  ذاهبون  اأننا  واأعتقد 

اإحدى  اأفغان�ستان وطاجك�ستان واأوزباك�ستان، حيث توجد حتركات يف  حتى باك�ستان 

واحتماالت  وغربها،  و�رشقها  اآ�سيا   عمق  يف  جديدة  م�سهدية  هناك  وبالتايل،  اأقاليمها. 

الت�سادم كبرية.

واملوؤ�رّشات،  ا�سرتاتيجية؛  متو�سع  اإعادة  عملية  القادمة  املرحلة  يف  حت�سل  قد  واأخرياً، 

خا�سة لدى اجلانب الرو�سي، ت�ساعدية. 

الدكتور يو�سف ن�سر اهلل:

اأ�سئلة  اآراء متناق�سة، والتي ت�ستدرج عدة  النقا�سية االأوىل كانت هناك  يف هذه اجلولة 

مهمة : 

وتوّدده  االإ�رشائيلي  للكيان  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�ش  زيارة  حول  االأول:  -ال�سوؤال 

ع�سية  اجلمهوريني  اأمام  الرتاجع  من  خ�سيته  هو  بايدن  دافع  كان  هل  لنتنياهو؛  الالفت 

االنتخابات الن�سفية يف الكونغر�ش، وب�سبب خوفه من تاأثري اللوبي اليهودي؟ لقد �سعى 

بايدن الأخذ م�سافة من كل االأطراف قبيل تلك االنتخابات، �سيما اأن زيارته كانت مقّررة 

قبل انهيار احلكومة االإ�رشائيلية ومل توؤّجل.    

- ال�سوؤال الثاين: هل مازالت العملية الع�سكرية الرتكية يف �رشق �سوريا قائمة، خا�سة بعد 

ظهور موؤ�رشات قبل قّمة طهران االأخرية باأن العملية الرتكية انتهت؟ اإن جزءاً من التخبط 
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الذي نراه حاليًا �سببه اأن الرتكي مل ياأخذ �سوء اأخ�رش للعملية الع�سكرية؛ ال من الرو�سي وال 

من االأمريكي، وال اأخذ حتى غ�ّش نظر من االإيراين؛ فما م�ستقبل هذه العملية : هل ُقّزمت، 

اأم اأنها ال تزال عملية وا�سعة، وما الثمن الذي اأخذه الرو�سي اأو االإيراين من االأتراك ؟

-ال�سوؤال الثالث: حول ف�سل ما ي�سّمى الناتو العربي. بتقديري اأن امل�رشوع هو جمّرد �سّجة 

�سيتكّفلون  كونهم  املزعوم  الناتو  حللف  ين�سموا  اأن  يرف�سون  االإ�رشائيليني  الأن  اإعالمية، 

بالقتال نيابة عن االآخرين، بينما هم ي�سعون الأن ُيقاتل االآخرون معهم ؛ وهناك بالفعل قلق 

اإ�رشائيلي منه؛ فالدول التي �ست�سّكل الناتو هي دول متخا�سمة �سيا�سيًا فيما بينها، فكيف 

هي  اإيران  من  الدول  بع�ش  مواقف  اأن  كما  والع�سكري؟  االأمني  امل�ستوى  على  �ستن�ّسق 

مواقف جيدة ولي�ست �سيئة؛ وهذا ي�سمل الغزل االإماراتي للجمهورية االإ�سالمية يف اإيران. 

معني  الفاعلني  من  اأحد  يوجد  ال  اأنه  وبتقديري  باحلرب؛  يتعلق  االأخري  املو�سوع 

بح�سولها؛ اإن زيارة بايدن اإىل املنطقة كانت ل�سبط اأ�سعار النفط  واإيجاد م�سدر بديل عن 

االأزمة  انعكا�سات هذه  النفطي اخلليجي، وجلم  االإنتاج  الرو�سي الأوروبا، وزيادة  النفط 

على الناخب االأمريكي؛ فاأي حرب اإقليمية �ستوؤّثر على اأ�سعار النفط. هذا باالإ�سافة حلدث 

املونديال  وحجم اال�ستثمارات القطرية فيه ؛ وبالتايل فاإن اأحد اأهداف اللقاء الذي مّت يف 

اإر�سال  الدولية، هو  اإيران واملجموعة  النووية بني  املفاو�سات  ا�ستئناف  اأخرياً حول  قطر 

 باحلرب، فاإن اأي 
ّ
ر�سالة للجميع   باأنه ال حرب جديدة يف املنطقة. ورغم اأنه ال اأحد معني

خطاأ يف ح�سابات اأي طرف من االأطراف قد يوؤّدي اإىل ن�سوبها؛ فاملحّر�سات جاهزة، 

وهناك تداخل وت�سابك كبري يف امل�سالح لدى اأطراف ال�رشاع. 

االأ�ستاذ مروان عبد العال

�سحيح اأن قّوة »اإ�رشائيل« هي من قّوة اأمريكا؛ لكننا كّنا نتكلم عن القدرة على ال�سغط 

عليها فقط. 

املنطقة، وناق�ش فكرة  اإىل  الدفاع االأمريكية  اأتى وفد من وزارة  بعد قّمة جّدة مبا�رشة 

جمايل  يف  العمل  �رشورة  حول  وا�سنطن  مع  )عربي(  حديث  هناك  املجتمع.  عن  الدفاع 

االأمن واالقت�ساد على ح�ساب االإعالم وال�سيا�سة! 
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واملق�سود اأننا يجب اأن نعمل على ال�سعيد اال�سرتاتيجي ونتح�رشّ لكل االحتماالت، 

حتى لو كنا نعمل على حتقيق ال�سالم؛ فاحلرب لي�ست هدفًا بحّد ذاتها. 

الدكتور عبا�س اإ�سماعيل

اإن اخل�سومة التي اأن�ساأها نتنياهو اأثناء حكم اأوباما مع احلزب الدميقراطي ال ميكن اأن 

ا�سطفاف  ب�ساأن  اأ�سل اخلالف  االإ�رشائيلي. وكان  الداخل  من  االعرتا�ش  ب�سبب  ت�ستمر 

نتنياهو مع ترامب �سد اأوباما هو مواقف الطرفني من اإيران ومن الق�سية الفل�سطينية؛ وهذا 

ما جعل نتنياهو يتخذ موقفًا مماثاًل من بايدن حني اأراد االأخري اإعادة االتفاق النووي مع 

اإيران ومناق�سة حلول للق�سية الفل�سطينية. لذا بايدن اأراد اأن ُيظهر حمّبته لنتنياهو يف هذه 

املرحلة ال�سعبة بالذات. 

اإن »اإ�رشائيل« معنّية بحرب ال تخو�سها ولكنها و�سعت اأهدافها؛ وجزء من �سيا�ستها 

هو جّر اإيران اإىل تلك احلرب من خالل االغتياالت وغريها.

حول مو�سوع الناتو العربي، »اإ�رشائيل« ترف�ش الدخول يف حتالف مع اأمريكا كي ال 

ُتلزم مبا تقبل به اأمريكا؛ فكيف تقبل بالتحالف مع الدول العربية؟! 

الدكتور جمال واكيم

انتهى  عنها  الكالم  فاإن  �سوريا،  �سمال  يف  حمتملة  تركية  ع�سكرية  بعملية  يتعلق  فيما 

مل  وهم  الرتكية،  العملية  يرف�سون  فالرو�ش  واالإيراين؛  الرو�سي  التدخل  اأّواًل:  ل�سببني: 

يعطوا اأردوغان ما اأراده من »منطقة اأمنية«، لكنهم اأعطوه موقفًا حا�سمًا يرّكز على وحدة 

االأرا�سي ال�سورية؛ وهذا ما طماأنه لناحية عدم القبول  بكيان كردي منف�سل. 

اأما قّمة طهران، فكان جزء منها يهدف للرّد على قّمة جّدة، واجلزء االآخر بداأ ُيرتجم 

عمليًا عب ما يح�سل يف �سمال �سوريا  من ن�رش اجلي�ش ال�سوري يف بع�ش املناطق، اأو من 

خالل ا�ستهداف القاعدة الع�سكرية االأمريكية يف �سمال �رشق �سوريا.

اليونان، حيث االأزمة كبرية جداً  التوتر مع  اأي�سًا، ما دفع باأردوغان للتوجه �رشقًا هو 

بني الدولتني. وهي تفجرت منذ 12 �سنة، وكانت ديون اليونان تقّدر بـ 150 مليار دوالر، 
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اأما اليوم، فقد ت�ساعفت ديون اليونان اإىل 350 مليار دوالر؛  والتي مّت حّلها باال�ستدانة؛ 

وحّل هذه االأزمة كان بالتنقيب عن الرثوات النفطية يف البحر. وح�سب معلوماتي، هناك 

اإنفاق يوناين على الت�سلح يف ذروة املديونية، وحماوالت للح�سول على طائرات f 35 من 

اجليل اخلام�ش؛ اأما اأحدث طائرة يف الرت�سانة اجلوية الرتكية فهي F16 من اجليل الرابع، الأن 

اأمريكا منعت ح�سول االأتراك على الطائرات االأمريكية احلديثة  ب�سبب �رشائهم منظومات 

S400 للدفاع اجلوي من رو�سيا. وامل�سكلة هنا اأن مدى الطائرات اليونانية احلديثة  اأبعد 

اإىل خلل كبري يف التوازن الع�سكري بني  بكثري من مدى الطائرات الرتكية؛ وهذا يوؤّدي 

تركيا واليونان. 

هناك اأي�سًا ت�سليح للجزر اليونانية املطّلة على االأرا�سي الرتكية. وقد يذهب اليونانيون 

اإىل حرب مع االأتراك هربًا من اأزمتهم الداخلية؛  وقد يحاولون  املوازنة بني اإر�ساء الرو�سي 

واالإيراين من جهة واالأمريكي من جهة اأخرى، لينتزعوا اأكب قدر من املكت�سبات ؛ وهذا 

االأمر انعك�ش يف اأوكرانيا. لذا اأرّجح عدم ح�سول عملية ع�سكرية تركية يف �سمال �سوريا.

اأما من ناحية »اإ�رشائيل«، فهي تتعامل مع ال�سني يف خمتلف املجاالت، وخا�سة يف جمال 

البحث العلمي، وبن�سب اأكب مّما لدينا؛ وهكذا االأمر بالن�سبة لرو�سيا؛ لكن يف الوقت عينه، 

الرو�سي اأو ال�سيني اأو االأوروبي يتعامل مع »اإ�رشائيل« كدولة عادية مثل غريها من الدول، 

ولي�ست متفّوقة على غريها.

 اأما الواليات املتحدة االأمريكية، فعالقتها هي عالقة ع�سوية مع »اإ�رشائيل«؛ والنظر اإىل 

اإ�رشائيل كدولة ت�رّشع بظهور ال�سيد امل�سيح هي م�ساألة عقائدية.

 اإن املهمة االأ�سا�سية الإ�رشائيل اليوم هي ال�سيطرة على م�رش. لذا قد تكون هناك رغبة 

لدى »اإ�رشائيل«  للدخول يف حلف »الناتو العربي«؛ لكن ال اأعتقد اأنها  �ستدخل يف �رشاكة 

على  هيمنة  �رشاكة  �رشاكتها  �ستكون  ولكن   وغريها؛  وال�سعودية  االإمارات  مع  مت�ساوية 

االأطراف االأخرى. 

