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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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تمهيد

ل مالمح الشرق األوسط، 
ّ
تبحث هذه الورقة في بعض االتجاهات الرئيسة التي من املحتمل أن تشك

في األعوام العشر إلى العشرين املقبلة، وتعمل على تقويم هذه االتجاهات بالنظر إلى آلية تغّير بيئة التهديد 
املحيطة بإسرائيل. وعلى الرغم من أن هذا املسعى تخميني وتأملي، بالضرورة، فإنه يطرح أسئلة سياسية 

مهمة تجب معالجتها اليوم، سواء من قبل إسرائيل أو من قبل إدارة بايدن الجديدة في الواليات املتحدة.

ال شك في أن رسم خرائط لسيناريوهات محددة، قبل عقود من الزمن، أمٌر مستحيل، وال نّدعي هنا أننا 
نتنبأ بصورة املستقبل. ومع ذلك، فمن املفيد والضروري التفكير في االتجاه الذي قد تؤدي إليه املسارات 
املحتملة. من املرجح أن تتحقق بعض السيناريوهات التي ُدرست أكثر من غيرها؛ فتغّير املناخ أو التطورات 
التكنولوجية، على سبيل املثال، لها بالفعل تأثير كبير. وقد ال تتحقق اتجاهات أخرى أبًدا، لكن حجم عواقبها، 
إن تحققت، يعني أنها تستدعي االهتمام بها ودراستها. ولهذه الغاية، تهدف السيناريوهات التي ُدرست هنا إلى 
توضيح النتائج املحتملة لالتجاهات اإلقليمية املهمة، وليس استكشاف كل صورة ممكنة ملستقبل الشرق 

األوسط.

للحدود  العابرة  االتجاهات  عريضة:  مستويات  ثالثة  على  املنطقة،  مسار  بالتفصيل  الورقة  توضح 
الوطنية التي ستشكل التضاريس التي تجري عليها السياسة اإلقليمية؛ والتحوالت في الجغرافيا السياسية 

اإلقليمية؛ والتغّيرات في تفاعالت القوى العاملية في الشرق األوسط.

يمثل النص الكامل لهذا التقرير آراء املؤلفين الرئيسين وحدهم، مع أن كثيًرا من الزمالء قّدموا إسهامات 
قّدر بثمن، من خالل املقابالت واملناقشات األخرى، وتتضمن أجزاء من هذا التقرير إسهامات كّل من إيال 

ُ
ال ت

مالوني، وبروس ريدل، وشبلي  حميد، وسوزان  هاس، وشادي  غريوال، وريان  كوهين، وشاران  تسير 
تلحمي، وتمارا كوفمان ويتس. ويشكر املؤلفون األفراَد التالية أسماؤهم، إلسهاماتهم القّيمة في هذا التقرير: 
ستينت، على مشورة الخبراء واستشاراتهم؛  سلوت، وأنجيال  كيريشجي، وأماندا  دوالر، وكمال  ديفيد 
وتيد رينيرت وراشيل سالتري على التحرير والتصميم املمتازين؛ واثنين من املراجعين املجهولين لتعليقاتهم 

القيمة؛ وإريك يافورسكي وأنجيال تشين، لدعمهما البحثي األسا�سي.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

4

ملخص تنفيذي

تدخل إسرائيل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وهي تتطلع إلى منطقتها من موقع الثقة؛ 
عت إسرائيل في اآلونة األخيرة معاهدات لتطبيع العالقات مع اإلمارات العربية املتحدة والبحرين، 

ّ
حيث وق

 تطبيع مع السودان، وهو أمٌر يؤدي إلى إحداث تحوالت دراماتيكية علنية في موقف إسرائيل 
َ
وبدأت عملية

اإلقليمي. وتتمتع إسرائيل، باملقارنة مع جيرانها، بالبراعة العسكرية والقوة االقتصادية، على الرغم من 
الخسائر الفادحة التي يسببها وباء )كوفيد -19( املستمر. ويمكننا القول إن إسرائيل لم تكن أكثر أماًنا، في 
أي وقت م�سى، مما هي عليه اآلن. ومع ذلك، ترتكز كثيٌر من ركائز نجاحات إسرائيل على أسس غير قوية، في 
منطقة مضطربة. ومع وجود إدارة جديدة في واشنطن، واستمرار التغيرات اإلقليمية والعاملية بوتيرة قوية؛ 
تهدد التهديدات الجديدة والناشئة بتحدي سالمة إسرائيل، على مدى العقدين املقبلين. وفي بعض الحاالت، 

يجب إجراء تغييرات سريعة وحاسمة في السياسة.

ستظهر هذه التهديدات على ثالثة مستويات: االتجاهات العابرة للحدود الوطنية التي تؤثر في كل بلٍد في 
املنطقة؛ والتغييرات في آفاق الدول اإلقليمية املهمة، سواء شركاء إسرائيل )بالسر أم بالعالنية( أم خصومها 
الصريحين؛ ومسار ديناميكيات القوى العظمى في املنطقة، ال سّيما تلك املتعلقة بالواليات املتحدة وروسيا 

والصين.

بسبب االتجاهات العابرة للحدود الوطنية التي قد تشكل بيئة تهديد إلسرائيل، وتغّير املناخ واآلثار الناتجة 
عنه، وفشل الحوكمة والصدمات االقتصادية، وانتشار التقنيات العسكرية الجديدة التي بات الوصول 
إليها ممكًنا؛ تبرز أهمية خاصة في التفكير في مستقبل املنطقة نفسها. قد يؤدي ظهور أي من هذه االتجاهات 
إلى تهديد حقيقي ألمن إسرائيل أو لرفاهها. وهي تشير مجتمعة إلى منطقٍة تكافح فيها الحكومات اإلقليمية، 
ومن ضمنها جيران إسرائيل، للحفاظ على سيطرتها مع تصاعد األزمات العابرة للحدود، وذلك ألن الجهات 

الفاعلة غير الحكومية لديها أدوات أكثر قوة تحت تصرفها.

مع جيرانها، طوال عقود، للتعامل مع التهديدات غير الحكومية.  اعتمدت إسرائيل على التعاون األمني   
ومن بين هؤالء الجيران، السلطة الفلسطينية واألردن ومصر، وهي األكثر أهمية. ونظًرا للتحديات التي 
تواجه نماذج الحوكمة الخاصة بها واملصاعب االقتصادية املستمرة، تواجه هذه الحكومات خطر عدم 
االستقرار. في هذه األثناء، من بين خصوم إسرائيل اإلقليميين، يمكن أن يشهد كلٌّ من إيران وحزب هللا في 
لبنان اضطرابات داخلية، يمكن أن تحّسن موقف إسرائيل، لكن ليس هناك أي ضمان ملثل هذا التحّسن. 
لكن االضطرابات لدى شركاء إسرائيل الجدد في العالم العربي، ومن ضمنهم اململكة العربية السعودية، 
يمكن أن تجلب إلى السلطة حكاًما أكثر عدائية. وبينما تحّسنت املشاعر في العالم العربي تجاه موقف 
إسرائيل، في بعض األوساط، يبقى الرأي العام بين الغالبية العظمى من العرب، في جوهره، أكثر تعاطًفا مع 
الفلسطينيين، ويظهر حذًرا من التعاون مع إسرائيل. قد ال يشكل الرأي العام السياسة دائًما بشكل مباشر، 

ولكن قدرته على القيام بذلك، كما فعل في عام 2011، تظل قوية وفعالة.

من املتوقع أن تشهد سياسات القوى العظمى في املنطقة تحّوالت مهمة في العقود املقبلة، وبعضها 
بدأ يجري بالفعل. بالنسبة إلى إسرائيل، تتعلق األسئلة الكبرى بالواليات املتحدة والتزام الحزبين بالعالقة 
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األميركية الخاصة مع إسرائيل، ورغبتها في االنخراط مع املنطقة على نطاق أوسع، وتنافسها املتزايد مع 
الصين. إذا استمر مسار االنكماش األميركي، فإن روسيا والصين مرشحتان -على األرجح- للعب دور أكبر 
في الجغرافيا السياسية اإلقليمية، وبخاصة الصين. ومن املرجح أن تشكل مصالح الصين -كمستورد 
ضخم للطاقة من املنطقة- خياراتها السياسية، ويمكن للسياسات اإلقليمية الصينية األكثر حزًما أن تترك 
إسرائيل، إما لتخوض املنافسة املتزايدة بين الواليات املتحدة والصين في جوارها، وإما ملواجهة احتمال 

وجود قوة خارجية مهيمنة غير مبالية بمصالحها األساسية.

كثيٌر من هذه التطورات خارجة عن السيطرة املباشرة إلسرائيل. لكنها تستدعي التحضير لكونها تنطوي 
على القليل من التحوالت في السياسة. ومع ذلك، فإن لدى إسرائيل تأثيًرا ملموًسا على قضايا أخرى، على 
الرغم من أن التصورات السائدة في إسرائيل بعكس ذلك. في هذه املجاالت -وخصوًصا العالقة بين الواليات 
املتحدة وإسرائيل- يمكن إلسرائيل أن تتصرف، بل يجب عليها ذلك. ستكون سياسات إسرائيل تجاه 
 لتكون هذه العالقات سليمة على 

ً
الفلسطينيين، التي كانت إلى حد كبير غير مرتبطة بإدارة ترامب، حاسمة

املدى الطويل، وتتفاقم التحديات املهمة التي تواجه هذه العالقة بسبب أبعادها املتعلقة بالصين. قد يؤدي 
الفشل في العمل للحفاظ على هذه العالقة إلى املخاطرة بتقويض ركيزة أساسية لألمن القومي اإلسرائيلي، 
مع إثارة مزيد من االعتبارات األخالقية والسياسية املهمة، يجب أال يقود إحساس إسرائيل الحالي بالقوة إلى 

الرضا عن الذات.
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مقدمة

على الرغم من األزمة املرتبطة بـ )كوفيد -19(، فقد دخلت إسرائيل العقود األولى من القرن الحادي 
والعشرين في موقع من الثقة الوطنية، مع براعة عسكرية تفوق بكثير ما لدى جيرانها، ومع اقتصاد قوي. 
أنتج التحول العميق في الشرق األوسط في العقد املا�سي تهديدات جديدة، لكنه أضعف أيًضا كثيًرا قدرة 
الرئيس إلسرائيل في األعوام  خصوم إسرائيل املحتملين؛ حيث إن التنافس مع إيران، وهو القلق األمني   
األخيرة، فتح الباب أمام تعاون جديد مع دول عربية مهمة. في وقٍت متأخر من والية إدارة ترامب، وقّعت 
إسرائيل معاهدات لتطبيع العالقات مع اإلمارات العربية املتحدة والبحرين، وبدأت مثل هذه العملية مع 
السودان، لتعميق العالقات العامة التي كانت تتطور منذ عقود. وكذلك إلسرائيل عالقات مهمة مع اململكة 
ضيفت هذه الدول الخليجية إلى صفوف مصر واألردن، اللتين أبرمتا بالفعل 

ُ
العربية السعودية، حيث أ

معاهدات سالم رسمية مع إسرائيل. على الصعيد املحلي، كانت األشهر الـ 12 التي سبقت آب/ أغسطس 
تل 

ُ
2020 هي األولى منذ عام 1964 التي خلت من وقوع إصابات بين املدنيين، من جراء الهجمات اإلرهابية )ق

جندي واحد خالل تلك الفترة()1(. بالنسبة إلى صانعي السياسات والجمهور في إسرائيل والواليات املتحدة 
وأماكن أخرى، غّير هذا الواقع الجديد االفتراضات األساسية حول أمن إسرائيل ومسارها القومي، وأعطى 

ا مّما هي عليه اليوم.
ً
 أكثر أمان

ّ
انطباًعا قوًيا وصحيًحا من بعض النواحي بأن إسرائيل لم تكن قط

ومع ذلك، تستمر الظروف اإلقليمية والعاملية في التحّول، ويعتمد شعور إسرائيل الحالي بالثقة على 
مزايا غير دائمة. ستصبح الركائز األساسية ألمن إسرائيل موضع تساؤل في العقدين املقبلين، ويستلزم ذلك 

تغييرات مهمة -اليوم- في األمن القومي اإلسرائيلي والسياسات الدبلوماسية.

ترجح العوامل الحالية والناشئة استمرار عدم االستقرار العميق في الشرق األوسط، في العقدين املقبلين. 
قد يكون تغّير املناخ هو األبعد تأثيًرا، إذ سيشهد الشرق األوسط في املستقبل مزيًدا من حاالت الجفاف 
املتكررة؛ وانخفاض التدفقات في األنهار األساسية في سورية والعراق وأماكن أخرى، وارتفاع مستوى سطح 
البحر الذي سيهدد، على مدى عقود، بإغراق املناطق املنخفضة في الخليج ودلتا النيل في مصر. كل ذلك، 
مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يمكن أن يجعل مساحات شاسعة من منطقة الخليج غير صالحة 
للسكن. وستؤدي هذه الظروف القاسية مجتمعة، في عديد من بلدان املنطقة، ومن ضمنها أفقُرها وأكثرها 
ا بالسكان، إلى زيادة احتماالت الفشل االقتصادي، وعدم استقرار النظام، وما ينتج عن ذلك من 

ً
اكتظاظ

الهجرة الجديدة الكبيرة وتدفقات الالجئين في كل من البلدان املتضررة مباشرة وفي غيرها، ذات األهمية 
الكبيرة ألمن إسرائيل، مثل األردن ولبنان. وفي الوقت نفسه، تهدد التقنيات العسكرية الجديدة بالتأثير على 
التفوق العسكري النوعي إلسرائيل، بل إنها تجعله غير مهٍم جزئًيا، وهو األمر الذي يجعل الجهات الفاعلة غير 
الحكومية والدول الضعيفة تحت تهديدات خطيرة، على مدى األعوام العشر إلى العشرين املقبلة. وستشكل 
التكاليف املنخفضة للمنصات واألسلحة الدقيقة غير املضبوطة أو من دون الحراسة -من أسراب الطائرات 
من دون طيار )درون( املنسقة بسهولة إلى أعداد كبيرة من الصواريخ الدقيقة التي قد تتفوق على الدفاعات 
الصاروخية- مخاطر جديدة على الجيوش املتقدمة. ومن املرجح أن يستمر تطوير وانتشار التكنولوجيا 

)1(  - شلومي دياز، ألول مرة منذ 56 عاًما: لم ُيقتل أي مواطن إسرائيلي في هجوم خالل عام كامل، إسرائيل هيوم، 25 آب/ أغسطس، 2020،
https://www.israelhayom.co.il/article/794655. 

https://www.israelhayom.co.il/article/794655


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

7

واملعرفة السيبرانية في لعب دور رئيس في الصراعات املستقبلية أيًضا. العمليات السيبرانية رخيصة بالفعل 
ويمكن تكرارها بسهولة، ويصعب تحديد الجهة املهاجمة. تفوقت الدفاعات اإللكترونية بشكل عام على 
قدرات معظم الجهات الفاعلة، إال أن الدول التكنولوجية املتقدمة، األكثر تعرًضا للهجمات، قد ال تتمكن 

من مواكبة ذلك في جميع الحاالت.

عها، قد تتمكن الدول التي تبدو 
ّ
مع هذه التغييرات التكنولوجية، وكثير من التغييرات التي ال يمكننا توق

ف إسرائيل 
ّ
ضعيفة، واألعداء من غير الدول، من تحدي املزايا التي تتمتع بها القوى العسكرية املتقدمة. تكث

بالفعل استعداها ملواجهة هذه التهديدات، وغالًبا ما تعمل التطورات التكنولوجية ملصلحة إسرائيل، لكن 
انتشار التكنولوجيا الرخيصة يشير إلى احتمال “هزيمة” بعض القدرات الهجومية والقوة. وقد يعني ذلك 
أيًضا أن الجهات الفاعلة غير القابلة للردع )التي ال تملك جبهة داخلية لحمايتها( قد تصبح أكثر أهمية. في 
واقٍع تكتسب فيه الجهات الفاعلة غير الحكومية حيازة تقنيات تغّيُر قواعد اللعبة، ستحتاج االقتصادات 

املتقدمة إلى تبني أدوات ومبادئ مختلفة، إضافة إلى إنتاج التطورات التكنولوجية الخاصة بها.

ستستمر نقاط الضعف االقتصادية واملؤسسية املحلية الواسعة النطاق في تهديد استقرار عديد من 
 في 

ً
جيران إسرائيل. وال تزال األسباب الهيكلية التي أدت إلى االضطرابات في املنطقة بعد عام 2011 قائمة

معظم دول الشرق األوسط، وهي تتضاعف أكثر بسبب األزمات الالحقة، ومنها أزمة انتشار )كوفيد -19(. 
السعودية  العربية  واململكة  إيران  في  الرئيسة،  الديناميكيات  مقاربة بعض  إلى  الورقة  وستتطرق هذه 
ومصر ولبنان واألردن واألرا�سي الفلسطينية. ويمكن أن يسهم عدم االستقرار في املنطقة بشكل عام في 
الهجرة وتدفقات الالجئين، مع تأثيرات دراماتيكية على املناطق املجاورة، وعلى األخص أوروبا. من املنظور 
اإلسرائيلي، ونظًرا للفجوة بين الرأي العام واألنظمة الحاكمة في هذه البلدان، يمكن للديناميكيات املحلية 
أن تغّير بسرعة مواقفها اإلقليمية، وربما تؤدي إلى تدهور كبير في موقف إسرائيل. قد تصبح الدول التي ال 
تشكل تهديًدا إلسرائيل حالًيا أعداًء محتملين، مع وجود تحالفات جديدة بينها. في أقرب وقت ممكن، قد 
تفقد هذه الدول سيطرتها على املناطق القريبة من إسرائيل، وهو األمر الذي يفتح املجال للجهات الفاعلة 

غير الحكومية املسلحة بتقنيات جديدة.

نّحى الشؤون الفلسطينية جانًبا، ومن الطبيعي أن يكون لذلك تأثيٌر خاٌص على مستقبل 
ُ
اآلن، غالًبا ما ت

 من الفو�سى واالنقسام الداخلي وتهميش 
ً
إسرائيل، حيث تعاني املؤسسات والسياسات الفلسطينية حالة

بعدت القيادة الفلسطينية عن الواليات املتحدة، وُهّمشت في ظل 
ُ
الداعمين اإلقليميين السابقين؛ بعدما أ

إدارة دونالد ترامب. وبعد اتفاقات التطبيع اإلسرائيلية العربية، أصبحت الحركة الوطنية الفلسطينية أكثر 
ا مؤقًتا من الضغط األميركي، 

ً
عزلة مما كانت عليه منذ عقود. وقد وفّرت هذه التطورات إلسرائيل مالذ

بخصوص القضية الفلسطينية، إال أنها لم تحّل بعًضا من أهم األسئلة األساسية بالنسبة إلى إسرائيل، 
حول طابعها ووجودها الديمقراطيين، أو أمنها الداخلي. ولم تُزل أهمّية القضية، بالنسبة إلى املكانة الدولية 
إلسرائيل وعالقاتها ومنها العالقة مع إدارة بايدن؛ حيث يحتفظ الفلسطينيون بجاذبية عامة واسعة النطاق، 
في كثير من دول املنطقة والعالم. وفي حال حدوث تغييرات في الحكومات في املنطقة، يمكن للخصوم املحتملين 
استخدام هذه القضية مرة أخرى لحشد الجماهير اإلقليمية، وقد يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى 
تفاقم الخطر على األمن الداخلي إلسرائيل. وأخيًرا، قد تصبح الشؤون اإلسرائيلية الفلسطينية أكثر أهمية 

في العالقات األميركية اإلسرائيلية في املستقبل.
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قد تنشأ أيًضا تهديدات جديدة إلسرائيل -باإلضافة إلى إضعاف موقفها- من التغيرات الجيوسياسية 
العاملية والتحوالت طويلة األجل في سياسات القوى العاملية في الشرق األوسط. تتزامن انتهازية روسيا في 
الشرق األوسط والقوة االقتصادية املتصاعدة للصين، مع تحفظ أميركي على االنخراط في املنطقة، وهو 
األمر الذي سيقلب هيكل سياسات القوة العاملية في جوار إسرائيل. سعى الرئيسان األميركيان السابقان 
)وهما مختلفان تماًما عن غيرهما( بالفعل إلى تقليل التزامات الواليات املتحدة في املنطقة، واستندا في ذلك 
إلى اتجاهات عميقة وربما دائمة في الرأي العام األميركي. وبينما يواصل كثير من األميركيين القول بأن مصالح 
بالدهم في شؤون الشرق األوسط آخذة في التراجع، قد تشهد الصين وعدد من الدول األوروبية زيادة في 
مصالحها، األولى بسبب االعتماد على واردات الطاقة، واألخيرة بسبب املخاوف من تجدد أو زيادة تدفق 

الالجئين.

 العاملية املتزايدة، وربما املتسابقة، بين واشنطن وبكين. 
ُ
وُيضاف إلى عوامل اضطراب املنطقة، املنافسة

لدى هذا التسابق قدرة على التحول إلى منافسة صريحة، مع املنافسة التكنولوجية واالقتصادية، ويستلزم 
ذلك خيارات باهظة التكلفة لدولٍة )مثل إسرائيل( تعتمد اعتماًدا كبيًرا على التجارة واالبتكار التكنولوجي 
واالتصاالت، وكذلك على شراكتها مع الواليات املتحدة. قد يؤدي هذا التنافس نفسه إلى عودة الواليات 
املتحدة جزئًيا إلى الشؤون اإلقليمية، ولكن من املرجح أن يحّول اهتمام الواليات املتحدة إلى مكان آخر، 

بينما تصبح الديناميكيات اإلقليمية املهمة تابعة للديناميكيات العاملية.

تتزامن كثير من هذه االتجاهات مع التأثير في عالقة إسرائيل بالواليات املتحدة، وهي ركيزة أساسية في 
وضعها اإلستراتيجي. وتواجه هذا العالقة -على شّدة قوتها- تحديات هيكلية عميقة. والعالقات بين الواليات 
املتحدة وإسرائيل مهددة بفعل الحزبية، مع وجود فجوة متنامية بين الدعم الجمهوري والديمقراطي 
للعالقة، ومع التحوالت األيديولوجية بين األجيال، واحتمال أن يكون دعم الناخبين األصغر سًنا إلسرائيل 
أقّل بكثير من دعم كبار السن، واإلحجام األميركي العام عن تخصيص موارد في الشرق األوسط، حيث 
تزداد الشكوك حول السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، من طرف اليسار السيا�سي األميركي، وبين 

األميركيين األصغر سًنا من اليمين.

تمتلك إسرائيل القدرة على التأثير في بعض هذه التطورات، من خالل تغيير سياساتها أو تكييفها اليوم. 
قد تحتاج بعض هذه التحوالت إلى إرادة سياسية كبيرة وتغييرات مهمة بالطبع، وبخاصة على الجبهة 

الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بخيارات أسوأ بكثير في املستقبل.
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االتجاهات العابرة للحدود الوطنية

د االتجاهات الشاملة تحوالت مهمة في العقود 
ّ
على مستوى املنطقة، وعلى املستوى العالمي أيًضا، ستول

املقبلة. وسنعرض في هذا القسم ثالثة اتجاهات منها: تغّير املناخ والهجرة، والحوكمة والتركيبة السكانية 
الحرب. في الوقت الذي تستمر فيه الحوكمة اإلقليمية في إظهار نقاط  تكنولوجيا  في  للشباب، والتقدم 
ضعف بنيوية عميقة، يعمل هذان االتجاهان األوالن كعوامل ضغط، وتوليد ومفاقمة لألزمات التي تفتقر 
الحكومات اإلقليمية إلى االستعداد إلدارتها. يمكن أن يؤدي عدم االستقرار الناتج إلى تغيير السياسة في 
املنطقة ككل، وعلى الرغم من أن آثاره املباشرة على إسرائيل قد تكون محدودة، على املدى املتوسط، فقد 
يرى فيه كثير من جيرانها تحديات ألسس أنظمتهم السياسية. وعلى الرغم من أن التأثيرات غير مباشرة، فإنها 
ستكون عميقة على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يمكن للتطورات في تكنولوجيا الحرب أن تقلل من ميزة 
قوات أمن الدولة على الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء املنطقة، وتهدد بشكل مباشر التفوق 

العسكري النوعي إلسرائيل.

تشير جائحة )كوفيد -19( املستمرة إلى الدرجة التي يمكن بها لالتجاهات العابرة للحدود بعيًدا عن 
سيطرة إسرائيل أن تقلب صورتها األمنية. عالوة على ذلك، فهي مثاٌل على نوع الصدمات التي يمكن أن 
تخلق انقسامات دراماتيكية في الدول ذات الحكم السيئ، وفي تلك التي لديها مؤسسات عاملة، مثل إسرائيل 
نفسها. ال تزال آثار الوباء على املنطقة -خاصة تلك الناجمة عن األزمة االقتصادية- غيُر واضحة تماًما، مع 
اقتراب هذا التقرير من النشر، واملرجح أنها ستزيد من تحدي استقرار الحكومات اإلقليمية. ومن بين هؤالء 
جيران إسرائيل، سواء أولئك الذين اعتمدت عليهم منذ مدة طويلة في التعاون األمني، أو اآلخرون مثل لبنان 

الذي قد تتفاقم تحدياته الحالية.
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تغّير املناخ واآلثار املترتبة عليه

من املرجح أن يكون الشرق األوسط أحد أكثر مناطق العالم تضرًرا من تأثير تغّير املناخ )2(. في املنطقة 
الجافة، التي تعتمد على األنهار الرئيسة، سيكون لنقص متوسط هطول األمطار عواقب اقتصادية وبشرية 
وخيمة، معتمدة جزئًيا على القرارات الحكومة املتعلقة بتحلية املياه واالستخدام املناسب للمياه. وفي 
املنطقة الحارة، حيث يحد مزيج درجات الحرارة العالية في الصيف والرطوبة بالفعل من الوقت الذي يمكن 
للمرء أن يقضيه بأمان في الهواء الطلق في بعض دول الخليج، سيكون ارتفاع درجات الحرارة محسوًسا 
بشدة. وفي املنطقة التي يتجمع فيها السكان على طول السواحل، يمكن أن يؤدي االرتفاع الكبير في مستوى 

سطح البحر إلى اضطراب حياة املاليين وتعطيلها.

خلص تقرير حول تقييم تغير املناخ العربي لعام 2017 إلى أن “جميع التوقعات تشير إلى أن درجات 
ظهر التنبؤات املعتدلة بتغّير 

ُ
الحرارة سترتفع فوق املنطقة العربية، خالل هذا القرن”. وفي منتصف القرن، ت

ظهر التنبؤات 
ُ
املناخ زيادة قدرها )1,2 – 1,9( درجة مئوية، أي ما يعادل )1,3 – 2,1( درجة فهرنهايت، بينما ت

األكثر حدة زيادة قدرها )1,7 - 2,6( درجة مئوية، أي ما يعادل )1,9 – 2,9( درجة فهرنهايت )3(. وفي أجزاء من 
املنطقة، وخاصة الخليج، ستجتاح بالفعل موجات الحر التي تهدد الحياة بلداًنا عدة كل صيف. ومع مرور 
الوقت، ستزداد هذه األمور بانتظام وكثافة، وذكرت إحدى األوراق البحثية لعام 2015 أن درجات الحرارة 
املرتفعة والرطوبة مًعا سيجعالن أجزاء من الخليج غير صالحة تقريًبا للسكن بحلول عام 2100، وستضطر 

إلى االعتماد على وسائل التبريد باهظة الثمن التي تحتاج إلى موارد قد تكون أقل وفرة في املستقبل )4(.

