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  بيكو -  قبة ما بعد سايكسحل يةسرائيلإلا ستراتيجيااال

  

  اتير رون

 

 

  بيكو وانهياره -  د نظام سايكسصعو

التي كانت  ،منطقة الشرق األوسط منكبير قسم ، جرى ترتيب املاضيةئة عام امل خالل
أساس منطق  على مبنياً ترتيباً ،املنهارة إلمبراطورية العثمانيةالطرف العربي لتشكل 

                                                            

   املصدر: Ron Tira, “Israeli Strategy for What Follows the Skyes-Picot Era”, 
Strategic Assessment, Vol. 8, No. 1, April 2015, pp. 57-70.                                   

  
  :جامعة تل أبيب –أنظر الموقع اإللكتروني لمعھد دراسات األمن القومي      
      .il/uploadimages/systemFiles/adkan18_1ENG%20(5)610890361.pdfhttp://www.inss.org 
   هو مؤلف كتيب ارون تير The Nature of war: Conflicting Paradigms and Israeli 

Military Effectiveness  أكتوبر /تشرين األول(الصادر عن معهد دراسات األمن القومي
الحتياط يف قسم التخطيط حلمالت سالح اجلو وهو رجل أعمال ويخدم يف ا) 2008

  .اإلسرائيلي
  .يوال البطل: ترجمته عن اإلنكليزية  -
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] الفرنسي الدبلوماسي[سير مارك سايكس وال] اينالبريط[مثلما حدده  لدولة القطريةا
كيانات رسمت حدود اعتباطية ل 1916،1ويف أعقاب اتفاق عام . بيكو فرانسوا جورج

كان تنظيم و. ةفضفاضهويات ب ة ودينية متباينة، فتشكلت دولموعات إثنيجم ضمت
طر عشائرية على أ عليها، ألنها كانت قائمة جديداً ،منظومة دول املنطقة على قاعدة

  .مبراطوريات أجنبيةاسيطرة لمن بعد  خاضعة وقبلية وإثنية ودينية

. فقط نفسهابيكو أنظمة حكم قاسية عملت خلدمة  -إن ما حافظ على نظام سايكس
فرص  توفيرل اًإطار يف املقام األول يلة حلق تقرير مصير أمة، وإنمافالدولة مل تكن وس

ملرحلة األوىل، كان النظام ويف ا. حلاكمصالح امل خدمة ،استخدام القوة روعيةومش
] ما هو اليوم اململكة[أصولها إىل  دالتي تعو لى ملوك، بقيادة األسرة الهاشميةع مبنياً

وقد أعطيت هذه األسرة السيطرة املتعاقبة على . ]املقصود احلجاز[ العربية السعودية
أما املوجة الثانية التي مرت على منطقة الشرق . ردنكل من سورية والعراق واأل

وقد دعم كل من . األوسط، فتمثلت بأنظمة عسكرية، علمانية واشتراكية يف الظاهر
يف سبيل تعزيز شرعية الدولة متميزة عربية قومية هويات فكرة  امللوك واجلنراالت

يف الدول التي  كان هذا جلياً بنوع خاصو  2.والشخص الذي يمسك بمقاليد السلطة
  .)سورية والعراق مثل(كان ينتمي فيها اجلنراالت إىل أقلية دينية أو إثنية 

 األساس املنطقيو. إسالمية موجة املنطقة فكانت أما املوجة الثالثة التي مرت على
توجه مع اجتاه بالضرورة  توافقيال  على أساس دينياملنطقة قائم  إلعادة تنظيمٍ

وقت نفسه، ويف ال. عيد هندستهايتجاهل احلدود أو يأن  املرجح، ومن الدولة القومية
 .قطبياً ةتباعدمدلوالت مويشمل  لهو بحد ذاته مضلِّ" إسالميةموجة " إن مصطلحف
بين احلركات اإلسالمية السنية  نقاط التباين هي أكثر من القواسم املشتركةو

 "اإلخوان املسلمين"واحلركات اإلسالمية الشيعية؛ وبين احلرس القديم جلماعة 
بين تنظيمات ذات توجه قومي و؛ ")داعش"مثل تنظيم (واحلركات اجلهادية اجلديدة 

؛ ")القاعدة"مثل تنظيم (دولية  ]جهادية[تنظيمات و") حماس"مثل حركة (مي وإقلي
مثل احلركة الوهابية يف ( راهنالوضع ال افظة تسعى إلدامةبين مؤسسات حمو

  .حاولون تدمير النظام القائمأولئك الذين يو) السعودية

 العراق، وسورية، ولبنان، أن يشهد إىل زةفكرة قوميات عربية متميضعف  أفضىوقد 
بهذه  أخرىدول قد تلحق و وليبيا، مراحل خمتلفة من التفكك؛ واليمن، والسودان،
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مثل احلركات  صعود قوى أخرىاملالئمة لظروف الك هذا التفك قد أوجدو. الدول
، واجملموعات اإلثنية مثل األكراد والدروز، سنية، واحلركات الشيعيةلاجلهادية ا

للموجة وعلى نقيض األنظمة العسكرية  3.وجمموعات ذات هويات حملية أو قبلية
األوىل، يف املوجة  كمرة امللوإ وضعت حتتالتي حافظت على أطر الدولة التي  الثانية

جتاه مفهوم دول قومية  ئية مطلقةال بل بعدا ،موقف ملتبستتميز املوجة الثالثة ب
  .عربية منفصلة] قطرية[

وهو ن احلركات اجلهادية تسببت بسقوط الدول، أال من قول إ هناك تفسير أكثر احتماالً
 فقد ولدت. الدولة نهيار إطارا الفراغ الناشئ عن نتاج هي أن احلركات اجلهادية

