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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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     عقــد مركــز أبحــاث )ميتڤيــم( اإلرسائيــي لدراســات الــرق 

ــره  ــايض مؤمت ــام امل ــن الع ــاين م ــن الث ــن تري ــط يف األول م األوس

ــة يف  ــة اإلرسائيلي ــه السياســة الخارجي ــا تتطلب الســنوي الســتراف م

ــؤول  ــه« املس ــي بودي ــور »إي ــر الربوفس ــل 2018، ون ــام املقب الع

عــن دائــرة األبحــاث حــول الــرق األوســط يف املركــز مــا اســتخلصه 

املؤمتــر تحــت عنــوان »إرسائيــل والــرق األوســط عــام 2018« جــاء 

يف نصــه: »حــن نتفحــص السياســة الخارجيــة اإلرسائيليــة إزاء الــرق 

ــون  ــب أن تك ــا يج ــن م ــوح ب ــز بوض ــن أن مني ــد م ــط، ال ب األوس

ــوة  ــاك فج ــديد هن ــف الش ــّي. ولألس ــا الفع ــو واقعه ــا ه ــه وم علي

كبــرة بــن مــا يتعــن عليهــا أن تكــون ومــا هــو عليــه واقعهــا عــى 

نحــو مؤكــد تقريبــاً. وفيــا يتعلــق باألبحــاث التــي أعمــل عليهــا يف 

هــذه األيــام، فــإن كل مــن يتفحــص العالقــات الرسيــة بــن إرسائيــل 

ــة  ــة مركزي ــه نتيج ــد أمام ــات يف املنطقة،يج ــدول واألقلي ــض ال وبع

ــام  ــل يف ع ــذي عم ــاث ال ــم األبح ــس طاق ــا  نف ــل اليه ــدة توص واح

2017 يف مركــز ميتڤيــم ودرس العالقــات اإلرسائيليــة مــع ســت دول 

يف املنطقــة، وهــي أنَّ تحقيــَق إمكانيــة إقامــة عالقــات بــن إرسائيــل 

ودول املنطقــة مرهــوٌن بحــل أو بتقــدم نحــو حــل للنــزاع اإلرسائيــي-

الفلسطيني.

ــة  ــع إىل أربع ــكلها الواس ــط بش ــرق األوس ــيم دول ال ــن تقس  وميك

ــل: ــا مــع إرسائي ــا يتصــل بعالقاته ــكل م ــق ب إطــارات تتعل

1. دول تقيم مع إرسائيل عالقات دبلوماسية رسمية ومكشوفة.

2. دول تقيم مع إرسائيل عالقات رسية.

3. دول ال تتدخل باملواضيع املتعلقة بإرسائيل.

4. دول ومنظات معادية إلرسائيل.

اإلطار األول

     يضــم دوالً تقيــم عالقــات دبلوماســية مــع إرسائيــل بهــذا املســتوى 

أو ذاك. وهــذه الــدول عــى مســتوى الــرق األوســط الواســع هــي: 

األردن ومــر وتركيــا والســلطة الفلســطينية، وجنــوب الســودان 

وأذربيجــان وكازاخســتان وجورجيــا وتركانســتان وطاجيكســتان 

ــات  ــة العالق ــف درج ــربص. وتختل ــان وق ــا واليون ــا وقرغيزي وأرميني

ــد  ــا يوج ــي تركي ــل، فف ــدول وإرسائي ــذه ال ــض ه ــن بع ــمية ب الرس

ــذي  ــْد إىل املســتوى ال ــا مل تع ــات معه ــي، لكــن العالق ســفر إرسائي

كان ســائداً يف التســعينيات. أمــا التطــورات الهامــة التــي جــرت 

ــرق  ــة يف ال ــات اإلرسائيلي ــة العالق ــن ناحي ــرة م ــنوات األخ يف الس

ــي: األوســط فه

ــه. فقــد كانــت  ــاً مــا كان علي ــد أبعــد جغرافي - ظهــور جــوار جدي

سياســة إرسائيــل تجــاه الجــوار )املحيــط بالــدول العربيــة( يف نهايــة 

ــوار  ــران، و)بالج ــا وإي ــايل( تركي ــوار الش ــم )بالج ــينيات تهت الخمس

ــوار  دوال  ــم الج ــويب. ويض ــودان الجن ــزء الس ــا وج ــويب( إثيوبي الجن

إســالمية اآلن مــن قبيــل أذربيجــان وكازاخســتان وبعــض الــدول التــي 

كانــت ضمــن االتحــاد الســوفيايت ســابقاً.

