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  آفاق الفصل
  

  بعض التحديات االستراتيجية العربية
  أحمد سامح اخلالدي
  حسين جعفر آغا

  
اإلسرائيلية، ومدى  –عن الوجهة املستقبلية للمفاوضات العربية  بغض النظر

، يمكن )مثل نتائج االنتخابات اإلسرائيلية واألميركية(تأثرها باألحداث الطارئة 
يزال، يواجه جملة من التحديات االستراتيجية القول إن اجلانب العربي كان، وال 

البعيدة األثر، والضاغطة على طيف عريض من اخليارات واملواقف العربية السياسية 
 وإذا كان من الصعب حتديد مالمح الرد العربي احملتمل على هذه. والتفاوضية

من املهم  التحديات، أو كيفية معاجلتها ضمن اإلطار العام لعملية السالم، فإنه يبقى
ويبدو . بمكان حماولة تشخيص طبيعة املأزق االستراتيجي العربي وحتليل مكوناته

  :بعض أهم هذه التحديات على النحو التايل

  تصحيح اخللل)  ١(
  يف ميزان القوى بين العرب وإسرائيل        

من البديهي أن تعكس نتائج أية مفاوضات، بالضرورة، ميزان القوى القائم   
وضمن األوضاع احلالية واملرئية، من الواضح أن ميزان . طراف املتفاوضةبين األ

القوى اإلقليمي يرجح إىل مصلحة إسرائيل، ال بسبب تفوقها العسكري النوعي على أي 
تدور : وبكالم آخر. طرف أو تكتل عربي فحسب، بل نتيجة واقع األمر على األرض

املعادلة دفع اجلانب األقوى  وضع يحاول فيه اجلانب األضعف يف املفاوضات يف
يف مقابل التزامات ) أي األرض العربية احملتلة(نحو التخلي عن شيء مادي وملموس 

صعب تقدير صالبتها ومدى ديمومتها، بحسب وجهة النظر معنوية وسياسية ي
انسحاب إسرائيل بقوته  فرضهكذا، فاجلانب العربي ليس قادراً على . اإلسرائيلية

يف حال عدم جتاوب إسرائيل مع " أسوأ"ية، أو عبر التلويح بما هو العسكرية الذات
إسرائيل بمبادلة " إقناع"املطالب العربية كما أنه مل يجد، حتى اآلن، وسيلة كفيلة بـ



  ٣ ، ص)١٩٩٢ ربيع( ١٠ ، العدد٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية لصفلا قافآ
 

٢ 
 

األرض بالسالم، إنْ كان ذلك عبر أدوات الضغط السياسية، أو الدبلوماسية املعهودة، 
 .نتفاضة واملقاومة املسلحةمثل اال –أو أساليب العمل غير املباشر 

كيفية من هنا، يمكن القول إن أحد أهم التحديات االستراتيجية العربية هو 
، من خالل ترجمة اخللل يف ميزان القوى مع إسرائيل إىل مكاسب سياسية حقيقية

وضمن األوضاع القائمة واملرئية، تبدو اخليارات العربية يف التعامل مع . املفاوضات
فاخليار التقليدي للطرف األضعف، يف مثل . دودة يف األحوال كافةهذا التحدي حم

ومستعدة للضغط على اخلصم  قادرة قوة خارجيةهذه املعادلة، هو العمل على جذب 
لكن، وبعد زوال االحتاد . ميزان القوى وتصحيحه املباشر، وبالتايل ردم اخللل يف

، فإن القوة )رغم من حمدودياتهالسابق للعرب، على ال" الطبيعي"احلليف (السوفياتي 
اخلارجية الوحيدة املرشحة ملثل هذا الدور، أي الواليات املتحدة، غير مستعدة أو 

معنية بتصحيح ميزان القوى ملصلحة اجلانب العربي، بل إنها ملتزمة من حيث املبدأ، 
. الذي يشكل أساس اخللل" ضمان التفوق النوعي اإلسرائيلي"ومنذ أعوام عديدة، 

ألكثر من ذلك، أن النظرة األميركية السائدة تفيد بأن هذا اخللل بالذات هو من أهم وا
، يصبح لدى اجلانب "اخللل"ما يدفع اجلانب العربي إىل طاولة املفاوضات؛ فمن دون 