والالفت هنا كان موقف النظام امل�رشي، الذي يتجّنب منذ العام 1974 املواجهة مع 

الواليات املتحدة، الأنه دفع اأثمانًا باهظة يف حرب 1967؛ ولكنه اأدرك اأي�سًا اأن اخل�سوع 



درا�صات باحث
ال�رشق االأو�سط بني قّمتي )جّدة – طهران(: قراءة يف املخاطر والتحديات والفر�ش

169 73 1444هـ ـ العدد   - 2022 �صيف 

تاآكاًل  هناك  اأن  ترى  االآن  وم�رش  كليًا.  لها  تابعًا  يجعله  الأمريكا  املطلق  والوالء  الكامل 

لدورها االإقليمي والأمنها القومي، يف ليبيا واليمن والبحر االأحمر وال�سودان وتركيا ويف 

ال�رشق عمومًا ؛ وهي حتاول ترميم هذا الدور من دون ال�سدام مع الواليات املتحدة، مع 

اإقامتها لعالقات طّيبة مع رو�سيا؛ وزيارة الوزير الرو�سي الفروف للقاهرة كانت حمطة اأوىل 

النتقاله اإىل دول اأفريقية اأخرى؛ وكان الفتًا املوقف امل�رشي حول اأن اأي عمل ع�سكري 

يف املنطقة غري مفيد، وذلك قبيل زيارة بايدن. ومبعزل عن املوقف االإ�رشائيلي، فقد كان 

للموقف امل�رشي تاأثري كبري يف عرقلة  م�رشوع الناتو العربي. 

اأما بالن�سبة للحرب، فاأعتقد اأن »اإ�رشائيل« تتجّنب منذ العام 2006 خو�ش احلرب، مقابل 

اإثارتها للحروب الداخلية يف الدول العربية؛ وهناك حديث عن فدرلة �ساملة يف املنطقة 

اإىل �سدام  االأمريكية. وبالتايل قد ن�سل  الع�سكرية  للقوات  ال�سيا�سية  تكون مبثابة احلا�سنة 

داخلي يف لبنان، االأمر الذي يريح »اإ�رشائيل« من خالل اإلهاء املقاومة باخلالفات الداخلية؛ 

و»اإ�رشائيل« تراهن على القرار ال�سيا�سي الر�سمي اللبناين فيما يخ�ش تر�سيم احلدود؛ ونالحظ 

اأنه مل ي�سدر اأي رد اإ�رشائيلي عندما حتدث رئي�ش اجلمهورية اأو رئي�ش احلكومة؛ لكن حني 

تكّلم االأمني العام حلزب اهلل، ال�سيد ح�سن ن�رش اهلل، كان هناك رد اإ�رشائيلي. 

وبتقديري، فاإن احتمال احلرب بني املقاومة و«اإ�رشائيل« �سعيف؛ لكن ما ن�سهده يف 

لبنان هو �سكل من اأ�سكال احلرب، حيث ميكن و�سع التطورات واالأحداث ال�سلبية يف 

البلد �سمن اإطار التجيي�ش والتح�سري الإ�سعال حرب اأهلية بدون اأي اإطالق للنار.

الدكتور عماد رزق

بخ�سو�ش العملية الع�سكرية الرتكية املحتملة، وح�سب معلوماتي من اجلانب الرو�سي، 

اأن ال عملية  ع�سكرية قريبًا؛ ولكن خالل املرحلة القادمة �ستكون هناك توترات وف�سائح 

داخل  الع�سكري  واجلناح  ال�سيا�سي  امل�ستوى  بني  العالقة  يف  اإ�سكالية  وهناك  تركيا،  يف 

االأيام  خالل  �سورية  داخل  تركية  ا�ستهداف  عمليات  من  ح�سل  ما  يف�رّش  وهذا  البالد؛ 

الدميقراطية  �سورية  قوات  قائد  نائبة  اغتيال  عملية  ومنها  طهران،  قّمة  بعد  ما  االأخرية، 

)ق�سد(، حيث �سدر االإعالن عن مقتلها من ِقبل االإدارة االأمريكية، ما ي�سري اإىل اأن تركيا 
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تنّفذ االآن ProAmerican اأي »عملية تنظيف« فقط. 

وجود  اأحلظ  ومل  ال�سورية-الرتكية،  احلدود  على  اأيام  ع�رشة  منذ  كنت  اأنا  باملقابل، 

وكان  حلب-اإدلب،  جبهة  ويف  النعمان  معّرة  بني  كنت  اأيام  بثالثة  وقبلها  توترات؛ 

اجلي�ش ال�سوري يتح�رشّ للدخول اإىل هذه املناطق بالتن�سيق مع اجلانب الكردي. وح�سب 

اليوم  وعملية  القرار.  اتخاذ  م�ساألة  اإ�سكالية يف  ولديه  عنيد  الكردي  اجلانب  معلوماتي، 

فجراً )�سد االأتراك( لها داللة مهمة جداً، وترتافق مع كالم الرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد 

ا�ستعداد  تاأكيد على  ؛ وهذا  الرتكي  ال�سعبية �سد االحتالل  للمقاومة  فاعل  حول وجود 

االأطراف املعنية ملواجهة تركيا-الطرف الكردي املعرت�ش واالأقرب اإىل الطرف الرو�سي، 

يف  وجوده  عّزز  الذي  الرو�سي  الطرف  واأي�سًا  ؛  والع�سائر(  )النظام  ال�سوري  والطرف 

القام�سلي واحل�سكة على امل�ستوى اجلوي والع�سكري. 

تركيا  بل حلماية وحدة  فقط،  ب�سوريا  لي�ش حبًا  �سوريا  �سعار وحدة  رفع  فاإن  وعليه، 

كذلك، الأن اأي حلم كردي ا�ستقاليل اأو انف�سايل يف �سوريا �سيم�ش برتكيا نف�سها. 

واأخرياً، ومع وجود اأ�سباب واقعية لف�سل ما ي�سّمى الناتو العربي، اأعتقد اأن املنطقة ذاهبة 

ل اأن ت�سبح املنطقة غري تابعة الأحد على  اإىل عدم اال�ستقرار ولي�ش  اإىل حرب؛ واأمريكا تف�سّ

اأن حت�سل �سيطرة رو�سية-�سينية عليها. ومن املمكن اأن يكون لبنان اأحد م�سارح العمليات 

اأدخل االأموال  الذي  املرتقبة، مثل عمليات االغتيال وغريها )مثل  ق�سية املطران احلاج 

من »اإ�رشائيل« بهذه الطريقة، فماذا كان يح�رشّ ومن وراء حتركاته هذه ؟(؛ وهناك حاليًا 

عمليات ر�سد بحري وت�سوير للحدود من ِقبل طائرات Drowns؛ اإ�سافة اإىل معلومات 

حول اأن  االأمريكي اأدخل اأكرث من 350  عن�رشاً باتوا موجودين االآن يف منطقة املنت، وهم 

االإ�رشائيلي  قام  كما  له.  التح�سري  يتم  ما  �سيء  وجود  يعني  ما  مدنية،  ب�سيارات  يتنقلون 

بعمليتني �رشّيتني يف الداخل اللبناين خالل االأيام املا�سية؛ بل اإن جهاز املو�ساد اأعلن اأنه قام 

بعمليات )يف املنطقة( على ال�سعيد اال�سرتاتيجي وال ميكنه الت�رشيح عنها!
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حلقة نقا�ش خا�صة بعنوان 

»وحدة ال�صاحات« :

معركة تثبيت معادالت �صيف القد�ش

الفل�سطينية واال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  باحث  نقا�ش خا�سة يف مركز  ُعِقدت حلقة 

يف   )5-7/8/2022( االأخرية  ال�ساحات«  »وحدة  معركة  حول   ،17/8/2022 بتاريخ 

قطاع غزة املقاوم. وقد �سارك فيها اإىل جانب رئي�ش مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية 

ال�رصاع  يف  واملتخ�س�سني  الباحثني  من  نخبة  ن�رصاهلل  يو�سف  الدكتور  واال�سرتاتيجية 

العربي – ال�سهيوين وق�سايا املنطقة، وهم:

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

- الأ�ستاذ علي في�سل- ممثّل ال�ساحة اللبنانية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.

- الأ�ستاذ مروان عبد العال- م�س�ؤول اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.  

- النائب اللبناين حممد خ�اجة- ع�س� كتلة التنمية والتحرير.

- العميد املتقاعد اليا�س فرحات.

البروفي�سور يو�سف ن�سر اهلل - رئي�س مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�ستراتيجية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وال�سالة وال�سالم على اأ�رصف اخللق واأعّز املر�سلني �سّيدنا 

ونبّينا وحبيب قلوبنا اأبي القا�سم حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

احللقة  لهذه  تلبيتكم  حل�سن  امتناين  عن  اأعرب  اأن  واأوّد  لكم؛  طّيبة  حتّية  البداية  يف 

القد�ش«. والإف�ساح  تثبيت معادالت �سيف  ال�ساحات، معركة  النقا�سية بعنوان »وحدة 
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الناحية  من  اأّواًل،  مبالحظتني:  اأكتفي  �سوف  ِقبلكم،  من  القّيمة  املداخالت  اأمام  املجال 

للمعركة  ومو�سوعي  طبيعي  امتداد  هي  ال�ساحات(  وحدة  )معركة  فاإن  الفل�سطينية، 

وبني  جهة،  من  لفل�سطني  والغا�سب  املحتل  االإ�رصائيلي  الكيان  بني  واملفتوحة  امل�ستمرة 

ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته من جهة ثانية؛ فهي اأعادت التاأكيد على قدرة املقاومة على 

املواجهة وال�سمود، واأن هذه املقاومة،التي لن ت�سمح للخ�سية من الوقوع يف احلرب اأن 

ُتف�سي اإىل نتائج اأ�سواأ بكثري من نتائج احلرب نف�سها، حا�رصة للذهاب بعيداً اإذا ما جتاوز 

الكيان ال�سهيوين االإرهابي اخلطوط احلمر.