توى جماعي حقيقي، أي حم سب أبداًتتكاصطناعية ومل  الدولة بطريقة منظومة
سوف  أم آجالً أنه عاجالً ، وكان جلياًبأية حال ةتحديات كانت ضعيفمقاومتها للو

العبين حاليين يف إن مل يكن من املؤكد أن لذلك،  وتبعاً. تأكلهاب تتسببتبرز عناصر 
 عواميف األ اللعبة ، سوف يسودان"جبهة النصرة"، و"داعش"تنظيم : امليدان، مثل

ن وسواء حالي(ن العبين غير دولتيين أالفتراض ل بالتأكيد يوجد أساسنه فإ القادمة،
  .بيكو - دي األساس املنطقي لسايكسسيواصلون حت) أو جدد

   اجلنوبية، والعاصفة احمليطة بها ربع دول قومية، املمالكأ

قومية متميزة بهوية راسخة، ومستوى من يف منطقة الشرق األوسط هناك أربع دول 
هذه الدول ستواصل على األرجح، و .وكمة يتيح تماسك الدولة بالقدر الكايفاألداء واحل

 إن .ي يف املستقبل كذلكرئيسعب دور ل ،تركيا وإيرانو مصروإسرائيل  :األربع، وهي
وأدوات دولة  ومياًق تمتلك تضامناً جميعها هاة، لكنشديدحتديات  يواجه منها كالً

رغم الصدمات العنيفة بو. يات بشكل مالئميمكنها من مواجهة هذه التحد كاف قدرب
، ثورة أردوغان 2013و 2011، مصر يف 1979إيران يف (التي تلقتها األنظمة 

  .بقيت هيكلية الدولة متماسكة ،)البطيئة يف تركيا

يمكن وبتعبير آخر، . كل واحدة من هذه الدول متاخمة لدولة قومية واحدة أخرىو
إن . ة يف معظم األحوالجاورتا بين دول غير معلى أنه عموما حتديد الديناميكية

اىل سعيان يو، ن راغبان باحملافظة على الوضع القائمالعبا يل ومصر هما حالياًإسرائ
إعادة هندسة إىل وبدرجة أقل تركيا، تسعيان  ،بينما إيرانتفادي موجات الصدمة، 
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وقوى تعمل ة وكالبالأدوات تعمل لها شغيتتميز إيران بتو. لصاحلهما النظام اإلقليمي
تبسط و. واليمن يف كل من العراق وسورية ولبنان أصبحت اآلن العباً مسيطراً يف السر

اآلن إىل شرق  نها وصلتإ ، حتىالطويلة يف مناطق أخرى أيضاً طهران أذرعها
  .دول القومية الثالث األخرىأفريقيا، وآسيا الوسطى، وهي تؤثر يف ال

ة بين بعض الدول القومية األربع، فإن احلسابات ة القائمنافساملمن رغم وعلى ال
ف واليوم، يمكن بالفعل وص. االستراتيجية ال تملي عالقة حتمية حمددة فيما بينها

يف    4،)والعربية السعودية(إسرائيل ومصر  ثالثية األقطاب، حيث تتناغم ديناميكية
 ،مستقبلية ممكن ياتديناميكل واسعاً اًبيد أن طيف. تركياكل من إيران و مع هاتنافس

" لعبة كبيرة"متعدد اجلوانب على النفوذ ومواطئ القدم، أي نوع من  وقد يتضمن سباقاً
)Great Game (حلف الطوق اخلارجي"عودة  5:الشرق األوسط يف تدور رحاها "
)periphery pact ( عندما شكل العبون غير  خمسينيات القرن العشرينالذي تشكل يف

ل السنية احلالية؛ حلف ؛ استمرار التعاون بين إسرائيل والدوعرب جبهة ضد العرب
 - 1992 لى غرار التحالف خالل السنوات العشرع( استراتيجي تركي - إسرائيلي
مشابه للتحالف اإلسرائيلي مع الساللة (إسرائيلي  - ؛ وربما أيضا حلف إيراين)2002

بناء  أي اصطفاف للقوى ممكناملستقبل تكشف أن  ىلإإن نظرة ويف الواقع، ). البهلوية
  .كل دولة من الدول القومية األربع ساباتعلى التفسير املتغير حل

 امملكت: يلة من الالعبين اإلضافيينتشكثمة املنظومة اإلقليمية،  من نوبإىل اجلو
ت املمالك عاصفة ، جتاوزحتى اآلنو. سعودية، وإمارات اخلليجوالعربية ال األردن

في ف. متواضعة حتمل حتديات جوهريةعلى  بعضها قدرة أنمع  "الربيع العربي"
أغلبية  ]أصلها من احلجاز أن املقصود[ األردن، حتكم أسرة من أصول سعودية

ويف الوقت نفسه، تكتسب . من سورية والعراق الجئون البالد غمرفلسطينية، يف حين 
على  هاشميةاألسرة الاحلركة اإلسالمية قوة، األمر الذي يثير خماوف حول قدرة 

من الوافدين األجانب، وهي موطن ألقلية شيعية  كبيراً وتضم السعودية عدداً. البقاء
آل  قدرةهناك قلق حول و ،اهتزازاً أكثر قد أصبحت منظومة الدولةو .ميالة إىل التحدي

احلفاظ العبي  فئةمن  هي أيضاً) قطر] إمارة[باستثناء (املمالك إن . على البقاء سعود
  .ع القائمالوضعلى 
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. ةمتناميإن اجملال الواقع بين الدول القومية األربع واملمالك اجلنوبية يشهد عاصفة 
 ، بشكل رئيسي بالنسبة للجزءلهذا اجملال كية حتليل ديناميلوحبالفعل، يتعذر رسم و

)segment( سياسية واجتماعية  وهيكليات التفكك الذي يعاين ملنطقةالسني من ا
سنية، ال تمتلك  "تنظيمات"عالوة على ذلك، إن ما يدعى . اضطراباتضعيفة، و