ــات  ــن احتياج ــط )40% م ــال النف ــركة يف مج ــح مش ــور مصال - ظه

إرسائيــل النفطيــة يصــل مــن دول املنطقــة(. وظهــور مصالــح تتعلــق 

بــدون طيــار وتكنولوجيــا  بالســالح )تصديــر ذخائــر وطائــرات 

عســكرية(. فأذربيجــان عــى ســبيل املثــال تُعــد دولــة شــيعية 

علانيــة تقــع عــى حــدود إيــران، وكانــت بالنســبة إلرسائيــل نقطــة 

ــا تتخــذ  ــا ضمــن هــذا الجــوار، لكنه ــزال تركي ــا ت ــة مبكــرة، وم عالق

موقفــاً يختلــف عــا ســبق، فهــي رشيكــة تجاريــة بــارزة مــع 

إرسائيــل، غــر أنَّ هنــاك ثغــرات كبــرة تظهــر يف العالقــات الركيــة-

اإلرسائيليــة. أمــا إيــران التــي كانــت يف املــايض رشيكــة يف تحالــف يف 

اســراتيجية )الجــوار( مــع إرسائيــل، فتعــد اآلن مــن الــدول املعاديــة. 

ــر  ــوار( غ ــراتيجية )الج ــراق إىل اس ــراد الع ــة أك ــا إضاف ــن هن وميك

العــريب. فقــد دعمــت إرسائيــل األكــراد يف متردهــم ضــد بغــداد طــوال 

)12( عامــاً 1963-1975. وإلرسائيــل مــع األكــراد حتــى اآلن مصالــح 

ــالح  ــس بالس ــن لي ــل لك ــم إرسائي ــون بدع ــراد مهتم ــركة، واألك مش

ــن  ــك م ــن، ذل ــى األمريكي ــوط ع ــل بوســاطة مارســة الضغ اآلن؛ ب

أجــل تغيــر موقفهــم مــن األكــراد، ودعــم طموحهــم لالنفصــال عــن 

العــراق. فإرسائيــل عليهــا أن تتذكــر أن موقفهــا تجــاه األكــراد نابــع 

مــن طبيعــة اللعبــة اإلقليميــة، ففــي هــذه األوقــات ال توجــد دولــة 

يف املنطقــة أو خارجهــا ال تدعــم األكــراد، وتركيــا التــي ســاءت عالقتهــا 

ــراد.  ــال األك ــداً انفص ــاد ج ــكل ح ــارض بش ــي تع ــي الت ــل ه بإرسائي

ــة -عــى غــرار مــا  ــإن اســتمرار االتصــاالت الرسي ويف وضــع كهــذا ف

1http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Prof._Elie_Podeh_at_Mitivims_annual_conference_-_November_.2017. pdf
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ــن  كان يجــري يف املايض-هــو الوصفــة الصحيحــة إلجــراء عالقــات ب