ا خصوًصا في الشرق األوسط. 
ً
تشكل ندرة املياه املتزايدة التي تفاقمت، بسبب تغير املناخ، تحدًيا صارخ

ا هائلة بسبب نقص املوارد املائية، وسيستمر الضغط املائي في التأثير على 
ً
وتواجه املنطقة بالفعل ضغوط

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى. يصنف معهد املوارد العاملية سبعة عشر دولة 

 للمخاطــر املتعلقــة باملنــاخ التــي تواجــه منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، انظــر “تقريــر تقييــم 
ً
)2(  - للحصــول علــى تقييــم تقنــي أكثــر تفصيــال

تغيــر املنــاخ العربــي”، )بيــروت: لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا(، 
 https://2u.pw/MrKY0.
وحــول األمــن الغذائــي، انظــر عبــد الكريــم صــادق، ومحمــود الصولــق، ونجيــب صعــب، محــرران، “البيئــة العربيــة: األمــن الغذائــي. التقريــر الســنوي 

للمنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة، 2014”، )بيــروت: املنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة، 2014(،
 https://2u.pw/QHYZU.

)3(  - “تقرير تقييم تغير املناخ العربي”، لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، 87.

)4(  - جيرمــي بــال والفاتــح الطاهــر، “ُيتوقــع أن تتجــاوز درجــة الحــرارة املســتقبلية فــي جنــوب غــرب آســيا عتبــة التكيــف البشــري”، مبــادرة تغيــر املنــاخ 
،200- 197 :)2016( 6

https://2u.pw/vaCFH
ونوقشــت الدراســة لدى جون شــوارتز، “تنبؤات الحرارة القاتلة في الخليج العربي بحلول عام 2100”، نيويورك تايمز، 26 تشــرين األول/ أكتوبر 

،2015
 https://2u.pw/dgASh.
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ا مائًيا شديًدا. من بينها اثنتا عشرة دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )5(. 
ً
على أنها تواجه ضغط

في حين أن كثيًرا من هذه البلدان، وخصوًصا إسرائيل، تقوم بتحلية املياه لتلبية احتياجاتها، فإن هذا األمر 
يحتاج إلى طاقة مكثفة والتزامات مالية غير متوفرة لكثير من البلدان في املنطقة. في عام 2015، صّنف معهد 
املوارد العاملية البلدان حسب الضغط املائي املتوقع أن تواجهه في عام 2040؛ فكانت ستة عشر دولة من 

املنطقة في املقدمة من بين خمس وعشرين دولة في املنطقة )6(.

األمطار،  هطول  معدالت  انخفاض  بسبب  متزايدة  ا 
ً
ضغوط املنطقة  في  األساسية  األنهار  ستواجه 

نتيجةزيادة استجرار املياه بسبب النمو السكاني، وارتفاع مستوى سطح البحر، بالقرب من مصباتها، مهدًدا 
بغمرها باملياه املالحة. ويشير تقرير صدر عام 2014 عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ إلى 
أن “انخفاض هطول األمطار على شمال أفريقيا مرجح جًدا، بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين” )7(. 
تظهر النمذجة ]أخذ العينات ودراستها[ التي أجرتها املبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغير املناخ على موارد املياه 
ونقاط الضعف االجتماعية واالقتصادية في املنطقة العربية أّن تدفق املياه سينخفض   بأكثر من 50 في املئة 
في نهر الفرات وبنسبة 25 في املئة في نهر دجلة، بحلول عام 2050 ))( . وذكر تقرير للبنك الدولي لعام 2017 أن 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سيكون من نصيبها أكبر الخسائر االقتصادية املتوقعة، بسبب ندرة 
ط 

ّ
املياه في املنطقة، بما يقدر بنحو )6 إلى 14( في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي بحلول عام 2050 )9(. ويسل

التقرير نفسه الضوء على أن “مخاطر الفيضانات والجفاف تتزايد، ومن املحتمل أن تلحق الضرر بالفقراء 
بشكل غير متناسب” )10(.

ــا مائيــة عاليــة للغايــة”، معهــد املــوارد 
ً
)5(  - روتجــر ويليــام هوفســته، بيــل ريــغ وليــخ شــهلفاير، “17 دولــة، موطــن ربــع ســكان العالــم، تواجــه ضغوط

العامليــة، 6 آب/ أغســطس 2019،
 https://2u.pw/SSE0F.

)6( -  أندرو مادوكس، وروبرت صامويل يونغ، وبول ريغ، “تصنيف البلدان األكثر إجهاًدا للمياه في العالم في عام 2040”، معهد املوارد العاملية،
 https://2u.pw/quL2O.

للحصول على التصنيف، انظر: “اإلجهاد املائي حسب البلد: 2040”، معهد املوارد العاملية،
 https://2u.pw/QFcu6.
وكذلــك توقعــت ورقــة فــي عــام 2012، تتطلــع إلــى عــام 2050، زيــادة الطلــب علــى امليــاه بنســبة 50 فــي املئــة، بينمــا ســينخفض العــرض بنســبة 12 فــي 
املئــة، ويعــزى 22 فــي املئــة مــن أســباب النقــص إلــى تغّيــر املنــاخ. دروجــرز، إيميرزيــل، هوجيفيــن، بيركينــز، فــان بيــك وديبيليــه،. اتجاهــات املــوارد املائيــة 

فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حتــى عــام 2050”، علــم الهيدرولوجيــا ونظــام األرض 16 )3 أيلــول/ ســبتمبر 2012(،
 https://2u.pw/6qixs.

)7(  - Vicente R. Barros, Christopher B. Field, David Jon Dokken, Michael D. Mastrandrea, Katharine J.Mach, T. Eren Bilir, 
Monalisa Chatterjee, Kristie L. Ebi, Yuka Otsuki Estrada, Robert C. Genova, Betelhem Girma, Eric S. Kissel, Andrew N. Levy, 
Sandry MacCracken, Patricia R. Mastrandrea, and Leslie L. White, eds., ”Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability: Part B: Regional Aspects. Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change“ )New York: Cambridge University Press, 2014(, 1210, https://2u.pw/Qd9kD. 

))(  - “تقرير تقييم تغير املناخ العربي”، لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، 240.

)9( - ”ما بعد الندرة: األمن املائي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا” )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، )201( ،
https://2u.pw/SUCZT

)10(  - املرجع السابق
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يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر ظاهرة متميزة، وربما تكون كارثية؛ إذ تتوقع الهيئة الحكومية الدولية 
املعنية بتغير املناخ أن مستويات البحر في البحر األبيض املتوسط   سترتفع بمقدار )0.3 إلى 1( متر هذا القرن 
)11(. وسيؤدي مثل هذا االرتفاع في مستوى سطح البحر في الخليج والبحر األبيض املتوسط   إلى خلق مشكالت 

خطيرة للعديد من البلدان على طول هذه املسطحات املائية، خاصة تلك املكتظة بالسكان، والساحلية 
املنخفضة. إن دلتا النيل املنخفضة في مصر معرضة للخطر بشكل خاص )12(. يعيش ما يقرب من 25 في 
املئة من سكان مصر )عددهم 100 مليون نسمة( في املنطقة الساحلية املنخفضة، بينما يقع )30 إلى 40( 
في املئة من إنتاجها الزراعي في تلك الدلتا )13(. توقع تقرير للبنك الدولي صدر عام 2007 أن ارتفاع مستوى 
سطح البحر بمقدار متر واحد قد يؤدي إلى نزوح 10 في املئة من سكان مصر )14(، في حين أن التقديرات 
األخرى ت�سي بخطورة أكبر )15(. قد تصل الخسائر االقتصادية الناجمة عن تغير املناخ إلى مئات من مليارات 
الجنيهات املصرية )عشرات مليارات الدوالرات األميركية( سنوًيا بحلول عام 2060 )16(. تتضمن هذه التوقعات 
بالضرورة درجة عالية من عدم اليقين بشأن نطاقها وفرصتها، لكن املخاطر الشديدة واضحة. في إسرائيل، 
يعيش جزء كبير من السكان على طول الساحل أيًضا. بينما سيكون لدى إسرائيل قدرة أكبر على التخفيف 
من املخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية في املراكز السكانية الرئيسة، فهي غير مستعدة إلى حد كبير للقيام 

ا كبيًرا على مالية الدولة ومؤسساتها.
ً
بذلك في الوقت الحالي، وستشكل املوارد املطلوبة ضغط

)11(  - Michael Oppenheimer, Bruce Glavovic, Jochen Hinkel, Roderik van de Wal, Alexandre K. Magnan, Amro Abd-Elgawad, 
Ronshuo Cai, Miguel Cifuentes-Jara, Robert M. DeConto, Tuhin Ghosh, John Hay, Federico Isla, Ben Marzeion, Benoit 
Meyssignac, and Zita Sebesvari, ”Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities,“ in ”IPCC 
Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate,“ eds. Hans-Otto Pörtner, Debra Roberts, Valerie Masson-
Delmotte, Panmao Zhai, Melinda Tignor, Elvira Poloczanska, Katja Mintenbeck, Andrés Alegría, Maike Nicolai, Andrew 
Okem, Jan Petzold, Bard Rama, Nora Weyer )Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019(, 324, https://2u.
pw/9tXZN

)12(  - يأتي )) في املئة من مياه مصر من نهر النيل، بينما يعيش 97 في املئة من سكانها بجانب النهر، وفًقا لجويل سميث، وليالند ديك، وبروس 
مــكارل، وبــول كيرشــن، وجيمــس مالــي، ومحمــد أدرابــو، “التأثيــرات املحتملــة لتغيــر املنــاخ علــى االقتصــاد املصــري”، )بولــدر: ســتراتوس لالستشــارات، 

26 حزيــران/ يونيــو 2012(،
 https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/downloads/egypt.report_final.pdf

)13(  - ياسر الدبيركي، “التكيف الساحلي مع ارتفاع مستوى سطح البحر على طول دلتا النيل، مصر” 41-52،
 https://2u.pw/AxYGz.

)14(  - Susmita Dasgupta, Benoit Laplante, Craig Meisner, David Wheeler, and Jianping Yan, ”The Impact of Sea Level Rise on 
Developing Countries: A Comparative Analysis,“ )Washington, DC: The World Bank, February 2007(, https://2u.pw/SIJ9e

)15(  - محمد الراعي، “تقييم نقاط الضعف الناتجة عن تأثيرات ارتفاع مســتوى ســطح البحر في املنطقة الســاحلية لدلتا النيل في مصر”، إدارة 
املحيطــات والســواحل 37، العــدد 1 )1997(: 29-40،

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569197000562.

)16(  - Joel Smith, Leland Deck, Bruce McCarl, Paul Kirshen, James Malley, and Mohamed Adrabo, ”Potential Impacts of 
Climate Change on the Egyptian Economy.“

”التأثيرات املحتملة لتغير املناخ على االقتصاد املصري”.

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/downloads/egypt.report_final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569197000562
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ستتبعها  بل  وحدها.  االقتصادية  األضرار  أو  اإلنسانية  املعاناة  على  التغييرات  هذه  آثار  تقتصر  لن 
بالضرورة املخاطر األمنية )17(. وبالنظر إلى املستقبل، يظهر أن الهجرة املتسارعة نتيجة املناخ ستستمر في 
تحدي قدرات حكومات الشرق األوسط على الحفاظ على االستقرار مع انتقال مواطنيها داخلًيا، وانجذابهم 
تجاه أوروبا أيًضا، حيث يغادر كثيرون املنطقة. عالوة على ذلك، فإن التنافس على املوارد املائية يمكن أن 
يؤجج التوترات السياسية، كما هو الحال مع سد النهضة اإلثيوبي الكبير، الذي يتم بناؤه في إثيوبيا على 
النيل األزرق، وقد نوقشت كثيًرا تأثيراته على مجرى النهر في مصر ))1(. بالنسبة إلى إسرائيل، خففت تقنيات 
تحلية املياه من مشكلة ندرة املياه، لكن السيطرة على املوارد املائية ال تزال نقطة اشتعال محتملة مع كل من 
األردن والفلسطينيين. في غزة، على وجه الخصوص، يؤدي ارتفاع مستويات التلوث وامللوحة إلى جعل قسم 
كبير من املياه الجوفية غير صالح للشرب، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم األزمة اإلنسانية هناك إلى حد بعيد، وإلى 
زيادة التوترات مع إسرائيل مرة أخرى، وقد أوضح املؤلفون، مع زمالئهم اآلخرين، ذلك بالتفصيل، في أماكن 

أخرى )19(.

إن تغّير املناخ ليس مجرد احتمال مستقبلي في املنطقة. وليس من اختصاص هذا التقرير الحكم على 
مقدار االضطرابات التي أعقبت عام 2011 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي يمكن أن تكون قد 
نتجت عن تغير املناخ، لكن كثيًرا من الدراسات ربطت االضطرابات في املنطقة بالضغوط املناخية املتفاقمة 
مثل الجفاف )20(. وقد ال تكون تلك الضغوط سبًبا رئيًسا الضطرابات معينة، إال أن تأثيرات املناخ ستؤدي 

ة.
َ
بالضرورة إلى زيادة العبء على املؤسسات واملوارد الحكومية املرهق

ستخلق كل من هذه التحديات املتعلقة باملناخ مزيًدا من املشكالت السياسية ملنطقة ال تستطيع تحمل 
املزيد. تبدو األنظمة السياسية في املنطقة )التي ُبنيت بشكل صارم ومن املرجح أن تكون مثقلة بمجموعة من 
ها في فترات زمنية أقصر( غير مجهزة ملواجهة التحديات التي يفرضها تغير املناخ. 

ّ
املهام الشاقة املطلوب حل

كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم، ستكون البلدان واملناطق األكثر ثراًء في وضع أفضل للتخفيف 
من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدالت هطول األمطار، وارتفاع مستويات سطح البحر، ولكن 
لن يتمكن أي بلد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من النجاة من هذه التغييرات بالكامل. وأبعد من 
ذلك، يمكن أن تؤدي األزمات الناتجة أو التي تفاقمت بسبب تغير املناخ، إلى موجات جديدة من الهجرة من 
املنطقة، وهذا يعني أن الجهات الفاعلة الخارجية -خاصة في أوروبا- سيكون لها أيًضا مصلحة في التخفيف 

من حدة تغير املناخ، والتكّيف معه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

)17(  - ”Climate Change Knowledge Portal,“ The World Bank, https://2u.pw/EkW4n. 

))1(  - ديــكالن والــش وســوميني ســينغوبتا، “آلالف الســنين، ســيطرت مصــر علــى النيــل. ســد جديــد يهــدد ذلــك، “نيويــورك تايمــز، 9 شــباط/ فبرايــر 
،2020

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/09/world/africa/nile-river-dam.html.

)19(  - ملزيــد مــن التفاصيــل حــول أزمــة امليــاه فــي غــزة، انظــر: هــادي عمــرو، إيــالن غولدنبــرغ، كيفــن هغــارد، وناتــان ســاكس، “إنهــاء أزمــة غــزة الدائمــة: 
مقاربــة أميركيــة جديــدة”، )واشــنطن العاصمــة: مركــز األمــن األميركــي الجديــد/ معهــد بروكينغــز، كانــون األول/ ديســمبر )201(، 30-32،

 https://www.brookings.edu/research/ending-gazas-perpetual-crisis-a-new-u-s-approach/.

)20(  - أشار البعض إلى الجفاف الشديد الذي عصف بجزء كبير من البالد من عام 2007 إلى عام 2010، وأدى إلى هجرات داخلية وخلق بعض 
مــن أســباب انتفاضــة 2011، التــي تدهــورت فــي الحــرب األهليــة بعــد رد الحكومــة الســورية القمعــي العنيــف. وقــد ربــط آخــرون قــدرة تنظيــم الدولــة 

اإلســالمية علــى تجنيــد بعــض العراقييــن، بســبب اليــأس االقتصــادي الناجــم عــن هــذا الجفاف.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/09/world/africa/nile-river-dam.html
https://www.brookings.edu/research/ending-gazas-perpetual-crisis-a-new-u-s-approach/
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الحوكمة والضغوط الديموغرافية

 غير 
َ
في عام 2011، تركت اإلخفاقات طويلة األمد للحوكمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا القادة

قادرين على التعامل مع التحديات االقتصادية والسياسية املتزايدة. وفي جميع أنحاء املنطقة، لم تستطع 
املؤسسات السياسية واالقتصادية الضعيفة إدارة الضغوط الناتجة عن ارتفاع نسبة الشباب، إضافة إلى 
عوامل أخرى. مع وصول إخفاقات الحوكمة االقتصادية والسياسية إلى نقاط األزمة، انتفضت الجماهير 
في تلك البالد احتجاًجا على ذلك. وأدت االضطرابات التي أعقبتها، وتحّولت إلى أعمال عنف نتيجة القمع 
الحكومي في بلدان مثل سورية، إلى تدمير الجغرافيا السياسية اإلقليمية، وزادت من التهديدات لدول أخرى 

أيًضا.

واليوم، ال تزال الضغوطات التي أدت إلى انتفاضات 2011 قائمة، أو تضاعفت، في حين أن مؤسسات 
الحكم في املنطقة ليست أفضل تجهيًزا إلدارتها والتعامل معها. لن يكون النمو االقتصادي، الذي كان قوًيا في 
األعوام التي سبقت االنتفاضات العربية عام 2011، كافًيا لتجنب السخط الجماهيري. النمو الشامل، كما 
كتب حافظ غانم في دراسته عن تداعيات االنتفاضات، هو هدف أكثر أهمية بكثير للحكومات العربية )21(. 
حتى هذه اللحظة، فإن عدم املساواة عبر التصنيفات العمرية والجنس والجغرافية، من بين أمور أخرى، 

 .cross-societal تعني أن فترات النمو ال تنتج دائًما فوائد لكل املجتمع

يكمن أحد عوامل الضغط ذات الصلة في الشباب النسبي لسكان املنطقة. وقد أسهمت كثير من العوامل 
األخرى في االنتفاضات العربية، مع مجموعة من الضغوط التي أثقلت كاهل الهياكل املؤسسية الضعيفة، 
لكن شباب املنطقة -إضافة إلى عجز حكوماتها عن توفير الفرص االقتصادية لهم- يوّضح الطبيعة العميقة 
واملستمرة للمشكلة. وبينما الجزء األكبر من الطفرة الشبابية في بعض البلدان قد مرَّ بالفعل، ما تزال املالمح 
الديموغرافية في املنطقة تميل نحو الشباب. عالوة على ذلك، ال تزال معظم الحكومات غير قادرة على خلق 
وظائف كافية لتوظيف شبابها )22(. وكما كتب نادر قباني: “كانت معدالت بطالة الشباب في املنطقة هي األعلى 

في العالم ألكثر من 25 عاًما، حيث وصلت إلى 30 في املئة في عام 2017” )23(.

يمكن لهذا البنية العمرية أن تقدم فرصة للمنطقة. كما كتبت إلهام حقيقت، إذ يمكن عّدها “هدية 
ديموغرافية” ملرة واحدة ... وستظل هذه “الهبة الديموغرافية” قائمة ملدة 20 عاًما أخرى )حتى عام 2040( 

)21(  - حافــظ غانــم، “انتقــال مصــر الصعــب: خيــارات للمجتمــع الدولــي”، فــي الربيــع العربــي بعــد خمســة أعــوام: املجلــد الثانــي، دراســات الحالــة، 
محــرر. حافــظ غانــم )واشــنطن العاصمــة: منشــورات معهــد بروكينغــز، 5 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016(،

 https://www.brookings.edu/book/the-arab-spring-five-years-latercase-studies/.

)22(  - نادر قباني، “عمالة الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: إعادة النظر في التحدي وإعادة تأطيره” )الدوحة: مركز بروكينغز الدوحة، 
شباط/ فبراير 2019(،

 https://www.brookings.edu/book/the-arab-spring-five-years-latercase-studies./ 

)23(  - املرجع السابق

https://www.brookings.edu/book/the-arab-spring-five-years-latercase-studies/
https://www.brookings.edu/book/the-arab-spring-five-years-latercase-studies/
https://www.brookings.edu/book/the-arab-spring-five-years-latercase-studies/
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في معظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا” )24(. حتى ذلك العام تقريًبا، ال يزال بإمكان اقتصادات املنطقة 
االستفادة من عدد الشباب الكبير فيها. لكن الفشل في االستفادة من هذه الفرصة السانحة سيكون كارثًيا 
على املنطقة. وتشير السيدة حقيقت إلى أن مرور هذا النمو الشبابي، من دون فرص اقتصادية وسياسية، 

ا غير مسبوقة” على البلدان، ويزيد من احتمالية اندالع اضطرابات وصراعات مدنية )25(.
ً
سيخلق “ضغوط

عّد بالًدا فتّية. في عام 2019، سجلت اليمن أدنى متوسط   
ُ
هناك عدد قليل من بلدان املنطقة التي ت

عمر بين الشباب في املنطقة )),19(، تليها األرا�سي الفلسطينية )20,0(، ثم العراق واألردن. وعند الكشف 
عن متوسط   العمر في الضفة الغربية )21,4(، يكون متوسط   العمر في غزة )17,4( أقل من متوسط   العمر 
في أي دولة أخرى في املنطقة )26(. وكما لوحظ، اجتمعت عوامل عدة في عام 2011 للتغلب على املؤسسات 
الحاكمة الضعيفة وإحداث اضطرابات جماعية، لكن الشباب الساخطين على األخص كانوا قوة مهمة 
وراء االنتفاضات. وبذلك؛ يمكن الحسبان بأن هذه البلدان الشابة على وجه الخصوص ستواجه مخاطر 
أكبر نسبًيا من حدوث مثل هذه االضطرابات في املستقبل، ما لم تكن قادرة على إصالح مؤسساتها في الوقت 
املناسب الستيعاب سكانها من الشباب. كما تظهر أحدث بيانات البطالة املتاحة بين الشباب، ال يزال أمام 
اليمن واألرا�سي الفلسطينية والعراق واألردن طريق طويل لتقطعه في توفير الفرص لهؤالء السكان، وفي 

بعض الحاالت، مثل اليمن الذي مزقته الحرب، ال يتجهون حتى في االتجاه الصحيح.

بالنسبة إلى إسرائيل، قد ال تكون اليمن أولوية في التفكير حول استقرار الالعبين اإلقليميين، لكن 
إحباطات الشباب في األرا�سي الفلسطينية واألردن يجب أن تكون أولوية. وبالرغم من أن التهديدات غير 
مباشرة، فإنها بالنسبة الستقرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو النظام امللكي في األردن ستقوض 
بشدة املوقف األمني إلسرائيل. وفي غضون ذلك، يمكن أن يؤدي استمرار عدم االستقرار في العراق إلى انتقال 

أعداد أكبر من الالجئين إلى األردن، وسيثقل ذلك كاهل جار وشريك إسرائيلي مهم.

في منطقة قليلة الخبرة، يبرز عصر قادة الشرق األوسط. يمكن أن تكون أزمات الخالفة -أو مسألة 
الخالفة املستقبلية- شرارة محتملة لالضطرابات.

إحباطاتهم  بسبب  بالحيوية،  مفعمين  املنطقة  سكان  سيظل  مدى  أي  إلى  األخيرة  األعوام  أظهرت 
االقتصادية والسياسية. لقد شهد عام 2019 إزاحة اثنين من القادة االستبداديين في املنطقة، مع إطاحة 
عمر البشير، الرئيس السوداني والجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد احتجاجات حاشدة، وإْن كانت أهمية 
إزالتهم في تغيير النظام محدودة. وهزت احتجاجات أخرى حكومتي العراق ولبنان. في حين أن كل حركات 
االحتجاج هذه نشأت من خليط خاص من اإلحباطات واملطالب التي يحددها السياق املحلي، فإن هذه 
ظهر أن اللحظة 

ُ
الهزات، التي تعكس الزلزال السيا�سي الذي أطلقته االنتفاضات العربية عام 2011، ت

الثورية في املنطقة لم تنته بعد.

)24(  - إلهــام حقيقــت، الديموغرافيــة والديمقراطيــة: التحــوالت فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )كامبريــدج: منشــورات جامعــة كامبريــدج، 
.92  ،)201(

)25(  - املرجع السابق

)26(  - »كتاب حقائق العالم« وكالة املخابرات املركزية،
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook./ 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

16

عالوة على ذلك، في محاولة للسيطرة على االستياء والقضاء عليه، فقد استجابت األنظمة العربية 
ا في األعوام األخيرة. يمكن أن تنجح املستويات املتطرفة 

ً
لالنتفاضات العربية، بأن أصبحت أكثر قمًعا وبطش

من القمع، على املدى القصير، عن طريق رفع تكاليف االحتجاج، حتى يكون عدد املستعّدين لتعريض 
 جًدا. إن مثل هذا النهج يوفر وهًما باالستقرار النسبي، ولكنه ُينذر بمجيء قدر أكبر من 

ً
حياتهم للخطر قليال

عدم االستقرار، على املدى الزمني األطول.

من منظور أمني إسرائيلي، غالًبا ما تعني هذه االضطرابات تمكين األعداء على طول حدودها. في مصر، 
بدل نظام حسني مبارك املتعاون لبعض الوقت بحكومة أكثر عدائية بقيادة جماعة اإلخوان املسلمين، 

ُ
است

بينما وجدت كل من إيران ووكالئها والجماعات الجهادية فرًصا في سورية، وسط فو�سى الحرب األهلية.

قد  الجماعية  االضطرابات  تكون  ربما  وأمنية إلسرائيل.  دبلوماسية  مزايا  أيًضا  االضطرابات  جلبت 
التركيز على احتواء   من 

ً
أقنعت بعض الحكومات في املنطقة بالتخلص من العداء تجاه إسرائيل، بدال

اإلحباطات املحلية، مقدرين أن التهديد الحقيقي الستمرار حكمهم يكمن في الداخل. ومع ذلك، فإن مزيًدا 
من االنتفاضات يمكن أن يطيح بعض هؤالء القادة بسهولة من السلطة. حتى لو بقوا في مناصبهم، يمكن 
للحكومات غير املتوازنة البحث عن أعداء خارجيين، لصرف انتباه الغضب الداخلي، مع احتمال أن تكون 

إسرائيل مرشًحا ألن تكون ذلك العدو.

الشكل 1: نسبة الشباب من إجمالي عدد السكان بمرور الوقت الختيار لبعض بلدان الشرق األوسط

األزرق )1980(، البرتقالي )2010(، الرمادي )2040(، املتوقع- 

املصدر: إلهام حقيقت، الديموغرافيا والديمقراطية: التحوالت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )22(

)27(  - مرجع سابق، إلهام حقيقت، الديموغرافية والديموقراطية، ص 0) -1)
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الشكل 2: السكان اإلقليميون من الشباب وأحدث معدالت البطالة املتاحة بين الشباب

املصدر: وكالة االستخبارات املركزية، البنك الدولي )28(

الشكل 3: عمر القادة في بلدان الشرق األوسط املختارة

بداية استالم املنصبالعمرالقائدالبلد
العمر الوسطي 

للسكان الشباب 

األرا�سي 
الفلسطينية

منذ 42005)الرئيس محمود عباس

20

غزة: 17,4

الضفة الغربية: 
21,4

),22منذ 1999)5امللك عبد هللااألردن

23,9منذ 652014/2013الرئيس السي�سيمصر

السعودية
امللك سلمان

ولي العهد: محمد بن سلمان

(4

34

منذ 2015

29,9منذ 2017

),30منذ 9)019)املرشد علي خامنئيإيران

))2(  - للحصــول علــى متوســط األعمــار، انظــر: “كتــاب حقائــق العالــم” وكالــة املخابــرات املركزيــة. بخصــوص معــدالت البطالــة، انظــر: “البطالــة، 
إجمالــي الشــباب )النســبة املئويــة مــن إجمالــي قــوة العمــل الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 24-15(، )تقديــر نموذجــي ملنظمــة العمــل الدوليــة(”، البنــك 

الدولــي،
 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS
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التكنولوجيا وتحوالت الحرب

تتمتع إسرائيل اليوم بتفوق عسكري نوعي حاسم، على خصومها الكثر، من الدول وغير الدول. لكن 
الطائرات املسّيرة والصواريخ الحديثة والقدرات اإللكترونية الجديدة، من بين تقنيات أخرى بات الوصول 

إليها ممكًنا، تهدد بتضييق هذه الفجوة في األعوام املقبلة.