 مراراًفالوالءات والهويات تتغير  ،منظمةبالضرورة بنية جلية أو آلية صنع قرار 
التنظيمات  والعديد من نشطاء. إىل اجلهاد العاملي احمللية من النزعة راوحت، وتوتكراراً

ومن غير املؤكد إن كان . ةثنياإل السكان احملليين خلفية اجلهادية ليسوا من نفس
املستقبلية، لكن من املرجح أن  إمالء الديناميكيةواصلون يالالعبون احلاليون س

امتين، م جمموعات مسلحة باجلماهير والرأي العام الصاهتزاز منظومة الدولة، وحتكّ
  .السمة الغالبة للجزء السني من املنطقةوعدم االستقرار، سوف يبقى 

 التي تشكل هيكليات )segments( قطاعات من الشعبإن الفذلك، من نقيض الوعلى 
: ة مثلمتميزتتكون من جمموعات إثنية ودينية  ،تنظيمية وسياسية أكثر تماسكاً 

). مثل العلويين(هم ؤ، وبالتأكيد الشيعة وحلفا)وبدرجة أقل الدروز وسواهم(األكراد 
تعتمد استراتيجيا بوضوح، و ملنطقة أهدافها السياسيةيف االشيعية  قطاعاتال وحتدد

يواجه الشيعة حتديات و. إيرانية مرشدة ها يدٌتقود عقالنية، وجتسد بنية هرمية
يشكلون فيها أقلية، لكن إيران تزودهم بدعم  التي ماكناألة، أساساً يف شديد

املنظومة  تسعى كون األمر ممكناًما يحيثو .استراتيجي، وقدرات صناعية، وخبرة
ط املنطقة كونها تربلأصبحت منطقة القصير،  هكذاو .يتواصل إقليم شاءإن الشيعية إىل

  . يف سورية، مركز ثقل يف احلرب الدائرة لعلويينمنطقة اب الشيعية يف لبنان

بيكو  - يف منطقة سايكس املستقبلية للنظام الشيعي الديناميكية يؤثر يف تشكيلقد 
اعتماداً  يف التمدد إيران أن تفرط تمالاحو ، من جهة،التوتر القائم بين مزاياه النوعية

فراط يف التمدد يف هذا اإل معنىو .، من جهة ثانيةلفاءاحلقدم والتكديس مواطئ  على
اقتصادية، وعسكرية، : تكاليف باهظة زائدة تتطلبمراكمة التزامات  هو السياق

عاف قد يؤدي إىل إضوهذا . باملشروعية صلة وذاتداخلية،  - لوماسية، وسياسيةودب
تزامات حمددة بال د نفسها مثبّتةإىل تخليها عن بعض جهودها، أو إىل أن جت وأإيران، 

إن  .ملسائل أخرى تستطيع أن توليهاالهتمام الذي  حتد من وأتقيد حرية حركتها 
األميركية،  نداألرجنتين أو والية ميريال قتصاداشبيه ب املوارد اقتصاد إيران جلهة
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ومع  .ت املشحونة باالحتكاكساحاعدد متزايد من ال اخللكنه يعمل يف آن واحد د
سكان حمليين ووكالء،  استخدام إن النمط الذي تعمل بموجبه إيران، املبني علىف ذلك،

من ومعينة، ب ويف جوان. ت متعددةساحاالتكلفة االقتصادية النخراطها يف  يخفض
مسار عمل هو ، وإنما أو مرهقاً  مزعجاً ليس بالضرورة حتكاكاالوجهة نظر إيرانية، 

أن إيران ال  مع ذلك، ال يستطيع أحد أن يؤكدو. يمكن احتمالهمفضل، أو على األقل 
من كونها متورطة بمستويات متباينة ىل إ ، نظراً)من أي نوع(ة كبيرتتحمل أي تكلفة 

 حمليين؛ وتستفز ًاها وسكانءفهي تدعم وكالت؛ ساحااحلدة يف عدد متزايد من ال
أن تدير  ويتعين عليها. ينخرآوالعبين  وإسرائيل وتركياومصر  عوديةالعربية الس

  .شعبة من املصالح واالستراتيجياتشبكة معقدة ومت

ية املستقبل يف الديناميكيات العاملية تؤثر أيضاًإن القوى الكبرى فبطبيعة احلال، و
نت ، كا1991عام ليف احرب اخلليج األوىل  عقبتأ عاماً 15وعلى مدى . للمنطقة

لشرق األوسط يف مرحلة على منطقة ا األوحد الواليات املتحدة األميركية هي املهيمن
غير أن حربي أفغانستان  ،)Pax Americana(تبدو حمكومة بالسالم األميركي  كانت

إدارة أوباما، إىل  منه أكثرو، )يف آخر عهده(إدارة جورج دبليو بوش  اوالعراق أوصلت
 العنصر اطر هواخملتكاليف والستعداد األميركي لتحمل فيها تراجع اال نقطة أضحى

 ويشكل. ن أهداف السياسة األميركيةم أما العنصر املتغير فيتكون .الثابت يف املعادلة
ات املتحدة يف عدم الوالي وثبات تماسك على نموذجاًالتحدي النووي اإليراين 

يف أهداف  م التماسكعدما نتج عن ذلك من و ،تكاليفالاطر واخمل استعدادها لتحمل
وعلى نحو مماثل،  .كل ثابتآإن أهدافها تشهد مسار تف، ويف الواقع .العامة سياستها

الربيع "على سبيل املثال، (قراءة اخلريطة يف صعوبة كبيرة الواليات املتحدة  واجهت
، ويف ترجمة هذه )على سبيل املثال جتاه األسد(يف حتديد سياسة عامة ، و")العربي