اأما من الناحية االإ�رصائيلية، فيمكن القول اإن ثّمة اعتبارات عديدة وقفت وراء العملية 

احلكومة  رئي�ش  ب�سعي  يت�سل  الذي  االنتخابي  االعتبار  جانب  اإىل  االأخرية،  العدوانية 

البيد ووزير حربه اإىل تبديد �سورة ال�سعف لدى املجتمع ال�سهيوين عنهما، واإىل تقدمي 

نف�سيهما  كقائدين قوّيني ميتلكان القدرة على املبادرة العمالنية وتبّني اخليارات املتطرفة 

والذهاب اإليها. واإىل جانب االعتبار املهني الذي يتاأتى من اإدراك تل اأبيب املتزايد مل�ساألة 

تاآكل ردعها وخ�سيتها املتزايدة من اهتزاز �سورة جي�سها على اأعتاب خميم جنني يف الفرتة 

اال�ستفراد  اإىل  بال�سعي  يت�سل  ما  منها  ال�سلة،  االأهداف ذات  االأخرية، هناك جمموعة من 

بحركة اجلهاد االإ�سالمي،  واإحداث فرقة بني ف�سائل املقاومة الفل�سطينية وداخل املجتمع 

الفل�سطيني؛ مع ال�سعي اأي�سًا اإىل الف�سل بني املقاومة يف غزة واملقاومة النا�سئة يف ال�سفة 

الغربية، وتقوي�ش الرابط ال�سيا�سي والع�سكري اجلامع بني املقاومتني؛ باالإ�سافة اإىل تفريق 

�ساحات املواجهة وف�سلها، وتقوي�ش كل املعادالت التي كانت قد اأر�ستها معركة �سيف 

القد�ش يف العام املا�سي، ال �سيما ما يت�سل بتكافل هذه ال�ساحات وت�سامنها. 

وهذه املعادلة االأخرية، اأي معادلة الربط، هي اأكرث ما ُيقلق االإ�رصائيلي، والتي �سّكلت 

اتفاق  كان  ما  وربط  و�سل  تعيد  اأنها  جلهة  االإ�رصائيلي،  للكيان  كبرياً  ا�سرتاتيجيًا  حتديًا 

اأو�سلو امل�سوؤوم قد فّككه، وتوؤكد منطق املقاومة واقتدارها الع�سكري ودورها احلمائي 

للفل�سطينيني اأينما كانوا اأو وِجدوا.
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وتبقى االإ�سكالية: هل ُقّي�ش للمقاومة اإعادة الربط بني ال�ساحات الفل�سطينية وما هي 

يف  تنفيذه  عن  عجز  ما  بتنفيذ  النجاح  لالإ�رصائيلي  ُقّي�ش  هل  وباملقابل،  ذلك؟  ترجمات 

معركة �سيف القد�ش؟ هذه االإ�سكالية وغريها هي ما �ستحاول هذه احللقة النقا�سية االإجابة 

عنها.

االأ�ستاذ اإح�سان عطايا- ممّثل حركة الجهاد االإ�سالمي في لبنان:

ال�سالم عليكم؛ اأّواًل، اأتقدم بال�سكر اجلزيل لالأخوة يف مركز باحث للدرا�سات على 

الكرمي  االأخ  اإدارة  حتت  تتم  والتي  منها،  اال�ستفادة  على  تعّودنا  التي  القّيمة  الندوة  هذه 

الدكتور يو�سف ن�رص اهلل.

يف البداية، كان هناك عدوان اإ�رصائيلي وعملية اعتقال لل�سيخ املجاهد ب�سام ال�سعدي؛ 

وعلى اأثر هذا االعتقال والتهجم على منزله، ت�رّصبت اأنباء باأنه ا�سُت�سهد اأو اأ�سيب. بعدها 

لتقليم  اأ�سهر  منذ  بداأ حملة  العدو  باأن  االإ�سالمي  اجلهاد  ِقبل حركة  تقدير من  كان هناك 

اأظافر احلركة، اإن �سّح التعبري، فح�سلت مالحقات وا�سطياد لعدد من املقاومني، و�سواًل 

اإىل اعتقال ال�سيخ ال�سعدي. وبعد تواتر املعلومات باأنه اأ�سيب اأو ا�سُت�سهد، جرى ا�ستنفار 

ل�رصايا القد�ش، وكان هناك توقع من قيادة اجلهاد باأن االإ�رصائيلي يريد اقتحام جنني، مبا اأنه 

مل يجروؤ على اقتحامها يف الفرتات ال�سابقة، حني �سدر اتهام غري مبا�رص باإعالن النفري العام 

فيها. وعندما  املقاومة  على تخوم جنني الإجها�ش  ال�سهيوين جاهزاً  العدو  اأ�سبح  بعدما 

تبنّي  لالإ�رصائيلي وجود �سابقة، بقيت اال�ستنفارات قائمة، ولكن حدّية املواجهات خّفت، 

حتى و�سل االإ�رصائيليون اإىل م�ستوى التفاو�ش معنا كي ال حتدث مواجهة. 

لقد عاين العدو عن كثب حالة اال�ستنفار ل�رصايا القد�ش ورفع جهوزيتها، وبات هناك 

حالة ع�سكرية كاملة؛ وهذا الو�سع اأربك الكيان على م�ستوى اجلي�ش وامل�ستوطنني. لذا 

ال�سمالية يف  القائد تي�سري اجلعربي، م�سوؤول املنطقة  ال�سهيد  اإىل اغتيال  ذهب االإ�رصائيلي 

قطاع غزة. ورّد حركة اجلهاد االإ�سالمي كان بناًء على هذا االغتيال؛ ولكن لي�ش ملجّرد 

اعتقال ال�سيخ ال�سعدي كّنا �سنذهب اإىل معركة. هذه املعركة كانت ترجمة ملعادلة : اأي 

اغتيال ملقاوم اأو قائد �سيتم الرّد الع�سكري عليه بق�سف تل اأبيب؛ وهذا ما ح�سل. فاملعركة 
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مل تكن ب�سبب االعتقاالت التي ح�سلت، الأنه يف كل يوم هناك اعتقاالت يف ال�سفة؛ بل 

ب�سبب الق�سف واالعتداء على غزة. 

اأن حركة اجلهاد لن جتروؤ  اأ�سا�ش  تقديراته على  بنى  االإ�رصائيلي  اأن  الثانية هي  والنقطة 

من  وب�سغط  امل�رصيني  ب�سمانة  كانت  امل�ساألة  وهذه  حما�ش؛  اإىل  العودة  بدون  الرّد  على 

ا�ستالم جو  منذ  االإ�رصائيليني  ت�ساند  التي  االأمريكية  لالإدارة  اأخرى  واأدوات  وتركيا،  قطر 

بايدن لالإدارة يف بالده. ونحن نعترب اأننا خ�سنا املعركة مع العدو االإ�رصائيلي وخلفه العدو 

االأمريكي وحلفائه واأدواته، مثل بريطانيا وغريها من دول حمور ال�رص الدويل، ال�ستيعاب ما 

يجري وال�ستخال�ش العرب منها وتقدميها للمخابرات االأمريكية واالإ�رصائيلية.

كان تقدير االإ�رصائيليني اأنه �سيتم وقف العمليات الع�سكرية بعد اإطالق ب�سعة �سواريخ، 

�ساأنها  من  دولة  اأي  توجهات  االعتبار  بعني  تاأخذ  مل  اجلهاد  حركة  باأن  فوجئوا  لكنهم 

م�ساندة العدو االإ�رصائيلي؛ لذا ذهبنا اإىل املعركة مع علمنا اأنها غري متكافئة ع�سكريًا؛ وقد 

�سقط لنا العديد من ال�سهداء يف هذه املعركة.

تت�ساقط  ال�سواريخ  فيها  التي بداأت  الليلة  االإ�رصائيليون يف نف�ش  ات�سل  ال�سياق،   ويف 

على حميط غزة  وعلى تل اأبيب، ات�سلوا بنائب مبعوث االأمم املتحدة لعمليات ال�سالم يف 

ال�رصق االأو�سط وباأحد امل�سوؤولني اللبنانيني، الذي ات�سل بنا وقال اإن اإ�رصائيل ال تريد اأي 

الر�سالة  اأكرث من جهة، هدفت الإي�سال  قبل  التي ح�سلت من  االت�ساالت  ت�سعيد؛ وكل 

عربنا للبنانيني، باأنه »لي�ش لنا ب�ساأن الغاز يف البحر« . 

ومن  املعركة،  اإىل  يذهب  جعله  املعطيات،  تلك  على  بناًء  االإ�رصائيلي  تقدير  �سوء  اإذاً، 

منطلق اأن حركة اجلهاد باتت حتت ال�سغط ال�سديد من ِقبل م�رص وقطر وحما�ش؛ وكّل من 

ال يريد الدخول يف املعركة �سيمنع احلركة من الدخول يف معركة وا�سعة.

االأ�ستاذ علي في�سل- ممّثل ال�ساحة اللبنانية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين 

الأرواح  وال�سالم  للنقا�ش،  املو�سوع  هذا  واختيار  الدعوة  هذه  على  اأ�سكركم  اأواًل، 

ال�سهداء الذين �سقطوا يف نابل�ش وغزة وجنني وغريها،  خالل املعركة االأخرية وما �سلف 

اأي�سًا؛ والتحّية لكّل االأ�رصى واملعتقلني ولل�سيخ ب�سام ال�سعدي. 
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 اأعتقد اأن مو�سوع اجلل�سة مهم جداً يف هذه املرحلة، ويف ع�رص التحّوالت الكربى، 

�سواء على امل�ستوى االإقليمي اأو الدويل اأو العربي. 

كانت لدى االئتالف احلكومي االإ�رصائيلي اأجندة خا�سة، مع ا�ستثماره العلني يف زيارة 

الرئي�ش االأمريكي جو بايدن االأخرية للمنطقة، وتقدميه الدعم الكامل للكيان من خالل 

ما �سّمي بـ»اإعالن القد�ش«، والذي كان من اأبرز نقاطه، و�سع االأمن القومي االإ�رصائيلي 

التحالف  التطبيعي. كما هدف  االإ�رصائيلي والعربي  االأمريكي-  التحالف  كاأولوية  لدى 

العدواين اإىل تاأمني ا�ستمرار عملية التطبيع مع الكيان، وا�ستغالل ان�سغال العرب بال�رصاع 

الدائر بني  حلف االأطل�سي بزعامة اأمريكا وبني رو�سيا وحلفائها. 

كذلك، حاول الكيان من خالل عدوانه االأخري على غزة اأن يقلب املعادلة التي تكّر�ست 

يف معركة �سيف القد�ش يف العام املا�سي، باإعادة ترميم القدرة الردعية للجي�ش االإ�رصائيلي 

عنه  عرّب  الذي  لالإ�رصائيلي  املقلق  النموذج  وخا�سة  املقاومة،  الفل�سطينية  االإرادة  وك�رص 

خميم جنني، حيث ت�سيطر املقاومة امل�سّلحة على البيئة ال�سعبية فيه. لذا جلاأ العدو اإىل هذا 

االأ�سلوب من االعتقاالت، ومن ثّم �رصب قطاع غزة، حتى يوّظف ذلك يف االنتخابات 

االأغلبية  با�سرتجاعه  االأمور  زمام  ا�ستعادة  احلكومي  االئتالف  ي�سمن  االإ�رصائيلية، وحتى 

النيابية يف الكني�ست. 

اأن توّجه جمموعة ر�سائل على امل�ستوى العربي واالإقليمي  واأرادت »اإ�رصائيل« كذلك 

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

وم�ساعفة القدرة االإ�رصائيلية عرب حتقيق اإجناز ما يف قطاع غزة ويف ال�سفة الفل�سطينية. 