سعى أعداء إسرائيل الرئيسين بالفعل إلى تعويض ضعفهم العسكري النسبي، من خالل التقنيات 
الجديدة واملعرفة التقنية. واستخدمت حركة )حماس( طائرات صغيرة من دون طيار )درون( ملهاجمة 
إسرائيل. وسعى حزب هللا إلى الحصول على صواريخ دقيقة، يمكنها أن تشكل تهديًدا غير مسبوق ألمن 

إسرائيل )29(.

تهديد األهداف اإلسرائيلية، بسبب ظهور كثير من  زيادة قدرتهم على  سيتمكن أعداء إسرائيل من 
االبتكارات التقنية الجديدة. فاملركبات اآللية، التي تتحرك على الطرق وعبر السماء، ستوفر للجهات الفاعلة 
املستقلة مزايا تكتيكية في اختراق الطبقات الدفاعية التي لم يخترقها في السابق سوى املهاجمين االنتحاريين. 
ا جديدة ملهاجمة األهداف، وتتيح للمهاجمين إخفاء هويتهم بشكل أكبر من 

ً
وتقّدم الحرب اإللكترونية طرق

العمل العلني. بالنسبة إلى الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فإن مثل هذه الهجمات جذابة، ألن 
تنفيذها ال يكلف كثيًرا، ويمكن تكرار الهجمات بتكلفة منخفضة حتى مع وجود دفاعات هائلة، حيث إن 

التكلفة في حالة الهجمات اإللكترونية تكون قريبة من الصفر، إلى أن يتم اكتشافها.

يسعى حزب هللا اللبناني، وهو أهم أعداء إسرائيل من غير الدول، اآلن إلى تحويل مخزونه الضخم من 
الصواريخ والقذائف إلى ميدان العمل بدقة أكبر بكثير، بمساعدة راعيته إيران. وإن تحويل مخزون حزب 
هللا إلى ذلك املجال سيشكل تهديًدا غير مسبوق إلسرائيل في تاريخها الحديث، إذ ال تحتاج هذه التحسينات 
إال إلى معدات صغيرة، يتم الحصول عليها وتشغيلها بسهولة، وبذلك يصبح الصاروخ أكثر دقة )30(. يمكن 
لسلسلة من الضربات الدقيقة، التي يتم إطالقها ضد دولة صغيرة وضيقة مثل إسرائيل، أن تشّل بنيتها 
التحتية. تمتلك إسرائيل أنظمة دفاع مضادة للصواريخ فعالة -مجموعة القبة الحديدية قصيرة املدى، 
ومركبة دافيد يلينغ الجوية متوسطة املدى، واملضادة للطائرات من دون طيار، و السهم 2 بعيد املدى، 
والسهم 3 في الغالف الجوي -ولكن كل من هذه األنظمة باهظة الثمن ومحدودة العدد بالضرورة. يمكن 
 إذا تم توجيهها 

ً
لترسانة رخيصة نسبًيا من آالف الصواريخ قليلة الدقة أن تتغلب على أنظمة الدفاع، خاصة

ا لتجميع الصواريخ قصيرة املدى غير الدقيقة 
ً
على عدد صغير من األهداف. )لقد نشرت حماس بالفعل تكتيك

)29(  - فــي أحــدث توضيــح للتهديــدات التــي يشــكلها هــذا االتجــاه، تعرضــت منشــآت تكريــر النفــط فــي أبقيــق فــي اململكــة العربيــة الســعودية، فــي أيلــول/ 
ســبتمبر 2019، لهجمــات مــن الطائــرات مــن دون طيــار والصواريــخ، وعلــى األرجــح مــن قبــل إيــران ووكالئهــا، وأدى ذلــك إلــى تعطيــل مــا يصــل إلــى 5 فــي 
املئة من إنتاج النفط الســعودي مؤقًتا. ديفيد كيركباتريك وآخرون، “من كان وراء الهجوم على النفط الســعودي؟ ماذا تظهر األدلة “، نيويورك 

تايمــز، 16 أيلــول/ ســبتمبر 2019،
 https://2u.pw/8vpBX.

)30(  - ليران أنتيبي، “التغيرات العاملية في انتشار الطائرات املسلحة من دون طيار: املخاطر والتحديات والفرص التي تواجه إسرائيل”، القرصنة 
واملخابرات واألمن، 2، العدد 3 )كانون األول/ ديسمبر )201(: 73-90،

 https://2u.pw/FaTqA.
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في بطارية واحدة على شكل قبة حديدية( )31(. ورًدا على ذلك، اختبرت إسرائيل تقنيات الليزر وغيرها من 
اإلجراءات املضادة للتعامل مع التهديدات الجديدة، ومن ضمنها الطائرات من دون طيار وتكتيكات التجميع 

.)32(

إن مثل هذا التحول يمكن أن يفتتح مجموعة من نقاط الضعف داخل إسرائيل. ويمكن للمسلحين 
الذين يقومون بتشغيل الصواريخ أو سرب من الطائرات املسيرة، أو كالهما مًعا، أن يتسببوا في أضرار 
طلق 

ُ
جسيمة لالقتصاد اإلسرائيلي، ويتركوا كامل أراضيها تحت التهديد. في الواقع، في تموز/ يوليو 2014، أ

نشئت عام 1953 على أنقاض القرية الفلسطينية 
ُ
صاروخ من غزة سقط في بلدة يهود ]بلدة تقع شرق يافا، أ

ا مؤقًتا 
ً
هّجرة “العباسية” أو “اليهودية”[، بالقرب من املطار الدولي الرئيس إلسرائيل، حيث سبب إيقاف

ُ
امل

للرحالت الدولية لجميع شركات الطيران األميركية. بالنسبة إلى دولة تملك القليل جًدا من وسائل النقل عبر 
حدودها -وهي جزيرة نقل فعلًيا- فقد تكون هذه ضربة اقتصادية مدمرة، إذا استمرت مدة طويلة من الزمن. 
إن توفر تقنيات رخيصة لتغيير مسرح األحداث يمكن أن يجعل حتى الجماعات الضعيفة مثل حماس أكثر 

تهديًدا.

إضافة إلى ذلك؛ ستكون البنى التحتية املدنية األخرى عرضة لهجمات دقيقة. هذه الهجمات قليلة العدد، 
وعلى الرغم من أن بعًضا من هذه البنى تمتلك القدرة الالزمة ملواصلة العمل تحت الهجوم، فإن هذه القدرة 
محدودة بسبب التكلفة الباهظة. وتشمل هذه الهجمات املوانئ املدنية ومحطات الطاقة ومحطات تحلية 
املياه ومنشآت الحفر البحرية ومحطات الغاز على الساحل وناقلة املياه الوطنية اإلسرائيلية وخطوط أنابيب 
وقنوات إمدادات املياه الرئيسة األخرى ومرافق تخزين املواد الخطرة الرئيسة )على سبيل املثال، استهدف 
حزب هللا عام 2006 املنشآت التي تحتوي على األمونيا في حيفا، حيث كان لديه في ذلك الوقت فقط صواريخ 
زيلت هذه املنشآت من املدينة املكتظة بالسكان(. ستكون املنشآت العسكرية 

ُ
غير دقيقة. ومنذ ذلك الحين، أ

ستهدف القواعد الجوية واملنشآت البحرية وأماكن انطالق األفراد الرئيسة، 
ُ
ضعيفة باملثل. من املحتمل أن ت

.
ً

 أم آجال
ً

وعلى األخص املنشآت النووية، عاجال

ستحقق الدول، بالطبع، إنجازاتها التكنولوجية الخاصة ملواجهة هذه االتجاهات، وقد تعمل هذه على 
تمكين الحكومات في املنطقة، بطرق لم تكن لديها من قبل. وستظهر أدوات جديدة وتنتشر بهدف القرصنة 
بعبارة  الصاروخي.  العسكرية االستكشافية، والدفاع  املحليين، والقدرات  السكان  واملراقبة، وستشمل 
أخرى: سيكون هناك سباق تسلح مستمر وغير متكافئ، في مجال التقنية الجديدة التي تزيد من املخاطر 
في هذه العوالم. في الواقع، قد تصبح الدول أكثر قوة من بعض النواحي، بينما ستكون أكثر عرضة ملواطن 

ضعف جديدة في جوانب أخرى.

)31(  - إيال تسير كوهين، “ما يمكننا تعلمه من جولة أخرى من الصراع في غزة”، معهد بروكينغز، 16 أيار/ مايو 2019،
 https://2u.pw/XIJr4.

)32(  - في الواقع، ستحقق الدول إنجازاتها التكنولوجية الخاصة ملواجهة هذه االتجاهات ولتوسيع مزاياها. وستعمل هذه التطورات، في بعض 
األحيان، على تمكين الحكومات في املنطقة بطرق لم تكن موجودة من قبل. هناك أدوات جديدة ستظهر وتنتشر للقرصنة واملراقبة، ومن ضمنها 

السكان املحليون، والقدرات العسكرية االستكشافية، والدفاع الصاروخي.
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 للتحديات التي تواجه الشرق األوسط. 
ً
 قاتمة

ً
يرسم املناخ اإلقليمي والتوقعات الديموغرافية مًعا صورة

وألن هذه الضغوطات تعمل كعامل إشعال لألزمات املستقبلية، فإن االتجاهات في التقنية يمكن أن تترك 
 أكبر على تحدي خصومها، ومن ضمنهم إسرائيل، لتحقيق ميزة عسكرية.

ً
للجهات املسلحة قدرة
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التغييرات اإلقليمية

تغّيرت الجغرافيا السياسية للشرق األوسط في العقود األخيرة، ولو أراد أحد املراقبين قياس نبض 
 إلى العواصم العربية الكبرى: القاهرة ودمشق 

ً
املنطقة، قبل عقدين من الزمان، كان عليه أن ينظر أوال

وبغداد، ثم يلجأ إلى واشنطن ملعرفة رّدة فعلها. أما اآلن، فيتم اتخاذ العديد من القرارات الرئيسة في مكان 
آخر، حيث تتردد الواليات املتحدة في تخصيص موارد في املنطقة، بينما تمّر مصر وسورية والعراق بأزمات 
مدّمرة )33(. كما ظهرت دول أخرى -إيران وإسرائيل واململكة العربية السعودية وتركيا- كالعبين إقليميين 

رئيسين، في هذه الجغرافيا السياسية الجديدة.

توفر هذه املنطقة املتغيرة بعض املزايا ألمن إسرائيل. مع استحواذ االضطرابات الداخلية على اهتمام 
كثير من القادة اإلقليميين، لم يعد بإمكان الخصوم التقليديين من الدول العربية أن يشكلوا التحديات 
 من ذلك، االستفادة من التعاون والتشارك 

ً
التي أطلقوها في السابق ضد إسرائيل. ويفضل بعضهم، بدال

مع إسرائيل ملواجهة إيران وحشد الدعم األميركي لهذا الجهد. وقد وصلت هذه العملية إلى ذروتها أخيًرا، مع 
تطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات والبحرين، وهو تحرك مدعوم -ضمنًيا وفعلًيا- من اململكة العربية 

السعودية )34(.

التغيير لم ينته بعد. كان عام 2019، على سبيل املثال، بحد ذاته عام السخط واالنتفاضات الجماهيرية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ففي السودان والجزائر، أجبرت االحتجاجات الشعبية املستمرة اثنين 
من املستبدين القدامى على االستقالة. وفي لبنان والعراق، واجهت أنظمة الحكم املعروفة بالفساد القائم 
على أسس طائفية تحدياٍت من قبل حركات احتجاجية واسعة. في مواجهة إخفاقات الحوكمة، واملشكالت 
االقتصادية املتصاعدة، والزعماء العجائز الذين يحكمون الشباب املتنامي، يبدو أن االضطرابات الشعبية 

ستستمر في االنتشار في جميع أنحاء املنطقة.

)33(  - للحصــول علــى مناقشــة أشــمل لهــذه التحــوالت الجيوسياســية اإلقليميــة، انظــر جيفــري فيلتمــان وآخــرون، “الجغرافيــا السياســية الجديــدة 
الشــرق األوســط: دور أميــركا فــي منطقــة متغيــرة”، )واشــنطن العاصمــة: معهــد بروكينغــز، كانــون الثانــي/ ينايــر 2019(،

 https://2u.pw/FBqq1.

)34(  - توفــاه الزاروف وعمــري نحميــاس، “اململكــة العربيــة الســعودية تفتــح مجالهــا الجــوي إلســرائيل فــي إشــارة إلــى الســالم فــي الشــرق األوســط”، 
جيروزاليــم بوســت، 2 أيلــول/ ســبتمبر 2020،

 https://2u.pw/ZtJpF.
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نعرض في هذا القسم بعض الضغوط الداخلية التي تؤثر على اململكة العربية السعودية ومصر واألردن 
وإيران واألرا�سي الفلسطينية، وفي جميع الحاالت يمكن أن يكون للتغيير آثار عميقة على مستقبل إسرائيل. 
كل من هذه السياقات الوطنية فريدة من نوعها، ولكن هناك صورة مشتركة لعدم االستقرار املحتمل 
تظهر في كثير منها. في جميع أنحاء املنطقة، ستستمر النظم االقتصادية في كفاحها للتكيف مع الضغوط 
الديموغرافية، بينما تؤدي الضغوطات املناخية إلى تفاقم املشكالت القائمة مع خلق مشكالت جديدة. 
وسط التوترات املحلية املتصاعدة، يمكن أن توفر أزمات الخالفة الحقيقية أو املحتملة شرارة االضطرابات، 
ا 

ً
في الوقت الذي ال تترك فيه التحوالت، في مواقف القوى العظمى تجاه املنطقة، لبعض الحكام إال هامش

أقّل للخطأ في ردودهم.

الشكل 4: حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي اإلسرائيلي

االقتصادي  التعاون  منظمة  متوسط  البرتقالي:  أقريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  متوسط  األزرق: 
والتنمية، والرمادي: متوسط في إسرائيل .

املصدر: البنك الدولي )35(�

)35(  - ”GDP per capita, PPP )current international $(, The World Bank, https://2u.pw/kmtwf. 
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إيران

ال يوجد بلد يشغل اهتمام صناع السياسة اإلسرائيليين بشدة مثل إيران. وال يحدث هذا من دون 
سبب؛ فقد سعت الجمهورية اإلسالمية إلى استخدام وكالء في مناطق صراع إقليمية مختلفة لتوسيع 
نطاق مصالحها. لقد شاركت إيران، إلى حد ما، في كل مواجهة تقريًبا على حدود إسرائيل وخارجها، منذ 
عقود. حزب هللا، الوكيل الرئيس إليران، هو الخصم األسا�سي إلسرائيل في ساحة املعركة منذ منتصف 
الثمانينيات. حيث ساعدت إيران في تشكيله وتمويله، وهو يعمل اآلن كشريك لطهران شبه مستقل، بعد أن 
عمل كشريك كامل للحرس الثوري اإلسالمي، في كثير من مناطق الصراع املختلفة، وعلى األخص سورية )36(.

تدعم إيران حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية الصغيرة والقاتلة، وفي بعض األحيان، ضمن حدود 
معينة، دعمت حماس أيًضا. في اآلونة األخيرة، استخدمت القوات اإليرانية وامليليشيات املدعومة من إيران 
ا لعشرات الهجمات اإلسرائيلية هناك. 

ً
األرا�سي السورية في العمليات ضد إسرائيل، ووجدت نفسها أهداف

استغلت إيران، بمهارة وبصورة فعالة للغاية، في كثير من األحيان، هذه الفرص لتجعل إسرائيل تدفع ثمًنا 
ما، جزئًيا، كوسيلة لردع أي عمل إسرائيلي ضد إيران نفسها.

من غير املرجح أن يتغير �سيء من هذا في األعوام املقبلة، من دون تغيير جوهري في إيران نفسها. ومن غير 
املرجح أيًضا أن يتال�سى برنامج إيران النووي، الذي كان سبًبا ألزمات دولية كبرى خالل العقد املا�سي. إنما 
املرجح أن يستمر اهتمام طهران بالبرنامج النووي، على الرغم من التكلفة الباهظة التي تتكبدها البالد من 

جراء ذلك.

ت الحرب الهادئة بين إسرائيل وإيران )سلسلة طويلة من الهجمات والهجمات املضادة، العلنية 
ّ
ظل

والسرية( دون مستوى الصراع الكامل. في الواقع، من غير املحتمل حدوث حرب واسعة النطاق مادام 
، ولكن على مدى عقدين من الزمن، حتى السيناريوهات غير املحتملة يمكن أن تصبح 

ً
الردع كان فعاال

ممكنة تماًما. على وجه الخصوص، قد ينشأ صراع آخر بين إسرائيل وحزب هللا، نتيجة أي من الحسابات 
الخاطئة من قبل أي من الجانبين، ويمكن أن يجتذب القوات اإليرانية أو املدعومة من إيران إلى أماكن 
أخرى. نظًرا للتقدم التكنولوجي العسكري املوصوف أعاله، فإن خطر نشوب مثل هذا الصراع سيكون كبيًرا. 
ا وثيًقا ملنافسها الرئيس، الواليات املتحدة، وأحد الالعبين الوحيدين الذين 

ً
ترى إيران في إسرائيل شريك

يمكنهم التنافس مع إيران على الساحة اإلقليمية. ويرى القادة اإليرانيون أن محاوالتهم لالنخراط في الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني -من خالل دعم حركتي الجهاد اإلسالمي الفلسطيني وحماس، على وجه الخصوص- 
 من أن تكون دولة شيعية غير عربية في منطقة 

ً
هو وسيلة لتعزيز صورتهم في جميع أنحاء العالم العربي. فبدال

يهيمن عليها العرب السنة، يمكن إليران تصوير نفسها كشريك في قضية إسالمية شاملة. من خالل التذرع 
بالقضية الفلسطينية، يسعى قادة الجمهورية اإلسالمية إلى احترام الجماهير العربية وطلب وّدها، بينما 
يطلبون نفاق الحكومات العربية، التي عادة ما تقدم دعًما خطابًيا صريًحا للفلسطينيين، من دون اتخاذ 

خطوات ملموسة -مهما كانت صغيرة- لتعزيز قضية االستقالل والسيادة الفلسطينيين.

)36(  - مرجع سابق، جيفري فيلتمان وآخرون، الجغرافية السياسية الجديدة للشرق األوسط.
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ترى طهران أن الواليات املتحدة، في ظل إداراتها املختلفة، تقود شبكة من الجهات الفاعلة اإلقليمية 
)ومن بينها إسرائيل واململكة العربية السعودية( العازمة على تقييد وتقويض إيران. وتمتد هذه الشبكة 
إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية في املنطقة، ومن ضمنها الجماعات الجهادية السنية، التي يعدها القادة 

اإليرانيون أداة لتنفيذ مؤامرة أميركية ضد الجمهورية اإلسالمية.

من جانبها، تعتمد إسرائيل اعتماًدا كبيًرا على مقاربات الواليات املتحدة تجاه إيران. تأرجحت سياسات 
واشنطن في العقد املا�سي، بين مفاوضات إدارة أوباما وحملة “الضغط األق�سى” التي حشدتها إدارة ترامب، 
والعودة املتوقعة إلى الدبلوماسية في عهد بايدن. كّل هذه املقاربات تهدد إسرائيل، حتى في حال نجاحها، ألن 
الجهود األميركية واإلسرائيلية لعزل إيران واجهت حدوًدا واضحة. وقد تم توضيح هذه القيود من خالل 
تصويت مجلس األمن الدولي األخير ضّد تمديد حظر األسلحة على إيران، حيث امتنع حلفاء أميركا املقربون، 

 من دعم املوقف األميركي )37(.
ً

بريطانيا وفرنسا وأملانيا، عن التصويت بدال

بالطبع، يعتمد قدر كبير من العداء بين إسرائيل وإيران على الطبيعة الخاصة للجمهورية اإلسالمية 
نفسها. في الواقع، ال يوجد بين البلدين حدود، وليست لديهما مطالبات ثنائية كبيرة من بعضهما البعض ))3(. 

إذا حدث تغيير جوهري في إيران، فقد يتغير الكثير في هذه العالقة.

على الجبهة الديموغرافية، تجاوزت إيران ذروة تضخم الشباب، وتواجه مشكلة مختلفة عن معظم 
مشكالت املنطقة، في محاولة إدارة شيخوخة السكان، بمتوسط عمر يبلغ ),30، حيث إن سكانها أكبر سًنا 
من معظم سكان الشرق األوسط، ومع ذلك، فإن معدل البطالة بين الشباب املرتفع ال يزال يخلق احتمالية 
السخط بين الشباب إلثارة االضطرابات )39(. وقد كتبت زميلتنا سوزان مالوني عن التضخم الديموغرافي 
القديم في إيران: “مع االقتراب من سن الرشد، أصبح غياب األفق السيا�سي أو االقتصادي الواعد حاًدا 

ا، بالنسبة إلى النخب الحضرية، وكذلك إلى العدد األكبر من املواليد في إيران بعد الثورة” )40(. 
ً
ومؤملـــ

واجهت الجمهورية اإلسالمية، وهي اآلن في عقدها الخامس، أكثر االضطرابات دموية في تاريخها، في أواخر 
عام 2019 )41(. ومع ذلك، فإن النظام السيا�سي اإليراني منظم بطريقة تخلق عقبات ال يمكن التغلب عليها 

)37(  - مايــكل شــويرتز، “مجلــس األمــن يرفــض اقتــراح الواليــات املتحــدة بتمديــد حظــر األســلحة علــى إيــران”، نيويــورك تايمــز، 14 آب/ أغســطس 
،2020

 https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/middleeast/UNIran-embargo.html.

))3(  - ناتان ساكس، “ثورة إيران، 40 عاًما: عقيدة املحيط العك�سي إلسرائيل”، معهد بروكينغز، 24 كانون الثاني/ يناير 2019،
 https://2u.pw/xUera.

)39(  - 27,4 فــي املئــة اعتبــاًرا مــن عــام 2019، وفًقــا ملــا يلــي: “البطالــة بيــن إجمالــي الشــباب )النســبة املئويــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة الذيــن تــراوح 
أعمارهــم بيــن 15 و24 عاًمــا( )تقديــر نموذجــي ملنظمــة العمــل الدوليــة( -جمهوريــة إيــران اإلســالمية”. البنــك الدولــي،

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=IR.

)40(  - ســوزان مالوني، “الثورة واإلصالح ومســتقبل الجمهورية اإلســالمية”، في الثورة اإليرانية في الذكري األربعين، محرر. )واشــنطن العاصمة: 
منشــورات معهــد بروكينغــز، 25 شــباط/ فبرايــر 2020(، 37.

)41(  - فرنــاز فاســيحي وريــك غالدســتون، “مــع القمــع الوح�ســي، إيــران تغلــب عليهــا أســوأ االضطرابــات منــذ 40 عاًمــا”، نيويــورك تايمــز، 1 كانــون 
،2019 األول/ ديســمبر 

https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/middleeast/iran-protests-deaths.html. 

https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/middleeast/UNIran-embargo.html
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=IR
https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/middleeast/iran-protests-deaths.html


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

25

أمام جهود إصالح سياساتها أو مؤسساتها )42(.

كل هذا يمكن أن يتغير بسرعة، إذا تغيرت طبيعة أو أهداف النظام في إيران، وبينما قد يكون من غير 
املحتمل حدوث ثورة ثانية في إيران على املدى القريب، والنظام ليس منغلًقا تماًما، فمن الواضح أن 
السخط الجماهيري يغلي داخل املجتمع اإليراني، كما كتبت مالوني: “يكمن احتمال حدوث تغيير دائم ذي 
مغزى في إيران، في مكان ما بين ما ال يمكن تصوره والحتمي” )43(. وفي حال حدث ذلك، فإن االضطرابات 
لدى هذا الالعب اإلقليمي الرئيس يمكن أن تتخذ أشكال كثيرة، من زوال الجمهورية اإلسالمية، إلى تصلب 
القبضة الحديدية للنظام. في حالة االضطرابات الداخلية، ال ُيتوقع من أولئك الذين هم داخل النظام 

اإليراني والذين يمتلكون األسلحة واألعداد الالزمة لتولي سلطة أكبر أن يكونوا أقّل كراهية إلسرائيل. 

يمكن أن تتغير إيران بسرعة تحت الضغط، لكن اتجاه هذا التغيير -نحو مزيد من االنفتاح أو السيادة 
املتشددة- وتوقيته يظالن غير مؤكدين إلى حد كبير. قد يأمل صانعو السياسة في إسرائيل حدوث ثورة 

إيرانية جديدة، لكن ال يمكنهم بناء سياستهم اعتماًدا على حدوثها في أي وقت قريب.

)42(  - مرجع سابق، سوزان مالوني، “الثورة واإلصالح ومستقبل الجمهورية اإلسالمية”، 33.

)43(  - املرجع السابق.
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اململكة العربية السعودية

على مدى الـ 75 عاًما املاضية، حافظ آل سعود على حكمهم في اململكة العربية السعودية جزئًيا، من 
خالل تحالفهم مع الواليات املتحدة. في األعوام األخيرة، وجدت الواليات املتحدة وإسرائيل واململكة العربية 
ا في تقارب مصالحهما تجاه إيران. في الواقع، تميزت اململكة العربية السعودية 

ً
السعودية سبًبا مشترك

وشريكتها املقربة اإلمارات العربية املتحدة بالتغييرات في مواقف حكامها تجاه إسرائيل في األعوام األخيرة، 
حتى إن األخيرة وقعت معاهدة مع إسرائيل، إضافة إلى البحرين، التي تتأثر بشدة بالرياض.

من بين جميع القوى اإلقليمية، تلفت اململكة العربية السعودية النظر أيًضا في الدرجة التي تعتمد بها 
سياستها الخارجية -وبعض ديناميكياتها املحلية- على الهوية الشخصية لزعيمها. إذا خلف األمير محمد بن 
سلمان )ولي العهد( والده كملك، وظل في منصبه على املدى الطويل، يمكن أن تتشكل اململكة على صورته 

بدل بامللك سلمان فرٌد آخر من العائلة، فقد يتغير مسار اململكة بشكل كبير.
ُ
لعقود قادمة. وإذا است

هناك اليوم حالة من عدم اليقين الشديد، بشأن املسار املستقبلي للمملكة العربية السعودية، والتحالف 
األميركي السعودي في خطر أكثر من أي وقت م�سى. تحيط األسئلة والشكوك أيًضا بإصالحاتها الداخلية، 
وتوجه سياستها الخارجية، واستقرار النظام امللكي نفسه. ستكون لالضطراب في اململكة، باحتماالت تراوح 
بين االنتفاضة الشعبية إلى التغيير في خطة الخالفة امللكية، عواقُب وخيمة على اإلستراتيجيات اإلقليمية 

للواليات املتحدة وإسرائيل.