إذا كانت الواليات املتحدة يف عهد أوباما ال  ما وليس من الواضح. إىل واقع السياسة
يف مواجهة حمور  ،يكشف جبهة حلفاء ينبغي تعزيزهاتزال ترى العامل من منظور 

بل أسوأ من ذلك  ،جتاه حلفاء كان أوباما نقدياًفمن ناحية، . أعداء ينبغي إضعافه
ه وأعداء حلفائه ئاسترضاء أعداإىل  حالياً سعى، يف حين أنه ي)اه مبارك، مثالًجت(
ر أن حتقيق ما يقدّ ولعل أوبا. قيمة الرعاية األميركية ه منكل ذلك قلليو. )ن مثالًإيرا(

  .همصراعاتلية وأقل تكلفة من دعم حلفائه يف اعأكثر ف توازن مع أعدائه
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امة من القضايا اله كثيرنطن وإسرائيل بشأن واش هناك وجهات نظر متضاربة بين
ة يف يئايوأزمة األسلحة الكيم 6،"اجلرف الصامد"عملية ومثل امللف النووي اإليراين، 

كيف ستكون سياسة الواليات  رال أحد يستطيع أن يقدّ. رئيس السيسي، أو دعم الةسوري
التبدل على نحو يجعل  يفبيد أن الواقع األميركي آخذ  ،املتحدة يف عهد الرئيس املقبل

تشهد بالفعل، و. ض أن األمور ستعود إىل ما كانت عليه قبل أوبامامن اخلطورة افترا
لكونها آخذة بالتحول إىل دولة مستقلة على  جيوستراتيجياً يات املتحدة حتوالًالوال

أضف إىل أن الديمغرافيا األميركية آخذة . صعيد الطاقة، ومصدرة كبيرة للطاقة
ى إسرائيل أن تتهيأ حلقيقة تراجع عليتوجب و .لعاملا تهامعها رؤيتتغير بالتغير، و

  7.االهتمام األميركي بها وبمنطقة الشرق األوسط

  بيئة مضطربة يف مواجهة إسرائيليةاستراتيجيا 

 احلؤول دون حدوثالوضع القائم ويعمل على  استمرار يحبذ إن إسرائيل هي العب
وعين ن سرائيلإ تواجه وبهذه الصفة،. تهديداتدون نشوء و، اتغييرات غير متوافق عليه

من خالل  يف واقع ال توافقيلفرض تغيير  ن ساعينالعبياألول، يشمل . من التحديات
ن ويتكون هؤالء الالعبو. و غير املباشرة، أو القوة الناعمةاستخدام القوة املباشرة، أ

 هملكن ،ولتيينغير دن يالعبدرجة أقل تركيا؛ قومية مثل إيران، وب دول :من اليوم
؛ بعض التنظيمات )مثل حزب الله( فوق الدولة مع قدرات جمة نظاممن  يشكلون جزءاً
، يف احلقيقةو .تفكك الدولة القومية العربية العبين يجسدون عوارضالفلسطينية؛ 

والعبين هم  ،)مثل إيران(ينبغي التمييز بين العبين هم أنفسهم السبب اجلذري للتحدي 
و الواقع فه ،ا التهديد الثاين إلسرائيلأم"). داعش"مثل تنظيم (شكلة أخرى مل أعراض

قابليته وسية واالستراتيجية املهتزة، يف ظل هيكلياته السيا احلايل للنظام اإلقليمي
ويف الواقع، . فيهيُعتدّ به قابل للطعن ويف هذه البيئة، أي افتراض  . لّبالشديدة للتق

  .به مسلماً مكن أن يعتبر أمراً ي ليس هناك شيء

ئيل والتهديدات التي تواجهها جتعل مصاحلها متماشية مع مصالح إسرا إن أهداف
ملؤسسة العسكرية، ين، مثل احلكومة املصرية املدعومة من اخراآلقائم الوضع الالعبي 

ثة يف القاهرة، وخطر سقوط للكن، هناك خطر اندالع ثورة ثا. هاشم يبنوآل سعود، و
ة احلالية إىل نظريف حتويل الوبالتايل، ثمة خطورة . يف الرياض وعمان امللكية

يف  يمكن طرح مقولة أن الصدع الرئيسي ومع ذلك،. يمكن التصرف بموجبه افتراض
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من النزاع  بقي ما نأاإلسرائيليين، ويعد اليوم خط املواجهة بين العرب ومل  املنطقة
كانت دول مثل لقد  .النزاع مع الفلسطينيين هو ،بشكل أساسي ،العربي – اإلسرائيلي

 كة يف تشكيل أنظمة استراتيجية داعمةأيضا شري ها كانتعدوة إلسرائيل، لكن ريةسو
 معروفة على سبيل املثال، العلويكم حلمفاصل ضعف ا وكانت. لالستقرار عموماً

 إزاء النظام أسست إسرائيل ردعاًوقد . عسكرياً هاويف متناول بالنسبة إلسرائيل،
 وقابالً العلوي عقالنياً كان سلوك احلكمو. توازن استراتيجيل ل أساساًشكّ] السوري[

وهكذا، . كان يتمتع بقوة فرض سلطته على كل سورية ،2011عام الللتوقع، وحتى 
باإلضافة إىل ذلك، يعود الفضل إىل . قام بدوره املسند إليه يف النظام االستراتيجي

 حد ما إىل بيكو املصطنعة والضعيفة، يف أن إسرائيل كانت معزولة - دول سايكس
  .إيران وتركيا عن عن الدول األقوى يف اجلانب اآلخر، وبشكل رئيسي

: حتديين بالنسبة إلسرائيل تفكك الدول القومية العربية ولّدملا آلت إليه احلال،  ونظراً
االستقرار احمللي على حدودها، وتغلغل يف العمق، مباشر وغير مباشر، إليران زعزعة 