ــراد. ــل واألك إرسائي

ــتقلة  ــودان املس ــوب الس ــة جن ــويب دول ــوار( الجن ــرت يف )الج - ظه

منــذ عــام 2015، وبلــغ عــدد ســكانها )13( مليونــاً مــا بــن مســيحين 

ووثنيــن ومســلمن. وكانــت إرسائيــل وقيــادة جنــوب الســودان 

ــاعدات  ــل مس ــا إرسائي ــت فيه ــركة، قدم ــة مش ــة تاريخي ــى عالق ع

ــد  ــام 1969-1971 ض ــذ ع ــا( من ــوب )آنيا-ني ــرد يف الجن ــة التم لحرك

ــف  ــم حلي ــل أه ــت إرسائي ــوم، وأصبح ــوداين يف الخرط ــم الس الحك

لدولــة جنــوب الســودان وبشــكل يزيــد عــن الواليــات املتحــدة، ألن 

إرسائيــل هــي التــي قدمــت لهــا الســالح والذخائــر التــي اســتخدمها 

املتمــردون يف الحــرب ضــد الخرطــوم. وكان هــذا الدعــم باألســلحة 

ــن لهــذه األســلحة. وتعــد  ــار أســئلة حــول اســتخدام املتمردي قــد أث

قــربص واليونــان مــن الــدول املوجــودة يف إطــار )الجــوار( غــر العــريب 

ــوان يف  ــا عض ــم أنه ــل، رغ ــع إرسائي ــية م ــات دبلوماس ــا عالق وله

االتحــاد األورويب وليســتا مــن دول الــرق األوســط؛ لكــن أهميتهــا 

تكمــن يف املثلــث اإلرسائيي-اليوناين-القــربيص الــذي ظهــر وتطــور يف 

الســنوات املاضيــة، وشــكل نوعــاً مــن التــوازن الســيايس والعســكري 

واالقتصــادي والســياحي بــن الــدول الثــالث اتجــاه عالقتهــا املهتــزة 

مــع تركيــا. ويضــم هــذا اإلطــار أيضــاً الــدول املجــاورة )مــر 

واألردن والســلطة الفلســطينية(، فمنظومــة االتصــاالت االســتخبارية 

ــدة  ــل واألردن ومــر أصبحــت جي ــن إرسائي ــة ب والعســكرية القامئ

جــداً. 

     أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة فقــد وصلــت قيمــة التصديــر 

اإلرسائيــي لــألردن عــام 2016 إىل نحــو50 مليــون دوالر فقــط، رغــم 

ــر  ــران وغ ــياحة والط ــاعاً يف الس ــر اتس ــاون أك ــة تع ــود إمكاني وج

ــك، ألنَّ  ــرب مــن ذل ــع األردن أك ــك، فمســتوى التجــارة الشــاملة م ذل

ــة  ــج والقادم ــة نحــو دول الخلي ــع املتجه ــور للبضائ ــة عب األردن دول

ــوار؛  ــار يف األغ ــتخدام قط ــدود وباس ــا وأس ــاء حيف ــق مين ــن طري ع

لكــن االســتراد الــذي يصــل جــزء منــه فقــد بلــغ عــام 2016 )308( 

ــدول  ــي ل ــر اإلرسائي ــدوالرات، وبلغــت قيمــة التصدي ــن ال ــن م مالي

ــاً.  ــون  دوالٍر تقريب ــو )500( ملي ــق األردن  نح ــن طري ــج ع الخلي

ــل  ــن إرسائي ــام )2016( ب ــاري يف ع ــادل التج ــة التب ــت قيم      بلغ

ــة  ــتراد والبقي ــا لالس ــاً منه ــون دوالر، )79( مليون ــر )138( ملي وم

للتصديــر؛ أمــا الســلطة الفلســطينية فهــي الريــك التجــاري األكــرب 

مــع إرسائيــل يف كل الــرق األوســط، اذ بلغــت قيمــة التجــارة 

اإلرسائيليــة مبلغــاً قــْدره نحــو )4,375( مليــارات دوالر معظمــه )3,5(  

ــل.  ــارات هــو اســتراد مــن إرسائي ملي

اإلطار الثاين

     وهــو الــذي يضــم الــدول التــي تقيــم عالقــة رسيــة مــع 

ــان  ــارات املتحــدة وع ــن واإلم ــل، وهــي الســعودية والبحري إرسائي

واملغــرب، والعالقــات مــع املغــرب هــي األقــدم فمنــذ الخمســينيات 

والســتينيات تجــري االتصــاالت االســتخباراتية مــع املغــرب، ويف عــام 

)1963( جــرى إنشــاء ممثليــة للموســاد جهــاز التجســس اإلرسائيــي 

ــى يف  ــات حت ــذه العالق ــتمرت ه ــرب، واس ــة، يف املغ ــام الخاص وامله

ــة. ــة يف املنطق ــات الصعب ــل األوق ظ

ــن  ــاً م ــاً إىل )40( ألف ــن ) 25( ألف ــا ب ــاك م ــذا هن ــا ه      ويف يومن