لكن كّل احل�سابات االإ�رصائيلية كانت خاطئة وبائ�سة، الأنه  من غري املمكن اأن ت�ستفرد 

»اإ�رصائيل« بهذا الف�سيل اأو ذاك، واأن تثّبت معادلة جديدة؛  فف�سائل املقاومة لن ت�سمح باأن 

يتحّول الدم الفل�سطيني اإىل �سندوق انتخابي يف ال�رصاع القائم بني االأحزاب ال�سهيونية؛ 

واأي�سًا هي لن ت�سمح باال�ستفراد باأي ف�سيل من الف�سائل، ولو مل ت�سارك بع�ش االأجنحة 

الع�سكرية يف هذا ال�سياق. واالأمر اجلوهري يف كّل ما جرى اأن بيئة املقاومة مل ُتك�رص؛ بل 
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اإن بيئة املقاومة يف ال�سفة ويف غزة هي التي حتت�سن تلك االأجنحة الع�سكرية للمقاومة. 

لذا مل ت�ستطع اخلطط االإ�رصائيلية اأن تف�سل ما بني االأجنحة والف�سائل الفل�سطينية، اأو بني 

ال�سفة وغزة، اأو بني غزة وجنني ونابل�ش والقد�ش؛ وقد خ�سيت »اإ�رصائيل« كثرياً من تطوير 

وتو�سيع دائرة اال�ستباك على م�ستوى ف�سائل مقاومة مل ت�سرتك يف املعركة؛ كما اأن دائرة 

املقاومة ال�سعبية قد تّت�سع اإىل القد�ش  وكل املدن الفل�سطينية، بدليل ما ح�سل الحقًا يف 

نابل�ش؛ ومن ثم العمليات الفدائية التي نّفذت يف القد�ش وطولكرم. وكانت هناك خ�سية 

تتو�سع دائرة اال�ستباك، ويتجّدد مناخ معركة �سيف  املعركة كي ال  اإ�رصائيلية من موا�سلة 

القد�ش التي وّحدت كل ال�ساحات: غزة، ال�سفة،  اأرا�سي 48 والالجئني يف ال�ستات. 

على امل�ستوى الفل�سطيني حتديًدا، ف�سلت »اإ�رصائيل« يف الف�سل بني ال�ساحات، وخ�سيت 

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

التي تن�ساأ على م�ستوى العامل باجتاه نظام متعدد االأقطاب؛ وما قاله الرئي�ش الرو�سي بوتني 

كان وا�سحًا يف اإطار املعركة الع�سكرية، ويف اإطار الت�سميم الرو�سي وال�سيني؛ وحتى على 

م�ستوى املنطقة واالإقليم، فقد اأثبتت قّمة طهران اأن هناك توازنات جديدة لقوى اإقليمية 

االأمريكي  للم�رصوع  املقاومة  القوى  ال�ساحات ووحدة  اإطار وحدة  تتقاطع يف  ودولية، 

التطبيعي.

اأن مفاعيل معركة �سيف القد�ش ما زالت حا�رصة  وم�ساهدة،  اأعتقد   لهذه االأ�سباب 

ورمبا ح�سل تطور اأو�سع فيها، عرب ر�سم معادالت جديدة، مبنع االعتقال واالغتيال خ�سية 

الردود املقاومة؛ وكذلك مل تنجح »اإ�رصائيل« يف توجيه ر�سائل لالإقليم، الأن االإقليم كان 

حا�رصاً يف لبنان و�سوريا والعراق، مبوازاة حتّرك قوى ال�سارع وقوى املقاطعة االقت�سادية 

للكيان على م�ستوى العامل.

اأن  الرئي�سي، وهو  املرّبع  اإىل  تعيدنا  اأن  يجب  املعركة  اأن هذه   اأعتقد  اخلال�سة،  ويف 

يف  يكمن  التطبيعي  االإ�رصائيلي-   – االأمريكي  التحالف  هذا  مواجهة  يف  االأجنح  اخليار 

املقاومة  و�ساحات  الفل�سطينية  ال�ساحات  املقاومة وبني  القوى  بني  الوحدة  دائرة  تو�سيع 
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الدولية  املوؤ�س�سات  الدولية بهدف عزل »اإ�رصائيل« عن  التوازنات  ا�ستثمار  االأخرى، مع 

الوحدة  ا�ستعادة  اأهمية  فل�سطني؛ ومن هنا  وحماكمتها الرتكابها جرائم حرب واحتالل 

اأكرث من موؤمتر للحوار الفل�سطيني؛  الوطنية الفل�سطينية على قاعدة مقّررات اتِخذت يف 

�رصورة  على  اأكد  والذي  بريوت،  يف  عِقد  الذي  العاّمني  االأمناء  موؤمتر  خمرجات  واأي�سًا 

اإىل  ومقاطعتها،  بها  االرتباط  وتعليق  »اإ�رصائيل«  مع  عِقدت  التي  االتفاقات  من  اخلروج 

بناء القيادة الوطنية املوّحدة للمقاومة ال�سعبية، وتو�سيع  �سبكة العالقات العربية والدولية 

مبا يخدم خط املقاومة الفل�سطينية على م�ستوى املنطقة، وعلى م�ستوى م�رصوعنا الوطني 

الذي يحت�سن الهوية الوطنية وحق العودة يف مواجهة �سفقة القرن االأمريكية. 

اإن الرهان الذي كان قائمًا على تبديد الهوية الفل�سطينية قد �سقط جمّدداً، والذي برز 

�سابقًا يف معركة �سيف القد�ش، وذلك بف�سل �سمود ال�سعب واملقاومة يف هذه املعركة؛ 

وهذا ما �سيتاأكد  يف كل املعارك املقبلة.

االأ�ستاذ مروان عبد العال- م�سوؤول الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين في لبنان:    

اأّواًل، نحن نبتعد عن فكر النقد؛ لذا فليكن هدفنا دائمًا هو حت�سني اأنف�سنا من تكرار 

االأخطاء التي نقع فيها. فهي لي�ست املّرة االأوىل التي تبداأ فيها »اإ�رصائيل« جولة قتالية  باغتيال 

قادة فل�سطينيني وتوجيه التهم للمقاومة بالبدء باملعركة؛ اإن القّوة الفل�سطينية احلقيقية تكمن 

املف�سل  الفل�سطيني، خا�سة يف قطاع غزة؛ وهو كان  ال�سعب  الت�سحوي يف  الَنَف�ش  يف 

احلروب  من  �سل�سلة  عرب  املنطق  هذا  تغرّي  اأن  »اإ�رصائيل«  حاولت  فقد  احلرب.  تلك  يف 

واحل�سارات واالعتداءات؛ فيما �سّكلت معركة �سيف القد�ش عالمة فارقة. فكّل ف�سائل 

املقاومة الفل�سطينية قاتلت خاللها، وغرفة العمليات امل�سرتكة مل تكن تعمل على م�ستوى 

غزة فقط، بل على م�ستوى اجلغرافيا الفل�سطينية كلها. واالآن، اخلطاب الفل�سطيني تغرّي، 

واملقاومة اعتلت نا�سية القيادة، والهدف الوطني بات ُي�سّكل عنوان الوحدة الفل�سطينية.  

مو�سوعي  عامل  اأكرث  هي  نف�سها  و«اإ�رصائيل«  املنحى.  هذا  يف  ح�سل  مّما  الكثري  وهناك 

يعمل على توحيد ال�سعب الفل�سطيني من ناحية الظلم الذي متار�سه؛ اإن معركة »اإ�رصائيل« 

�سّد جنني لي�ست منف�سلة عن املعركة �سد غزة وغريها؛ بينما »اإ�رصائيل« ال تريد اأن تظهر 
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وكاأنها ت�ستبك مع الفل�سطينيني، اأو مع ال�سعب الفل�سطيني.

 اإن الهدنة التي متّت بعد معركة غزة االأخرية ت�سّمنت عّدة اتفاقات ثنائية، من حت�سني 

زادت  التهدئة  طالت  كّلما  اأنه  اأي  التهدئة؛  مقابل  ولكن  املعابر،  وفتح  غزة  يف  للحياة 

امل�ساعدات. وهنا ُيطرح �سوؤال: هل ميكن اجلمع بني ال�سلطة واملقاومة معًا؟ فهذه ال�سلطة 

هي التي اأخرجت حركة فتح من غزة، فباتت وكاأنها دولة �سقيقة؛ والهدف االإ�رصائيلي 

احلقيقي من �رصب �سعار »وحدة ال�ساحات« هو �رصب حركة حما�ش اأي�سًا؛ فاإن اأطلقت 

�سوف  تغيريات  اأي  اأن   نعلم  امل�سوؤولية. ونحن  �ستتحمل »حما�ش«  »اجلهاد« �ساروخًا 

توؤّدي اإىل �رصوط جديدة. 

ويف ال�سياق ت�سّب تهمة اأن حركة اجلهاد تابعة الإيران، فيتم ف�سل ال�سعب عن املقاومة. 

وبالن�سبة لنا، ال ميكن الوقوف على احلياد يف حال عزل اأي ف�سيل فل�سطيني مهما كانت 

النتائج؛ كذلك، كان يجب و�سع ا�سرتاتيجية ت�سبط وحدة ال�ساحات، لكن حما�ش كان 

لها راأي خمتلف، وهي التي كانت تتكلم عن متثيل �سيا�سي وعن وحدة مبعناها ال�سيا�سي.

كتيبة  نابل�ش،  كتيبة  كتيبة جنني،  تت�سّكل؛  ال�سفة  املقاومة يف  كتائب  بداأت  واليوم،   

طولكرم؛ وهناك حالة متّرد عامة تن�ساأ. واخلطة التي تعتمدها »اإ�رصائيل« هي جّز الع�سب، 

اأي منع ظهور قيادات فل�سطينية بديلة.

وهنا ن�ساأل: هل �سقط �سيف القد�س من اأيدي من رفع �سعار �سيف القد�س؟

علينا اأن نفّكر يف كيفية حماية وحدة ال�ساحات من خالل اإيجاد ا�سرتاتيجية �سيا�سية 

وع�سكرية متما�سكة، واإدارة  موّحدة للعمليات على االأر�ش.

النائب اللبناني محمد خواجة- ع�سو كتلة التنمية والتحرير: 

لن اأكّرر ما اأدىل به الزمالء، حيث متّت االإ�ساءة على ت�سحيات ال�سعب الفل�سطيني املعطاء. 

لكن �سوف اأذهب اإىل احلامل لالنت�سارات الفل�سطينية حاليًا، وهو قطاع غزة املقاوم: 

 اأّواًل، هناك تراجع وا�سح يف غزة. فاالإ�رصائيلي جنح يف خطة االحتيال واخلداع بعد 

اعتقال ال�سيخ ال�سعدي،  ليرتّجى اإثرها وقف النار. وهذا ما جرى بعد اجتياح العام 1982؛ 
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فبعد كل عملية اغتيال ينّفذها العدو يتحدث التلفزيون االإ�رصائيلي  عن هجوم ح�سل على 

اإ�رصائيليني. لذا، كنت اأظن اأن خطة حماية القيادات املقاومة اأمنت مّما ظهرت عليه؛ لكن 

يف املقاربة االأولّية لي�ش لدينا معطيات كافية. 