رائيل سبالطبع ال يسع إ. حدود إسرائيل منطقة قريبة من داخلآخرين،  والعبين بعيدين
لكن يبدو أن البدائل هي إما أن . على حدودها قفمن ي) يف مقابل أن تؤثر يف(أن تقرر 

يصعب حتديدهم  يكون لها خصوم أقوياء عقالنيين ومتماسكين، أو خصوم ضعفاء
  . وتوقع أفعالهم

ما  ]ملناطق واقعة[ دسة السياسيةتعاين إسرائيل من نقطة ضعف تنافسية يف الهن
وبناء عليه، حتى   8.، فشلت يف أغلب األحيانوعندما جربت هذا الطريق. وراء حدودها

يمأله  فراغنشوء بالدول القومية العربية والهيمنة األميركية  كل من أفول تسبّبلو 
  حتاولينبغي أال -جلهاديين والروسمن اإليرانيين واألتراك إىل ا –العبون متعددون 

من هذا االعتبار، ومن  وانطالقاً. سياسياً ما وراء حدودها ةهندستسعى لسرائيل أن إ
الدائرة يف  "اللعبة الكبيرة"اعتبارات التكلفة كذلك، ينبغي أال تشارك إسرائيل يف 

ولكن، قد . الستيالء على مناطق نفوذ ومواطئ قدمالتسابق ل منطقة الشرق األوسط، أي
. لديها مصالح حيوية حيثقريبة من إسرائيل ناطق إىل م" بيرةاللعبة الك"تصل 

  .ينشأ ما وراء حدودهاعينيها عما  كذلك أن تغمض إسرائيل ال يمكن، تايلبالو

يف النظام  بالقوة جلم العبين يسعون لفرض تغيير علىيتوجب على إسرائيل أن تعمل 
 حتى لو كان تعاوناً  –تعاون لعبر ا ،جزئياً ،الناشئة تهديداتالاحتواء  علىمي، واإلقلي
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وعلى إسرائيل أن . ينمكنمع أكبر عدد ممكن من الالعبين امل - ومتكتماً وهشاً  قتاًوم
يف ما يخص قطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، (تواصل بالتأكيد التعاون مع مصر 

تهديدات داخلية  أمن األردن من حماية ، وأن تسهم يف)ومصالح مشتركة أخرى
. لسعوديةيزة املصالح املشتركة مع العربية امل عير أهمية قصوىت وخارجية، وأن

   9األكراد،: وأن تشارك يف تمويل جمموعات إثنية مثل أن تسلح على إسرائيل ينبغيو
ومن من املصالح املتعارضة،  اًحمدود اًإلسرائيل وروسيا عدد نإ. والدروز، وآخرين

يف  ستقراراال دعم طريقة بشأن لهنا، فإن احلوار بينهما ممكن على سبيل املثا
هناك  ،من ذلك بل أكثر. على مصالح روسية أو إسرائيلية ؤثر عكسياً، بحيث ال يسورية

جبهة "، مع جمموعات حملية مثل وهشاً قتاًون مإمكانية لتحقيق توازن، حتى لو كا
ية فبالنسبة إلسرائيل واجملموعة احملل. يف جنوب مرتفعات اجلوالن السورية "النصرة

 .منع إيران وحزب الله من تأسيس موطئ قدم يف تلك املنطقة األهم هوجلبهة النصرة، 
خصمين "ا بوصفهم(وهكذا يمكن على األقل التوصل إىل حالة من التجاهل املتبادل 

 وقابلة ألن تنحل يف أي حلظة، تبقىضئيلة  مكانيةاإل كانت هذه ولئن"). غير متقاتلين
 إجراءات الكبححلد األقصى من تطبيق اث من أجل السعي احلثيفيما يتصل ب إيضاحية

 عالوة على ذلك، من الضروري إجراء تقييمات .قتةوم كانت واالستقرار، حتى لو
بالتمركز يف مرتفعات اجلوالن " داعش"تنظيم  ،مثالً ،هدد متواصلة للوضع، حتى إذا

  . مفضالً حزب الله هناك تواجد يف الواقعفقد يكون ، السورية

أكثر يف تشكيل قواعد  مالئماً قد يكون شريكاً ، ولكنهقوة أكثر تهديداًإن حزب الله هو 
ويف بيئة غير مستقرة، ال يستطيع أحد افتراض أن خطوة من هذا . لعبة متفق عليها

قتة وجراءات املولكن، من شأن سلسلة من اإل. اًومستقر واقعاً ثابتاً وع سوف تنتج الن
أن تتوافق القوة العسكرية مع أيضاً ينبغي و .ضطراباتأمواج اال تساعد على ركوب أن

عمليات بعيدة املدى، نفذ اجليش اإلسرائيلي  سبق أن قدل .بيكو – واقع ما بعد سايكس
قد يكون اجليش و. افهاوحمدودة بمواردها وأهد ،هابطبيعت صغيرة جداًلكنها كانت 

 حتى توجيه ،بإظهار القوة، وألول مرة باًمطالَ قليدية،إىل جانب قدراته الت ،اإلسرائيلي
غير حماذية هي دولة قومية قوية التي ضد إيران،  ضربة عسكرية واسعة النطاق

فمن . االتساعيف دولتيين آخذ الغير  باإلضافة إىل ذلك، إن طيف األعداء. إلسرائيل
 نطاق تنظيم حرب عصابات، من إىل ما هو أبعدالذي يتوسع  هناك حزب الله جهة،

التي  درات تسمح له بالعمل من عمق أرضهلديه قكما أن  ،ويكتسب قدرات دولة قوية
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فإن حملة عسكرية ضد حزب الله لها  وبالتايل،. أبعد من جمرد لبنان إىل تمتد اليوم
 تنظيمال امثله هذيوحدوده والتهديد الذي العمليات  مسرح م انعكاسات جلهة حج