الســياح اإلرسائيليــن يقومــون بزيــارات إىل املغــرب يف كل عــام؛ أمــا 

ــال يوجــد  ــف بشــكل جوهــري ف ــج فتختل ــع دول الخلي ــات م العالق

ــة  ــة متنوع ــات رسي ــاك عالق ــن هن ــاتية؛ لك ــات مؤسس ــا عالق معه

ومبســتويات مختلفــة، فثمــة رشكات إرسائيليــة اقتصاديــة تعمــل 

بغطــاء غــر إرسائيــي يف دول الخليــج، وتصــل بضائــع إرسائيليــة 

بقيمــة )500( مليــون دوالر إىل تلــك املنطقــة تحــت أســاء رشكات 

أجنبيــة غــر إرسائيليــة، وهــذه هــي اإلمكانيــة التــي تتخفــى يف هــذه 

ــة  ــدول العربي ــل وال ــن إرسائي العالقــات، وهــو نفســه مــا يحــدث ب

ــات دبلوماســية. ــا عالق ــم معه ــي تقي الت

ــع  ــرة م ــاون االقتصــادي املتواف ــات التع ــإن إمكاني ــك ف ــع ذل      وم

الــدول ذات الدخــل املرتفــع أكــرب بكثــر مــن هــذه األرقــام، تحديــداً 

حــن يشــتمل هــذا التعــاون عــى مجــاالت أخــرى كثــرة مثــل: بيــع 

األســلحة، واملعــدات الحربيــة، ومنظومــة إنشــاء الســياج االلكــروين، 

ــية،  ــة الشمس ــايرب، والطاق ــيب والس ــال الحواس ــا يف مج والتكنولوجي

وتحليــة امليــاه والعلــوم الزراعيــة والطبيــة، كــا تتوافــر أيضــاً إمكانية 

إيجــاد تعــاون ثقــايف تربــوي مــع املغــرب والعــراق عــى ســبيل املثال، 

ففــي إرسائيــل يعيــش يهــود مــن الدولتــن عاشــوا هنــاك يف املــايض، 

وبوســع أحفادهــم تجســيد تعــاون مــن هــذا القبيــل.

اإلطار الثالث

     وهــو الــذي يضــم الــدول التــي ال تتدخــل يف املواضيــع املتعلقــة 

بإرسائيــل، إمــا ألنهــا بعيــدة أو منشــغلة مبشــاكلها الداخليــة، ومنهــا 

تونــس والعــراق والجزائــر وليبيــا وموريتانيــا والســودان واليمــن 

والكويــت وقطــر، وهــذا اإلطــار يقــل اهتــام إرسائيــل بــه باســتثناء 

املوضــوع الكــردي يف شــال العــراق.

اإلطار الرابع

ــورية  ــران وس ــل: إي ــة إلرسائي ــدول املعادي ــات وال ــم املنظ      يض

وحــزب اللــه يف لبنــان وحــاس يف قطــاع غــزة، ولذلــك تنشــغل 

إرسائيــل عامــًة ونتنياهــو خاصــًة بشــكل دائــم مبتابعــة الخطــر الــذي 
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ــر  ــوءاً أخ ــران ض ــيا إلي ــاء روس ــا أن إعط ــار، ك ــذا اإلط ــه ه يحمل

إلقامــة قواعــد لهــا يف ســورية يثــر قلقــاً أيضــاً، ومــع ذلــك البــد أن 

ــاك خطــر عــى إرسائيــل مــن جبهــة  ــه مل يعــد هن ــر أن نتذكــر ونذكِّ

رشقيــة، فالعــراق ال صلــة لــه بذلــك؛ أمــا ســورية فهــي ممزقــة مــن 

ــل  ــى إرسائي ــراً ع ــكل خط ــدوره أن يش ــس مبق ــها لي ــا وجيش داخله

ــد يف  ــو أنشــأت قواع ــى ل ــة حت ــة جغرافي ــن ناحي ــدة م ــران بعي وإي

ســورية؛ ألنَّ أســلحتها ال تضاهــي نوعيــة األســلحة اإلرسائيليــة، ولذلــك 

يتعــن التعامــل مــع الخــوف مــن املحــور اإليراين-الســوري مبســتواه 

املناســب. 

ــدوء  ــة اله ــد حال ــورية بع ــع س ــدود م ــادت الح ــك ع ــم ذل      ورغ

منــذ اتفاقيــة فصــل القــوات عــام 1974 إىل وضــع فعــال. وال شــك يف 

أن سياســة إرسائيــل يف ســورية وتجاههــا جديــرة حتــى اآلن بالثنــاء، 

فإرسائيــل مل تتدخــل بالحــرب األهليــة؛ بــل وضعــت خطوطــاً حمــراء 

ــق  ــى تحقي ــت ع ــدة، وعمل ــات املتح ــيا والوالي ــع روس ــيق م بالتنس

ردع ومازالــت ناجحــة حتــى اآلن.