فيما يلي ثالثة سيناريوهات، لخمسة عشر إلى عشرين عاًما مقبلة، في اململكة. بسبب مركزية امللك الحاكم 
في مسار البالد، فإن السيناريوهات أدناه تتوقف على هوية امللك ومن سيخلفه في السلطة. وُيضاف اعتماد 
اململكة الحاد على سعر النفط إلى عدم اليقين بكل هذه السيناريوهات. على الرغم من التنويع املخطط 
لالقتصاد السعودي، بموجب “رؤية 2030”، سيستمر االقتصاد السعودي في االعتماد الكبير على صادرات 
النفط لتحقيق الرفاه املالي. هناك بعض التكهنات بأن عائدات النفط ومشتقاته ستقترب من الذروة 
بحلول عام 2040، وفًقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي لعام 2020، وتوقعت الدراسة أيًضا أن دول 
مجلس التعاون الخليجي قد تستنفد ثرواتها املالية في األعوام الخمس عشرة املقبلة، من دون تغييرات في 
سياساتها املالية )44(. خالل هذه الفترة، قد تؤدي االنخفاضات الحادة في أسعار النفط إلى اضطرابات محلية 

خطيرة، في كل من السيناريوهات أدناه.

األول، وهو الذي يفّضله امللك سلمان، سيشهد حكم امللك ملدة خمسة إلى عشرة أعوام  السيناريو 
أخرى، بينما يكتسب ابنه وخليفته املختار، األمير محمد بن سلمان )ولّي العهد( الخبرة ويحسن صورته 
الدولية. لقد أضرت أخطاء عدة بصورة ولي العهد، في معظم الدول الغربية، وعلى األخص الحرب الكارثية 

)44(  - ميــرزوف وآخــرون، “مســتقبل النفــط واالســتدامة املاليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي” )واشــنطن العاصمــة: صنــدوق النقــد الدولــي، 6 
شــباط/ فبرايــر 2020(، 21،

 https://2u.pw/X3KSu.
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في اليمن، ودوره في مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في إسطنبول )45(.

حاول محمد بن سلمان تصوير نفسه على أنه مصلح تواٌق إلى تحديث اململكة. لقد حدثت بعض اإلصالحات 
املحلية، وربما تستمر، لكن أخطاءه الدولية الفادحة وصعوبة تحويل بلد يعاني من ضعف مؤس�سي عميق 
مثل اململكة العربية السعودية، حيث اعتاد عدد كبير من سكانها رؤيتها دولة غنية للغاية، يجعل النجاح 
في تحقيق كل من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية أمًرا غير مرجح. وتأمل القيادة السعودية أن يؤدي 
مرور الوقت، وإنهاء الحرب في اليمن، والجغرافيا السياسية للنفط السعودي، إلى إرهاق خصوم ولي العهد 
تدريجًيا، وسيكون عندئذ قادًرا على تعويض بعض خسائره. كان هذا أيًضا أمل إدارة ترامب، التي كانت أقل 

انتقاًدا ملحمد بن سلمان، من الديمقراطيين أو الجمهوريين في الكونغرس.

في هذا السيناريو ستكون اململكة العربية السعودية دولة استمرارية )من دون تغيير(. وسوف تتجنب 
تحوالت كبيرة في سياستها الخارجية. وستبقى اململكة على ارتباط وثيق مع واشنطن، مع روابط مع كال 
الحزبين السياسيين، وستعارض الجهود املبذولة إلصالح سياسات العالم العربي. وستستمر في معارضة 
إيران وحلفائها في املنطقة، على الرغم من أنها قد تحاول إيجاد طريقة إلنهاء املستنقع في اليمن. وسوف 
توّسع العالقات مع الصين والهند واليابان، أسواق التصدير الرئيسة لها، بينما تعمل مع روسيا للسيطرة 

والتحكم في إمدادات الطاقة.

يعتمد هذا السيناريو على افتراض مشكوك فيه: أن صورة ولي العهد في الواليات املتحدة لن تضر 
بالعالقات الثنائية مادًيا. مع دخول بايدن البيت األبيض في عام 2021، ستزداد فرص إرباك وتشويش 
العالقة كثيًرا. إذ صّرح بايدن علًنا بأن اململكة العربية السعودية سُتعاَمل بشكل مختلف تماًما في ظل 
إدارته، مشيًرا إلى أنه “سيجعلهم، في الواقع، منبوذين كما هم” )46(، وهذا يشير إلى أن الواليات املتحدة 
ستتحرك نحو محاسبة ولي العهد على قضية قتل خاشقجي، وهو عالمة قصيرة املدى ملرض طويل األمد في 

العالقات األميركية السعودية.

 من تأجيل الخالفة، سيصبح محمد بن سلمان 
ً

السيناريو الثاني، وهو بديٌل عن السيناريو األول: بدال
امللَك الجديد، في العام املقبل أو العام الذي يليه. وإلى أن ينتهي الوقت القليل الذي تحتاج إليه عملية جمع 
صورته املمزقة وتحسينها في الواليات املتحدة وأماكن أخرى في الغرب، ستكون أزمة عالقة واشنطن بالرياض 
أكثر احتمالية، وإن لم تكن مضمونة، مع دخول بايدن البيت األبيض. ويمكن للسعوديين اللجوء إلى الصين 
أو روسيا كبديل، لكن مؤسساتهم العسكرية تعتمد اعتماًدا شديًدا على األسلحة األميركية )والبريطانية(، 

.
ً

 سهال
ً

لذا فإن مثل هذا التحول لن يكون بديال

)45(  - حــول الحــرب الســعودية فــي اليمــن، انظــر دافيــد كيركباتريــك، “اليمــن كانــت حــرب أميــر ســعودي. وهــي اآلن مســتنقعه”، نيويــورك تايمــز، )1 
تمــوز/ يوليــو 2019،

 https://www.nytimes.com/2019/07/18/world/middleeast/saudi-prince-yemen-emirates.html.
=حول مقتل جمال خاشــقجي، انظر: “جمال خاشــقجي: كل ما تريد معرفته عن مقتل الصحفي الســعودي”، بي بي �ســي نيوز، 19 حزيران/ يونيو 

،2019
https://www.bbc.com/news/world-europe-45(12399. 

)46(  - ترافيس وولدرون، “جو بايدن يقول إنه سينهي املساعدة للسعوديين، على عكس أوباما”، هافبوست، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، 
https://www.huffpost.com/entry/biden-saudi-arabia-democraticdebate_n_5dd6032be4b0fc53f20db9c3. 

https://www.nytimes.com/2019/07/18/world/middleeast/saudi-prince-yemen-emirates.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399
https://www.huffpost.com/entry/biden-saudi-arabia-democraticdebate_n_5dd6032be4b0fc53f20db9c3
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سيكون التغيير الرئيس الوحيد الذي يمكن أن يحدث في السياسة الخارجية السعودية هو االنخراط 
العام الدرامي مع إسرائيل، على غرار اإلمارات والبحرين. طرح مساعدو ولي العهد بالفعل فكرة االنفتاح على 
إسرائيل على غرار أنور السادات، في أعقاب مقتل خاشقجي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى عكس شعبية ولي 
العهد املتدهورة وتحسينها في العواصم الغربية. إن التعامل الجريء مع إسرائيل لن يحظى بشعبية كبيرة 
مع املؤسسة الدينية الوهابية والعديد من املؤسسات األخرى في اململكة والعالم العربي، لكنه قد يعكس 

تفضيالت ولّي العهد بصورة أدق من املوقف السعودي الحالي.

 محمد بن سلمان من خط الخالفة/ 
َ
 من بين الثالثة- سيشهد إزالة

ً
السيناريو الثالث -وهو األقّل احتماال

 الظاهر وامللَك في نهاية املطاف. وهناك سابقات 
َ

 منه يكون الوريث
ً

الوالية، واملجيء بأمير سعودي آخر بدال
حديثة كثيرة لهذا األمر، إذ تّم إقصاء سلَفي محمد بن سلمان من تسلسل الخالفة، قبل أن يكون ولًيا 

للعهد، وهناك سابقة أيًضا لدى العائلة املالكة لعزل ملٍك من منصبه، وتأسيس سالسة جديدة للخالفة.

هذا السيناريو دراماتيكي، إال أنه يمكن أن يكون وسيلة الستمرارية السياسة من مرحلة ما قبل محمد بن 
سلمان. سيكون حل الحرب في اليمن أسهل، من دون عبء مصلحة محمد بن سلمان الراسخة والهائلة في 

الصراع. وقد تظل السياسة تجاه إسرائيل عندئذ على املسار السعودي التقليدي نفسه.

أخيًرا، هناك دائًما فرصة لثورة صريحة في اململكة. لكنها، على األقل اليوم، تبقى غير مرجحة، وإن لم 
تكن مستحيلة. في حالة حدوث مثل هذا الحدث، فقد يؤدي إلى تفكك البلد وإضعاف كبير ملوقف األقاليم 
املكونة املتبقية. بالنسبة إلى إسرائيل، كانت السياسات التي يتبناها محمد بن سلمان محورية في انفتاحاتها 
الجديدة في العالم العربي. قد يؤدي صعوده إلى الحكم طويل األمد في اململكة العربية السعودية إلى ترسيخ 
هذا الواقع لعقود. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي أي تغيير في موقعه إلى تأرجح البندول بسرعة في االتجاه 
املعاكس. وباملثل، فإن أي عدم استقرار في النظام ككل يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير في حظوظ إسرائيل 

في ما يتعلق باململكة.
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الشكل 5: الصادرات اإلسرائيلية حسب الشريك التجاري، 2012 )بماليين الدوالرات األميركية(

املصدر: حلول التجارة العاملية املتكاملة، البنك الدولي )42(

سباق التسلح اإلقليمي

إن التقدم في البرنامج النووي اإليراني )الذي يدعي اآلن أنه بعيد عن قيود خطة العمل الشاملة املشتركة( 
يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح بين إيران ودول أخرى في املنطقة. مع عدم استعداد الواليات املتحدة، على 
ما يبدو، ملواصلة صراع كبير مع إيران، كما يتضح من الرد الخافت على الهجوم املدبر من قبل إيران على 
مصفاة نفط أبقيق في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية، قد يقرر خصوم إيران اإلقليميون أن 
مسار عملهم الوحيد هو الدفاع عن أنفسهم بأيديهم، وسيؤدي ذلك إلى تكديس األسلحة النووية في الشرق 
األوسط. قد يؤدي ذلك إلى قيام اململكة العربية السعودية، وربما اإلمارات العربية املتحدة، ببذل جهودها 
لتطوير سالح نووي أو الحصول عليه. يمكن بعد ذلك أن تتبع هذه القوى الخليجية دوٌل أخرى، مثل مصر 
وتركيا، التي يمكن أن تسعى إلى شكل من أشكال البرنامج النووي العسكري، من منطلق الشعور بالحاجة 
األمنية وأيًضا للحفاظ على إحساس متضائل بالفعل بالهيبة داخل الجغرافيا السياسية اإلقليمية. بالطبع، 
سيكون لسباق التسلح هذا تداعيات دراماتيكية على أمن إسرائيل، ويمكن أن تتحول من كونها القوة 

النووية الوحيدة في املنطقة إلى واحدة من كثير غيرها، وتتشكل تهديدات وجودية جديدة ألمنها القومي.

)47(  - ”Israel Exports by Country and Region 2017,“ World Integrated Trade Solution, The World Bank,https://2u.pw/cPrZe. 
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مصر

مع إقرار التعديالت الدستورية في نيسان/ أبريل 2019، ُيرّجح أن يظل عبد الفتاح السي�سي، الرئيس 
املصري، في منصبه حتى عام 2030، على األقل. مددت التعديالت فترة واليته الحالية )الثانية( من أربعة إلى 
 لستة أعوام أخرى في عام 2024. وأشار املشرعون إلى أنهم قد يراجعون الدستور 

ً
ستة أعوام وجعلته مؤهال

الحًقا مرة أخرى، لتمديد والية السي�سي إلى أكثر من ذلك.

كان دونالد ترامب داعًما قوًيا للسي�سي، ولذا من املرجح أن تمارس إدارة بايدن بعض الضغط على 
السي�سي لتحرير )لبرلة( نظامه )ولكن ليس بالضرورة دمقرطته(، وذلك في املقام األول، من خالل الحد من 
انتهاكات حقوق اإلنسان وفتح بعض املجال للمجتمع املدني. بعد أن تعلمت اإلدارة املستقبلية من فشل 
الرئيس باراك أوباما في الحفاظ على الضغط على السي�سي، قد تسعى أيًضا إلى ضغط أقوى وأطول أمًدا، 
من أجل التحرر )اللبرلة(، ومن ضمن ذلك إنهاء االعتماد على تنازل األمن القومي عن املساعدات األميركية. 

وستكون استجابة السي�سي للضغط الغربي املتجدد منعطًفا حرًجا.

مع وجود بايدن في البيت األبيض، قد يرضخ السي�سي لضغوط الواليات املتحدة، ويبدأ عملية تحرير 
)لبرلة( سياسية واقتصادية محدودة للنظام. مثل سلفه حسني مبارك، سيعمل السي�سي على خلق مساحة 
الجامعات والنقابات، وإجراء  في حرم  التنافس  املدني، ويسمح بقدر ضئيل من  أكبر ملنظمات املجتمع 
انتخابات برملانية ُمسيطر عليها تسمح ببعض املنافسة. ومع ذلك، لن ُيسَمح ألي من هذه اإلجراءات بتهديد 

حكم السي�سي، ولكنها ستسمح باملقابل للسي�سي بتقديم واجهة ديمقراطية للواليات املتحدة.

سيكون “نموذج مبارك” هذا هو الرد األكثر ترجيًحا، إذا كان الضغط كبيًرا ومستداًما، حيث إن تعريض 
ا 

ً
)1,3( مليار دوالر من املساعدة العسكرية األميركية وكذلك العالقات العسكرية للخطر سيكون محفوف

باملخاطر. بعد سبعة أعوام من انقالب تموز/ يوليو 2013، ال يزال الجيش هو أقوى قاعدة انتخابية 
 من بناء حزب حاكم، أو استقطاب رجال أعمال مدنيين، أو تمكين القضاء، أهمل السي�سي 

ً
للسي�سي. وبدال

كل من هذه النخب، وضاعف عدد الجنراالت. وللبقاء، ال يمكنه تحمل أن ُينّفر الجيش، وعلى هذا النحو، 
ال يمكنه تحمل خسارة املساعدة العسكرية األميركية، إذا كانت هذه املساعدة في الواقع سُتطَرح للنقاش 

على الطاولة.

في غياب ضغوط أميركية كبيرة، ال يزال االنتقال إلى نموذج مبارك ممكًنا، لكنه غير متوقع. فالسي�سي ال 
 بجماعة اإلخوان املسلمين، باعتبارها مصدر قلقه األول لألمن القومي، على الرغم من 

ً
يزال قلًقا ومنشغال

تفككها داخل مصر وانقساماتها الداخلية غير املسبوقة. إذا لم يتغير هذا االنشغال بالقمع املصاحب له في 
األعوام األخيرة، فمن الصعب رؤية عوامل جديدة تفتقر إلى الضغط األميركي الكبير، وتدفع السي�سي لفتح 

مساحة سياسية محدودة.

في سيناريو بديل، قد يرفض السي�سي الضغط األميركي، ويبقى قمعًيا بالقدر نفسه، وربما يقترب أكثر من 
روسيا أو الصين. في الواقع، هدد السي�سي في 2013-2014 بالسعي وراء عالقات أقوى مع روسيا والصين، 
على الرغم من أن ما سيعنيه هذا بالضبط من الناحية العملية غير واضح. قد يكون التحول إلى املعدات 
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العسكرية الروسية أمًرا صعًبا، بالنسبة إلى مصر، بسبب املشكالت املتعلقة بالتوافق بين أنظمة األسلحة. 
وسيعتمد مثل هذا التحول جزئًيا على عالقة مصر مع رعاتها األساسيين: اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة. لن يكون حدوث التحول نحو روسيا والصين أكثر من تحول رمزي، إال إذا تزامن مع تحول 
سعودي إماراتي نحو روسيا والصين. وقد ُيترجم التحول إلى روسيا أو الصين، أو إلى كلتيهما، إلى عالقات أكبر 
مع إيران، على الرغم من أن هذا، مرة أخرى، سيعتمد على استمرار بقاء مصر في الفلك السعودي اإلماراتي. 
من املرجح أن تصبح العالقة الوثيقة مع نظام األسد أكثر ترجيًحا، ألن دمشق، على الرغم من كونها خصًما 

للمملكة العربية السعودية، ال تشكل تهديًدا أمنًيا   ملمالك الخليج مثل طهران.

بالنظر إلى مستوى القمع الذي فرضه منذ عام 2013، ال نرّجح أن تحاول كتلة حرجة من املصريين تنظيم 
انتفاضة جماهيرية مستمرة على غرار 2011، كما يتضح من تال�سي االحتجاجات في أيلول/ سبتمبر 2019. ومع 
ذلك، في غضون الـ )15 -20( عاًما املقبلة، قد يكون الجيل املقبل من القادة الشباب أكثر استعداًدا لتحمل 
املخاطر. إذا تحققت انتفاضة سلمية أخرى )كبيرة بما يكفي(؛ فسوف يقع الجيش تحت ضغط كبير للتخلي 
عن السي�سي، تماًما كما فعل مع مبارك. وفي هذه املرة، من غير املرجح أن تسمح القوى السياسية للجيش 
بتولي دور مهيمن في املرحلة االنتقالية، نظًرا لعدم ثقتهم بالجيش وللخبرة السابقة في عمليات االنتقال التي 
يديرها الجيش. ومن غير املرجح أيًضا أن تسمح هذه القوى للجيش بالحصانة من الجرائم، ومن ضمنها 
القتل الجماعي، التي تورط فيها بشكل مباشر. وسيخلق هذا حوافز قوية للجيش، على األقل في البداية، 
ملحاولة قمع أي انتفاضة من خالل القوة املطلقة. وتعتمد إمكانية استمرار هذا املوقف، جزئًيا، على تركيبة 
 عن ردات 

ً
املحتجين، وقدرة الجيش على تصوير املتظاهرين على أنهم ينتمون إلى “جماعة خارجية”، فضال

الفعل اإلقليمية والدولية، وال سّيما ردات فعل الواليات املتحدة. يتمثل أحد التحديات األساسية مع خيار 
القمع في أن الجنود الذين سيحتاجون إلى إطالق النار على مواطنيهم هم مجندون مجبرون على الخدمة، 
وأنهم يفعلون ذلك من دون أي مزايا يتمتع بها الضباط. هذا االنقسام العمودي في الجيش، إذا ظّل مستمًرا 
في األعوام )15 -20( املقبلة، قد يحد من قدرة الجنراالت على االستمرار في القمع خالل أي فترة زمنية طويلة.

من الصعب التكهن بمصير أي انتفاضة مستقبلية. لكن أحد املتغيرات الرئيسة هو السؤال عن الدروس 
التي تعلمتها قوى املعارضة من الفترة )2011-2013(. إذا تعلموا أهمية اإلجماع واالعتدال ورفض “الحل 
العسكري”، فإن االنتقال الدائم إلى الديمقراطية سيكون أمًرا ممكًنا. بناًء على املقابالت التي أجريناها مع 
أعضاء وقادة اإلخوان املسلمين في املنفى، هناك إدراك بأن التسرع في الرئاسة والتخلي عن اإلجماع مع 
القوى العلمانية املؤيدة للديمقراطية كان مصدًرا رئيًسا لالستقطاب الذي استفاد منه الجيش. من دون 
هذا املستوى من التعلم واالستفادة من الدروس، قد تتعرض مصر لخطر الوقوع في جولة أخرى من التحول 

الفوضوي، وسيزيد ذلك من احتمالية حدوث انقالب عسكري آخر ودكتاتورية متجددة.

السيناريو املستبعد هو االنزالق إلى أعمال عنف واسعة النطاق. نحن نعّد هذا األمر “بجعة سوداء” 
شير إلى صعوبة التنبؤ باألحداث املفاجئة. وتقوم هذه النظرية على الفكرة السائدة بأن 

ُ
حقيقية ]نظرية ت

البجع كله أبيض، أما وجود البجع األسود فهو نادر ومفاجئ[، حيث إن من الصعب تخّيل سلسلة من 
األحداث التي يمكن أن تؤدي منطقًيا إلى �سيء يشبه الحرب األهلية. وهذا األمر يستحق النظر، حتى في حال 
عدم صحة بعض افتراضاتنا األولية، كما هو موضح أعاله، أو إذا تغيرت البيئة اإلقليمية إلى الحد الذي يغّير 

حسابات الجهات الفاعلة ذات الصلة داخل مصر.

قد يشهد أحد السيناريوهات املحتملة قيام أعداد كبيرة من املتظاهرين املصريين، الذين سئموا حكم 
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السي�سي القمعي وخاب أملهم من كيفية نهاية االنتفاضة السلمية في عام 2011، بدمج أساليب عنيفة 
واملتشددون  الفوضوية  والحركات  املتطرفة  الشبابية  املجموعات  النظام. تصّعد  إستراتيجيتهم ضد  في 
اإلسالميون من الهجمات ضد الحكومة، وربما ضد بعضهم البعض، ويتنافسون من أجل الهيمنة. إن 
 من التدريب، ولم ُيَعّد للتعامل مع العنف الكبير، 

ً
 بإدارة األعمال )البزنس( بدال

ً
الجيش الذي كان منشغال

غيُر قادر على احتواء العنف على جميع الجبهات. وسيبرر الجيش وقوات األمن املصرية، مع ظهور العنف 
املتزايد، استخدام املزيد من القمع، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عسكرة شريحة من املتظاهرين. تقّدم اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة املساعدة العسكرية لنظام السي�سي، بينما تدعم تركيا وقطر 
املحتجين واملتظاهرين. وستنحدر مصر نحو حرب بالوكالة ال تختلف عما يجري في سورية أو ليبيا اليوم، 
مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على جيرانها. بالنسبة إلى إسرائيل، على وجه الخصوص، يمكن أن يكون 
لعدم االستقرار من أي نوع في مصر عواقب وخيمة، بدًءا من التهديد اإلرهابي املتزايد في سيناء على األقل، إلى 

احتمال التهديد طويل األجل من الدولة املصرية نفسها.
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لبنان

 مميًتا في ميناء بيروت، ولبنان يقترب من التضخم املفرط، مع ضعف 
ً

شهد عام 2020 انفجاًرا هائال
قدرة الحكومة على التعامل مع األزمة أو اتخاذ الخطوات الالزمة لتلقي مساعدة من الهيئات الدولية. وشهد 

استقالة الحكومة وفقدان الثقة لدى الجمهور بصورة متزايدة في نظام الحكم في البالد.

يعود هذا النظام، الذي يخصص املناصب الحكومية على أسس طائفية، إلى لحظة تأسيس الدولة، 
مع بعض التعديالت في العقود األخيرة، في أعقاب الحرب األهلية 1975-1990. إن عدم االستقرار متأصل 
في التوازن الدقيق الذي يحققه هذا النظام بين املجتمعات اللبنانية -من ضمن ذلك املسيحيون املوارنة 
واملسلمون الشيعة واملسلمون السّنة والدروز. استهدفت احتجاجات العام املا�سي الفساد داخل هذا 
النظام ككل، وليس فساد قادة أي طائفة بعينها. كان هذا بمنزلة تحّول في السياسة اللبنانية التي تحددت 
من خالل البحث عن الريع الطائفي لعقود، وأبرز بئر الغضب العميق املوجود ضمن الشعب اللبناني تجاه 

قادته.

تم حّل الحرب األهلية 1975-1990 وانتهت، جزئًيا، من خالل تدخل “لوياثان” خارجي ]مشتق من الوحش 
البحري القوي الوارد في التوراة، وقد استخدم توماس هوبز هذا الوصف، في إشارة إلى قوة الدولة كوحش 
كاسر[. هذه القوة الخارجية/ اللوياثان -الجيش السوري- تدخلت بقوة هائلة، وقلبت الصراعات اللبنانية 
ت املعضلة األمنية التي أججت الحرب األهلية. لم يعد هذا اللوياثان موجوًدا في لبنان، ومع 

ّ
الداخلية، وحل

تدمير الدولة السورية بسبب الحرب األهلية، ال يبدو أن ثمة أي احتمال لعودته.

 من الجيش السوري، يستضيف لبنان اآلن أعداًدا ضخمة من الالجئين السوريين. منذ اندالع 
ً

بدال
الصراع في عام 2011، وفي أعقاب القمع العنيف للحكومة السورية لالحتجاجات، لجأ أكثر من مليون 
سوري إلى لبنان املجاور، وتقدر الحكومة اللبنانية أنها تستضيف اآلن )1،5( مليون الجئ سوري من إجمالي 
عدد سكانه الذي يبلغ )),6( مليون نسمة ))4(. وكما الحال في األردن، ليست هذه أول موجة الجئين تصل 
إلى لبنان، حيث يوجد أكثر من )470( ألف فلسطيني مسجلين حالًيا كالجئين، لدى وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الشرق األدنى )أونروا( )49(. هؤالء الفلسطينيون يعّقدون الصورة 
الديموغرافية املعقدة بالفعل في لبنان، ومجيء كثير من السوريين يهدد املزيد من زعزعة االستقرار الهش في 
البالد. يشير االستقرار غير املؤكد للنظام السيا�سي اللبناني، والغضب الذي تجلت به االحتجاجات الحالية، 

ووجود كثير من الالجئين، إلى احتمالية عالية جًدا للعنف.

أحد العوامل املحتملة لدرء العنف هو االفتراض السائد بأن حزب هللا سيهيمن في أي صراع أهلي، ويظهر 

))4(  - ملعرفة تعداد سكان لبنان، انظر “إجمالي السكان بلبنان”، البنك الدولي،
 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=LB.

ولتقدير عدد الالجئين السوريين في لبنان، انظر “لبنان، مفوضية الالجئين،
 http://reporting.unhcr.org/node/2520.

)49(  - “أين نعمل -لبنان” وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،
 https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon.

http://reporting.unhcr.org/node/2520
https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
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في موقع أكثر قوة، ومن ثم يقلل هذا من حافز اآلخرين لتحديه. اليوم، حزب هللا هو الفاعل األقوى في 
لبنان حتى اآلن، مع تفّوق عسكري على جميع القوات املسلحة األخرى في البالد، حتى الجيش اللبناني. ومن 
نواٍح عديدة، يستطيع حزب هللا بالفعل استخدام لبنان لتحقيق غاياته، والحفاظ على حرية العمل، مع 

االحتفاظ بمسؤولية محدودة عن الحكم.

بالنسبة للمخططين اإلسرائيليين، ُيعّد حزب هللا اليوم العدو املباشر. حيث تشكل الجماعة تهديًدا 
 متزايًدا إلسرائيل. إن جهود الجماعة المتالك ترسانة من الصواريخ الدقيقة، التي نوقشت 

ً
حقيقًيا ومحتمال

بمزيد من التفصيل في القسم السابق حول التغييرات التكنولوجية، تثير قلق إسرائيل على الخصوص.