واالأمر الثاين الذي لفتني يف معركة »وحدة ال�ساحات« هو دّقة ال�سواريخ الفل�سطينية 

التي كانت منخف�سة؛ وبالتايل ظهر تطّور نوعي يف اأداء منظومة القّبة احلديدية للعدو؛ ال 

الدقة كبرياً؛ الوقت)املتاح للمعركة(  الفل�سطيني غري عايل  ال�سالح  اإن كان خمزون  اأدري 

ق�سري؛ والأنه يجب ا�ستخدام ال�سواريخ بالتدريج، ميكن اإذا ما تو�سعت املعركة اأن تت�سّدر 

ال�سواريخ الدقيقة املعركة. 

ونحن نت�ساءل : ما مدى فعالية »القّبة احلديدية«، وما هي ال�سواريخ الناجحة الإف�سالها؟ 

يف املّرة املا�سية كانت فعالية القّبة احلديدية ما دون الو�سط؛ فهل ارتفع م�ستواها اليوم ؟ 

فل�سطني، ورمبا  اأن تكون يف  التي ميكن  ال�ساحات  �سعار وحدة  اأطلقوا يف »اجلهاد« 

اأنه مل تكن هناك  اأعتقد  الغزاوّية موّحدة؟  ال�ساحة  اأو�سع منها؛ وال�سوؤال هنا: هل كانت 

وحدة يف �ساحات غزة. 

االإ�رصائيلي كان يزيد من حّدة احلرب النف�سية، لكن كان وا�سحًا اأن حما�ش لن ت�سرتك 

يف املعركة. ولفت نظري اأن ن�سبة العمالة الفل�سطينية يف االأرا�سي املحتلة عام 1948 قد 

اأن  فهل  ارتفعت؛  االأجور  اأن  اإىل  اإ�سافة  مفتوحة،  فاحلدود  ال�سفة؛  ناحية  من  ارتفعت 

احلما�سة  هذه  �رّص  ال�سيا�سية؟وما  اأهدافه  له  االأموال  دفع  اأن  اأم  رّقت،  االإ�رصائيليني  قلوب 

القطرية  الإيقاف احلرب؟ 

كذلك، القادة االإ�رصائيليون احلاليون مر�ّسحون لالنتخابات القادمة؛ لذا هم حاولوا اأن 

يبّينوا لالإ�رصائيليني )والعامل(، اأن هناك رّدة فعل على معركة �سيف القد�ش، واأنه لو �ساركت 

ف�سائل املقاومة بفعالية فاإنهم كانوا �سي�ستمرون باملعركة �سّدها؛ مع علمنا باأن رّدة الفعل 

كانت�سار  تظهريها  مت  حيث  م�سّخمة،  كانت  االأخرية  غزة  معركة  نتائج  على  االإ�رصائيلية 

كامل للعدو. 

 يجب اأن نتكلم جمدداً عن اأهمية وحدة القيادة الفل�سطينية. وهنا اأذكر اأن الكثري من 
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القد�ش؛ وبراأيي، ال  �سيف  �ساركوا يف معركة  فتح بدت وكاأنهم  قادة حركة  ت�رصيحات 

توجد م�سكلة حتى لو كرّبوا من دورهم طاملا اأن هذا الدور ي�سب يف املنحى االإيجابي.

اجلي�ش  »اإ�رصائيل«  ا�ستهدفت  فل�سطني،  يف  يجري  مبا  واملرتبط  ال�سوري،  ال�ساأن  يف 

هذا  كلفة  هي  وما  االعتداءات؟  هذه  عن  ال�سكوت  متى  فاإىل  طرطو�ش،  يف  ال�سوري 

ل�ساحلنا،  اإيجابًا  يتغرّي  العاملي  وامل�سهد  مرتابطة،  اأ�سبحت  ال�ساحات   كل  ال�سكوت؟ 

وب�رصعة. عندما قراأت ما قاله الرئي�ش الرو�سي بوتني اأخرياً مل اأ�سّدق؛ هناك تغيري حقيقي يف 

العقيدة االأمنية الرو�سية. نحن كّنا نطمح باأن ي�سل الرو�سي اإىل حماذاة االأمريكي؛ اإمنا االآن، 

ومع وجود تداخل بني الو�سعني االإ�رصائيلي واالأوكراين، هناك اإدانة رو�سية لالإ�رصائيليني 

فيما يخ�ش احلرب االأوكرانية. وعلى امل�ستوى ال�سيني واالإيراين، ُيلحظ ثبات يف املوقف 

الداعم لرو�سيا، حتى لو كانت اإيران اأ�سغر حجمًا من ال�سني، لكنها ت�سّكل راأ�ش هرم؛ 

ونحن علينا اأن ن�ستفيد من هذا الواقع لرت�سيخ �سعار وحدة ال�ساحات. 

العميد المتقاعد اليا�س فرحات:  

 اأثناء العملية العدوانية االأخرية على غزة، وعلى خالف العمليات ال�سابقة، اأعلن رئي�ش 

الوزراء االإ�رصائيلي ا�ستدعاء 25000 من االحتياط، وحّدد املهلة باأ�سبوع ومل يوؤّخرها؛ وهذا 

ما دفعنا لتوّقع اأن العملية �ستكون طويلة، واإن هناك خططًا جاهزة �سد غزة. 

ال�سهيدين خالد من�سور وتي�سري  النظر بعد اغتيال  حركة اجلهاد رّدت. لكن ما لفت 

العربي، هو الرتاخي الذي مل نفهمه. وباملقابل، لفت التطّور يف قدرات حركة اجلهاد، 

وهذا  اجلهاد«؛  م�سرّيات حلركة  اأ�سقطت  االإ�رصائيلية  اجلوية  الدفاعات  »اأن  االإعالن  بعد 

ما يقلب كل القواعد. فال�سيد ح�سن ن�رصاهلل هنا يهّدد كاري�ش وغريها، واأحدهم يف غزة 

م�رص.   اإىل  بدورها  ُتر�سل  والتي  والغاز،  النفط  تنتج  التي  املناطق  اإىل  ت�سل  م�سرّية  يطلق 

وبراأيي، هذا التطور كان �سببًا لوقف اإطالق النار.

وال�سبب االآخر هو اخلوف من دخول حركة حما�ش يف املعركة؛ فهي ال ت�ستطيع اأن 

ت�سمد يومني اأو ثالثة من دون اأن تتحرك. ويبدو اأن هناك قواعد ا�ستباك جديدة؛ وهذه 

لي�ست املّرة االأوىل. فعند ا�ست�سهاد بهاء اأبو العطا عام 2019 خا�ست حركة اجلهاد املعركة 
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لوحدها وق�سفت تل اأبيب، حيث راأينا �سور نتنياهو هاربًا.

وال نن�سى اأن كتائب �سهداء االأق�سى ت�سّكل جزءاً مهمًا من املقاومة يف غزة وال�سفة. 

اأما معركة �سيف القد�ش، فبادرت بها حما�ش للدفاع عن حي ال�سيخ جراح والقد�ش.. 

وو�سلنا يف النهاية اإىل وقف اإطالق نار. 

وح�سب ا�ستنتاجاتي، فاإن حركة اجلهاد باتت رقمًا �سعبًا؛ وهي متكنت من ال�سمود 

اأمام العدو ودخلت يف قلب املعادلة من النواحي ال�سيا�سية والع�سكرية واالأمنية.

من جهتهم، ف�سل االإ�رصائيليون يف التفرقة بني حركتي حما�ش واجلهاد. فما يقولونه 

من اأن ما يجري هو �رصاع اإيراين - اإ�رصائيلي وملاذا يتدخل الفل�سطينيون، هذا الكالم غري 

مقبول، ال يف فل�سطني وال عند ال�سعوب العربية؛ هذا مع االإقرار بالتاأثري ال�سلبي لغياب اأي 

دور جلامعة الدول العربية وال مباالة االأنظمة العربية، حيث مل يتكلم اأي م�سوؤول عن اأي 

اغتيال ح�سل اأو عائلة اأبيدت يف غزة خالل العدوان االأخري. 

اأما بالن�سبة لرو�سيا، فهناك تاأييد رو�سي غري م�سبوق للموقف الفل�سطيني، اإذا راجعنا 

اإدخال  بال�سالح؛ فما الذي مينعه من  اأنه �سيدعم املقاومة حتى  الرئي�ش بوتني من  ما قاله 

�سواريخ من نوع جديد بطريقة ما حلركتي حما�ش واجلهاد . اأعتقد اأن احلديث عن م�ساألة 

تدخل حما�ش يف غزة ويف ال�سفة مبالغ فيه. 

وختامًا، لقد اأثبت ال�سعب الفل�سطيني اأنه �سعب قادر ومقاوم، واأنه لن ي�ست�سلم. فيما 

رّدة الفعل االإ�رصائيلي اأفقدته الثقة بدوام الهيمنة االإ�رصائيلية يف املنطقة. 

االأ�ستاذ اإح�سان عطايا

اأ�سكركم جميعًا. كل املالحظات كانت قّيمة ومهمة؛ لكن اأوّد اأن اأقّدم  ردوداً �رصيعة 

حول بع�ش النقاط. خالل معركة �سيف القد�ش اعتقد االإ�رصائيلي اأن حركة اجلهاد هي التي 

رّدت على االعتداءات، ووّرطت حما�ش يف املعركة. والنقطة االأ�سا�سية هنا اأن االإ�رصائيلي 

اإعالن  ي�سّمى  ما  حول  بايدن  ون�سخة  القرن  �سفقة  م�رصوع  اإطار  ويف  واالأمريكي، 

القد�ش، يريدان اإنهاء الق�سية الفل�سطينية وق�سية الالجئني واملهّجرين الفل�سطينيني، وذلك 
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بتجني�سهم وتوطينهم وا�ستكمال تهويد فل�سطني. والعقبة الوحيدة حتت �سعار تروي�ش غزة 

هي حركة حما�ش؛ واليوم، ال�سلطة يف غزة تبدو ذاهبة اإىل تفاهم بينها وبني االإ�رصائيليني 

عرب القطريني، باأنها لن تدخل يف معركة جديدة ب�سبب م�سرية االأعالم ال�سهيونية. 

بتفريغ  اجلهاد،  حلركة  الع�سكري  القد�ش-الت�سكيل  �رصايا  �سيا�سة  هي  الثانية  النقطة 

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

والنقطة االأخرية لها عالقة بعقلية ال�سلطة الفل�سطينية التي تدعو الإقامة دولة اأو حكم  

قائم على اأ�سا�ش امل�سالح اخلا�سة وجتاهل الق�سية املركزية ل�سعبنا.  

ومقاربة مفهوم الدولة املذكور ي�ستلزم بالطبع التاأقلم مع ال�سغوط اخلارجية. 

من ناحية اأُخرى، بداأت قيادات �رصايا القد�ش باإعداد درا�سات ميدانية حول ما ح�سل 

يف املعركة االأخرية واإر�سالها اإىل قيادة احلركة،  لتعوي�ش اخل�سائر، من �سواريخ وذخائر، 

وحتليل االأخطاء لال�ستفادة منها الحقًا. 

لقد ا�ستمرت معركة »وحدة ال�ساحات« بقّوة حتى بعد ا�ست�سهاد  القائد خالد من�سور؛ 

وهذا دليل على �سالبة و�سمود كبريين.