أنه يمكن اللجوء إىل خيارات أخرى ترى الواليات املتحدة فيها خطراً " أوهام"العربي 
  .لسالم واالستقرار يف املنطقة بصورة عامةعلى إسرائيل، وعلى فرص ا

يستتبع هذا، أن تصحيح اخللل لن يتم على يد الواليات املتحدة يف وقت ليست 
هنالك أية احتماالت لقيام قوة عربية ذاتية، أو كتلة خارجية أخرى قادرة على ضبط 

تكن مهما  –وتبقى الواليات املتحدة . الوضع االستراتيجي ملصلحة اجلانب العربي
إسرائيل قسراً للجانب العربي، " تسليم"غير معنية بـ –هوية اإلدارة يف واشنطن 

وعلى الرغم من أن املوقف . تعويضاً من عجز العرب عن حتقيق أهدافهم بأنفسهم
إىل احلد األدنى املقبول عربياً مما هو إىل املواقف التي اتخذتها  باألميركي يبدو أقر

ماالت الضغط األميركي املستقبلي على األطراف العربية إسرائيل حتى اآلن، فإن احت
" لين"ومن شأن أي . ليست، بالضرورة، أقل من احتماالت الضغط على إسرائيل

إسرائيلي يف اجللسات التفاوضية املقبلة أن يزيد يف حافز الواليات املتحدة على دفع 
قد يؤدي  –وللمفارقة  –كما أن التشدد اإلسرائيلي املستمر . العرب نحو تنازالت جديدة

لن يمكن احلصول على "إىل النتيجة نفسها، باعتبار أن الواليات املتحدة قد ترى أنه 
  .، من اإلسرائيليين، يف مثل هذه احلال"ما هو أفضل
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األميركي، وإنْ كان ال بد منه من أجل دفع  –هكذا، يتضح أن التناغم العربي 
ثر من وسيلة للتضييق على هوامش املبادرة عجلة السالم إىل األمام، قد ال يشكل أك

يدفع إىل اعتبار الدور  وهذا. اإلسرائيلية يف املديين القريب والوسيط على األقل
بمثابة أداة لوضع سقف للتجاوزات اإلسرائيلية  –يف أفضل احلاالت  – األميركي

نطقة، أي وللتطرف اإلسرائيلي، ضمن اإلطار العام املبدئي للسياسة األميركية يف امل
عرضة للخلل يف ميزان " املبادلة"وتبقى تفصيالت هذه . األرض يف مقابل السالم

  .القوى، وخاضعة له
أما يف املدى األبعد، فإن أهمية اخللل يف ميزان القوى قد تتآكل، يف حال 

وضمن سلسلة . التوصل إىل اتفاقية سالم شاملة ودائمة بين العرب وإسرائيل
احلد من التسلح، إجراءات (رتقبة املنبثقة من معاهدات السالم الترتيبات األمنية امل

 وأهميتها مرشحان القوة العسكرية، فإن دور )حتقق، انتشار قوات أمن دولية، إلخ
كما أن احتماالت اللجوء إىل القوة لألغراض الهجومية أو التوسعية، أو لقلب . للتضاؤل

ية وشبه حمظورة، باعتبار أن التزام األوضاع السياسية القائمة، ستصبح حمدودة للغا
هكذا، فإن . السالم يعني بالذات نبذ القوة كوسيلة لفضّ النزاعات بين األطراف املعنية

قد يشكل سبيالً لتحييد قدرة إسرائيل على استغالل تفوقها  –إنْ حتقق  –السالم 
ضروري أن العسكري النوعي واخللل يف ميزان القوى الناجم عنه، وإنْ كان من غير ال

فحالة السالم ستفترض  .يف املقابل مصداقييؤدي ذلك إىل بروز خيار عسكري عربي 
ال إلغاء احتماالت العمل العسكري العربي وحدها، بل العمل العسكري اإلسرائيلي 

جديد بين الطرفين بعيداً عن النماذج املستمدة من حالة " توازن"أيضاً، وبالتايل قيام 
  .نطقة حتى اآلناحلرب السائدة يف امل

  ضمان االلتزام األميركي) ٢(
  حيال عملية السالم      

مهما تكن حمدوديات الدور األميركي من وجهة النظر العربية، فهناك إدراك   
 لدعم فرص السالم، وإلبقاء اجملالعربي عام أن احلفاظ على هذا الدور حيوي 