منذ انتهاء الحرب األخيرة في عام 2006، تستعد إسرائيل وحزب هللا لصراع آخر. من جانب إسرائيل، 
يتميز هذا بجهود استخباراتية مكثفة وحملة من الهجمات ضد شحنات األسلحة والعتاد األخرى املتجهة 
إلى لبنان عبر العراق وسورية. ومن جانب حزب هللا، تضافرت جهود الحصول على ذخائر دقيقة التوجيه، 
مع جهود واسعة النطاق لحفر أنفاق عبر الحدود اإلسرائيلية اللبنانية )50(. و من خالل ذلك، يمكن لحزب 
هللا شن هجمات والتسلل إلى الجليل واالستيالء على القرى والبلدات اإلسرائيلية، األمر الذي يمكن أن يوفر 

 في العالقات العامة للجماعة.
ً

انتصاًرا هائال

يمكن أن تكون كثير من القضايا بمنزلة شعلٍة لصراع آخر. لعبت مزارع شبعا، وهي قطعة صغيرة من 
األرض كانت تحت سيطرة سورية حتى عام 1967، هذا الدور في السابق، حيث ادعت فصائل لبنانية، 
منها حزب هللا، أنها أرض لبنانية، واستخدمتها كصرخة تعبئة ضد إسرائيل. النزاع املستمر حول الحدود 
بين املناطق االقتصادية الخاصة اإلسرائيلية واللبنانية في البحر األبيض املتوسط هو نقطة اشتعال أخرى 

محتملة، ولها عواقب اقتصادية أكبر بكثير، بالنظر إلى إمكانات املنطقة الستكشاف الطاقة )51(.

باستثناء التغيير الدراماتيكي في إيران، ومع احتمال ضئيل بحدوث تغيير جذري في لبنان، من املرّجح أن 
ا مباشًرا إلسرائيل. منذ عام 2006 ، نجح الردع في منع الحرب. ومع ذلك، إذا  يستمر حزب هللا في البقاء عدوًّ
اقترب حزب هللا من تحقيق هدفه املتمثل في الحصول على أعداد كبيرة من الذخائر الدقيقة، فسيواجه 
صانعو السياسة اإلسرائيليون حافًزا خطيًرا لضربات وقائية. لقد وجهت إسرائيل بالفعل ضربات متكررة 
وفعالة في حملتها الوقائية في لبنان وسورية. وسيكون من الحكمة االستمرار في القيام بذلك، في حدود ال 
تؤدي إلى اندالع حريق أوسع. ومع ذلك، فإن أي حملة وقائية تخاطر بفقدان عناصر مهمة، بسبب الثغرات 
االستخباراتية أو القيود املادية. مع كل هذا، فإن احتمال حصول حزب هللا على أعداد كبيرة من الصواريخ 
الدقيقة يبقى قائًما. وهذا سيمثل تدهوًرا دراماتيكًيا للموقف األمني اإلسرائيلي، وأفضل ما يمكن مواجهته 
هو ردة فعل من دون مبالغة فيه. بالنسبة إلى إسرائيل، من األفضل التعامل مع مثل هذه النتيجة، من خالل 
وضع قواعد للردع املستمر. وتبقى إسرائيل، بعد كل �سيء، أقوى بكثير من حزب هللا، بغض النظر عن برامج 

)50(  - عامــوس هرئيــل، تدميــر األنفــاق يحــرم حــزب هللا مــن ورقــة هجوميــة مهمــة، لكــن ال يتوقــع أن يــؤدي إلــى تصعيــد فــوري، هآرتــس، 12 نيســان/ 
أبريــل )201،

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6718267. 

)51(  - وكالــة الصحافــة الفرنســية/ تايمــز اإلســرائيلية، “الواليــات املتحــدة تخبــر لبنــان أن إســرائيل توافــق علــى مناقشــة النــزاع الحــدودي البحــري”، 
21 أيــار/ مايــو، 2019،

https://www.timesofisrael.com/israel-agrees-todiscuss-maritime-border-dispute-us-tells-lebanon/. 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6718267
https://www.timesofisrael.com/israel-agrees-todiscuss-maritime-border-dispute-us-tells-lebanon/
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أسلحته. النتائج السلبية -تقليص حرية العمل إلسرائيل في لبنان، وزيادة الغطاء لحزب هللا للقيام بعمليات 
مزعزعة لالستقرار بمبادرته أو بمبادرة إيران- ال مفّر منها. سيكون من األفضل إلسرائيل ضبط ردات أفعالها 
من دون املواجهة الشاملة. وستكون أخطار املواجهة املتعمدة عالية، وتمثل، من نواح كثيرة، أسوأ تهديد 

يمكن توقعه إلسرائيل في العقدين املقبلين.
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األردن

 من التحديات األساسية 
ً
ا إلسرائيل، سلسلة

ً
يواجه األردن، الذي ظّل على مدى عقود جاًرا مستقًرا وموثوق

التي من املرجح أن تتفاقم في العقود القادمة. في منطقة مضطربة، ستكون املصلحة الرئيسة للمملكة 
استمرار استقرار النظام امللكي. ومن املرجح أن تتطلع عّمان إلى ضمان هذا االستقرار املستمر عبر ثالث طرق 
مترابطة: الحفاظ على االستقرار املالي وسط التحديات االقتصادية؛ الحفاظ على العالقات مع أهم رعاتها 
)الواليات املتحدة ودول الخليج(؛ تخفيف اآلثار الداخلية للقرارات األميركية أو اإلسرائيلية املتخذة بشأن 

الفلسطينيين.

في العقود األخيرة، نجح األردن في اجتياز فترة من الفو�سى اإلقليمية، وحافظ على االستقرار من خالل 
إصالحات محلية تجميلية إلى حد كبير ومساعدات خارجية ضخمة، مع مبالغ كبيرة قدمتها الواليات املتحدة 
واململكة العربية السعودية لدعم اململكة. وقد عمل هؤالء الرعاة كشبكة أمان لألردن، الذي يفتقر إلى 

املوارد الطبيعية مثل املوجودة لدى عديد من جيرانه.

ويبدو أن األعوام املقبلة ستجلب معها تحديات مستمرة. بينما لم يعد الالجئون السوريون يصلون 
باألعداد الهائلة، كما في النصف األول من العقد األول من القرن الحادي والعشرين، سيبقى كثير منهم في 
األردن مع احتماالت محدودة للعودة إلى سورية، األمر الذي يرهق موارد اململكة ونسيجها االجتماعي. منذ 
حصوله على االستقالل، استوعب األردن موجات متتالية من الالجئين من جيرانه -سواء كانوا فلسطينيين 
أو عراقيين أو سوريين- ومع استمرار االضطرابات السياسية في املنطقة، هناك احتمال دائم ملوجة أخرى 

من الالجئين.

ال يحتوي األردن على االنقسامات العرقية أو الطائفية التي وجهت مسار غالبية صراعات العقدين 
املاضيين في أماكن أخرى من املنطقة، لكنه يواجه تحدًيا ديموغرافًيا. في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
فقط اليمن والعراق واألرا�سي الفلسطينية لديها نسبة أعلى من السكان الشباب تراوح أعمارهم بين )15 
و24( عاًما، ومع معدل بطالة رسمي بين الشباب يبلغ )36,7( في املئة، يواجه األردن تحديات واضحة في إدارة 

االستياء بين سكانه الشباب )52(.

هناك انقسام محتمل آخر بين املواطنين األردنيين، بين من هم من أصل فلسطيني وسكان الضفة 
ا 

ً
الشرقية. مع تزايد النظر إلى عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية كعملية ميتة، سيواجه األردن ضغوط

متزايدة من مواطنيه من أصل فلسطيني. اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل، مثل ضّم غور األردن، يمكن 
أن تجعل معاهدة السالم مع إسرائيل غير شعبية بين الجمهور األردني أكثر مما هي عليه بالفعل. بينما 
تتحرك الحكومتان اإلسرائيلية واألميركية لتسوية الصراع، وفق شروط إسرائيل بالرغم من االعتراضات 

ا شديدة يصعب عليها أن تواجهها.
ً
الفلسطينية، تواجه امللكية األردنية ضغوط

)52(  - البنــك الدولــي، “البطالــة، إجمالــي الشــباب )النســبة املئويــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة الذيــن تــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 24 عاًمــا(، )تقديــر 
نموذجــي ملنظمــة العمــل الدوليــة(”،

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=JO. 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=JO
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مع اإلعالن عن خطة إدارة ترامب إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بشروط مؤيدة إلسرائيل، يواجه 
األردن تحدًيا أساسًيا؛ فالجمهور األردني يعارض على نطاق واسع معاهدة وادي عربة لعام 1994، التي 
صنعت السالم بين إسرائيل واألردن. وإن توجيه ضربة لالقتصاد األردني أو القضية الوطنية الفلسطينية 
سيكون نقطة تحٍد للنظام امللكي مع رعاياه. وفي مثل هذه األزمة االقتصادية أو السياسية )أو االثنتين مًعا( 
ا متزايدة لالنسحاب من معاهدة السالم. وهذا ال يعني وقوع أعمال عدائية بين 

ً
ستواجه الحكومة ضغوط

 
ً

األردن وإسرائيل، حيث إن ميزان القوى هناك واضح وميال إلى جهة مصلحة إسرائيل بصورة ساحقة. وبدال
ع العالقات 

َ
قط

ُ
من ذلك، سيشهد هذا السيناريو قيام البلدين بقطع العالقات الرسمية )وعلى األرجح لن ت

السرية(.

مثل هذه الخطوة ستحظى بالتأكيد بشعبية لدى قطاع واسع من الجمهور األردني، لكن عّمان ستواجه 
أيًضا حوافز قوية للحفاظ على تعاونها. ومن بين هذه املشاريع املهمة، مشاريع البنية التحتية للطاقة واملياه 
التي يتعاون فيها البلدان. قد يجد األردن مصادر أخرى للمياه والطاقة، لكن مثل هذه البدائل قد تكون 
باهظة الثمن وغير موثوقة. النظام امللكي عالق بين مطالب شعبه وحلفائه األميركيين. ال تزال الواليات 
املتحدة الشريك الدولي األكثر أهمية لعمان، وال يمكن لدولة مثل األردن تعتمد على التحويالت الخارجية 
أن تعّرض مثل هذه العالقات للخطر. بالنظر إلى هذا االعتماد، ومثل إسرائيل، يصغي القادة األردنيون إلى 

املناقشات األميركية حول تقليص النفقات في الشرق األوسط بقلق.

يمكن للنظام امللكي أن يستمر في السير على الخط الذي حافظ عليه حتى اآلن، لتجنب أزمة شاملة من 
خالل االعتماد على رعاة أجانب. ستستمر االحتجاجات املتقطعة من دون أن تتحول إلى انتفاضة جماهيرية 
ا في السودان والجزائر. وستستمر اململكة في تبديل 

ً
على املستويات التي شهدناها في عام 2011 أو حديث

رؤساء الوزراء )كان هناك خمسة منهم بين عامي 2011 و2013، وأجبرت االحتجاجات الجماهيرية آخر 
رئيس حكومة على االستقالة في )201( مع استمرارها في السياسات األساسية )53(.

إن النجاح في إدارة األزمات املستمرة بهذه الطريقة ليس مضموًنا، بأي حال من األحوال. وإن مجموعة 
الضغوط التي تواجه األردن كبيرة ومتنامية في شدتها. ويبدو أن االضطرابات املحلية املنتظمة والواسعة 
النطاق مسألة مرجحة. ومع ذلك، فإن نطاق تلك االضطرابات -وقدرة الحكومة على احتوائها واالستجابة 

لها- أقل ثقة وتأكيًدا بكثير.

)53(  - حــول خمســة رؤســاء وزراء بيــن عامــي 2011 و2013، انظــر كورتيــس رايــان، “مــا يمكــن توقعــه مــن رئيــس الــوزراء األردنــي الجديــد”، واشــنطن 
بوســت، 1 حزيــران/ يونيــو 2016،

 https://2u.pw/t0N8x.
وعــن احتجاجــات )201، انظــر جيــن عــراف، “رئيــس الــوزراء األردنــي يســتقيل، وســط االحتجاجــات ضــد التقشــف”، اإلذاعــة الوطنيــة العامــة، 4 

حزيــران/ يونيــو )201،
 https://2u.pw/MglMZ.
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الفلسطينيون

الفلسطينيون، في الوقت الحاضر، ضعفاء ومنقسمون. في الضفة الغربية، تواصل السلطة الفلسطينية 
-وهي نتاج لعملية أوسلو البائدة- إدارة أجزاء من األرض وسط تراجع الشرعية الشعبية، وإن احتمال 
حدوث أزمة مالية يلوح في األفق. بالنسبة إلى كثير من الفلسطينيين، يبدو أن املصلحة الرئيسة للسلطة 
الفلسطينية، في الوقت الحالي، تتمثل في الحفاظ على استمراريتها، على الرغم من ابتعاد العالم عن السياق 
ّدمت في كانون 

ُ
نشئت من أجله. وفي الوقت نفسه، فإن خطة السالم التي وضعتها إدارة ترامب، وق

ُ
الذي أ

الثاني/ يناير 2020، تترك القيادة الفلسطينية أمام خيارات قليلة.

في غزة، تستمر حركة حماس في السيطرة على السكان العاجزين. فالعنف املتكرر بين إسرائيل وحماس، 
الذي ُوصف العام املا�سي، في تقرير مشترك ملركز األمن األميركي الجديد ومعهد بروكينغز حول السياسة 
األميركية تجاه قطاع غزة، بأنه دّمر سكان غزة وبنيتها التحتية )54(. تسعى حماس، وهي الخصم اللدود لحركة 

)فتح( -الحزب املهيمن في منظمة التحرير الفلسطينية- أخيًرا إلى عقد هدنة سرية مع إسرائيل.

حّدد االنقسام بين فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة، كثيًرا من السياسات الفلسطينية األخيرة، 
وسيظل على األرجح مكوًنا رئيًسا في التطورات الفلسطينية في العقدين املقبلين. إن سد هذه الفجوة )أو 
تحقيق الهيمنة على الخصوم في كال املنطقتين( سيكون الطموح الرئيس ألي زعيم فلسطيني، لكن الصدع 

عميق.

تراجعت مكانة القضية الفلسطينية، لدى كثير من القادة العرب، ولم تعد أولوية. ويعود جزء من 
هذا إلى مسألة اهتمامات أخرى لها األسبقية لديهم، حيث واجهت كثير من األنظمة العربية تحديات 
أساسية الستمرار حكمها في العقد املا�سي. ومما يسهم أيًضا في هذا األمر حقيقة أن محمود عباس )الرئيس 
الفلسطيني( يفتقر إلى الكاريزما التي يتمتع بها سلفه ياسر عرفات. وحيث كان يمكن لعرفات حشد التأييد 
العربي الشعبي، لفرض ما يريد على القادة العرب، فإن القيادة الفلسطينية املنقسمة اليوم عاجزة إلى حد 

كبير، ألن قضيتهم تتراجع في قائمة أولويات الالعبين اإلقليميين.

ومع ذلك، ال تزال القضية الفلسطينية قضية االنفعاالت الحماسية للجماهير العربية، وال سيما جماهير 
الدول األكثر صلة باملصالح اإلسرائيلية، ومن ضمنها مصر واألردن. لقضية الفلسطينيين أهمية أيًضا لكثير 
من الدول غير العربية في املنطقة، ومنها تركيا وإيران. االهتمام الذي ُيولى للقضية الفلسطينية في كثير من 
هذه البلدان أقّل بكثير مما كان عليه في املا�سي، ولكن هذا التركيز املتناقص يمكن قلبه في حالة اندالع تصعيد 
في الضفة الغربية أو غزة. وعالوة على ذلك، تلعب القضية الفلسطينية دوًرا رئيًسا في التراجع املستمر للدعم 
األميركي إلسرائيل، وخاصة بين اليسار األميركي، الذي ينظر إلى الصراع من منظور حقوق اإلنسان والعدالة.

بالنسبة إلى الفلسطينيين، كما هو الحال مع كثير من الالعبين اإلقليميين اآلخرين، فإن مسألة الخالفة 
مسألة مركزية. عندما تنتقل قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وفتح إلى شخص 
-أو أشخاص- غير محمود عباس، ستبرز عدة أسئلة جوهرية تتعلق بهيكل القيادة الفلسطينية وتوجهها. 

)54(  - هادي عمرو وآخرون، “إنهاء أزمة غزة الدائمة: مقاربة أميركية جديدة”.
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ومع ذلك، على عكس الجهات الفاعلة األخرى في املنطقة، فإن طبيعة القضية الوطنية الفلسطينية نفسها 
ستكون موضع تساؤل أيًضا. مع تقدم العمر لدى القيادة، وتزايد عدد الشباب، والتحول الدراماتيكي 
لشروط الدبلوماسية األميركية مع خطة إدارة ترامب؛ أصبحت األهداف املتفق عليها عموًما للمؤسسات 
الفلسطينية موضع شك بشكل متزايد، ومن املرجح أن تتغير في األعوام املقبلة. وعلى مدى العقد أو العقدين 
املقبلين، سيصبح بقاء السلطة الفلسطينية موضع تساؤل، ومعه التعاون األمني الفلسطيني مع إسرائيل، 

وهو عنصر مهم في األمن الداخلي اإلسرائيلي.

قد يكون املزيد من التال�سي للسلطة الفلسطينية، أو تحول األجندة الفلسطينية -إما العودة نحو 
العنف، وإما نحو الدعوات الرسمية ملنح الجنسية اإلسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية- نقطة 
ا من زعزعة االستقرار السيا�سي بين جيران إسرائيل اإلقليميين، وأزمة جديدة 

ً
تجمع وتحشيد. إن خليط

مع الفلسطينيين يمكن أن يغير بسرعة ما يبدو في الوقت الحاضر على أنه ميزة جيوسياسية إلسرائيل. وإذا 
انهارت السلطة الفلسطينية، فقد تشهد الضفة الغربية استفادة مسلحين من غير الدول من املساحات غير 

الخاضعة للحكم لشّن هجمات على إسرائيل، كما هو الحال جزئًيا بالفعل في غزة.

إن التغيير نحو قضية قائمة على الحقوق، ال على االستقالل، سيجد كثيًرا من الحلفاء حول العالم، ومن 
ضمنهم العديد من األميركيين. فهؤالء ينظرون إلى السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية على أنها ليست 
 لألرض، بل لألفراد، وحرماًنا للناس من حقوقهم. إن الدعوة إلى منح الشعب الفلسطيني 

ً
بالضرورة احتالال

حق التصويت للحكومة التي تسيطر على كثير من جوانب حياته لديها فرصة أن تلقى صدى لدى كثيرين في 
الغرب، ومن ضمنهم األميركيون الشباب من كال الحزبين.
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تحّوالت القوى العظمى

قّدمت نهاية الحرب الباردة والعقود التي تلت ذلك عصًرا ذهبًيا نسبًيا ملصالح إسرائيل األمنية. فقد 
تّم إضعاف خصومها التقليديين، بينما صعد أقرب حليف لها، الواليات املتحدة، ليصبح القوة العظمى 
دت هذه اللحظة من التفوق األميركي أحادي القطب كثيًرا من الفرص إلسرائيل. رأى 

ّ
العاملية الوحيدة. ول

الخصوم فائدة في تغيير موقفهم من إسرائيل، لتحسين عالقاتهم مع الواليات املتحدة، وأولئك الذين لم 
يغيروا مواقفهم يعملون اآلن من دون دعم الكتلة الشرقية.

ينظر اإلسرائيليون اليوم إلى موقفهم الدولي بشعور من النجاح، ومن االنتصار. ربما يكون العنصر 
األوضح في ذلك هو اإلدارة األميركية التي تشارك الحكومة اإلسرائيلية وجهات نظرها بصدد التهديدات 
النووية والتقليدية اإليرانية، وكذلك بخصوص مستقبل الضفة الغربية والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 
وقد تجلى ذلك برمزية أكبر، بنقل السفارة األميركية إلى القدس واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، واألمر 
الذي لم يكن أقل أهمية هو إعالن إدارة ترامب خطتها للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، بشروط مواتية 

بشدة للمواقف اإلسرائيلية )55(.

ومع ذلك، فإن اللحظة األميركية أحادية القطب قد ولت منذ مدة طويلة. إن آثار هذا التغيير محسوسة 
في الشرق األوسط، لكنها لم تبلغ مداها بالكامل حتى اليوم. بعد سقوط االتحاد السوفيتي، وجدت الواليات 
املتحدة نفسها القوة املهيمنة الوحيدة في الشرق األوسط، بقدر ما كانت فيه القوة العظمى الوحيدة في 
 من ذلك، يحدد ثالثة العبين رئيسين من خارج املنطقة منافسة القوى العظمى في الشرق 

ً
العالم. اليوم، بدال

األوسط: الواليات املتحدة وروسيا والصين.

تتطلع الواليات املتحدة املترددة إلى تقليل التزاماتها في الشرق األوسط، وعلى الرغم من أن دعمها الداخلي 
إلسرائيل ما يزال قوًيا؛ فإنه يخضع لتغييرات أساسية. استغلت روسيا االنتهازية االنقسامات والصدوع في 
املنطقة -وعلى األخص في الحرب األهلية السورية- لزيادة نفوذها. في غضون ذلك، أصبحت الصين العًبا 
صاعًدا في املنطقة، ولها مصالح اقتصادية عميقة يمكن أن تدفع بكين إلى مشاركة أكبر في سياسات الشرق 
األوسط. يمكن لهذه االتجاهات مجتمعة أن تجعل املنطقة ساحة في عصر جديد من منافسة القوى 
العظمى. يفرض التنقل في هذه البيئة الجديدة من القوى اإلقليمية األصغر مثل إسرائيل اتخاذ خيارات 

مكلفة وصعبة.

ما يزال الالعب العالمي الرابع، أوروبا -االتحاد األوروبي واململكة املتحدة على وجه الخصوص- مركز 
قوة اقتصادية. إنها مهمة بصورة خاصة إلسرائيل، بكونها الشريك التجاري األكبر للبالد، إذا نظرنا إليها 
ككتلة واحدة. وتظل هناك قضية واحدة محفزة للغاية في سياسات كثير من الدول األوروبية: القضية 
الفلسطينية. تميل أوروبا بشكل عام إلى مواقف انتقادية تجاه إسرائيل أكثر من مواقف الواليات املتحدة. 
في بعض السيناريوهات، مثل ضم أجزاء من الضفة الغربية في املستقبل، يمكن أن تتكبد إسرائيل تكاليف 

)55(  - “السالم من أجل الرخاء: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي”، البيت األبيض،
 https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/.

https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
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اقتصادية كبيرة من تحوالت السياسة األوروبية. وليس من الضروري أن تنطوي هذه التحوالت على إجماع 
أوروبي كامل بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. حتى القرارات التي تبدو بيروقراطية من قبل املفوضية 
األوروبية يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على االقتصاد اإلسرائيلي. في عام 2013، على سبيل املثال، طالبت 
 أكثر من كونها مجلس سيا�سي يتطلب إجماًعا واسًعا- بأن 

ً
املفوضية األروربية-بصفتها هيئة بيروقراطية بدال

تستبعد إسرائيل املشاريع التي تعّبر “الخط األخضر” ضمن الضفة الغربية أو القدس الشرقية، كشرط 
للمشاركة اإلسرائيلية في برنامج )Horizon 2020( لألبحاث واالبتكار ]برنامج أسسه االتحاد األوروبي لتمويل 
ودعم وتعزيز البحوث في نظام مجال البحوث األوروبية[ )56(. نظًرا للعواقب املالية لألكاديميين اإلسرائيليين، 
وافق مجلس الوزراء اإلسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو وعضوية من جناحه األيمن، على هذا االستبعاد، 

وهذا يدل على النفوذ الذي يمكن أن يكون للقرارات األوروبية الروتينية.

ومع ذلك، فإن أوروبا منقسمة للغاية، بخصوص السياسة الخارجية، وال يمكنها العمل كقوة واحدة 
في معظم القضايا الجيوسياسية. أدى خروج اململكة املتحدة من االتحاد األوروبي إلى تفاقم هذه النقطة 
إلى حد ما. وتجدر اإلشارة إلى أن الالعبين األوروبيين قد يزيدون من مشاركتهم في املنطقة، ال سّيما بالنظر 
إلى الدرجة التي يمكن أن تتأثر فيها مصالحهم بديناميكيات الشرق األوسط، وعلى األخص تدفق الالجئين 
املتجدد. هذه املشاركة املستقبلية، على أهميتها، ستحدث على األرجح على نطاق أقل من تلك الخاصة 

بالقوى الثالث التي سنوضحها أدناه.

)56(  - بــاراك رافيــد، تــم التوصــل إلــى تســوية للســماح إلســرائيل بالتوقيــع علــى االتفاقيــة العلميــة مــع االتحــاد األوروبــي، هآرتــس، 26 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2013،

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2175745.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2175745
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الشكل 6: الصادرات اإلسرائيلية حسب املنطقة، 2012 )بماليين الدوالرات األميركية(

املصدر: البنك الدولي، حلول التجارة العاملية املتكاملة )52(

)57(  - “الصادرات اإلسرائيلية حسب الدولة واملنطقة 2017”، حلول التجارة العاملية املتكاملة، البنك الدولي.
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أميركا املستقطبة مترددة

مع خروج الواليات املتحدة ببطء من اللحظة أحادية القطب، زادت مساعيها إلى تقليص مسؤولياتها 
في الشرق األوسط. بعد أن سئمت الحروب املكلفة في العراق وأفغانستان واملشاركات الصغيرة على حد 
ترامب(،  أوباما ودونالد  باراك  )إدارة  تماًما-  أميركيتان متتاليتان -ومختلفتان  إدارتان  سواء، استهدفت 
الحد من التزامات الواليات املتحدة في املنطقة. ومن غير املرجح أن تغير إدارة بايدن مسارها. ويتفق معظم 
الديمقراطيين على الحاجة إلى تحويل تركيز السياسة الخارجية األميركية، من مكافحة اإلرهاب والشرق 
األوسط وأفغانستان، إلى روسيا والصين ))5(. ومن املرجح أن تتأرجح املواقف تجاه املنطقة بين اإلدارات في 
العقود املقبلة، لكن أساس الدعم، بالنسبة إلى الشرق األوسط، تضاءل كثيًرا بين الجمهور األميركي العابر 
للخطوط الحزبية. ومن املحتمل أال يتم عكس هذا االتجاه قبل وقوع حدث كبير ومحفز، مثل هجوم مباشر 

على األميركيين أو األرا�سي األميركية.

ويتس، في مجلة )فورين أفيرز/  كوفمان  وتمارا  كارلين  في كانون الثاني/ يناير 2019، كتب زمالؤنا مارا 
شؤون خارجية( أن ترامب وأوباما “يبدو أنهما يشتركان في وجهة النظر القائلة بأن الواليات املتحدة يجب 
أن تخصص موارد ووقًتا أقل للشرق األوسط” )59(. وفي املقال نفسه، وصفا موقف الواليات املتحدة تجاه 
املنطقة بأنه “يحول املوارد التي كان من املمكن تخصيصها ملواجهة الصين الصاعدة وروسيا االنتقامية”. 
كما جادل مارتن إنديك، الذي كتب في صحيفة )وول ستريت جورنال(، بأن الوقت قد حان لقبول فكرة أن 
“بعض املصالح الحيوية للواليات املتحدة ال تزال معرضة للخطر في الشرق األوسط” )60(. وستزداد هذه الحجج 
إقناًعا للجمهور األميركي، لكون الواليات املتحدة تعتمد بشكل أقل على واردات نفط الشرق األوسط )61(. قد 
يتال�سى إرث العراق كقوة دافعة في السياسة األميركية، لكن ال يزال من غير املرجح أن ُيظهر الناخبون حماًسا 

للمشاركة الصعبة واملكلفة في املنطقة في املستقبل.