ال�سعب  وبني  بينها  الفنت  ولبّث  اجلهاد،  حلركة  اإعالمية  ت�سويه  حماولة  هناك  واليوم، 

الفل�سطيني والف�سائل، من خالل اأبواق واأدوات ماأجورة لالإ�رصائيلي؛ وهناك اأي�سًا اأبواق 

فل�سطينية تخدم االأهداف االإ�رصائيلية دون اأن تدري. لذا، يجب اأن يتم و�سع خطة متكاملة 

ملواجهة هذه احلملة االإعالمية �سد حركة اجلهاد واملقاومة ككل. 

االأ�ستاذ علي في�سل

لدّي عّدة نقاط �سوف اأعر�سها باإيجاز:

-النقطة الأوىل : يجب عقد جل�سة)اأو جل�سات( تقييم من ِقبل غرفة العمليات ملناق�سة 

كيفية حتقيق الوحدة بني الف�سائل املقاومة؛ وهذه النقطة مهمة جداً، ويجب ال�سعي جديًا 

باجتاهها. 
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-النقطة الثانية : يجب اأن نرعى بطريقة م�سوؤولة ظواهر املقاومة يف ال�سفة؛ فهذا الذي 

الذين �ساقوا ذرعًا  املقاومة  بيئة  اأبناء  امل�سرّية كرٍد على ما يجري يف غزة، هو من  اأر�سل 

بالتهدئة والتن�سيق االأمني؛ لذلك، يجب اأن نقّيم تلك احلاالت ونرعاها ون�ستفيد منها.

-النقطة الثالثة: يجب ال�سغط من اأجل ت�سكيل قيادة وطنية موّحدة للمقاومة ال�سعبية 

يف غزة؛ واأنا هنا اأ�سري اإىل الدور املهم لالأخوة يف حركة فتح.

 لذا اأن�سح االأخوة يف حركة اجلهاد االإ�سالمي باأن ال يبادروا الإبراز الذات على ح�ساب 

املجموع. فاجلهاد االإ�سالمي اأ�سبحت يف موقع متقدم للمقاومة، ولكن عليها اأن حتافظ 

على وحدة امل�سرية ووحدة قوى املقاومة، واإظهار اأن املعركة ُتقاد بطريقة موّحدة، حلماية 

االأجنحة الع�سكرية ملختلف ف�سائل املقاومة.

والنقطة الأخرية، هي حول اأهمية اال�سرتاتيجية الوطنية الفل�سطينية؛ فنحن لدينا اليوم 

لالأجنحة  جداً  مهمة  معادلة  اأن�ساأت  التي  القاعدة  هي  وغزة  موّحدة،  عمليات  غرفة 

الع�سكرية، من خالل  املقاومة التي اأبدعت يف العام املا�سي باإنهاء االعتداءات االإ�رصائيلية 

واأوروبا  واأمريكا  »اإ�رصائيل«  اأ�رصعت  وحينها،  القد�ش.  �سيف  معركة  عرب  القد�ش  على 

االأمريكيني  على  املتوقعة  الفعل  رّدات  من  اخل�سية  ب�سبب  احلرب  اإيقاف  حماوالت  يف 

واالأوروبيني واالإ�رصائيليني معًا.
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مراجعة كتاب:

ال�صين تربط العالم

الخلفّية التي ت�صتند اإليها مبادرة الحزام والطريق

 
ييوي.  : وانغ  • ت�أليف 

ن��رشون.  للعلوم  العربية  الدار   : • ن�رش 
 .2021 ين�ير   / الث�ين  : ك�نون  الأوىل  • الطبعة 

بحملة  والبدء  ر�سميًا  عنها  الإعالن  منذ  ال�سينية،  والطريق  احلزام  مبادرة  اأثارت 

فيها،  �ستنخرط  التي  وال�سعوب  الدول  لكّل  وفوائدها  اأهدافها  ل�رشح  �سينية  عالقات 

الكثري من الت�ساوؤلت وحمالت الت�سكيك والتوهني، الغربية عمومًا، والتي اأدخلتها يف 

�سياق ال�رشاع اجليوا�سرتاتيجي بني القوى العظمى على م�ستوى العامل. 

ويف اإطار الدفاع ال�سيني »العلمي« و»الهادئ« عن هذه املبادرة، يقول املوؤلّف يف 

احلزام  مبادرة  على  ُيطلقون  ال�سينيني،  العلماء  بع�ض  وحتى  الغربيني،  اإن  كتابه  توطئة 

والطريق ا�سم »خطة مار�سال ال�سينية«؛ مع العلم باأن »طريق احلرير« هو ا�سم عام للطرق 

الثقافية والتجارية التي يعود تاريخها اإىل 2000 عام بني ال�رشق والغرب. واأّول من �ساغ 

مار�سال  م�رشوع  يف  التفكري  اإن  ري�ستهوفن.  فون  فرديناند  ُيدعى  اأملاين  هو  ال�سم  هذا 

كا�سم مرجعي للمبادرة هو ت�سييق لالأفق. 

وينقل املوؤلّف عن الرئي�ض ال�سيني �سي جني بينغ قوله : »اإذا مّت ت�سبيه احلزام والطريق 

❋ باحث لبناين.

❋
بقلم: ح�صن �صعب
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بنك  اأن  اإىل  لفتًا  والأوردة«؛  ال�رشايني  ي�سبه  ترابطهما  فاإن  ال�ساعدة،  اآ�سيا  بجناحي 

ال�ستثمار الآ�سيوي للبنية التحتية ومبادرة احلزام والطريق لي�ست �سوى جزء من الرتويج 

العاملي لل�سني. فال�سعب ال�سيني، وكذلك علماوؤه، يجب اأن يكون اأّول من ي�رشد ق�س�سًا 

عظيمة عن بلده.

املوؤّلف  يوؤكد  غرب�ً(،  ال�صني  تتحّرك  بينم�  �رشق�ً،  يتحّرك  )الع�مل  الكت�ب  مقّدمة  يف 

والدول  املتقدمة  الدول  واملحيطات،  الياب�سة  مق�ّسمة:  عاملية  قرية  يف  يعي�سون  الب�رش  اأن 

 80 ت�سم  التي  النامية  البلدان  منع  ميكننا  كيف  ويت�ساءل:  والهام�سية.  الأ�سا�سية  النامية، 

باملئة من �سكان العامل من اخل�سارة عند خط البداية؟ كيف ن�ساعد املناطق غري ال�ساحلية 

على الو�سول اإىل املحيط، وحتقيق دول اجلنوب للت�سنيع، من اأجل تعزيز الإحياء امل�سرتك 

للح�سارات الب�رشية ؟ هذه ق�سايا رئي�سية يف ع�رش العوملة.

اأن العوملة املتمركزة يف الغرب منذ الع�رش احلديث مل تتغرّي،  ويتابع: من دواعي قلقنا 

ولكنها تعّززت. حتى اأن التوزيع العاملي لالإنرتنت عّزز الهيمنة الأمريكية، لأن البتكارات 

التكنولوجية تعمل فقط على جعل الأقوياء اأقوى وال�سعفاء اأ�سعف.

ال�سامل  الإ�سالح  هيكل  عام،  ب�سكل  فهي،  نف�سها،  والطريق  احلزام  مبادرة  عن  اأما 

والنفتاح والإطار ال�سرتاتيجي لدبلوما�سية اجلوار يف ال�سني. وفيما يتعلق مبا يجب فتحه، 

�سوف حتّول املبادرة الرتكيز من »الإدخال« اإىل »التوجه نحو العاملية«؛ ومن حيث ات�ساع 

النفتاح على  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  �سيتم  ال�سني،  الغربية يف  املنطقة  لتطوير  النفتاح،  نطاق 

القت�سادي  التكامل  اجتاه  ال�سني  �ستّتبع  النفتاح،  عمق  حيث  ومن  واجلنوب؛  الغرب 

الدول  القائمة على  التجارة احلّرة  ا�سرتاتيجية منطقة  العاملي والإقليمي، و�سُت�رّشع تطبيق 

املجاورة، و�ستحّقق التدفق احلّر ال�سلع، و�ستجلب راأ�ض املال والقوى العاملة.. 

اإن مبادرة احلزام والطريق هي اأّوًل �سبكة نقل اأورو اآ�سيوية : �سبكة متكاملة ومتعددة 

البحريّة،  والطرق  اجلويّة،  والطرق،واخلطوط  احلديدية،  ال�سكك  من  تتكّون  الأبعاد، 

وخطوط اأنابيب النفط والغاز، وخطوط النقل، و�سبكات الت�سالت. 

اجلزء  ال�سمايل،  اخلط   : خطوط  ثالثة  اإىل  احلرير  لطريق  القت�سادي  احلزام  ينق�سم 
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اخلط  اأوروبا(؛  – �سمال  – اأملانيا  )بكني-رو�سيا  الأورا�سي  الرّبي  اجل�رش  الرئي�سي، وهو 

الأو�سط، وي�سغل اجلزء الرئي�سي منه خطوط اأنابيب النفط والغاز الطبيعي )بكني – �سيان 

-اأورومكي – اأفغان�ستان – كازاخ�ستان – هنغاريا – باري�ض(؛ واخلط اجلنوب، وي�سغل 

اجلزء الرئي�سي منه الطرق ال�رشيعة العابرة للحدود )بكني – جنوب �سينجيانغ – باك�ستان 

– اإيران – العراق – تركيا- اإيطاليا – اإ�سبانيا(.

الو�سطى،  واآ�سيا  ال�سني،  بني  اجلمع  على  احلرير  لطريق  القت�سادي  احلزام  ويرّكز 

ورو�سيا، واأوروبا )البلطيق( ؛ كما يربط ال�سني باخلليج العربي والبحر الأبي�ض املتو�سط 

عرب اآ�سيا الو�سطى واآ�سيا الغربية؛ وربط ال�سني بجنوب �رشق اآ�سيا، جنوب اآ�سيا واملحيط 

الهندي. ومن الوا�سح اأن كّل هذه اجلهود تهدف اإىل م�ساعدة الدول غري ال�ساحلية يف 

البحث عن مناطق للو�سول اإىل البحر، مما �سريبط الياب�سة باملحيط.

لأبعاد  روؤيته  ت�رشيح  اأو  بتف�سري  الع�رشة،  الكت�ب  ف�صول  يف  املوؤلّف،  ي�رشع  ثّم  ومن 

وجوانب مبادرة احلزام والطريق، والتي متّثل يف جوهرها  »العوملة املت�سّينة«، اأو »الت�سنّي 

العاملي«؛ ويق�سد به املوؤلّف م�سار النفتاح ال�سامل واملتعدد امل�ستويات والأكرث �سموًل.

تريليون  والطريق  احلزام  دول  مع  لل�سني  التجارية  املبادلت  تخّطت  فقد  وكمثال، 

دولر يف العام 2015، وهو ما يعادل ربع جمموع التجارة اخلارجية لل�سني. 