  .إلسرائيل

الطابع  ا أن نعترف بمحدوديات القوة ضد تهديدات جهاديةباإلضافة إىل ذلك، علين
لكن هناك صعوبة  إن القوة العسكرية قادرة على إزالة تهديدات ملموسة،. غير دولتيةو

عندما يكون السبب اجلذري هو ف .واقعاً خمتلفاًتمثل  نهائية إيجاد دولشديدة يف 
د عارض، تستطيع القوة كون التهديد الناشئ عن ذلك جمريتفكك منظومة الدولة، و

 ما وراءتقع العسكرية معاجلة العارض، لكنها ال تستطيع إعادة بناء منظومة دولة 
الالعبين، من الصعب تراخي البنى السياسية وتعدد  بفعلوعالوة على ذلك، . احلدود
لذلك، يف  وتبعاً. ما ينتج عنه من واقع سياسي، وسلفاً حمصلة الفعل العسكري تقدير

  .حمل تساؤل الرامية إىل تغيير الواقع جدوى العمليات العسكرية اق، تبقىهذا السي

  إيران تخترق الفراغ العربي

إسرائيل، قررت بين إيران و عداوة وجودضرورة  احلسابات االستراتيجية ال حتتم بينما
ويوفر ضعف نظام . الرئيسيين إسرائيلأحد خصوم يف موقع نفسها  إيران أن تضع

من . إلسرائيل استراتيجي رئيسي لتحويل إيران إىل حتد جاهزاً ياقاًبيكو س - سايكس
 ما مضى، أي، تهديد متناظر مصدره دولة جماورة يف تهديد كان أولياً تضاءلجهة، 

نتج الضعف العربي ة ثانية، يُمن جهلكن و ،قوة عظمى مناهضة من تستمد دعماً
هضبة (ائيل مصالح حيوية إلسرفيها مالئمة لتغلغل إيران يف عمق مناطق  اًظروف

  ). مر، مضائق باب املندب، وغيرهااجلوالن السورية، لبنان، قطاع غزة، البحر األح

هو خارج  سهابإإن تناول هذه املسألة ب .بيد أن التحدي الرئيسي هو املسألة النووية
ة عتبة نووي أو دولة ةلكن يكفي القول إن حتول إيران إىل دولة نووي نطاق هذه املقالة،

 ؛ينطوي على انعكاسين ،)امتالك أسلحة نووية متى شاءت مع قدرات اختراق تتيح(
إن اجلزء األكبر من صياغة مفاهيم عالقات نووية ينبع من  .، هو التهديد املباشراألول

 نظام نووي جنينيعندما يتعلق األمر ب أقل صلة اهيماملف هلكن هذ .اردةاحلرب الب
ة وتشكل خطوة لها مسوغها عملي" األوىل الضربة"ن تكو حيث العبين إقليميينبين 

قد ف. اإلقليمية فهو التأثير السلبي على الديناميكية أما االنعكاس الثاين  10.العقالين
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إيران  ازدياد قوةهيمنة إيرانية متزايدة،  :ما يلي "اروندپاصندوق "من  يخرج
تسليح نووي ، طرافأل، سباق تسلح نووي متعدد انوويةأدنى من وكالئها يف نزاعات و

  .سلحة غير تقليديةألنظمة حكم ضعيفة، وفقدان السيطرة على أ

 نوويال أخطأت إسرائيل عندما حاولت أن تكون القوة احملركة لتدويل التحديلقد 
، وعملياً .ألزمةالنتيجة النهائية لب فيما يتعلقتضاءل نفوذها  وأدى ذلك إىل ،اإليراين

 تهغاصي أن إىل نظراً ،سرائيلإل بالنسبة املعيار األدنى إىل ال يرقى ترتيباً هذادعى است
. ح أقل على احملكمصال ولديهم قبل دبلوماسيين يخشون اجملازفةمن ستجري 

ىل تخلي إ ن قبل الالعبين املتعددين مل تؤداملتخذة حتى اآلن م جميع اإلجراءاتف
حتقيق هذه  ألجل ورة تكتيكياًوتواصل إيران املنا .النووية ران عن مقاصدهاإي

 عقد صفقة مع إيرانتسعى إىل ىل أنها ويف اخللفية، تلمح إدارة أوباما إ. املقاصد
بيكو،  - ة تضاؤل مسوغ سايكستسهم يف ترتيب منطقة الشرق األوسط يف حقب

الكبرى على املسألة النووية،  الصفقة وقد ال تقتصر  11".السالم األميركي" وتضاؤل
من مرتبة عارض  تصاعد خطرهي ذال" (داعش"رية، وتنظيم تشمل العراق، وسو وربما

يكون أوباما  وقد. نستان، وسواهابعض اجلوانب يف أفغاو، )إىل مرتبة مشكلة جذرية
 تغيّرفإن . جذرياًريطة سياسية إقليمية خمتلفة وخل ،مع إيران لتوازنٍ جاهداً  يسعى

خريطة إسرائيل هذا فمن احملتمل أيضاً أن يغير واقع ك، ها فعالً فإيران مواق
أن ر، فإن التقييم املعقول أكثر هو جوهري للتغيي لكن يف غياب سبب. االستراتيجية

عن  فضالً الواليات املتحدة، عليها اتعرضه املكافأة التي ةريران سوف تستغل جزإ
  . قدماً أهدافها احلاليةمن أجل دفع  ،األميركية االعصتفادي فرصة 

 رتكز إىلحتواء إيران بشكل عام ينبغي أن تاالهادفة إىل  ليةإن االستراتيجيا اإلسرائي
لين ، من الضروري استغالل الفرصة اجلديدة للتعاون مع فاعأوالً . أساسيةثالث ركائز 