لم يجعل تسلسل األحداث هذا التغيير أكثر وضوًحا من تلك التي أعقبت هجوم أيلول/ سبتمبر 2019 
من قبل إيران أو وكالئها على منشأة أبقيق، السعودية ملعالجة النفط التابعة لشركة أرامكو. الهجوم، الذي 
تضمن مجموعة من الصواريخ والطائرات من دون طيار، والذي ضرب منشأة حرجة لتدفق مستمر للطاقة 

))5(  - ماجي أستور وديفيد سانجر، “لقد سألنا الديمقراطيين لعام 2020: كيف سيتعاملون مع الحرب والسالم والدبلوماسية واألمن القومي؟ 
هذا ما قالوه”. نيويورك تايمز، 7 شباط/ فبراير 2020،

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/politics/2020-democrats-foreign-policy.html.

)59(  - تكتــب مــارا كارليــن وتمــارا كوفمــان، “بــرزخ الواليــات املتحــدة فــي الشــرق األوســط: الحجــة لفعــل القليــل”، فوريــن أفيــرز )9، العــدد 1 )كانــون 
الثانــي/ ينايــر – شــباط/ فبرايــر 2019(، ص 100-)).

 https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/201(-12-11/americas-middle-east-purgatory.

)60(  - مارتن إنديك، “الشرق األوسط ال يستحق العناء بعد اآلن”، وول ستريت جورنال، 17 كانون الثاني/ يناير 2020،
 https://www.wsj.com/articles/the-middle-east-isnt-worth-it-anymore-11579277317.

)61(  - “واردات الواليات املتحدة من دول الخليج العربي من النفط الخام”، إدارة معلومات الطاقة األميركية،
 https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrimuspg2&f=a.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/politics/2020-democrats-foreign-policy.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-12-11/americas-middle-east-purgatory
https://www.wsj.com/articles/the-middle-east-isnt-worth-it-anymore-11579277317
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrimuspg2&f=a
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من الخليج الفار�سي، لم ينتج عنه رد عسكري صريح من الواليات املتحدة. تبع ذلك هجوم أميركي دراماتيكي 
أدى إلى مقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني بعد أشهر، لكن حتى املسؤولون األميركيون ربطوا الضربة 

 من الرد على هجوم أبقيق.
ً

بحوادث أكثر قرًبا شملت موظفين أميركيين، ال سعوديين، بدال

حتى وقت قريب، كان عدم ردة الفعل على أي هجوم على املصلحة اإلقليمية األولى ألميركا -صادرات 
. اآلن، في عصر 

ً
الطاقة- وأحد شركائها على املدى الطويل -اململكة العربية السعودية- يبدو أمًرا محاال

االنكماش األميركي، سقطت املنطقة من بين أولويات واشنطن. إذ يعد عدم ردة الفعل هذا موقًفا شائًعا 
تلحمي، في تشرين األول/ أكتوبر 2019، للرأي  بين الجمهور األميركي. ففي استطالع أجراه زميلنا شبلي 
العام األميركي، أجاب 66 في املئة من املستطلعين )من ضمنهم 53 في املئة من الجمهوريين، و70 في املئة من 
املستقلين، و77 في املئة من الديمقراطيين( أن الواليات املتحدة يجب أال تفكر في القيام بعمل عسكري، رًدا 

على الهجوم في السعودية حتى “إذا ظهرت أدلة كافية على أن إيران هي املسؤولة عنه” )62(.

بينما يتفق معظم األميركيين على أن مصالحهم في الشرق األوسط أصبحت بشكل عام أقل إلحاًحا، 
ظهر نقاش نشط حول املصالح اإلقليمية التي تظل مهمة، حتى لو تضاءلت. ال تزال تدفقات الطاقة من 
دول الخليج، وأمن واستقرار الشركاء اإلقليميين الرئيسيين -وعلى رأسهم إسرائيل واألردن ومصر واململكة 
العربية السعودية- ومكافحة اإلرهاب هي العناصر األساسية ألي إستراتيجية إقليمية أميركية حديثة. مع 
ظهور الواليات املتحدة، كمصّدر صاف للنفط والغاز، وتزايد االنتقادات للشركاء األميركيين في املنطقة، 
والهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية، فإن األولويات األميركية في املنطقة غير مؤكدة، كما كانت منذ 

عقود.

من الناحية النظرية، يمكن ملنافسات القوى العظمى ألميركا أن تدفعها إلى استثمار موارد أكبر في الشرق 
األوسط، على الرغم من الشهية املحلية املحدودة ملثل هذه الجهود. إن عودة روسيا يمكن أن تحفز مثل 
هذا اإللحاح من جانب القادة األميركيين. واألرجح أن الواليات املتحدة ستشعر بأنها منجذبة إلى املنافسة 
على مناطق نفوذ مختلفة في الشرق األوسط، كجزء من منافسة عاملية أوسع على النفوذ مع الصين. في مثل 
هذا السيناريو، فإن التنافس الجيوسيا�سي، بين هاتين القوتين العظميين، يمكن أن يعيد الشرق األوسط 
إلى الدور الذي لعبه غالًبا خالل الحرب الباردة، مع تحول املنطقة مرة أخرى إلى ساحٍة تتنافس فيها القوى 
الخارجية. اليوم، في سورية، عادت هذه الديناميكية في شكل مشاركة روسية، ويمكن أن يؤدي صعود 
الصين املحتمل كمنافس أكثر جدية وعلى نطاق واسع للمصالح والنفوذ األميركيين إلى تسريع مثل هذه 

الديناميكية.

بهذه الطريقة، لن يكون للسياسة األميركية تجاه الشرق األوسط عالقة تذكر باملنطقة نفسها، كما 
 من ذلك، فإن املخاوف الجيوسياسية األوسع ستخلق حوافز للمشاركة في النزاعات 

ً
كانت من قبل. وبدال

السياسية في الشرق األوسط. كما فعلت كثير من القوى األجنبية من قبل، قد تجد واشنطن وبكين )أو 
 مناسبة لتوجيه الضربات ضد بعضهما البعض. مع 

ً
موسكو( في هذا الصدد، في الشرق األوسط، مساحة

استمرار اإلستراتيجية األميركية العاملية في التركيز على شرق آسيا وأوروبا، قد تنمو عالقات الواليات املتحدة 
مع معظم الحكومات في املنطقة بشكل متزايد. وبالتالي فإن املصالح اإلستراتيجية الواسعة للواليات املتحدة 

)62(  - شبلي تلحمي، “في 6 مخططات، انظر ما يفكر فيه األميركيون حًقا، بخصوص سياسة الواليات املتحدة تجاه سورية وإيران وأفغانستان”، 
معهد بروكينغز، 22 تشرين األول/ أكتوبر 2019،

 https://2u.pw/DnqaF.
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تختلف عن مصالح شركائها اإلقليميين، الذين يفضلون عموًما أن تحافظ الواليات املتحدة على التزاماتها 
تجاه أمنها أو تزيدها.

تدخل املنطقة اآلن حقبة لم يعد من املمكن فيها اعتبار املشاركة األميركية. في هذه املرحلة الجديدة من 
أولويات السياسة الخارجية األميركية، من املرجح أن تركز الواليات املتحدة على ديناميكيات القوة العاملية 
والشؤون املحلية، على حساب استثماراتها في الشرق األوسط )63(. بالنسبة إلى إسرائيل، التي تعد الواليات 
املتحدة أقرب شريك دولي لها إلى حد بعيد، فإن هذا االتجاه يجب أن يكون مقلًقا للغاية. ال بديل عن الدور 
األميركي من منظور إسرائيلي. العالقات مع روسيا، وكانت قد تحسنت في األعوام األخيرة، مهّمة، لكنها ال 
يمكنها االقتراب من العمق اإلستراتيجي للعالقات األميركية اإلسرائيلية، وال يمكن لروسيا نفسها أن تنافس 
الواليات املتحدة حًقا بطرق مهمة، سواء اقتصادًيا أو تقنًيا أو إستراتيجًيا. من غير املحتمل أن تكون قادرة 

على القيام بذلك في العقدين املقبلين.

)63(  - تؤكــد أحــدث إســتراتيجية لألمــن القومــي للواليــات املتحــدة أن املنافســة بيــن القــوى العظمــى ســتعود، باعتبارهــا الشــغل الشــاغل للواليــات 
املتحــدة فــي العقــود املقبلــة، لتحــل محــل مخــاوف أخــرى مثــل مكافحــة اإلرهــاب، التــي ركــزت علــى الشــرق األوســط. انظــر “اســتراتيجية األمــن القومــي 

للواليــات املتحــدة األمريكيــة”، )واشــنطن العاصمــة: البيــت األبيــض، كانــون األول/ ديســمبر 2017(،
 https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/.

https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
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العالقات األميركية اإلسرائيلية

ال تسعى الواليات املتحدة إلى تقليل استثماراتها في املنطقة فحسب، بل إن أسس شراكتها مع إسرائيل 
قد تكون أضعف بكثير مما يعتقد البعض. يوجد تضارب contradiction في العالقات األميركية اإلسرائيلية 
الحالية. من ناحية، كانت العالقات بين البلدين أقوى من أي وقت م�سى في األعوام األخيرة، بصدد بعض 
القضايا املركزية، ومن ضمنها -في إدارة ترامب- مواقف الحكومتين من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. ومن 
 خالل العقدين 

ً
ناحية أخرى، يواجه األساس الهيكلي للعالقة رياًحا معاكسة كبيرة، من املرجح أن تزداد قوة

املقبلين.

تسارعت في األعوام األخيرة العملية طويلة األمد التي أصبحت من خاللها إسرائيل قضية “الجمهوريين” 
 تناطح عالنية، 

َ
في الواليات املتحدة، عوًضا من أن تكون قضية الحزَبين. وقد شهد العقد املا�سي عملية

بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وقد حدث ذلك غير مّرة، 
وكان أكثر صور تلك املواجهة دراماتيكية، بالنسبة إلى الديمقراطيين، خطاَب نتنياهو في جلسة مشتركة 
للكونغرس، في آذار/ مارس 2015، إذ عارض خطة العمل الشاملة املشتركة املتعلقة باالتفاق النووي مع 
إيران. بعدئٍذ، طّور نتنياهو عالقة وثيقة مع دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري، الذي يحظى بشعبية كبيرة 
بين الجمهوريين وغير محبوب تاريخًيا بين الديمقراطيين، معزًزا موقفه، وربما موقف إسرائيل كحليف 

جمهوري )64(. في الواقع، تدخل إسرائيل فترة إدارة بايدن مع بعض التخوف واالرتياب.

إن تفاوت القوة بين إسرائيل والفلسطينيين يزيد من إضعاف جاذبية إسرائيل، بين أولئك الذين يرغبون 
 من “داود الشاب”، في مواجهة الدول العربية الشاسعة 

ً
في الوقوف إلى جانب الفريق املستضعف. فبدال

املحيطة بها، ُينظر إلى إسرائيل اآلن على أنها “جالوت” ]العمالق الفلسطيني الذي قتله داود، واملعنى هنا أن 
إسرائيل قد تحولت إلى ضحية أو إلى مدافع ال مهاجم[ الذي يواجه الفلسطينيين. يميل العديد من الشباب 
األميركيين، وخاصة من اليسار، إلى النظر إلى الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من منظور حقوق اإلنسان، 

وهم أكثر انتقاًدا للسياسة اإلسرائيلية من مواطنيهم األكبر سًنا )65(.

تظهر مواقف األميركيين املستقطبة على نحو متزايد تجاه إسرائيل، في بيانات استطالع زميلنا شبلي 
تلحمي األخيرة )66(. في استطالعه الذي أجراه في تشرين األول/ أكتوبر 2019، أجاب عدد كبير من املشاركين 
الديمقراطيين ))4( في املئة، ممن سمعوا عن حركة “املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات”، بأنهم 
يؤيدونها بقوة أو إلى حد ما. وقال )37( في املئة إنهم ال يؤيدون الحركة وال يعارضونها. ومن بين الجمهوريين 

)64(  - ناثانيــال راكيــش، “ترامــب هــو أكثــر الرؤســاء الذيــن ال يحظــون بشــعبية منــذ فــورد للترشــح لالنتخابــات”  FiveThirtyEight، 7 كانــون الثانــي/ 
ينايــر 2020، 

 https://fivethirtyeight.com/features/trump-is-the-most-unpopularpresident-since-ford-to-run-for-reelection/.

)65(  - شبلي تلحمي، “كيف يشعر األميركيون حًقا تجاه نتنياهو وملاذا هو مهم؟”، واشنطن بوست، 30 كانون الثاني/ يناير 2015،
 https://2u.pw/Z9cqk.

)66(  - شبلي تلحمي، “األميركيون ينتقدون إسرائيل بشكل متزايد”، معهد بروكينغز، 12 كانون األول/ ديسمبر )201،
 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/12/americans-areincreasingly-critical-of-israel/.

https://fivethirtyeight.com/features/trump-is-the-most-unpopularpresident-since-ford-to-run-for-reelection/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/12/americans-areincreasingly-critical-of-israel/
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الذين سمعوا عن حركة املقاطعة، أجاب )76( في املئة أنهم يعارضونها بشدة أو إلى حد ما، و)67( في املئة 
يعارضونها بشدة أو إلى حد ما )67(. وقد الحظ السياسيون الديمقراطيون هذه املشاعر، وأعرب كثير من 
املرشحين الرئيسين في سباق الترشيح الديمقراطي في عام 2020 عن دعمهم املحتمل املشروط إلسرائيل 

بخصوص سياساتها تجاه الفلسطينيين ))6(.

إن تشكك األميركيين مدفوع بغرائز سياسية أعمق من االصطفاف الحزبي. هناك فجوة عميقة تفصل بين 
الرأي العام اإلسرائيلي واألميركي، في ما يتعلق بمسار الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. يرى كثير من اإلسرائيليين 
أن الوضع الراهن سيبقى مستداًما إلى حد ما، مع درجة محدودة من “الحكم الذاتي” الفلسطيني، باعتباره 
النتيجة املتاحة األقل سوًءا )69(. وبالنسبة إلى معظم األميركيين، هذه ليست نتيجة مقبولة. إن موافقة 
ا طويل األجل- للفكر السيا�سي األميركي. من الصعب على 

ً
املحكومين هي عقيدة تأسيسية -إن كانت نفاق

العديد من األميركيين قبول أن أي �سيء آخر غير ذلك مرغوب فيه. 

يعتقد معظم الناس في الواليات املتحدة وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم أن الصراع يمكن أن يؤدي 
إلى واحدة من نتيجتين محتملتين: دولتين أو دولة واحدة، سواء كانت ديمقراطية أم ال. تبدو االختالفات في 
هذه النتائج لكثيرين خارج إسرائيل على أنها مجرد نافذة على نظام، يزداد وصف النقاد له بأنه نظام “فصل 
عنصري/ أبارتهيد”، أو نظام جيم كرو ]عنصري[ ذو الوضع القانوني املوازي ألشخاص من خلفيات مختلفة 
في منطقة جغرافية واحدة. ال يمتلك معظم األميركيين أي مخزون/ أصل عن القومية الفلسطينية أو الدولة 

ا مدنية في الدولة التي تسيطر عليهم.
ً
الفلسطينية. ومع ذلك، فقد استثمروا في فكرة أن لكل الناس حقوق

لذلك أصبحت إسرائيل قضية ذات معنى متزايد، بالنسبة إلى الهويات السياسية األميركية والوالءات 
السياسية املحلية. تميل اآلراء حول السياسة الخارجية إلى أن تكون ضعيفة نسبًيا -حيث إن معظم الناخبين 
خارج املجموعات السكانية ذات التقارب الوثيق مع املسألة ال يتفاعلون معها إال بشكل معتدل ويسهل 
تأثرهم من قبل قادتهم. في السياسة الداخلية، تميل مشاعر األميركيين تجاه شؤونهم السياسية وقادتهم إلى 
أن تكون أكثر عمًقا، خاصة في ظل البيئة الحالية املستقطبة. وبهذه املشاعر أصبحت إسرائيل متشابكة، 

برأي عديد من الناخبين األميركيين.

 أميركية-إسرائيلية تتأرجح بشدة، بين سيطرة الحزب الديمقراطي والجمهوري 
ً
 قد تكون النتيجة عالقة

ت مدة طويلة أحد املبادئ 
ّ
على البيت األبيض؛ حيث تآكلت الشراكة بين الحزبين، إلى حد بعيد، بعدما ظل

الحاسمة إلستراتيجية الجماعات الرئيسة املؤيدة إلسرائيل في الواليات املتحدة. قد يؤدي استمرار هذه 
الديناميكية إلى خلق لحظات من الفرص إلسرائيل، لكنها ستتبعها انقالبات ونكسات في املواقف األميركية. 
بالنسبة إلى دولة تعتمد على املوقف العالمي للواليات املتحدة، مثل إسرائيل، سيكون هذا اقتراًحا خطيًرا 

حًقا.

)67(  - شبلي تلحمي، “ما رأي األميركيين في حركة املقاطعة التي تستهدف إسرائيل؟” معهد بروكينغز، ) كانون الثاني/ يناير 2020،
 https://2u.pw/Q73Cv.

  - Tal Axelrod, ”2020 Democrats tackle US aid to Israel,“ The Hill, October 28, 2019, )6((
 https://thehill.com/homenews/campaign/467808-2020-dems-tackle-us-aid-to-israel.

)69(  - ناتان ساكس، “ملاذا تنتظر إسرائيل: مناهضة الحل كاستراتيجية”، معهد بروكينغز، 26 تشرين األول/ أكتوبر 2015،
 https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/10/26/why-israel-waits-anti-solutionism-asa-strategy/.

https://thehill.com/homenews/campaign/467808-2020-dems-tackle-us-aid-to-israel
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/10/26/why-israel-waits-anti-solutionism-asa-strategy/
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 من طرف القيادة في إسرائيل، لكنها كانت محصورة في مرتبة الحقيقة 
ً

كثير من هذه العملية لم يكن مهمال
القائمة التي ال يمكن تجنبها وال تملك إسرائيل أي إرادة عليها. يتعامل القادة اإلسرائيليون مع التحوالت 
الديموغرافية والثقافية، لكي يلّمحوا إلى أن ضعفهم بين الحزب الديمقراطي املستقبلي أمٌر ال مفر منه. 
 من 

ً
وُينظر إلى التفضيالت املستقبلية للحزب على أنها منفصلة عن خيارات السياسة اإلسرائيلية، وبدال

ذلك يتم توجيهها من خالل النداءات املوجهة إلى األغلبية من األقليات ]أغلبية أقلية أو أقلية أغلبية، هو 
مصطلح ُيستخدم في الواليات املتحدة األميركية لإلشارة إلي منطقة تقسيم إداري، يشكل فيها واحدة أو أكثر 
من األقليات العرقية أو الدينية في البلد أغلبية السكان املحليين لهذه املنطقة[ في الواليات املتحدة الذين 
لديهم تقارب مع املستضعفين واهتمام ثقافي متزايد بالسكان املهمشين. وتذهب هذه الحجة إلى أن إسرائيل 
يجب أن تستعد ملستقبل من الدعم الحزبي في أميركا، لكنها ال تستطيع التأثير فيه. هذا الرأي خاطئ، وإن 

كان فيه �سيء من الحقيقة.

ال تستطيع إسرائيل بالفعل تغيير االتجاهات الديموغرافية في الواليات املتحدة أو ثقافة الدولة. إن 
الدبلوماسية األفضل من قبل إسرائيل بين مراكز القوة املستقبلية في املجتمع األميركي -وهو أمٌر يسعى له 
الدبلوماسيون اإلسرائيليون بالفعل- يمكن أن تؤثر في األمور الهامشية فحسب. لكن التغييرات الفعلية في 
السياسة اإلسرائيلية، ال سيما في الساحة الفلسطينية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الطريقة التي ُينظر 
بها إلى إسرائيل نظرة متساوية، على حدة هذه التصورات. ال يوجد �سيء معاد إلسرائيل بطبيعته من حيث 
األقليات الكبيرة في الواليات املتحدة، وإن كان هناك كثير مما سيكون بطبيعة الحال مؤيًدا للمستضعفين.

من املهم أن نالحظ أن الديمقراطيين ال يتبنون املواقف املعادية إلسرائيل، أو املؤيدة للفلسطينيين، 
بحد ذاتها، بل يفضلون عدم امليل نحو أي من الجانبين. إن التصور السائد، الذي لم يكن الحال دائًما 
في العقدين املاضيين، بأن الصراع عبارة عن مجموع صفري يؤدي إلى مقايضة ضرورية في العالقات. في 
الواقع، بين كثير من الديمقراطيين، ال يزال هناك حسن نية تجاه إسرائيل، إلى جانب الغضب العميق من 
السياسة اإلسرائيلية كما جسدها نتنياهو. أصبحت السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين -وخاصة 
ا محورية للناشطين الشباب من 

ً
سياسة االستيطان في الضفة الغربية والحصار املفروض على غزة- نقاط

جميع األطياف.

في بيانات استطالعات الرأي التي أجراها تلحمي، على سبيل املثال، نجد أن التغييرين الرئيسين في املواقف 
بين األميركيين هما العدد املتزايد من الناخبين األصغر سًنا، وتفضيل أكثر الناخبين الديمقراطيين أال تميل 
الواليات املتحدة إلى أي من الطرفين في الصراع، وهو األمر الذي يميز حتى املسيحيين اإلنجيليين األصغر سًنا 
نسبًيا، وإن كان ذلك بدرجة أقل من بين املجموعات األخرى )70(. وإّن عامل الُعمر، ال الِعرق، هو الذي يرتبط 

ا وثيًقا باملواقف املتغيرة. التركيبة السكانية في هذه الحالة ليست قدًرا. 
ً
ارتباط

حتى حين يكون حّل الصراع )أو حّل أسوأ جوانبه( بعيًدا من متناول إسرائيل في األعوام املقبلة، ولن 
يعتمد ذلك على اإلجراءات اإلسرائيلية فحسب بل على التغييرات الدراماتيكية بين األطراف األخرى أيًضا؛ 
فيمكن إلسرائيل عندئذ أن تفعل الكثير للتخفيف من حدة الصراع وآثاره. ويمكن أن تتخذ خطوات 

)70(  - شبلي تلحمي “ترامب مؤيد للغاية لنتنياهو حرًصا على قاعدته الخاصة”، فورين بولي�سي، 25 آذار/ مارس 2019،
 https://foreignpolicy.com/2019/03/25/trump-is-too-pro-netanyahu-for-his-own-base-israel-pollsevangelicals/.

https://foreignpolicy.com/2019/03/25/trump-is-too-pro-netanyahu-for-his-own-base-israel-pollsevangelicals/
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دراماتيكية لتقليص طابعها من الحكم العسكري على الفلسطينيين )71(، لتغيير الواقع في قطاع غزة ومحيطه 
)72(، ولتقليل بروز القضية الفلسطينية على املسرح العالمي. عالوة على ذلك، يمكن أن تتجنب الخطوات 

الرئيسة التي يمكن أن تعمق املأزق الحالي.

ال يحتاج األميركيون الناقدون واألوروبيون وغيرهم إلى أن يحّبوا إسرائيل، بسبب موقفها الذي يتحسن 
بشكل كبير، إنما هم بحاجة إلى رؤيتها أقّل من قضية ملّحة يجب مواجهتها. تحتاج إسرائيل إلى الظهور في 
األخبار بشكل أقل في سياق الصراع. وللقيام بذلك، يجب أن تحسن ظروف الفلسطينيين، وأن تقدم مساًرا 

ا به لحل الصراع، سواء كان الحل الكامل للصراع ممكًنا في العقدين املقبلين أم ال.
ً
موثوق

ال يوجد عنصر من عناصر األمن القومي اإلسرائيلي أكثر أهمية، على املدى الطويل، من شراكتها الوثيقة 
مع الواليات املتحدة. فالواليات املتحدة توفر إلسرائيل الدعم الدبلوما�سي واملادي. وفي أوقات الشدة، وفي 
بعض الحاالت القصوى املفترضة في هذا التقرير، قد يكون الدعم األميركي حاسًما. في أوقات الحرب، قد 
تعتمد إسرائيل على الواليات املتحدة في اإلمداد العاجل بالعتاد العسكري األسا�سي، كما فعلت في املا�سي. 
ا، في عام 1973، كان الجسر الجوي األميركي حاسًما إلمداد القوات اإلسرائيلية، ألنها 

ً
في الحالة األكثر تطرف

كانت تتصدى للهجوم املفاجئ للجيشين املصري والسوري. ولكن في اآلونة األخيرة، إبان صراعها مع حماس 
في غزة عام 2014، كانت الحاجة إلى إمدادات الصواريخ للقّبة الحديدية ماسة، على سبيل املثال، وتّم 

توفيرها، في أواخر تموز/ يوليو من ذلك العام، على الرغم من مشروع قانون الطوارئ في الكونغرس )73(.

دبلوماسًيا، تستخدم الواليات املتحدة سلطتها مراًرا وتكراًرا لتفادي االنتقادات الدولية األكثر حدة 
إلسرائيل في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، حيث تمتلك واشنطن حق النقض الذي لم تتردد في 
ا منه، كما كانت الحال 

ً
استخدامه لخدمة مصالح إسرائيل. لكن ال يمكن اعتبار الفيتو األميركي أمًرا مفروغ

عندما كانت إدارة أوباما على وشك الخروج من املسرح، وامتنعت عن التصويت على قرار مجلس األمن 
الدولي رقم 2334 بشأن املستوطنات اإلسرائيلية، الذي عّدته إسرائيل ضاًرا للغاية بموقفها، وكان قد فاز 
بـ )14 -0( صوًتا، أي بأغلبية ساحقة، وامتناع الواليات املتحدة وحدها عن التصويت )74(. وإن الشراكة مع 
الواليات املتحدة تجعل إسرائيل أكثر جاذبية لالعبين اآلخرين -من ضمنهم العالم العربي- الذين ينظرون 
إليها على أنها القناة مع الواليات املتحدة. وفق مناظير كثيرة، “الطريق إلى واشنطن يمّر عبر القدس”، كما 

يقول املثل القديم الجديد. 

)71(  - انظــر عامــوس يادليــن وآخــرون، “إطــار عمــل اســتراتيجي للســاحة اإلســرائيلية الفلســطينية” )تــل أبيــب: معهــد دراســات األمــن القومــي، آذار/ 
مــارس 2019(،

 https://www.inss.org.il/inss-planpolitical-security-framework-israeli-palestinian-arena/.

)72(  - هادي عمرو وآخرون، “إنهاء أزمة غزة الدائمة”.

)73(  - Jeremy M. Sharp, ”U.S. Foreign Aid to Israel,“ )Washington, DC: Congressional Research Service, August 7, 2019(, 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf. See also ”U.S. Senate sets $225 million for Israel’s Iron Dome in emergency 
bill,“ Reuters, July 22, 2014, https://2u.pw/8nLeo. 