وبح�سب اخلطة اخلم�سية الثالثة ع�رشة، وخالل ال�سنوات اخلم�ض القادمة، �ست�ستورد 

اخلارجية  ا�ستثماراتها  و�ستتجاوز  الب�سائع،  من  دولر  تريليونات  ع�رشة  قيمته  مبا  ال�سني 

500 مليار دولر، و�سيبلغ عدد ال�سينيني الذين ي�سافرون لل�سياحة يف اخلارج 500 مليون، 

و�ستكون دول احلزام والطريق املجاورة لل�سني اأوىل امل�ستفيدين. 

واإذا كان هناك من كلمة تلّخ�ض مبادرة احلزام والطريق، فيجب اأن تكون »الرتابط«. 

 الجتاهات، من 
ّ
وهذا الرتابط يجب اأن يكون – ح�سب الرئي�ض �سي جني بينغ- احتاداً ثالثي

البنية التحتية، واملوؤ�س�سات، والتبادلت من النا�ض اإىل النا�ض والتقدم يف املجالت اخلم�سة 

 وتعزيز الثقة(، ترابط 
ّ
ل�سيا�سة الت�سال )احلوار والتن�سيق والتعاون امل�سرتك والتبادل الكلي

البنية التحتية، وخط التجارة، وتدّفق راأ�ض املال، والفهم )التعاي�ض( بني النا�ض.
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ومن امل�سائل اأو الق�سايا الأ�سا�سية الأخرى التي تطّرق اإليها املوؤّلف، ولها عالقة مببادرة 

احلزام والطريق، تلك التي تّت�سق مع ما �سّماه : منطق العوملة، ومنطق احل�سارة، واملنطق 

واملنطق  الدبلوما�سي،  واملنطق  ال�سيا�سي،  واملنطق  القت�سادي،  واملنطق  ال�سرتاتيجي، 

الإدراكي. 

اإىل  تهدف  ال�سني  اإن  املوؤلّف  يقول  العوملة،  ومنطق  والطريق  احلزام  مب�درة  حول 

ا�ستبدال التحديث التناف�سي الذي اأن�ساأه الغرب بالتحديث امل�سرتك لدول احلزام والطريق، 

واإىل تعزيز وجود اأورا�سيا متناغمة مع الرخاء امل�سرتك الذي يجلب ال�سالم الدائم والأمن 

الأورا�سي  التوا�سل  لتحقيق  حماولة  هي  والطريق  احلزام  مبادرة  فاإن  وبالتايل،  العاملي؛ 

والعوملة ال�ساملة. 

وكمثال، فقد اأعادت ال�سني تعريف الإنرتنت، وهي تقود فهم النا�ض له، وترّوج لفكرة 

اأّوًل تكنولوجيا؛ وثانيًا هو �سناعة؛ كما هو بنك  العاملية. فالإنرتنت هو  اإدارة الإنرتنت 

للمعلومات؛ وهو منوذج لالإنتاج، وبنية حتتية. وكذلك، فاإن الإنرتنت هو وطن م�سرتك 

للب�رشية.

حول مب�درة احلزام والطريق ومنطق احل�ص�رة، يعتقد املوؤلّف اأن جناح املبادرة يكمن 

يف احل�سارة، ويف ما اإذا كان مرياثنا وابتكارنا ب�ساأن ح�سارة طريق احلرير ميكن اأن يقود 

وال�سخ�سية  والثقافة  ال�سينية  احل�سارة  م�ستوى  اأن  حيث  لالإن�سانية،  جديدة  ح�سارة 

الأخالقية لل�سعب ال�سيني يحّددون ما اإذا كان من املمكن بناء الروابط بني ال�سعبني. لذا، 

)الغربية( ومنطق احل�سارة هي مفتاح جناح  التنمية  املناف�سة بني مناذج  فاإن  ويف اجلوهر، 

املبادرة ال�سينية.

وكذلك، حتاول املبادرة اإطالق منط من العوملة على الأر�ض للتحّوط من خماطر العوملة 

يف البحر، والتي �ستعيد التبادل والتعّلم املتبادل بني احل�سارات لتحقيق ال�سالم والزدهار 

يف اأورا�سيا، حيث اأن املبادرة م�ستعدة لحت�سان ح�سارة اإن�سانية جديدة بفكرة »خم�سة 

يف واحد«، والتي تعني بناء القت�ساد وال�سيا�سة واملجتمع الثقايف والبيئة. 

تتقّدم  املبادرة  اإن  املوؤّلف  يقول  والطريق،  احلزام  مب�درة  ال�صرتاتيجي يف  املنطق  عن 
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عرب الزمان واملكان، وتوؤّدي اإىل التفاعل بني الرّب والبحر، وبني اجلهات الفاعلة الداخلية 

واخلارجية، وتنفذ من ال�رشق اإىل الغرب باجتاهني، مما يجعلها تتجاوز جميع ال�سرتاتيجيات 

الكربى يف الع�سور القدمية.

اأما يف احلقبة اجلديدة، فقد ورثت املبادرة الفكر ال�سرتاتيجي الع�سكري ملاوت�سي تونغ 

ودفعته اإىل الأمام – اإذا األقيَت قنبلة ذرية، فاأنا �ساأرمي قنبلة يدوية – للتحّرك واإن�ساء قواعد 

وحدائق نفوذ خلفية، والتي ميكن ت�سميتها م�سرية طويلة جديدة )رحلة اإىل الغرب(.

اإن مبادرة احلزام والطريق هي اإجراء ا�سرتاتيجي لل�سني لإدارة املناطق املجاورة الكربى 

وحتاول  وازدهارها.  ومنّوها،  ال�سني،  وجود  كيفية  على  املناطق  �ستوؤّثرهذه  حيث  لها، 

ال�سني ت�سكيل جمتمع امل�سالح امل�سرتكة، وجمتمع امل�سوؤولية امل�سرتكة، وجمتمع الأمن امل�سرتك 

يف املناطق املحيطة بها؛ واأخرياً بناء جمتمع امل�ستقبل امل�سرتك؛ وكل هذا �سي�سهم يف زيادة 

نفوذ ال�سني العاملي وقّوتها الناعمة.

حول املنطق القت�ص�دي ملب�درة احلزام والطريق، يلفت املوؤلّف اإىل اأن ال�سني تنتقل من 

امل�ستوى املنخف�ض اإىل امل�ستوى العايل يف التق�سيم العاملي لنظام العمل؛ وقد ارتقت مزاياها 

للمبادرة  القت�سادي  املنطق  وين�ّض  املال.  وراأ�ض  التكنولوجيا  اإىل  العمالة  تكاليف  من 

على اأهمية م�ساعدة البلدان على طول الطرق لبناء ُبنيتها التحتية ال�سلبة والناعمة، وذلك 

ميزة  على  احل�سول  اأجل  من  والكفاح  والأفريقية،  الأوروبية-الآ�سيوية  ال�سوق  لتو�سيع 

و�سع املعايري يف التكنولوجيا وراأ�ض املال.

منطقها  اإن  وبالتايل،  والإقليمي.  العاملي  القت�سادي  للتعاون  اقرتاح  هي  املبادرة  اإن 

القت�سادي  التكامل  مثل  اأفكار،  من  ي�سمله  مبا  والأغنى،  اأ�سا�سية  الأكرث  هو  القت�سادي 

املحلي، ونظام مزدوج احللقة )التعامل ال�سيني مع الدول املتقدمة والدول املتاأخرة معًا( 

ومرتابطة  وعميقة  كربى  ثورة  هي  جوهرها،  يف  واملبادرة،  للجانبني.  املربح  والتعاون 

لإعادة ت�سكيل اجلغرافيا القت�سادية.

اأم� ب�ص�أن املنطق ال�صي��صي ملب�درة احلزام والطريق، فيتحدث املوؤّلف عن فر�ض تتيحها 

املبادرة اأمام الدول التي تتمتع بثالث مزايا  رئي�سية؛ جتاوز املنعطف، وجتاوز تغيري امل�سار، 
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واإحياء احل�سارة.

عن جتاوز املنعطف، وبعد اأن يقّدم م�رش كاأمنوذج وكقيادة، ي�ستنتج املوؤلّف باأن ال�سني 

اإىل  و�ست�سعى  التنموية،  ا�سرتاتيجياتها  املبادرة  اإطار  يف  �ستدمج  )النامية(  العربية  والدول 

اتفاقية  مفاو�سات  و�سُت�رّشع  والتحديث،  ال�سناعي  التحّول  من  الكايف  الزخم  توليد 

التجارة احلّرة بني ال�سني ودول اخلليج وبناء مناطق �سناعية رئي�سية، و�ستعّزز التعاون يف 

جمالت النفط والغاز والبنية التحتية. 

وحول التج�وز يف تغيري امل�ص�ر، يقول املوؤّلف اإنه كما اأتاحت مبادرة احلزام والطريق 

فر�سة لتجاوز تغيري امل�سارات اإىل البلدان النامية، ولتجّنب العتماد على الدول املتقدمة 

من حيث النظام، ومنط التنمية وطريقة التفكري، يجب على البلدان النامية اأن تغتنم فر�سة 

اإعادة الهيكلة ال�سناعية وثورة املعلومات، لتغيري امل�سار ب�سجاعة وا�ستكمال التجاوز؛ ويف 

الوقت احلا�رش، حان الوقت املنا�سب : حيث ميّر القت�ساد ال�سيني يف فرتة حتّول من النمو 

ال�رشيع اإىل متو�سط ال�رشعة؛ وهي فر�سة لإعادة التوازن، وهي ناجتة عن حتّولها القت�سادي. 

اأما املق�سود من »اإحياء احل�سارة«، فيقول املوؤلّف باأن مبادرة احلزام والطريق هي اقرتاح 

العامل. ومع �سعودها وتطّورها  ال�سني يف  التي ت�سهم بها  العامة  ال�سلع  للتعاون ولإنتاج 

والزدهار؛ وهو  والتطور  ال�سعود  على  لها  املجاورة  الدول  ال�سني  ت�سّجع  وازدهارها، 

يق�سد بها اأورا�سيا واأفريقيا وجنوب املحيط الهادئ. 

ومن خالل تفعيل روح طريق احلرير، املتمثلة يف »ال�سالم والتعاون والنفتاح وال�سمول 

والتعّلم املتبادل واملنفعة املتبادلة »، �ستقيم ال�سني والدول العربية نوعًا جديداً من العالقات 

الدولية، حيث يكون التعاون املربح للجميع هو �سّيد املوقف؛ وبالتايل �سيتم اكت�ساف نظام 

ِقيم م�سرتك بني اجلميع يف القرن احلادي والع�رشين، و�سيتم بناء جمتمع عربي �سيني ذي 

م�ستقبل م�سرتك. 

لكن، ويف النتيجة، لن يحدث جتاوز املنعطف، وجتاوز تغيري امل�سار والإحياء امل�سرتك 

مبفردهم؛ بل يجب اأن نقاتل من اأجلهم.