ــة يف  ــل معضل ــتواجه إرسائي ــش« س ــد »داع ــا بع ــروف م      ويف ظ

كيفيــة التعامــل مــع مســألة الوجــود اإليــراين يف ســورية. وال شــك يف 

أن إيجــاد خطــوط حمــراء بالتنســيق مــع روســيا يتوجــب أن يكــون 

الــرد الصحيــح، فمثلــا حــددت إرسائيــل خطوطــاً حمــراء يف لبنــان يف 

أوقــات ســابقة )مــع الواليــات املتحــدة، وبعلــم ســورية( ميكــن عــى 

هــذا النحــو للخطــوط الحمــراء يف هــذا الوقــت )التفاهــم عليهــا مــع 

روســيا وبعلــم إيــران(.

ــه« بعــد هــذا العــرض للوضــع وطبيعــة تعامــل       وينتقــل »بودي

إرسائيــل معــه إىل عنــوان »كيــف تتطلــع إرسائيــل أن تعمــل يف عــام 

ــر  ــه املؤمت ــا توصــل إلي ــه م ــرق األوســط؟« ويطــرح في 2018 يف ال

ــايل: »يتوجــب  ــات عــى الشــكل الت الســنوي مــن اقراحــات وتوصي

ــة  ــل املحافظ ــن أج ــعها، م ــا يف وس ــل كل م ــة أن تفع ــى الحكوم ع

ــه،  ــة الســنية ومتتين ــدول العربي ــع ال ــر الرســمي م ــا غ عــى تحالفه

فتحقيــق التعــاون مــع هــذه الــدول، يَُعــدُّ إنجــازاً بذاتــه ويــدلُّ عــى 

ــة«. ــات اإلقليمي ــات والتوازن ــة نظــام التحالف مرون

ــع  ــة م ــل يف الخمســينيات والســتينيات حليف ــت إرسائي      وإذا كان

إيــران وتركيــا ضــد الخطــر النــارصي، فهــا هــي اآلن تلتقــي مــع مــر 

واألردن ودول الخليــج ضــد إيــران وســورية وبدرجــة مــا ضــد تركيــا 

وقطــر. وعلينــا إدراك أن العالقــات اإلرسائيليــة مــع تركيــا ليــس مــن 

ــة. وطاملــا بقــي  املتوقــع أن تتغــر بشــكل جوهــري يف الســنة املقبل

أردوغــان وحزبــه يف الحكــم تبقــى إمكانيــة تدهــور العالقــات قامئــة.