)74(  - ســوميني ســينغوبتا وريــك جالدســتون، “رفــض إســرائيل والواليــات املتحــدة تحميــل املســؤولية علــى املســتوطنات”، نيويــورك تايمــز، 23 
،2016 كانــون األول/ ديســمبر 

https://www.nytimes.com/2016/12/23/world/middleeast/israel-settlements-un-vote.html. 

https://www.inss.org.il/inss-planpolitical-security-framework-israeli-palestinian-arena/
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf
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من الناحية املادية، تواصل الواليات املتحدة تزويد إسرائيل بمليارات الدوالرات من الدعم سنوًيا. وفي 
أحدث مذكرة تفاهم بين البلدين، اعتباًرا من عام 2016، ارتفع التزام الواليات املتحدة إلى )),3( مليار دوالر 
سنوًيا ملدة عشر أعوام، بدًءا من عام 2019 )75(. بينما يتم إنفاق هذه األموال في الواليات املتحدة نفسها، 
فإن هذا يوفر كمية كبيرة جًدا من املعدات إلسرائيل، ويسمح لها بوصول كبير -وإن لم يكن غير محدود- إلى 

أحدث املعدات العسكرية األميركية )76(.

وبذلك القدر من األهمية، كان الدور األميركي البارز في الشرق األوسط نعمة كبيرة لألمن اإلسرائيلي. 
ابتداًء من الستينيات، سمح التنافس بين الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي إلسرائيل باالعتماد على 
الواليات املتحدة في مواجهة الدعم السوفييتي ألعدائها. مع نهاية الحرب الباردة وظهور الهيمنة األميركية في 
حسد عليه، كأقرب شريك إقليمي للقوة العظمى الوحيدة. كانت 

ُ
املنطقة، وجدت إسرائيل نفسها في موقع ت

الواليات املتحدة نشطة ومشتركة وودية للغاية، كما كانت مهمة إلسرائيل مثلها مثل أي كفاءة عسكرية. 
مع االتجاهات العريضة السائدة اآلن في الواليات املتحدة، أصبح دور واشنطن في الشرق األوسط وميلها 

الثابت والحزبي تجاه إسرائيل على املحك.

املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات والضغط االقتصادي على إسرائيل)22(

تدعو حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )التي انبثقت عن مؤتمر األمم املتحدة 
ملكافحة العنصرية في دوربان بجنوب إفريقيا عام 2001( إلى مقاطعة إسرائيل واملؤسسات اإلسرائيلية، 
وتسعى إلى عزل إسرائيل عن االقتصاد العالمي. ومن غير املرجح أن تنجح في هذا الهدف، تهدد حركة املقاطعة 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بحشد منتقدي إسرائيل على مستوى العالم، بينما تبرز ردات فعل 
غير مفيدة من القادة اإلسرائيليين أنفسهم، مع محاوالت في الواليات املتحدة على وجه الخصوص، للتشريع 
ضد الحملة. قد تكون حركة مقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل وغيرها من أشكال 
الضغط االقتصادي أكثر محورية في الجهود املبذولة ملواجهة إسرائيل، حتى مع بقاء املوقف األمني إلسرائيل 

قوًيا.

ولوحظ، في مقال نشره داني بهار وناتان ساكس في )201، أن صادرات إسرائيل عالية الجودة ومتنوعة، 
وبذلك هي أقل عرضة للخطر. وستظل الحال كذلك، ما دامت العقوبات غير رسمية وتنفذها حركات 
اجتماعية وليست دول. ومع تآكل احتماالت السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، ستزداد احتمالية فرض عقوبات 
رسمية أكثر ضرًرا، خاصة من قبل أوروبا. وال يزال من غير املرجح أن تشارك الواليات املتحدة في أي جهد 
لفرض عقوبات -أو إذعان لعقوبات األمم املتحدة- في العقدين املقبلين. لكن ما هو ممكن، في ظل ظروف 
سياسية معينة، هو أن الواليات املتحدة ستشترط مساعدتها العسكرية إلسرائيل، بالتقدم نحو إقامة دولة 

فلسطينية.

)FACT SHEET« -  )75: تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إسرائيل«، البيت األبيض، 14 أيلول/ سبتمبر 2016،
  https://2u.pw/T2WFU.

)76(  - املرجع السابق، رفعت مذكرة التفاهم لعام 2016 تدريجًيا نسبة املساعدات التي يجب إنفاقها في الواليات املتحدة إلى 100 في املئة.

)77(  - Dany Bahar and Natan Sachs, ”How much does BDS threaten Israel’s economy?“ The Brookings Institution, January 26, 
201(, https://2u.pw/UXTh2. 
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عودة روسيا إلى الشرق األوسط

أظهر الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين اهتماًما كبيًرا بالعودة كالعب رئيس في الشرق األوسط، واستخدم 
فو�سى الحرب األهلية السورية منصة للقيام بذلك. على الرغم من دور روسيا في الدفاع عن قبضة نظام 
األسد على السلطة، وفي سعيها إلعادة تأسيس نفسها، كالعب مركزي في الجغرافيا السياسية للمنطقة، 
فقد حاولت تجنب الوقوف بجانب العديد من خطوط الصدع في املنطقة. في مقاربٍة تختلف عن سياسة 
االتحاد السوفيتي الراسخة في الشرق األوسط، تتحدث روسيا اليوم مع كل دول املنطقة. وهذا يشمل 
إسرائيل واململكة العربية السعودية، اللتين ما زالتا على صلة وثيقة بالواليات املتحدة، الخصم العالمي 

الرئيس ملوسكو.

طت روسيا الضوء أيًضا على مبدأ مفتاحي في فهم قادتها للشؤون العاملية: مبدأ 
ّ
في الشرق األوسط، سل

“السيادة املطلقة”. من وجهة النظر هذه، يبدو أن استقرار األنظمة )غير العدائية( أمٌر بالغ األهمية، بغض 
النظر عن شؤونها الداخلية. موسكو مقتنعة بأن الغرب سعى إلى تقويض أو إطاحة الحكومات، في عديد من 
دول ما بعد االتحاد السوفيتي، وكذلك في الشرق األوسط، في العراق والحًقا في ليبيا. في سورية، اتخذت 

روسيا قراًرا ال يمكن التراجع عنه. 

وبعيًدا عن هذه الطموحات الجيوسياسية األوسع، ترى روسيا أيًضا أن سياساتها في الشرق األوسط 
امتداد ملقارباتها املحلية تجاه سكانها املسلمين، الذين يبلغ عددهم )20( مليوًنا، وهم املجموعة الدينية 
األسرع نمًوا في البالد. يحرص القادة الروس على منع الجهات الخارجية، وال سيما املنظمات الجهادية 
الناشئة في الشرق األوسط، من تحويل تركيزها إلى شمال القوقاز. في سورية، نظرت موسكو إلى نهجها على 

 من ترك ذلك العدو يصل إلى حدودها.
ً

أنه أسلوب لنقل القتال إلى مكان العدو، بدال

ا 
ً
لروسيا أيًضا مصلحة اقتصادية في املنطقة، نظًرا لوضعها كمنتج رئيس ومنافس للنفط والغاز. إدراك

لفوائد العمل مع منتجي النفط في الشرق األوسط، ازداد تعاون القادة الروس مع منظمة البلدان املصدرة 
للنفط )أوبك(، وهو أمر تجنبوا فعله تاريخًيا. أخيًرا، تستفيد روسيا أيًضا من مبيعات األسلحة لعدد من 

الجهات الفاعلة في الشرق األوسط.

عززت روسيا في السنوات األخيرة موقعها كقوة خارجية رئيسة في سورية، وقدمت دعًما حاسًما لنجاح 
نظام األسد في الحرب األهلية هناك. موسكو اآلن هي نقطة محورية خارجية مركزية، لجميع دول الشرق 
األوسط الرئيسة، وفي بعض األحيان مع استبعاد الواليات املتحدة، ألول مرة منذ سقوط االتحاد السوفيتي. 
ا جذاًبا، ال سّيما بالنظر إلى عدم 

ً
بالنسبة إلى دول مثل اململكة العربية السعودية ومصر، تمثل روسيا شريك

اهتمامها بالضغط على الحكومات االستبدادية بصدد حقوق اإلنسان. وبالنظر إلى احتمالية حدوث تقلص 
كبير للواليات املتحدة، يطرح انخراط روسيا في املنطقة أسئلة مهمة عن هيكل عالقات القوى العظمى في 
ظهر السياسة الخارجية لروسيا الرغبة في إحباط تلك األهداف الغربية التي ترى أنها 

ُ
املنطقة. ومع ذلك، ت

 عن الوعي الحاد بحدودها/ محدداتها.
ً

تتعدى على مصالحها، فضال

يتمثل أحد املسارات املحتملة لألفعال الروسية، في منطقة الشرق األوسط، في استمرار موقفها الحالي. 
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قد يؤدي ذلك إلى احتفاظ روسيا بعالقات اقتصادية مع مجموعة من الجهات الفاعلة اإلقليمية، وتجنب 
اختيار أي طرف حيثما كان ذلك ممكًنا. في غضون ذلك، ستستغل موسكو االنقسامات في قوة الالعبين 

اإلقليميين أو منافسيها العامليين، لتأكيد مكانتها كقوة عظمى مقارنة بالواليات املتحدة والصين.

 إذا استمرت الصين في تنمية عالقاتها االقتصادية في املنطقة، مع الحفاظ على إحجامها عن االنخراط 
في تعقيدات الشؤون األمنية والسياسية في الشرق األوسط؛ فقد ينشأ ترتيٌب تصبح فيه بكين القوة 
االقتصادية املهيمنة في املنطقة، بينما تستغّل موسكو الجانب السيا�سي والفضاء األمني   الذي تركته واشنطن 
التي يزداد عدم اهتمامها بتأكيد وضعها وحماية مصالحها. ويفهم القادة الروس أن مثل هذا الترتيب يمكن 
أن يترك موسكو الشريك األصغر لبكين. ومع ذلك، نظًرا للقوة االقتصادية الصينية، لن يكون أمام روسيا 

من خيار سوى قبول هذا الدور.

يعتمد هذا املسار على استمرار كثير من العوامل الحالية، وفي مقدمتها استمرارية النظام السيا�سي 
املحلي الرو�سي. كما الحال مع كثير من الدول االستبدادية األخرى التي تم تجريبها كجزء من هذا املشروع، 
يمكن نظرًيا أن يحكم فالديمير بوتين روسيا خالل )15 -20( عاًما املقبلة، لكن هذا يبدو غير مرجح، بسبب 
عمره )67(. قد يجد الزعيم الذي سيخلف بوتين صعوبة في تعزيز سلطته السياسية املحلية. بالنظر إلى 
الطبيعة الشخصية للسلطة في روسيا بوتين، فإن استمرارية السياسة بعد انتقال القيادة أبعد ما تكون عن 
كونها مضمونة. ومع ذلك، فإن سياسة املشاركة املتزايدة في الشرق األوسط، كجزء من االستعادة األوسع 
لدور روسيا العالمي الذي تمتعت به في ظل االتحاد السوفيتي، تحظى بدعم واسع من املسؤولين الروس 

وسماسرة القوة. 

على الّرغم من أّن روسيا قد تواصل انتهازيتها الحالية في املنطقة، فإّنها قد تغّير مسارها، إذا ارتفعت 
تكاليف مثل هذه السياسة. حتى اآلن، كانت تكاليف أفعالها منخفضة نسبًيا، من حيث األرواح )الروسية( 
واألموال. في حالة ارتفاع التكاليف، تدرك روسيا أنها لن تكون قادرة على مجاراة موارد الواليات املتحدة أو 
موارد الصين الصاعدة، إذا كان لديهم دوافع تحركهم. وإذا وجدت روسيا نفسها عند مستنقع شرق أوسطي 
مدّمر؛ فإن ذكرى التجربة السوفيتية في أفغانستان، ومثال فشل الواليات املتحدة في العراق، قد يدفعان 
القادة الروس إلى االبتعاد. ويمكن لسياسة أميركية أكثر عدوانية في املنطقة )ربما مدفوعة بأزمة إقليمية 
كبرى تجذب اهتمام الواليات املتحدة( أن تغّير تحليل التكلفة والعائد الروسيين. وكذلك إذا أصبح الشرق 
األوسط ساحة لزيادة املنافسة بين الواليات املتحدة والصين، فإن مثل هذه املنافسة قد تدفع روسيا إلى 
جانب الشؤون اإلقليمية، حيث يرى قادتها أنه لم يعد من املمكن تحقيق مكاسب منخفضة التكلفة. في 
ا 

ً
هذا السيناريو، يمكن اعتبار السياسة الروسية الناشطة في املنطقة خالل نصف العقد املا�سي انحراف

ا، وليس عودة دائمة إلى معايير الحقبة السوفيتية.
ً
وشذوذ

بالنسبة إلى إسرائيل، فإن روسيا تشغل حيًزا كبيًرا. في سورية، روسيا متحالفة مع إيران )خصم إسرائيل( 
على الرغم من وجود احتمالية لخالفات خطيرة بين الطرفين، عند انتهاء القتال. نشرت موسكو اآلن قوات 
في شمال شرق إسرائيل مباشرة، وهو ما حّد من حرية العمل اإلسرائيلية، واستلزم تنسيًقا مكثًفا رفيع 
املستوى بين إسرائيل وروسيا. حتى اآلن، نجحت إسرائيل إلى حد كبير في إدارة عالقتها مع روسيا األكثر بروًزا 
على الصعيد اإلقليمي. ومع ذلك، فإن هذا النجاح يعتمد على املصالح الروسية غير املؤكدة. لذلك فإن 
استمرار التدخل الرو�سي في الشرق األوسط له أهمية كبيرة بالنسبة إلى إسرائيل، مع مستوى منخفض من 

القدرة على التنبؤ بنتائجه.
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الصين الصاعدة

ال �سيء يشغل اهتمام السياسة األميركية اليوم مثل صعود الصين ومسار العالقات األميركية الصينية. 
يتمدد ويتعمق وجود الصين في الشرق األوسط، وكذا الحال في مناطق كثيرة من العالم، مع نمو العالقات 
ا ]حزام واحد، طريق 

ً
التجارية واالستثمارية، تحت عنوان مبادرة الحزام والطريق الصينية األوسع نطاق

واحد، مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، 
لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية[. إن مصالح بكين في املنطقة مدفوعة بشكل أسا�سي بالحاجة 
املاسة إلى واردات الطاقة لتغذية االقتصاد الصيني. ومن ضمن ذلك الطاقة، تعّد الصين أكبر شريك تجاري 
لكثير من البلدان في الشرق األوسط. عالوة على ذلك، فهي مستثمر هائل في البناء والبنية التحتية، في املقام 

األول من خالل مبادرة الحزام والطريق الصينية )78(.

الشكل 2: واردات الوقود الصينية من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2012-1992

املصدر: حلول التجارة العاملية املتكاملة، البنك الدولي )29(

)78(  - مــن أجــل الحصــول علــى نظــرة عامــة حــول االســتثمارات الصينيــة فــي شــمال أفريقيــا، انظــر: عــادل عبــد الغفــار وآنــا جاكوبــس، “الصيــن فــي 
البحر األبيض املتوســط: تداعيات توســيع العالقات بين الصين وشــمال أفريقيا” )واشــنطن العاصمة: مؤسســة بروكينغز، تموز/ يوليو 2020(،
https://2u.pw/fpwIL. 
وللحصــول علــى معلومــات أساســية حــول مبــادرة الحــزام والطريــق، انظــر: روالنــد، “دليــل موجــز ملبــادرة الحــزام والطريــق”، املكتــب الوطنــي للبحــوث 

اآلســيوية، 11 نيســان/ أبريــل 2019،
https://www.nbr.org/publication/a-guide-to-the-belt-and-roadinitiative/. 

)79(  - “واردات الوقود الصينية من 2017-1992 حسب البلد واملنطقة”، حلول التجارة العاملية املتكاملة، البنك الدولي،
https://2u.pw/oiMW4. 
نشر ناتان ساشز وكيفين هغارد املخططات سابًقا في “إسرائيل والشرق األوسط وسط املنافسة األميركية الصينية”، معهد بروكينغز، 20 تموز/ 

يوليو 2020،

https://www.nbr.org/publication/a-guide-to-the-belt-and-roadinitiative/
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األسئلة  هامش  على  الغالب  في  الصين  تظل  املنطقة،  في  االقتصادية،  مركزيتها  من  النقيض  على 
الجيوسياسية الكبرى، على الرغم من وجود استثناءات مهمة بالفعل لهذه القاعدة. مثل موسكو، تجنبت 
بكين الوقوف بجانب أي طرف في النزاعات السياسية األساسية في املنطقة، مع إعطاء األولوية للعالقات 
االقتصادية الثنائية مع جميع األطراف اإلقليمية الرئيسة. وسعت بكين، على سبيل املثال، إلى الحفاظ 
على عالقات اقتصادية مثمرة مع كال جانبي خط الصدع السعودي اإليراني، بينما تتجنب حتى اآلن تنفير 
الجهات اإلقليمية األخرى )0)(. لقد انحازت إلى جانب القوى الكبرى األخرى، وال سّيما روسيا، في سياستها 
في املفاوضات تجاه خطة العمل الشاملة املشتركة، لكنها تجنبت بشكل عام استعداء أطراف الصراعات 

اإلقليمية. 

لكن حتى في الوقت الذي حاولت فيه الصين تجنب االصطفاف مع أحد األطراف، فقد قامت بالفعل 
بمحاوالت اختراق مهمة في الشؤون اإلستراتيجية، وعلى األخص بالتعاون مع كل من إيران واململكة العربية 
السعودية، وهما منتجان رئيسان للطاقة. في صيف عام 2020، ناقشت الصين وإيران شراكة تجارية 
وعسكرية كبيرة، على نطاق يمكن أن يكون أكبر من أي مشاريع أخرى ملبادرة الحزام والطريق الواحد، 
ويفكك عزلة االقتصاد اإليراني. ستستثمر الصين على نطاق واسع في إيران في البنية التحتية وفي القطاع 
املالي املحاصر، مع الحصول على النفط اإليراني لعقود قادمة، بسعر مخفض على األرجح )1)(. وسيتعاون 
البلدان أيًضا في القضايا العسكرية والتكنولوجية، ومن ضمنها التكنولوجيا اإللكترونية )2)(. إذا تم تنفيذ 
مشاريعهم، فسيكون هذا تطوًرا جذرًيا. في الوقت الحاضر، ال تزال الصفقة بعيدة عن االكتمال. في إيران، 
هناك أصوات تنتقد شروط الصفقة، وتعّدها استسالًما لقوة أجنبية )3)(، بينما ال يزال يتعين على الشركات 
الصينية اإلبحار في طريقها لاللتفاف على العقوبات الدولية، مادامت تلك العقوبات مستمرة. لكن من املرجح 
أن تتغير العقوبات في العقدين املقبلين، وقد يتم تنفيذ عناصر الصفقة العمالقة بشكل جيد. لقد أجرت 
إيران والصين وروسيا بالفعل تدريبات بحرية شديدة الوضوح، فيما كان على األرجح إشارة إلى الواليات 

https://www.brookings.edu/articles/israel-and-the-middle-east-amid-u-s-china-competition/. 

)0)(  - جيريمــي جارليــك ورادكا هافلوفــا، الدبلوماســية االقتصاديــة الصينيــة “الحــزام والطريــق” فــي الخليــج الفار�ســي: التحــوط االســتراتيجي وســط 
التنافــس اإلقليمــي الســعودي اإليرانــي، “مجلــة الشــؤون الصينيــة اليــوم، 30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2020،

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868102619898706. 

)1)(  - فرناز فاســيحي وســتيفن لي مايرز، “تحدي الواليات املتحدة والصين وإيران يقترب من التجارة والشــراكة العســكرية”، نيويورك تايمز، 11 
تمــوز/ يوليــو 2020،

https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html. 
وانظر أيًضابونييت تالوار، ”الصين تغرق في الشرق األوسط“، فورين بولي�سي، 17 آب/ أغسطس 2020،

https://foreignpolicy.com/2020/08/17/china-is-getting-mired-in-themiddle-east/ 
ومايكل سينغ، “عندما التقت الصين بإيران”، نيويورك تايمز، 21 تموز/ يوليو 2020،

https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/china-iran.html. 

)2)(  - يو�سي ميلمان، “الصين هي الصديق الجديد للسعودية وإيران. هذه مشكلة حقيقية إلسرائيل”، هآرتس، 13 آب/ أغسطس 2020،
https://2u.pw/lgzMh. 

)3)(  - إيلي جيرانمايه، “شراكة براغماتية: ملاذا تحاول الصين وإيران التعاون”، املجلس األوروبي للعالقات الخارجية، 17 تموز/ يوليو 2020،
https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_pragmatic_partnership_why_china_and_iran_try_to_collaborate. 

https://www.brookings.edu/articles/israel-and-the-middle-east-amid-u-s-china-competition/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868102619898706
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://foreignpolicy.com/2020/08/17/china-is-getting-mired-in-themiddle-east/
https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/china-iran.html
https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_pragmatic_partnership_why_china_and_iran_try_to_collaborate
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املتحدة، أكثر من أي �سيء آخر )4)(.

في الوقت نفسه، تتمتع الصين بعالقات تجارية موسعة مع اململكة العربية السعودية، وهي مورد رئيس 
للطاقة. في اآلونة األخيرة، كانت هناك مخاوف بين دوائر االستخبارات األميركية من أن الصين رّبما تتعاون مع 
اململكة العربية السعودية في البنية التحتية الستخراج الوقود النووي، وهي خطوة يمكن أن تثير قلًقا عميًقا 
في الواليات املتحدة وإسرائيل )5)(. تود الصين أن تستفيد من كال الجانبين في التنافس السعودي اإليراني، 
وقد تكون قادرة على القيام بذلك لبعض الوقت. عالوة على ذلك، إذا ساءت العالقات األميركية السعودية، 
كما بّينا أعاله، وهو احتمال واضح، فقد تكون الحكومة السعودية أقل قدرة على التعاون مع الصين، في 
مجموعة واسعة من القضايا. في كلتا الحالتين، تظّل املخاوف اإلسرائيلية من عالقات الصين في املنطقة، 
وخاصة عالقاتها مع إيران، هامشية بالنسبة إلى الحسابات الصينية. هذا الواقع مختلف تماًما عن اهتمام 
الواليات املتحدة باملخاوف اإلسرائيلية من تفوقها العسكري النوعي أو الطموحات النووية اإليرانية وغيرها، 
إضافة إلى أن القدرة البحرية الصينية في املنطقة آخذة في النمو، وهي تحافظ على وجود متزايد في البحر 
األحمر، ومن ضمن ذلك إنشاء قاعدة عسكرية واالستثمار في مرافق املوانئ في جيبوتي )6)(. هناك إمكانية، في 
املستقبل، أن تنتقل الصين أيًضا إلى الخليج الفار�سي. في الواقع، الصين في وضع يمكنها من أن تصبح قوة 

إقليمية أكثر أهمية، إذا اختارت أن تفعل ذلك.

باملقارنة مع الواليات املتحدة، تتمتع الصين بكثير من املزايا في مقاربتها تجاه الشرق األوسط. من خالل 
الشراكات اإلستراتيجية التي عادة ما يتم تأسيسها لتحقيق املصالح االقتصادية، عملت الصين في املنطقة 
من دون تبني أهداف واسعة على مستوى املنطقة. وهذا يتركها تتمتع بمرونة أكبر بكثير من الواليات املتحدة، 
في تعامالتها مع دول الشرق األوسط. وكما قال جون ألترمان: “إن ميزة الصين في كل هذا هو أن الحكومة 
يبدو أنها تعرف ما الذي تحاول القيام به، وما ال تحاول القيام به. لدى الصين إستراتيجية أنيقة في بساطتها، 
وتبحث عن طرق لتشجيع الحكومات على فتح الباب على مصراعيه للمشاركة الصينية” )87(. على عكس 
الواليات املتحدة، ال تطلب بكين من شركائها إجراء إصالحات حكومية، أو الترويج إلرساء الديمقراطية، أو 

)4)(  - املرجع السابق

)5)(  - وارن ســتروبل وآخــرون، “اململكــة العربيــة الســعودية، بمســاعدة الصيــن، تتوســع فــي برنامجهــا النــووي”، وول ســتريت جورنــال، 4 آب/ 
،2020 أغســطس 

https://2u.pw/rbVsB
وانظــر أيًضــا، مــارك مازيتــي وآخــرون، “الواليــات املتحــدة تــدرس مــدى إمــكان أن يــؤدي البرنامــج النــووي الســعودي إلــى مشــروع قنبلــة”، نيويــورك 

تايمــز، 5 آب/ أغســطس، 2020،
https://www.nytimes.com/2020/08/05/us/politics/us-examines-saudinuclear-program. 

)6)(  - زاك فيرتيــن، “تجربــة الصيــن فــي جيبوتــي وانعكاســاتها علــى الواليــات املتحــدة” )واشــنطن العاصمــة: مؤسســة بروكينغــز، حزيــران/ يونيــو 
،)2020

https://www.brookings.edu/research/great-power-rivalry-inthe-red-sea/ 
وماكــس بيــراك، “فــي جيبوتــي اإلســتراتيجية، صــورة مصغــرة عــن موطــئ قــدم الصيــن املتنامــي فــي أفريقيــا”، واشــنطن بوســت، 30 كانــون األول/ 

 ،2019 ديســمبر 
https://2u.pw/ZH65z. 

)87(  - جون ألترمان، “التأثير الصيني والرو�سي في الشرق األوسط” )شهادة الكونغرس، واشنطن العاصمة، 9 أيار/ مايو 2019(،
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20190509/109455/HHRG-116-FA13-Wstate-AltermanJ-20190509.pdf. 

https://www.nytimes.com/2020/08/05/us/politics/us-examines-saudinuclear-program
https://www.brookings.edu/research/great-power-rivalry-inthe-red-sea/
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20190509/109455/HHRG-116-FA13-Wstate-AltermanJ-20190509.pdf
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التدخل بطريقة أخرى في الشؤون الداخلية لدولة أخرى )))(. بالنسبة إلى كثير من حكومات املنطقة، املعتادة 
على التعامل مع اإلدارات األميركية التي تتدخل بحكمها الداخلي، فإن صمت بكين بصدد مثل هذه القضايا 

ا جذاًبا.
ً
يجعلها شريك

في غضون ذلك، زادت املنافسة بين الصين والواليات املتحدة في السنوات األخيرة. في حين أن حقيقة 
مثل هذا التنافس بين القوى العظمى واضحة، فقد نمت التصورات عن مثل هذه املنافسة في اآلونة األخيرة 
بشكل كبير في واشنطن، مع توقعات بتوتر مستقبلي ربما يفوق األدلة املقدمة من الظروف الحالية. ومع تنامي 
شهرة الصين العاملية ووجودها العسكري الوليد في املنطقة، قد تضطر إلى االختيار بين األطراف املختلفة في 
النزاعات اإلقليمية. ومن املحتمل أن تضطر دول املنطقة بعد ذلك إلى اتخاذ خياراتها الخاصة رًدا على ذلك، 

األمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تنظيم الجغرافيا السياسية في الشرق األوسط.

في السيناريو الذي يمكنه أن يمارس أكبر ضغط على الشركاء األميركيين في الشرق األوسط، ستصبح 
املنطقة ساحة واحدة في منافسة أوسع بين الواليات املتحدة والصين. وستصبح االنقسامات والصدوع 
العديدة في املنطقة انقساماٍت يمكن لواشنطن وبكين الدخول عبرها في صراعات بالوكالة، في نمٍط يذكرنا 
بنزاعات حقبة الحرب الباردة، بين موسكو وواشنطن وشركائهما: إيران واململكة العربية السعودية، أو مع 

كل من املرشحين الرئيسين للشراكة الصينية.