ومن املمكن حتى درس إمكانية  .الهيمنة اإليرانية من املنطقة بهدف احلد من توسع
 من أجل – يها إيران أيضاًل فتعم احتكاك حلبات يف تنشط عناصر التيالتعاون مع 

، من ثانياً. ملتعددةا ن بحكم التزاماتها يف هذه احللباتإيرا الثمن املنتزع من زيادة
، وتطوير القدرة )ها فقطوليس ضد وكالئ(القوة مباشرة ضد إيران  الضروري إظهار

بشكل "على إسرائيل أن حتبط  ثالثا،. عسكرية واسعة النطاق ضدها ةبعلى شن ضر
. ا مصالح حيوية، تهديدات ملموسة خمتارة يف مناطق لديها فيه)kinetically( "نشط
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لدفاع عن مصاحلها احليوية ينبغي أن تسعى إسرائيل لفلة النووية، أما بالنسبة للمسأ
لكن إذا تبين بوضوح أن الواليات املتحدة تصر على جتاهل . بالوسائل الدبلوماسية

ينبغي عليها أن تلتمس الظروف فل خيار آخر، رائيليس أمام إس همواقف إسرائيل، وأن
  .على برنامج إيران النووي ها احلصول على تأثير أحادي اجلانبالتي تتيح ل والوسيلة

  دولة فلسطينية واملوجة املعادية ملنظومة الدولة

العربية املناهضة القوى زيادة قوة عقبه من أبيكو، وما  - إن تقلص نظام سايكس
الهيمنة اإليرانية، ينطوي على عدد من االنعكاسات على تزايد و ملنظومة الدولة

، على الرغم من غياب حل للمشكلة الفلسطينية، حصل تقارب أوالً .املسألة الفلسطينية
للمشكلة  أن حالً يبدوو. بين إسرائيل واألنظمة العربية التي جنحت يف البقاء

؛ )اًضمنمفهوم ر تغيّيف األساس ذا مع أن ه(للتعاون  مسبقاً الفلسطينية مل يعد شرطاً
 إسرائيل يف املواجهة إىل جانب األنظمة العربية الباقية وقفت إن غالبيةبالفعل، و

  .يف قطاع غزة ةاألخير

 فتراضلة تضعف االيرات اإلقليمية وصعود قوى معادية ملنظومة الدو، إن التغثانياً
اعتلت حركة فتح خشبة قد ل. ورإقامة دولة فلسطينية على الف القائل بضرورةاملنطقي 

لكنها  ،وحزب البعث ح إبان املوجة اإلقليمية الثانية أسوة باحلركة الناصريةاملسر
ت وتهم تصوراداخلية وتعاين من إىل الشرعية ال رتفتقأضحت اليوم بيروقراطية هرمة 

قوة الن أ، املفارقات الغريبةمن و .باقية املفاجئ هو أن حركة فتح ال تزالو .الفساد
 وعلى الرغم من اخلطاب .اجليش اإلسرائيلي ،إىل حد كبير هي التي تطيل بقاء سلطتها

وضع ال وحتى العنف، هناك توازنان متينان وخفيان يدعمان والدبلوماسية املنمّق
يش بعد انسحاب اجلستبقى  حركة فتح كانت فيما إذاالسؤال األول، هو . القائم

يالئم حركة  وضع القائمهو حقيقة أن ال ،لثايناو .اإلسرائيلي من الضفة الغربية
زء من جماعة هي ج" حماس"إن حركة إذ  ،تفاق مع إسرائيلاالأكثر من " حماس"
" اجلهاد اإلسالمي الفلسطيني"، وحركة )وتستفيد من دعم تركيا" (اإلخوان املسلمين"

لتي وا دل العداءالتي تتبا ةالتنظيمات الثالث وتبدو فكرة أنه يمكن تعليب. إليران تابعة
دولة ساعية للسالم  مع عناصر فلسطينية حملية قوية ضمن ثل أجندات متناقضة،تم

، إن ضعف ثاًلثاو .يةعملالظروف ال بعيدة للغاية من منظور ومستقرة ومتماسكة،
بأن الدفاع عن  القائلة الفكرية ةدرسامل البنى السياسية يعززان انقالبوسرعة 
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 وبالفعل، إن الترتيبات األمنية. ز على اتفاقات دوليةإسرائيل ال يمكن أن يرتك
كما   12.كانت ستنهار اليوم لو أنها طبقت ،سوريةل املقترحة يف املاضي بالنسبة

نه أدى إىل أل نظراً على دروس مهمة 2005سحاب من قطاع غزة عام االن ينطوي
 نشوءاط حبإة حرية عمل إسرائيل يف يف قطاع غزة وخسار" فتح"حركة  سقوط نظام

قطاع [اجلزمة العسكرية على أرض  وجودالتهديد الناشئ من عدم و. هناك تهديدات
 القطاع بلغت كلفتها أقحم إسرائيل حتى اآلن يف ثالث عمليات عسكرية يف ]غزة

بيد أن التهديد  ،)الكلفة الفعلية أكبر بكثير(مليار شيكل  20ة أكثر من يتراكمالرسمية ال
وهناك تهديدات يمكن إحباط . ل مكرهة على العيش يف ظلهوإسرائي مل تتم إزالته

وهذا . هانشوئ فور كلفة معقولةبروزها، غير أن التحدي يكمن يف إزالة هذه التهديدات ب
بروز تهديدات ل اجلانب أحادي منعز االستراتيجيا اإلسرائيلية على ترتكيستتبع أن 

جملازفة والتعامل مع وليس على ا - وسط ونهر األردنبين البحر األبيض املت
  .التهديدات بعد أن تنشأ

جتاهل حقيقة أن املسألة الفلسطينية تواصل إقالق عالقات  مع ذلك، ال يستطيع أحدو
إحباط يف  التي تعتبر سبباً إن املستوطنات .متزايداً ثمناً كلّفهاإسرائيل مع الغرب، وت