ــم  ــز ميتڤي ــم مرك ــه طاق ــل إلي ــا توص ــب م ــك ومبوج ــع ذل      وم

ــرة  ــة املتواف ــق اإلمكاني ــن تحقي ــة ال ميك ــاث املنطق ــص بأبح املتخص

ــل  ــل إىل ح ــم التوص ــدول إذا مل يت ــذه ال ــع ه ــات م ــام العالق يف نظ

للنــزاع اإلرسائيي-الفلســطيني أو التقــدم نحــو الحــل. وبعبــارة أخــرى 

يتعــن عــى إرسائيــل أن تركــز عــى املوضــوع الفلســطيني إذا أرادت 

ــن  ــي تري ــط. فف ــرق األوس ــاحة ال ــا يف س ــدم لدوره ــق تق تحقي

الــذي كان  الفيصــل  تــريك  الســعودي  األمــر  األول 2017 شــارك 

مســؤوالً عــن املخابــرات الســعودية ســنوات طويلــة يف نــدوة عامــة 

يف نيويــورك مــع رئيــس املوســاد ســابقاً أفرايــم هاليفــي وقــد أعطــت 

هــذه املشــاركة داللــة بحــد ذاتهــا عــى التغيــر الجــاري بــن الــدول، 

ألن تــريك الفيصــل مل يكــن ليحــر يف نــدوة كهــذه دون مصادقــة مــن 

الحكــم الســعودي. وكان االســتنتاج الــذي اســتخلص مــن الفيصــل هو 

ــي ســعودي  ــة وجــود تعــاون إرسائي ــع إمكاني ــه ال ميكــن أن يتوق أن

ــل إىل  ــار الفيص ــطينية. وأش ــألة الفلس ــل للمس ــق ح ــا ال يتحق طامل

ــة كطريــق للتوصــل إىل هــذا الحــل. ــادرة الســالم العربي مب

     واآلن مبــا أن وضــع إرسائيــل االســراتيجي قد تحســن فقد آن األوان 

وحانــت الفرصــة لتحقيــق تقــدم يف حــل النــزاع مــع الفلســطينين، 

ــا يف هــذا االتجــاه،  ــوم بعمله ــة ال تق ــل الراهن ــة إرسائي لكــن حكوم

كــا أن األحــداث الداخليــة التــي تجــري بــن الفلســطينين ال تؤثــر 

يف سياســتها، وميكــن اســتنتاج رضورة أن تبــدأ إرسائيــل بإجــراء 

مفاوضــات جديــة مــع الفلســطينين، وتســتغل مكانتهــا التــي تتداعم 

مــن ناحيــة عســكرية واقتصاديــة وسياســية يف الــرق األوســط. أمــا 

إذا اســتمرت حكومــة إرسائيــل الراهنــة يف إدارة دفــة الدولــة فليــس 

مــن املتوقــع أن تتغــر السياســة اإلرسائيليــة. وإذا صحــت اإلشــاعات 

ــرر  ــو أن يق ــى نتنياه ــة، فع ــي للمنطق ــروع أمري ــود م ــن وج ع

إمــا أن يقــف مــع اســتمرار هــذا االئتــالف الحكومــي أو أن يســاعد 

عــى تحقيــق التســوية. فــا زال نتنياهــو يرفــض االســتجابة للمبــادرة 

اإلقليميــة، ويســتمر يف زعزعــة الوضــع الســيايس وال يبــدو أن هــذه 

الصيغــة ســتتغر«.
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التحليل واالستنتاج:

ــأن  ــن ش ــل م ــون يقل ــوري مبضم ــوع الس ــث يف املوض ــل البح يتعام

قــدرة ســورية  العســكرية الراهنــة ويصفهــا باملمزقــة وال يعد جيشــها 

خطــراً عــى ارسائيــل بعــد كل تلــك املجابهــات الداخليــة ويبــدو أنــه 

حــن يســتند اىل رأيــه هــذا يســعى اىل الركيــز عــى رضورة أن متنــع 

ارسائيــل أي وجــود عســكري ايــراين فــوق األرايض الســورية لــي مينــع 

ســورية عــن زيــادة قدرتهــا ويقــرح عــى الحكومــة بفــرض خطــوط 

حمــراء ارسائيليــة تقيــد انتشــار الوجــود العســكري االيــراين وتحــره 

ــدور  ــتعانة ب ــى باالس ــوالن حت ــدود الج ــن ح ــدة ع ــق بعي يف مناط

رويس يســاعد عــى تســهيل هــذه النتيجــة 

فارسائيــل تــرى أنهــا قــادرة يف هــذه الظــروف عــى ترســيخ االنقســام 

الســيايس العــريب تجــاه العالقــات مــع ارسائيــل يف املنطقــة  فبوديــه 

ــار  ــة يصــف االط ــرض هــذا االنقســام عــى شــكل اطــارات أربع يع

الــذي يضــع فيــه ســورية وايــران وحــزب اللــه واملقاومــة الفلســطينية 

باملعــادي الرسائيــل دون أن يســتخدم هــذا الوصــف لالطــارات 

ــة  ــة العربي ــط القريب ــرق األوس ــا دول ال ــع فيه ــي يجم ــة الت الثالث

ــي  ــة بشــكل علن ــا دوالً صديق ــد بعضه ــة ويع ــر العربي ــدة غ والبعي

ــة ألنهــا منشــغلة  وأخــرى صديقــة بشــكل رسي وأخــرى غــر معادي

ــة. مبشــاكلها الداخلي

ــراتيجي  ــع اس ــل يف وض ــخيص أن ارسائي ــذا التش ــن ه ــتنتج م  ويس

أفضــل مــن ناحيــة اقليميــة طاملــا أن عــدداً مــن الــدول العربيــة مــا 

تــزال تســتهدف ســورية وايــران  ومــع ذلــك يعــرف بوجــود عائــق 

ــع  ــة م ــات رسي ــم عالق ــي تقي ــدول الت ــع ال ــل ومين ــي يعرق موضوع

ارسائيــل وال تســتطيع االنتقــال اىل العالقــات العلنيــة والدبلوماســية 

معهــا وهــذا العائــق هــو بقــاء القضيــة الفلســطينية مــن دون حــل 

أو تقــدم نحــو الحــل وهــذا يعنــي مبفهومــه ضمنــاً أن الــدول والقــوى 

ــزال تشــكل مــن خــالل عــدم وجــود حــل  ــا ت ــل م ــة الرسائي املعادي

ــدول  ــادراً عــى ردع ال ــة الشــعب الفلســطيني عامــالً ق عــادل لقضي

األخــرى عــن التطبيــع العلنــي رغــم أن القيــادة الرســمية الفلســطينية 

مل تعــد تشــكل مثــل هــذا العامــل الــرادع يف أعقــاب التزامهــا باتفاقية 

ــة  ــريب يف عملي ــمي الع ــام الرس ــدور دول النظ ــليمها ب ــلو وتس اوس

املفاوضــات للوصــول اىل حــل ملســائل الوضــع النهــايئ للتســوية وهــي 

ــة الفلســطينية  القــدس والالجئــون واملســتوطنات وحــدود الدول

لكــن الواضــح أن املوضــوع الســوري يشــكل الخطــر األكــرب عــى أي 

مــروع ارسائيــي يف املنطقــة ألن القيــادة االرسائيليــة نفســها تعــرف 

بــأن ســورية هــي قلــب الجبهــة الشــالية بالنســبة الرسائيــل وهــي 

الجبهــة األخــرة االســراتيجية يف تهديــد ارسائيــل بعــد انعــدام وجــود 

جبهــة رشقيــة كانــت تشــكلها العــراق واألردن وارسائيــل تــدرك 

ــالية  ــة الش ــذه الجبه ــكل ه ــي تش ــوى الت ــك الق ــتمرار متاس أن اس

ســيزيد مــن خطرهــا أكــر فأكــر ألنهــا ســتعمل عــى زيــادة قدراتهــا 

ــززت  ــكا إذا تع ــا متاس ــا عمق ــكل له ــران ستش ــكرية وألن اي العس

هــذه الجبهــة بدعــم عراقــي 

ــي أن  ــن الطبيع ــل كان م ــا ارسائي ــي تراه ــورة الت ــذه الص ــام ه وأم

يقــرح بوديــه عــى القيــادة االرسائيليــة علنــاً املحافظــة عــى نفــس 

جــدول العمــل االرسائيــي ضــد ســورية وحلفائهــا للعــام 2018 وهــو: 

تعزيــز العالقــة الرسيــة مــع قيــادة األكــراد العراقيــن   -1

أي اســتمرار التعويــل عــى اســراتيجية خلــق جــوار غــر عــريب 

)بريفــري( يعــادي الــدول العربيــة املجــاورة لــه إلشــغالها وتقســيمها 

ــم  ــراق يض ــدود الع ــم لح ــورية املتاخ ــال رشق س ــاً وأن ش خصوص

ادارة ترامــب  العــراق ورمبــا هــذه مــا أرادت  اقليــم كردســتان 

ــش  ــن بتشــكيل جي ــا املعل ــل يف مخططه ــع ارسائي ــه م االنخــراط في

ــراداً ســورين عــى حــدود  ــه واشــنطن عــى حــدود تضــم أك تصنع

ــراك  ــن وأت ــراد عراقي أك

وعســكرية  ارسائيليــة  بصــادرات  الخليــج  دول  اخــراق   -2

ومبعــدات اســتخباراتية مــن الصناعــات االرسائيليــة لتمهيــد الطريــق 

املاليــة  ثرواتهــا  البتــزاز حكامهــا سياســيا واســتغالل 

ــة  ــل عــى دور ســعودي متصاعــد النفــوذ يف املنطق التعوي  -3

ــة  ــل يف هــذه املرحل ــل التعوي ــران وســورية وتقلي ــه ضــد اي وتوظيف

عــى العالقــات االرسائيليــة الركيــة 

توظيــف دولــة جنــوب الســودان بشــك فعــال يف مســتقبل   -4

الخــالف املــري الســوداين حــول الحــدود والنــزاع املــري الســوداين 

األثيــويب حــول ميــاه النيــل بصفتهــا ممثــالً موثوقــاً الرسائيــل يف تلــك 

ــة  ــراتيجية احاط ــي أن اس ــذا يعن ــا وه ــة اىل أثيوبي ــة باالضاف املنطق

ــة القريبــة  الــدول العربيــة بجــوار غــر عــريب يعــادي الــدول العربي

منــه ســيصبح يف مقدمــة جــدول العمــل االرسائيــي يف العــام 2018 

ــة. ــوام املقبل واألع
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