عن املنطق الدبلوم��صي يف مب�درة احلزام والطريق، يو�سح املوؤّلف باأن املبادرة ال�سينية 
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والتي  احلديث،  للع�رش  تعود  التي  والهيمنة  والإمربيالية  الغربي  ال�ستعمار  عن  تختلف 

كما  ؛  امل�ساومة  اأو  التعاون  من  بدًل  الدويل،  ال�سعيد  على  واملناف�سة  النهب  حول  تدور 

اأنها تختلف عن امل�ساعدات اخلارجية التي يقّدمها الغرب بعد احلرب واأنواع اأخرى من 

الثنائية  الآليات  من  ال�ستفادة  خالل  من  وبالتايل،  خمتلفة؛  باأ�سماء  الدويل  التعاون  مناذج 

ات  واملتعددة الأطراف القائمة مع 64 دولة من بلدان احلزام والطريق، بالإ�سافة اإىل من�سّ

التعاون الإقليمي القائمة والفّعالة، �ستدعم ال�سني ال�سالم والتنمية والتعاون، و�ستبادر اإىل 

تطوير ال�رشاكات القت�سادية مع الدول على طول الطرق؛ وكذلك �ستعمل على ا�ستبدال 

احللم  �ستدمج  وبالتايل  اجلميع؛  بها  يفوز  التي  تلك  اإىل  اأحد  بها  يربح  ل  التي  ال�سفقات 

ال�سيني مع حلم العامل. 

عن املنطق الإدراكي ملب�درة احلزام والطريق، يعّدد املوؤلّف ع�رشة خماطر حول الت�سّورات 

اخلاطئة للنا�ض ب�ساأن املبادرة، وكيفية حتليل هذه املخاطر والرّد عليها.

ومن اأبرز تلك املخاطر:

اإن املبادرة هي عبارة عن ا�سرتاتيجية �سينية موّجهة نحو الغرب.   .1

اإن مبادرة احلزام والطريق تنتمي اإىل ال�سني ح�رشاً، ولو اأن عنوانها عاملي.   .2

باأن  ادعاءات  اأكرث من »الطريق«، حيث توجد  بـ»احلزام«  اهتمامًا  املبادرة  تويل   .3
املبادرة ت�ستهدف البحر ظاهريًا واأن هدفها احلقيقي هو الأر�ض. 

اإن املبادرة هي حماولة لإعادة النظام القدمي با�سم اإحياء احل�سارة.   .4

خطة  من  �سينية  ن�سخة  واإنها  الفائ�سة،  الطاقة  لت�سدير  م�سعى  هي  املبادرة  اإن   .5
مار�سال )الأمريكية(.

اإن مبادرة احلزام والطريق هي ن�سخة �سينية من الإمربيالية القت�سادية، اأوالعوملة   .6
الأمريكية. 

)مثل  واجلّيدة  الكربى  امل�ساريع  بع�ض  يف  الأخرى  الدول  املبادرة  ت�سارك  لن   .7
م�رشوع ماو�سام(، بالرغم من م�سمون املبادرة النفتاحي والو�سطي.

املبادرة تدور حول دبلوما�سية اجلوار ال�سينية، مع اأن لها اآثار اأو�سع بكثري من تلك   .8
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التي تنطوي عليها دبلوما�سية اجلوار. 

والطريق  للحزام  �سعبية  الأكرث  اخلرائط  اأن  حيث  مغلقة،  حلقة  هي  املبادرة  اإن   .9

التحتية  البنية  من  و�سبكة  مفتوح،  حزام  باأنها  العلم  مع  مغلقة؛  حلقة  يف  دائمًا  تر�سمها 

وال�ستثمار والتجارة واملعلومات التي تدمج املمّرات القت�سادية والأحزمة القت�سادية. 

القت�سادي،  التعاون  قناع  حتت  املتخّفي  الع�سكري  التو�سع  اإىل  املبادرة  ت�سعى   .10

لذا،  للغاية.  ع�سكرية  م�سطلحات  هي  و»الو�سلة«  »اجل�رش«  م�سطلحات  اأن  حيث 

ولتجّنب الحتكاك غري ال�رشوري، يجب ا�ستخدامها بحذر، لأن دعم التعاون الإقليمي 

والعاملي للقرن احلادي والع�رشين ل ينبغي اأن يكّرر امل�سار القدمي للتو�سع الغربي. 

يف الف�صل م� قبل الأخري، يتحدث املوؤلّف عّم� �صّم�ه )احلكمة ال�صينية الك�منة يف مب�درة 

احلزام والطريق(؛ فبالإ�سافة اإىل »الأخالق« »وال�سرتاتيجية« و»القّوة«، من ال�رشوري 

الرتكيز على القّوة الناعمة )قّوة الإقناع( ملبادرة احلزام والطريق، مع اإيالء الهتمام للحكمة 

املتج�سدة فيها. 

ولقد عرّب ا�سم مبادرة احلزام والطريق بحّد ذاته عن احلكمة ال�سينية، حيث )ح�سب 

عقيدة التاو وخ�سائ�سها( : ُتنتج عقيدة التاو )وهي الكلمة ذاتها التي تعني الطريق يف اللغة 

ال�سينية(، طريقًا، والطريق ُينتج اثنان، والثنان ُينتجان ثالثة، والثالثة ُتنتج كل �سيء، مبا 

يف ذلك م�ساراً كاماًل.

»القرن  ُيظهر  والآن  متاأ�سل؛  �سيني  م�سطلح  القت�سادي«  »احلزام  م�سطلح  اأن  كما 

احلادي والع�رشون« اأن احلكمة القدمية لل�سني تزداد وتتقدم مع الزمن، واأن ال�سني �ست�سبح 

اأّمة ذات دور قيادي يف م�سعى الب�رش للنهو�ض بح�سارة جديدة. وقد جتّلت هذه احلكمة، 

من بني اأمور اأخرى، من خالل النهو�ض مببادرة احلزام والطريق وانعكا�ساتها واآلياتها.

ومن الناحية العملية، تتجّلى احلكمة ال�سينية يف هذه املبادرة يف اجلوانب الثالثة التالية: 

التكامل ال�سرتاتيجي، والقدرة على التعاون، وت�سنيع املعّدات، والتطوير امل�سرتك لأ�سواق 

الطرف الثالث. 

فيما يخ�ض التكامل ال�سرتاتيجي، فهو اأكرث من جمّرد تفاعالت مادية؛ فهناك تفاعالت 
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الودّي  والتعا�سد  التعامل  اإىل  بالإ�سافة  �سي�سّكل  الذي  الأمر  وتفاهمات،  ملمو�سة  غري 

والتجاوب، ابتكاراً متبادًل واندماجًا بني البلدان. 

ويف ال�سياق، يك�سف القرتاح املتكرر للتعاون الدويل يف جمال القدرات النقاب عن 

ميزات ال�سني يف اأربعة جوانب، وهي:

ميزة النظام ال�سناعي ؛ فوفقًا لإح�ساءات الأمم املتحدة، يوجد لدى ال�سني الفئات   .1

للوليات  ال�سناعي  الإنتاج  جتاوز  ال�سيني  ال�سناعي  )الإنتاج  عامليًا  ال�سمل  ال�سناعية 

املتحدة يف العام 2010(. 

ميزة ال�سل�سلة ال�سناعية ؛ فال�سني حاليًا يف مرتبة متو�سطة يف ال�سل�سلة ال�سناعية   .2

ال�سل�سلة، وذلك  منخف�سة يف هذه  اأو  عالية  مرتبة  بلوغ  اأنه ميكنها  يعني  ؛ وهذا  العاملية 

بح�سب اأدائها. 

دولة  اأكرب  هي  هوياتها:  بتعّدد  تفتخر  فال�سني  واملجالت؛  الهويات  تعّدد  ميزة   .3

اأنها دولة  اإىل  الوقت ذاته؛ بالإ�سافة  اقت�ساد عاملي يف  اأكرب  نا�سئة وثاين  نامية واأكرب دولة 

ا�سرتاكية قوية.

على   القدرة  ال�سينية  احلكومة  لدى  جند  حيث  اخلا�ض،  ال�سيني  النموذج  ميزة   .4

قيادة التعاون يف جمال القدرات ب�سكل م�ستقل. 

يف الف�صل الع��رش والأخري)احلكمة الع�ملية املتج�ّصدة يف مب�درة احلزام والطريق(، يقول 

حكمة  بني  اأي�سًا  املبادرة  جمعت  فقد  ال�سينية،  احلكمة  اإظهار  اإىل  بالإ�سافة  اإنه  املوؤّلف 

على طول  للبلدان  التنمية  ق�سايا  معاجلة  فاأثناء  العامل؛  دول  بقية  ال�سني وحكمة  وحنكة 

الدويل،  املجتمع  تواجه  التي  العاملية  امل�ساكل  اإىل حّل  اأي�سًا  املبادرة  ت�سعى  احلرير،  طرق 

الأمر الذي ي�ساعد على حتديد �سكل احلكمة العاملية يف هذه العملية. 

وتربز تلك الطريقة ب�سكل كبري من خالل املبادئ الثالثة الآتية: م�ساركة الربح املتبادل، 

واحلفاظ على التنمية املتوازنة، والعمل على تر�سيخ جذورها. 

ومن منظورعام، فاإن العوملة تتحرك باجتاه اإطفاء الطابع املحلي، حيث اأن اإطفاء الطابع 

التجارية يف  املناف�سة  املفتاح لك�سب  ال�سناعية هو  وال�سل�سلة  لالإنتاج واخلدمات  املحلي 
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اإطار مبادرة احلزام والطريق. لذلك، نحتاج ب�سبب هذه التغيريات اإىل اخلروج من العامل 

املتمركز حول الغرب يف الع�رش احلديث، واإيالء الهتمام الكايف ملنطق املبادرة؛ ومبا اأن 

ال�سني تفعل ذلك، فاإنها �ست�سّجع بدورها دول مبادرة احلزام والطريق الأخرى و�سعوبها 

امل�سرتكة جلميع  للح�سارات والتنمية  امل�سرتك  الإحياء  لن يكون  على الن�سمام؛ وبذلك 

البلدان جمّرد حلم. 

يف خ�متة كت�به، يوؤكد املوؤلّف، ومن منظور تاريخ احل�سارة الإن�سانية، اأن مبادرة احلزام 

والطريق �سُتنع�ض، من خالل الربط والتوا�سل بني اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا، احل�سارات على 

طول طريق احلرير، وجتّنب العامل �سدام احل�سارات؛ كما �ستقيم ج�رشاً بني املناطق يحل 

م�سكلة ال�سدع املت�سّكل، ويرفع من احل�سارات املتاأخرة، ويغرّي الو�سع ال�سائد.

تعتمد  وكما  الغرب،  على  ال�رشق  يعتمد  كما  ت�سّكله،  التي  مدنه  على  يعتمد  فالبلد 

اإن�سانية  ح�سارة  ت�سكيل  اإىل  ال�سينية  املبادرة  ت�سعى  وبينما  لذلك،  البحر.  على  الياب�سة 

جديدة، �ستكون مبادرة �ساملة يف التعامل مع احل�سارة الغربية احلديثة، و�ست�سّجع البلدان 

اآفاق م�رشقة  اأجل  التقدم والعمل من  للم�سارات نحو  انعطاف وتغيري  النامية على حتقيق 

للتنمية امل�سرتكة، واإحياء احل�سارات امل�سرتك، و�سياغة عوملة اأكرث �سموًل. 
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