إسرائيلي وسع  تدي إىلترتيب سياسي مستقبلي، من شأنها أن تؤالتوصل إىل إمكانية 
مع جدوى استمرار السياسات [كافىء دفع ثمن سياسي واقتصادي غير متمفرط و
ة فلسطينية يف قامة دولإوبالتايل، يتوجب على إسرائيل أن تعرض هدف . ]احلالية

دون قيد أو  قف النشاط االستيطاينقية من خالل وصد هتضفي علياملدى البعيد، و
هدف غير الالوقت نفسه، على إسرائيل أن تعترف بأن هذا  ويف. من جانب واحدو شرط،

ستحتفظ إسرائيل  حتى يف زمن السلم وتصر على أنه ،قابل للتحقيق يف الواقع احلاضر
تهديدات يف املنطقة الواقعة بين البحر األبيض  نشوء ،منع من جانب واحدأن تبحرية 

  .املتوسط ونهر األردن

  استراتيجيا اجلدار، حتالفات،
  فراط يف التمددفع إيران إىل اإلود

أنظمة احلكم . العربي يفقد حدته لعدة أسباب - بعد مائة عام، بدأ النزاع اإلسرائيلي
 أصبحت -السعودية، وممالك اخلليج مصر، األردن، العربية –العربية التي بقيت قائمة 

 فعلياً  تعدالعراق، وليبيا ملولدان مثل سورية، بُإلسرائيل؛ و حليفةباملعنى العملي، 
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وعالقات اخلصومة مع حزب الله وأمثاله تنبع من سياقات إيرانية أكثر ؛ موجودة
إن إسرائيل جمرد هدف من جملة فة، ما يتعلق باجلهاديين السن منها عربية؛ ويف

  .بعد وضع هذه احلقائق يف االعتبار، يبقى النزاع مع الفلسطينيين قائماً. أهداف عدة

 نسعواجلديد يفصل بين العبي الوضع القائم وأولئك الذين يإن خط الصدع الرئيسي 
 أيضا هذا الصدع اجلديد يتيح. لواقعمع اتوافقي  غيرقسري و تغيير إىل إحداث

. زاألكراد، والدرو: مع دول عربية ومع جمموعات حملية وإثنية مثل اًحتالفات وتعاون
عالمة  رتفع، حيث توالعاصف لهلاملهإضايف يمثله الواقع اإلقليمي  وهناك حتد

وعليه، ينبغي أن تستعد . به ال شيء يعتبر مسلماًحيث استفهام فوق كل شيء، و
  .اضرخطر من الطيف املرئي يف الوقت احلإسرائيل ملواجهة طيف من االحتماالت أ

حمدود املوارد وقدراته يف الهندسة السياسية ألطراف  اإن إسرائيل، بوصفها العب
ط تور ويجب أال. دفاعية" استراتيجيا جدار"أن تركز على  اىل ثالثة ضعيفة، مضطرة

على  لكن. مناطق عربية ما وراء احلدوديف مغامرات داخل  هاموارد بددتأو نفسها 
إيران إىل  انزالقإسرائيل أن تتعاون مع أي كان من أجل كبح الصدمات وتعميق 

من  ،بتواضع ة العسكريةالقو ،دورياً على إسرائيل أن تستخدمو .التمدد املفرط مستنقع
إلسرائيل فيها مصالح حيوية يوجد إحباط تهديدات ملموسة خمتارة يف مناطق  أجل

الدفاع أو حملة عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله، : ت فريدة مثلحاالاستثناء ب(
  ).عن األردن، وغيرها

إلضافة مصالح حيوية، با يف عمق مناطق عربية حيث إلسرائيل إن التغلغل اإليراين
 ، بلبهدف إظهار القوة ]عسكرية[يفرضان على إسرائيل بناء قدرة  إىل التهديد النووي،

. غير جماورة إلسرائيلهي دولة قومية قوية التي شن حملة واسعة ضد إيران، وحتى 
تأثير  الظروف والوسيلة إلحرازالتأكد من على األرجح، ستحتاج إسرائيل إىل و

  .و امتالك أسلحة نوويةر إيران نحعلى مسا بمفردها

عن مقيدات  فضالً بيكو - م سايكسنهيار نظاا بالنسبة للمسألة الفلسطينية، فإن أما
من جهة، على إسرائيل أن حتافظ ف. يف ممر ضيق إسرائيل حترك حرية جارية، يحشر

املدى يف ة هدف إقامة دولة فلسطيني قدر اإلمكان، وتعرض على عالقاتها مع الغرب
إقامة  اتة ثانية، عليها أن تعترف بصعوبمن جهو .مد االستيطان فوراًوجت ،البعيد
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 أطر الدول فيه وقت تتفكك، بالضبط يف وتبيّن هذه الصعوبات عملياً دولة فلسطينية
. العداء ة متبادلةبالفصائل الفلسطينية املتعددة أجندات متضار تبنّىوت ،العربية

 2005اتها يف قطاع غزة عام من فقدان قدر إسرائيل أن تتعلمعلى وينبغي 
عقبت ذلك والتي خاضتها يف أومن احلمالت العسكرية الثالث التي  ،] االنسحاب[

ن تظهر إىل إقطاع غزة من دون أن تتمكن من إزالة التهديد، أن هناك تهديدات ما 
 .بثمن معقول من جذورها يصبح من املستحيل على ما يبدو اجتثاثها حتى الوجود

] إسرائيلي[عسكري  وجوداالستراتيجيا اإلسرائيلية على  نبغي أن ترتكزوبناء عليه، ي
  .يف الضفة الغربية تنشأ تهديدات أية يف غور األردن وعلى حرية إحباط
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