هداف العربية املرجوة من مفتوحاً أمام إمكان حتقيق احلد األدنى املقبول من األ
غير قادر على ) يف ظل اخللل يف ميزان القوى(وإذا كان اجلانب العربي . التسوية

حتقيق أهدافه، اعتماداً على قدراته الذاتية، فإن أحد التحديات االستراتيجية األساسية 
عالة التي يواجهها، يكمن يف ضمان التزام املشاركة والرعاية األميركية املستمرة والف
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وهامد، أو حتى خروج أميركا من للمفاوضات، وعدم حتولها إىل جمرد وجود رمزي 
  .مسار التسوية كلياً يف أسوأ احلاالت

اإلسرائيلي  –ويمكن القول إن االهتمام األميركي الراهن بفضّ النزاع العربي   
اجم عن ، وبالتايل زوال اجلمود الن"اخلطر السوفياتي"قد جاء نتيجة مباشرة الندثار 

يف شأن مناطق  –ووكالئهما احملليين  –التنافس املزمن بين القوتين العظميين 
فمن فتح الطريق أمام الرعاية األميركية املباشرة لعملية التسوية، . النفوذ يف املنطقة

نافذة "وهندستها بما يتوافق مع التطلعات واملصالح األميركية والغربية عامة، وعقب 
عد حرب اخلليج، نشطت الدبلوماسية األميركية نشاطاً ال سابق له املرئية ب" الفرصة

. ها، وتثبيت أطرها التنظيمية واإلجرائيةأجل بدء املفاوضات، وضمان شموليتمن 
كما تبلورت مواقف أميركية عملية جتاه أطراف النزاع، كشفت عن نية وجدية غير 

ذه اخللفية نفسها برز غير أنه على ه. معهودتين من أجل الوصول إىل حل للنزاع
وكان من نتائج ذوبان . استقرار جديد يف الوضع اإلقليمي، من وجهة النظر األميركية

 حواحلرب ضد العراق، تراجع التهديدات الفعلية واملفترضة للمصال" اخلطر السوفياتي"
ال تبدو أنها مواجهة بأخطار ) وأسعارها(فاإلمدادات النفطية . األميركية احليوية

ية يف األوضاع احلالية واملرئية؛ وأمن إسرائيل االستراتيجي يبدو مضموناً إىل حقيق
أمد غير مسمى؛ وعالقات أميركا بالدول العربية دخلت عهداً جديداً من التفاهم 

  .والتناغم أو، يف أسوأ احلاالت، االستعداد للتعايش والبحث عن املصلحة املشتركة
حتماالت التحول السريع يف الوضع وعلى الرغم من اإلدراك األميركي ال  

العربي، واملشكالت االقتصادية واالجتماعية الكامنة داخل أكثرية الدول العربية، 
وبغض النظر عما قد يبدو أنه خطر جديد من قِبَل احلركات اإلسالمية األصولية، فإن 

قاً ضمن مدى القلق األميركي الفعلي إزاء تفاعالت املنطقة وتقلباتها قد ال يكون عمي
االستعداد األميركي للمضي يف  وهذا، بدوره، قد ينعكس على مدى. ةاألوضاع السائد

 اإلسرائيلي، وخصوصاً إذا تبين أن اجملهود –البحث عن تسوية للنزاع العربي 
األميركي املطلوب يف هذا اجملال ال يوازي املردود احملتمل، أو أن احلل ما زال غير 

  .و استعداد األطراف لتقديم املساومات الالزمة إلبرامهنتيجة عدم قدرة أ" ناضج"
وال بد من األخذ بعين االعتبار أن السياسة اخلارجية األميركية مواجهة بتحديات 

، وعلى )بل أكثر حيوية من الناحية االستراتيجية(قاسية يف جماالت أخرى حيوية 
وفياتي يف الساحتين رأسها مسألة التعامل مع الذيول املستمرة لتفكك االحتاد الس

األوروبية واآلسيوية، واملشكالت الناجمة عن التنافس االقتصادي بين أميركا 
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واليابان وأوروبا الغربية، إضافة إىل الضغوط االنعزالية املتزايدة داخل الواليات 
أية إدارة  د األميركي وآثار ذلك يف حرية عملاملتحدة نفسها نتيجة ضعف االقتصا