فيها  الشرق األوسط ستكون غير مرغوب  في مستنقع  نتيجة مشوشة  الصين، فإن أي  إلى  بالنسبة 
للغاية، وسُتعّد خروًجا عن إستراتيجيتها الحالية. وفق هذه النتيجة، ُيظهر املسؤولون الصينيون وعًيا حاًدا 
 عن التواضع في قدرتهم على التعامل مع نزاعات املنطقة بشكل 

ً
باملغامرات األميركية في املنطقة، فضال

أكثر ذكاًء. تتردد بكين في إقحام نفسها في قضايا األمن اإلقليمي. في وثائق السياسات التي تحدد نهجها تجاه 
املنطقة، ومن ضمنها “رؤى وإجراءات عام 2014 بشأن البناء املشترك للحزام االقتصادي لطريق الحرير 
وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، و”ورقة السياسة العربية” لعام 2016، تعّد اإلشارات 
عطيت أهمية أقل 

ُ
إلى املبادرات الدبلوماسية واالقتصادية اإلقليمية محورية، في حين أن القضايا األمنية أ

بكثير )9)(. عندئذ، بالنسبة إلى بكين، قد يكون الشرق األوسط ساحة جيوسياسية تلجأ إليها كمالذ أخير. 
ومع ذلك، فإن املسار الذي تتنافس فيه الواليات املتحدة والصين عالنية، على السيادة العاملية، هو احتمال 

وارد، وفي مثل هذه املنافسة، قد تنتهز القوتان الفرص الكتساب املزايا أينما وجدت.

)))(  - كمــا كتــب هيثــم حســنين، “ظلــت الحكومــة الصينيــة بعيــدة عــن الشــؤون الداخليــة ملصــر منــذ انتفاضــة 2011 وســارعت فــي تهنئــة السي�ســي 
 خاًصــا إلــى حفــل تنصيبــه. وعلــى عكــس الواليــات املتحــدة، لــم تنتقــد بكيــن القاهــرة بســبب ســجلها فــي 

ً
عندمــا أصبــح رئيًســا، حتــى إنهــا أرســلت ممثــال

مجال املعتقلين السياسيين، وتعذيب السجناء، أو غير ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان. في املقابل، التزم السي�سي الصمت حيال حملة الصين 
ضد مســلمي األويغور”. انظر هيثم حســنين، “مصر تخطو خطوة أخرى نحو الصين”، معهد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنى، 19 آب/ أغســطس 

،2019
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/egypt-takes-another-step-toward-china. 

)9)(  - “ورقة سياسة الصين العربية”، وزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، كانون الثاني/ يناير 2016،
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662(05/t1331683.shtml; 
وانظــر أيًضــا، “رؤى وإجــراءات بشــأن البنــاء املشــترك للحــزام االقتصــادي لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين” )بكيــن: 

اللجنــة الوطنيــة للتنميــة واإلصــالح، وزارة الشــؤون الخارجيــة، ووزارة التجــارة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية، )2 آذار/ مــارس 2015(،
https://2u.pw/L94cb. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/egypt-takes-another-step-toward-china
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml
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بالنسبة إلى إسرائيل على وجه الخصوص، ستكون إدارة العالقات مع الواليات املتحدة أمًرا حاسًما 
في السعي وراء الفرص مع الصين، ويتضح ذلك من االعتراضات األميركية من الحزبين على االستثمارات 
الصينية في التكنولوجيا في إسرائيل، وفي البنية التحتية للدولة، مثل إدارة ميناء حيفا )90(. هناك حاالت 
سابقة من استخدام الواليات املتحدة لحق النقض، ضد صفقات األسلحة اإلسرائيلية الصينية، جعلت 
هذه النقطة أكثر وضوًحا. ومع ذلك، هناك مفاهيم خاطئة شائعة في إسرائيل، مفادها أن املخاوف األميركية 
بخصوص العالقات اإلسرائيلية الصينية تقنية، وبذلك يمكن إدارتها بسهولة. في الحقيقة، من داخل 
الخطوط الحزبية األميركية، يتوقع صانعو السياسة بشكل متزايد أن يتخذ الشركاء األميركيين في جميع 
أنحاء العالم اختيارات صارخة بين تفضيالت واشنطن وبكين؛ وهي خيارات يمكنها، بالنسبة إلى إسرائيل، 

أن تحمل تكاليف كبيرة.

من وجهة نظر إسرائيل، فإن اهتمام بكين املستمر بالحفاظ على التدفق اآلمن للطاقة من املنطقة، يعني 
أن مصالحها األساسية تكمن مع أطراف أخرى غير إسرائيل، وال سيما اململكة العربية السعودية وإيران )91(. 
وفي الحاالت القصوى، قد يشكل هذا تحدًيا كبيًرا لألمن القومي اإلسرائيلي في مستقبٍل، تكون فيه الصين 
ا في الشؤون اإلقليمية وتتحول فيه الديناميكيات اإلقليمية على حساب إسرائيل. كما هو الحال 

ً
أكثر انخراط

مع روسيا، فإن الحد األدنى إلسرائيل في عالقاتها مع الصين واضح: ال يمكن لبكين أن تحّل محل واشنطن.

)90(  - رون كامبــس، “مجلــس الشــيوخ األميركــي يحــذر إســرائيل مــن الســماح للصيــن بتشــغيل مينــاء حيفــا”، تايمــز اإلســرائيلية، 14 حزيــران/ يونيــو، 
،2019

https://www.timesofisrael.com/us-senate-warns-israel-against-letting-china-run-haifaport/. 

)91(  - جيريمي جارليك ورادكا هافلوفا، “الحزام والطريق” الدبلوماسية االقتصادية الصينية في الخليج الفار�سي”.

https://www.timesofisrael.com/us-senate-warns-israel-against-letting-china-run-haifaport/
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الخاتمة

تستند النظرة األمنية الحالية إلسرائيل إلى ركائز عدة: براعتها االقتصادية والتكنولوجية وما ينتج عنها 
من قدرات عسكرية، خاصة في القوة الجوية وقوة النيران الدقيقة والتكنولوجيا السيبرانية واالستخبارات؛ 
قدرتها على حشد جيش كبير نسبًيا وجيد التدريب وذي دوافع عالية مع دعم مدني واسع؛ معاهدات السالم 
والتعاون األمني مع مصر واألردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وغيرها من العالقات األقل رسمية 
املهمة مع الدول العربية؛ تعاونها األمني مع السلطة الفلسطينية؛ وترسانتها النووية كمالذ دفاعي أخير؛ 

وبالطبع تحالفها الوثيق، وإن كان غير الرسمي، مع الواليات املتحدة.

في العقدين املقبلين، ستهدد االتجاهات املوضحة في هذا التقرير، بشكل مباشر أو غير مباشر، كثيًرا من 
هذه الركائز. وسوف تتحدى كل من هذه التهديدات، بمفردها، املوقف األمني إلسرائيل. بالنظر إلى املسارات 
الحالية، هناك احتمال كبير أن يتجسد العديد منها في وقت واحد. سيكون كثير من هذه االتجاهات خارج 
سيطرة إسرائيل، لكن يمكن أن يتأثر بعضها اآلخر بشكل مباشر بالعمل اإلسرائيلي الحالي، كما سنشرح 

الحًقا.

ستقلب االتجاهات العابرة للحدود الوطنية، ومن ضمنها تغير املناخ والهجرة والتحوالت الديموغرافية 
والتغير التكنولوجي، حياة املاليين في الشرق األوسط في العقود املقبلة. وستضيف الضغوطات املتزايدة 
ا على األنظمة السياسية الهشة في جميع أنحاء املنطقة. إذ تسببت جائحة )كوفيد -19( بالفعل في 

ً
ضغط

إجهاد الحكومات اإلقليمية، وُيرجح أن تستمر تداعياتها االقتصادية في زيادة األعباء التي تتحملها الدول. وال 
تزال الحكومات في معظم أنحاء املنطقة غير مجهزة للتعامل مع هذه الضغوط.

نتيجة لذلك، من املرجح أن تشهد العقود املقبلة فرار أعداد كبيرة من الناس، نتيجة عدم االستقرار، 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  الحكومات  على  وممارسة ضغوط  ومنها،  املنطقة  داخل  واالنتقال 
وأماكن أخرى، خاصة من أوروبا. وقد يؤدي الفشل املستمر في الحوكمة إلى انتفاضات أو أشكال أخرى من 
االضطرابات، حيث تفقد الحكومات الحالية السيطرة على بعض أراضيها -كما حدث في سورية وسيناء 
ستبدل الحكومات، كما حدث في مصر مرتين في العقد املا�سي. يمكن أن توفر النتيجة 

ُ
املصرية- أو أن ت

األولى للجهات املعادية غير الحكومية مالذات يمكن من خاللها مهاجمة إسرائيل. إن إستراتيجيات إسرائيل 
الحالية، التي تعتمد على خليط من الردع والتدهور املنتظم لقدرات األعداء، ستكون أكثر صعوبة في التنفيذ 
ضد هؤالء الفاعلين. كما كانت الحال في املا�سي على نطاق محدود، قد يكون من الصعب ردع الجماعات 
ذات املسؤولية املحدودة في الحكم. النتيجة الثانية -استبدال أو انهيار نظام مجاور- يمكن أن يقوض بشكل 
مباشر تعاون إسرائيل األمني   مع بعض جيرانها األكثر أهمية. وهذا يمكن أن يعوق قدرتها على محاربة اإلرهاب، 

ويمكن أن يسمح للمسلحين بموطئ قدم على حدود إسرائيل مباشرة. 

على الرغم من أن عدم االستقرار على حدود إسرائيل يمكن أن ُينتج تهديدات جديدة وأكثر صعوبة، 
ا يمكن أن يؤدي إلى تآكل املزايا العسكرية 

ً
فإن انتشار التقنيات الجديدة التي يمكن الوصول إليها حديث

 أو جهات شبه حكومية أو غير حكومية. أصبحت الطائرات من 
ً

إلسرائيل على خصومها، سواء كانوا دوال
دون طيار والصواريخ الدقيقة والقدرات السيبرانية وغيرها، أرخص ثمًنا وأكثر توفًرا على نطاق أوسع. سوف 
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تتفاعل الدول مع التقدم التكتيكي والتكنولوجي الخاص بها، ومن املرجح أن تشهد إسرائيل نجاًحا مستمًرا 
في هذا املجال. ومع ذلك، فإن توفر األدوات املتطورة في أيدي خصوم إسرائيل سيوفر لهم وسائل قوية لشن 

الهجمات، وقد يمنحهم فرًصا جديدة كبيرة ال تتوفر لهم في الوقت الحالي.

على املستويين اإلقليمي واملحلي، تواجه الجهات الفاعلة التي تعتمد عليها إسرائيل في التعاون األمني 
تحديات عميقة ومتصاعدة الستمرار حكمها. في غضون ذلك، تعزز إيران ووكالئها، وأهّمهم حزب هللا في 
لبنان، مواقفهم اإلقليمية. يواجه كالهما سياقات داخلية غير مؤكدة، ولكن في كل من إيران ولبنان، ال 

يحتاج عدم االستقرار الداخلي إلى تمكين الجهات الفاعلة األكثر صداقة إلسرائيل.

اإلقليمية،  عالقاتها  تحسين  في  إلسرائيل  األسا�سي  الشريك  السعودية،  العربية  اململكة  تكون  قد   
أكثر اضطراًبا مما يبدو في الوقت الحاضر. إن آفاقها املالية املستقبلية مثيرة للقلق، ونجاح اإلصالحات 
االجتماعية واالقتصادية بعيد كل البعد من أن تكون مضمونة. وفي الوقت نفسه، فإن الصورة البشعة 
ملحمد بن سلمان في واشنطن، جنًبا إلى جنب مع االعتماد األميركي املتناقص على النفط السعودي، دفعت 

كثيًرا من األميركيين إلى التشكيك في فائدة الشراكة األميركية السعودية بشكلها الحالي.

في مصر، أدى القمع الشديد إلى سحق املعارضة، لكن القليل من املشكالت السياسية واالقتصادية 
 

ً
األساسية التي غذت انتفاضات 2011 تّمت معالجتها. كانت معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية إنجاًزا هائال

ألمن إسرائيل. وعلى الرغم من أن االضطراب السيا�سي في إسرائيل لم يهدد املعاهدة بشكل مباشر، فقد 
ن الجماعات املسلحة املعادية في سيناء من ضرب إسرائيل من األرا�سي املصرية.

ّ
يمك

ا متزايدة: 
ً
كان األردن من بين أهم شركاء إسرائيل اإلقليميين في العقود األخيرة. ويواجه نظامها امللكي ضغوط

السكان الشباب، املوارد املحدودة، االنقسامات املجتمعية، والدعم املستمر غير املؤكد من الواليات املتحدة 
واململكة العربية السعودية. إذا استمرت الواليات املتحدة وإسرائيل في التحرك لتشكيل الصراع اإلسرائيلي 
ا داخلية متزايدة، 

ً
الفلسطيني، بشروط ال توافق مطالب الفلسطينيين، فسوف يواجه األردن أيًضا ضغوط

لتغيير حالة عالقته مع إسرائيل.

من بين جميع األطراف اإلقليمية ذات الصلة، السلطة الفلسطينية هي األضعف وصاحبة املستقبل 
غير املؤكد. وجدت السلطة الفلسطينية، التي تم إنشاؤها كنتاج التفاقيات أوسلو، نفسها في عالم ما 
بعد أوسلو. تنضم هذه األزمة إلى االنقسامات الفلسطينية الداخلية -في املقام األول بين )فتح( في الضفة 
الغربية و)حماس( في غزة- والصعوبات املالية والشرعية الشعبية املتدهورة. في ظل كثير من السيناريوهات، 
ا لتعليق التعاون األمني مع إسرائيل، وهي خطوة يمكن أن تقّوض األمن 

ً
ستواجه قيادتها، على األقل، ضغوط

اإلسرائيلي كثيًرا في الضفة الغربية.

حتى في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات من جيرانها، قد تجد إسرائيل أن تحوالت القوى العظمى في 
الشرق األوسط تعوق قدرتها على التعامل مع املخاطر املتزايدة. خصصت كل من روسيا والصين، في األعوام 
األخيرة، موارد أكبر للشرق األوسط مما كانت عليه في املا�سي، وقد تبرز الصين، على وجه الخصوص، 
كمنافس لواشنطن في املنطقة. إذا لعبت الصين دوًرا أكبر بكثير في األمن اإلقليمي، بسبب احتياجاتها الهائلة 
من الطاقة، فستجد إسرائيل نفسها تتعامل مع قوة خارجية مهيمنة غير مبالية بمصالحها األساسية. 
يمكن للقوى اإلقليمية األخرى، ومن ضمنها إيران، أن تجد راعًيا من نوع ما في الصين، وهو األمر الذي يعّقد 
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بشكل كبير الجهود اإلسرائيلية، للحد من النشاط اإليراني في املنطقة أو برنامجها النووي. وإذا ازدادت حدة 
املنافسة األميركية الصينية، كما هو متوقع تماًما، فقد يضطر صانعو السياسة اإلسرائيليون إلى اتخاذ 
خيارات صارمة ومكلفة. ويجب على إسرائيل تفضيل املصالح األميركية في هذا السيناريو، مع أن القيام 
بذلك قد ينطوي على ألم اقتصادي حقيقي، ال سّيما بالنظر إلى مركزية قطاع التكنولوجيا اإلسرائيلي في 

اقتصادها.

باإلضافة إلى التحوالت األوسع في القوى العظمى، فإن عالقة إسرائيل بالواليات املتحدة -أهم وسائلها 
ملواجهة التهديدات التي تواجهها- ستواجه تحديات جديدة. من املرجح أن يشهد العقدان املقبالن إحجام 
أميركا عن الحفاظ على دورها النشط في الشرق األوسط -وهو دور أفاد إسرائيل كثيًرا- وبالتحديد قد تكون 
هناك حالة تشكك في طبيعة شراكة أميركا مع إسرائيل؛ حيث إن املواقف الحزبية املتزايدة تجاه العالقة بين 
الواليات املتحدة وإسرائيل، وخاصة االنتقادات للسياسة اإلسرائيلية القائمة على الحقوق بين األميركيين 
الشباب في صف اليسار السيا�سي، تعني أن استقرار العالقة مع اإلدارات األميركية املتعاقبة سيكون مهدًدا.

ال ينبغي التقليل من أهمية الواليات املتحدة إلسرائيل. فهي توفر إلسرائيل الغطاء الدبلوما�سي على 
الدوام، بطرق نشطة ال تعد وال تح�سى. كما توفر الشراكة مع الواليات املتحدة إلسرائيل مزايا ثانوية، حيث 
تسعى الدول من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها دول الشرق األوسط، إلى توثيق العالقات مع إسرائيل، 
 عن أن الواليات املتحدة تقّدم إلسرائيل دعًما عسكرًيا سنوًيا 

ً
من أجل تعزيز مصالحها في واشنطن، فضال

يبلغ حالًيا )),3( مليار دوالر، لتنفقه في الواليات املتحدة. وعملت الواليات املتحدة كمّورد للمواد األساسية 
في أوقات الحاجة، مثل ما حدث في حرب عام 1973، وكذلك في اآلونة األخيرة أيًضا. لذلك فإن وضع املسار 

طويل األمد للعالقات األميركية اإلسرائيلية على أسس قوية هو مصلحة إسرائيلية أساسية اليوم.
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النتائج السياسية

، فإنها تشير بالضرورة إلى أن صانعي السياسة في 
ً
إذا أخذنا هذه االتجاهات الواسعة واملتضاربة مجتمعة

 وقبل كل �سيء، أن يكونوا حذرين من الرضا عن النفس أو الشعور باالنتصار. حتى حين 
ً

إسرائيل يجب، أوال
يكون االقتصاد والصناعة والجيش في إسرائيل بحالة قوية، فإن هذه االتجاهات قد تجعل املوقف الحالي 
إلسرائيل أكثر صعوبة. وكما تبّين، تقع بعض هذه االتجاهات خارج سيطرة إسرائيل، لكن لديها فسحة 

.
ً

كبيرة للتأثير على اآلخرين، إذا تحّركت حاال

في مواجهة آثار تغير املناخ، يجب على إسرائيل أن تأخذ على محمل الجد املخاطر املتعلقة بالبنية التحتية 
الخاصة بها، وتلك املتعلقة بارتفاع درجة الحرارة في كثير من أراضيها. مع التأثيرات الدراماتيكية على املنطقة 
األوسع، فإن لدى إسرائيل حدوًدا واضحة من املساحة. وال شك في أن إسرائيل وحدها ال تستطيع فعل 
الكثير إزاء الظاهرة األوسع، إال أنها تستطيع اإلسهام، بطرق صغيرة ومهمة، في جهود التكيف، محلًيا ومع 
جيرانها. إن التقدم التكنولوجي وقدرة إسرائيل كمركز لالبتكار التكنولوجي يفتحان إمكانية للتأثير اإلسرائيلي 
في هذا املجال الحيوي، ال سيما مع االنفتاحات الجديدة أمام الصناعة اإلسرائيلية في العالم العربي. 
تتضاءل القيود السياسية اليوم في متابعة مثل هذه الجهود مقارنة بالواجب التاريخي ملتابعتها. لذلك يجب 

وضع التكّيف كهدف إستراتيجي، حتى مع االعتراف بحدود الكفاءة اإلسرائيلية في مواجهة التحدي الهائل.

كحال املناخ تماًما، العوامُل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية التي تسهم في عدم االستقرار 
املتوقع في الشرق األوسط هي فعلًيا خارج سيطرة إسرائيل. ويجب على إسرائيل أن تتجنب التورط في 
املشكالت الداخلية لدول الجوار، وهو درس تعلمته إسرائيل بعد كارثة تدخلها في لبنان في الثمانينيات، 
عدا عن التهديدات األمنية التي تواجهها على حدود إسرائيل. ومع ذلك، فإن عواقب عدم االستقرار قد 
تكون عميقة. في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى إقامة عالقات مثمرة مع القادة اإلقليميين املتعاونين، 
ال ينبغي إلسرائيل أن تضع الكثير من إستراتيجيتها على مثل هذه العالقات. ويجب على إسرائيل أن تتعامل 
مع جيرانها، لكونها تدرك أن ليس لدى أّيٍ من أنظمة دول الجوار الحالية هيكٌل دائم أو مستقر بالضرورة، 
وإذا سقطت هذه األنظمة فإن بدائلها قد تكون أقّل تعاوًنا أو رّبما تكون عدائية. وعلى الرغم من أن إسرائيل 
واجهت ذات يوم تهديد الدول العربية القوية املعادية، فإن ضعف تلك الدول نفسها يقّوض اآلن األمن 

اإلسرائيلي )92(.

تستدعي التغييرات السريعة في التكنولوجيا استمرار الجهود اإلسرائيلية القوية بالفعل، لدفع اإلجراءات 
املضادة الخاصة بها. ويجب أن يقترن ذلك بمضاعفة الجهود للحد من تعرض البنية التحتية املدنية 
اإلسرائيلية للهجمات. إن تقّدم قدرات األطراف األضعف حتى اآلن يعني أيًضا أن إسرائيل قد تضطر إلى 
تبني نهج أكثر حذًرا في القتال منخفض الكثافة ضد الجماعات املعادية، واالعتماد أكثر على الردع، عند 
االقتضاء. يجب أن تعّوض هذه القيود عن طريق زيادة االستفادة من التعاون الدولي، وتبادل املعلومات 
االستخباراتية، واألهم من ذلك يجب الحد من فرص الصراع املتاحة لخصومها. واألمر األكثر إلحاًحا، 

)92(  - انظر تشــارلز دي فرايليش، األمن القومي اإلســرائيلي: اســتراتيجية جديدة لعصر التغيير )نيويورك: منشــورات جامعة أكســفورد، )201(، 
.43-44
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بالنسبة إلى إسرائيل، أن شراكتها العميقة مع الواليات املتحدة تواجه تهديدات الستقرارها وطول عمرها. 
ال يمكن إلسرائيل أن تنظر إلى الشراكة بين الواليات املتحدة وإسرائيل على أنها ستستمر في شكلها الحالي، 
ويجب أن تدرك الحاجة إلى تغييرات سياسية ملموسة ملواجهة هذه االتجاهات. في وقت الحاجة املاسة، قد 
تستمر إسرائيل في االعتماد على الدعم األميركي الفعال لقدرتها على الدفاع عن نفسها في صراعات طويلة 
ا، سيكون دعم الواليات املتحدة محورًيا ملوقف إسرائيل في العالم وتصورات 

ً
األمد. في الظروف األقل تطرف

اآلخرين للقوة اإلسرائيلية.

األميركية  للعالقات  تحديات  األوسط  الشرق  إلى  العظمى  القوى  ملنافسة  املحتملة  العودة  تخلق 
اإلسرائيلية. إن مخاوف الواليات املتحدة بخصوص التعاون اإلسرائيلي الصيني ليست مجرد مخاوف فنية، 
ولن تتم إدارتها بسهولة. ويتوقع صناع السياسة والخبراء األميركيون، من مختلف األطياف السياسية، أن 
الحلفاء في جميع أنحاء العالم قد يضطرون إلى اتخاذ خيارات صارخة وصعبة في املستقبل بين القوتين. 
لذلك يجب على إسرائيل أن تلعب عملية موازنة صعبة: مواصلة العمل لتوسيع تعاونها الدولي، ومن ضمنه 
مع قوة اقتصادية صاعدة مثل الصين، مع االعتراف بجدية املخاوف األميركية والقيود الحقيقية واملكلفة 
التي تفرضها هذه املخاوف على التعاون اإلسرائيلي الصيني في التكنولوجيا والبنية التحتية واملجاالت املهمة 
األخرى. عندما تواجه إسرائيل خياًرا، يجب عليها أن تفضل عالقتها مع الواليات املتحدة، وإن كان ذلك 

بتكلفة حقيقية، على عالقاتها االقتصادية مع الصين.

لحق الطبيعة الحزبية 
ُ
من بين جميع التهديدات التي تتعرض لها العالقة األميركية اإلسرائيلية، يمكن أن ت

املتزايدة للدعم األميركي لهذا التحالف غير الرسمي، الضرَر األكبر بمصالح إسرائيل على املدى املتوسط 
والطويل. لدى إسرائيل القدرة على تغيير هذا االتجاه، لكن الرسائل األفضل لن تكون كافية. إن العامل 
األكثر أهمية الذي يغذي وجهات النظر الحزبية املتزايدة إلسرائيل هو اإلدراك القوي واملتنامي بين كثير من 
األميركيين، بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين ونّياتها تتناقض مع القيم األميركية األساسية. والجدير بالذكر 
أن هذه القيم تشمل حق األفراد في أن يحكموا أنفسهم، وينتخبوا الحكومة التي تمتلك سيطرة فعالة على 

معظم جوانب حياتهم.

عالقتها  تطرحها  التي  واإلستراتيجية  واأليديولوجية  األخالقية  األسئلة  تتجاهل  أن  إسرائيل  بإمكان 
بالفلسطينيين لبعض الوقت، لكنها ال تستطيع الهروب منها. وبالفعل، تبرز عالقة إسرائيل بالفلسطينيين 
كمنطقة تسيطر عليها إسرائيل بشكل كبير. وعلى الرغم من أنها ال تحدد مستقبل املنطقة، فإنها ستكون 
 عن رفاهيتها املحلية التي 

ً
حاسمة لكثير من العناصر األساسية في البيئة األمنية املستقبلية إلسرائيل، فضال

تقع خارج نطاق هذا التقرير. يهدد املسار الحالي للصراع بتقويض شركاء إقليميين مهّمين بشكل مباشر، مثل 
األردن والسلطة الفلسطينية، وباجتذاب انتقادات إقليمية ودولية أكبر وسط فترة االضطرابات املحتملة، 
وبتعريض استقرار العالقات األميركية اإلسرائيلية للخطر. ستحتاج معالجة هذه األسئلة إلى تغييرات عميقة 
في سياسة إسرائيل تجاه الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وإن وجود سياسة ذات صدقية تهدف إلى تحقيق 
 مدة طويلة. وكذلك يجب على إسرائيل 

ً
استقالل فلسطيني حقيقي أمٌر ضروري، وإْن كان تحقيقه مستحيال

أن تعمل بجد لتغيير الواقع في قطاع غزة وعلى حدوده. القضية الفلسطينية ال تسيطر على شؤون العالم. 
ومع ذلك، فإن األمر مهم جًدا كي تكون إسرائيل قادرة على التأثير في التيارات السياسية اإلقليمية والعاملية 
التي ستنتج أخطاًرا جديدة إلسرائيل، وتؤدي إلى تفاقم املخاطر القائمة، وتقليل قدرتها على التعامل مع هذه 

التهديدات.
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سيشكل العقدان املقبالن مخاطر كبيرة إلسرائيل. بالطبع، هذا ال يعني أن إسرائيل لن تتمتع بنجاح 
مستمر في كثير من املجاالت. لكن الرضا عن النفس لن يساعد في فرص النجاح. ونظًرا للتحديات التي 
قد تواجهها املنطقة والبلد، يحتاج صانعو السياسة اإلسرائيليون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة، 
للتخفيف من التهديدات التي يمكنهم السيطرة عليها، مع تقليل تعرضهم لتلك التهديدات التي ال يمكنهم 

السيطرة عليها إلى الحد األدنى.
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