 تهميشوالواقع أن إمكان . يص الوقت واملوارد للقضايا اخلارجيةأميركية يف تخص
منطقة الشرق األوسط يف الرؤية األميركية االستراتيجية إمكان وارد، ال ألن مصادر 
التهديد فيها مل تعد واضحة املالمح أو ملحّة من وجهة النظر األميركية فحسب، بل 

فسها على رأس جدول األعمال أيضاً ألن هنالك مناطق وجماالت أخرى قد تفرض ن
واملفارقة هنا تكمن يف أنه إذا كان تراجع مصادر . األميركي املزدحم يف كل األحوال

اإلسرائيلي، فإن  –التهديد هو الذي حرّك االهتمام األميركي بإنهاء الصراع العربي 
 حيال إمكان أميركا" اطمئنان"غياب مثل هذا التهديد قد يؤدي باملقدار نفسه إىل 

  .التعايش مع استمرار هذا الصراع يف ظل تفاقم األزمات الدولية األخرى
فخيار . أما اخليارات العربية يف مواجهة هذا الوضع فتبدو، هنا أيضاً، حمدودة  

يبدو متناقضاً مع إحدى ركائز السياسة العربية احلالية، والقائمة " تصعيد التهديد"
" بما هو أسوأ"كما أن التلويح . طالب العربيةعلى ضمان حسن النية األميركية حيال امل

يفتقر إىل املصداقية يف  –أي انهيار الوضع العربي حتت وطأة املدّ األصويل مثالً  –
. بالتصدي لهذا املدّ الدول العربية هي املعنية أساساًالرؤية األميركية، إضافة إىل كون 

ة، أو غير بلتنازالت غير احملسوأما التسريع املبرح يف عملية التسوية فقد يؤدي إىل ا
واملراوغة . الضرورية، للجانب اإلسرائيلي على حساب املصلحة العربية العامة

والتعطيل العربيان، يف املقابل، يثيران خطر االصطدام مع أميركا، أو فسح اجملال 
كسها يف على األرض، الذي سيصعب ع" حلقائقا"أمام إسرائيل لالستمرار يف خلق 

  .حقةمراحل ال
، إليجاد تسوية، تنطبق على "نافذة الفرصة"الواقع أن مسألة حسن استغالل   

فاإلدارة احلذرة . اجلانب العربي بقدر ما تنطبق على الرؤية األميركية ألوضاع املنطقة
واحملكمة لعامل الوقت تتطلب قراءة عربية صحيحة آلفاق االهتمام األميركي 

العربية، ووجهاتها  –لطبيعة العالقات األميركية باملنطقة، كما تتطلب قراءة صحيحة 
 غير مستعدة لالنضواء حتت املظلة فإذا كانت السياسات العربية. احملتملة واملمكنة

األميركية العامة، يصبح من الضروري حتديد مدى االستعداد العربي الفعلي للمضي 
ن هنالك استعداد أما إذا كا. يف عملية السالم التي ترعاها أميركا من دون سواها

، فمن احليوي إدراك معنى ذلك ومستلزماته، حتى لو قف األميركيللرهان على املو
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كان يف ذلك تراجع عن التقويم العربي التقليدي لدور أميركا يف املنطقة كطرف معاد 
  .ومنحاز إىل اجلانب اآلخر انحيازاً كلياً

  تطوير نظام عربي إقليمي جديد) ٣(
 تصدّع النظام اإلقليمي العربي القائم منذ ما بعد احلرب إىل أدت حرب اخلليج  

العاملية الثانية، وإنْ كان هذا النظام قد كشف عن هشاشة وضعف مزمنين خالل 
وأمام احتماالت السالم من جهة، أو احتماالت تعثر وانهيار عملية . العقود املاضية

غير العربية وأهميتها، ومع التسوية من جهة أخرى، ويف ظل بروز دور القوى اإلقليمية 
 انحسار التيارات القومية العربية وإفرازاتها اخملتلفة وصعود الوجهات القطرية

النظام العربي اإلقليمي تشكل أحد التحديات العربية  والكتل احمللية، فإن مسألة إحياء
  .االستراتيجية املركزية

حيث املبدأ على األقل، وتكمن أهمية النظام اإلقليمي العربي يف أنه يشكل، من   
العربية، واحلد بالتايل من فرص الصراعات  –أداة لضغط وتصحيح العالقات العربية 

والسؤال األكبر هو . العربية األهلية أو التدخالت اخلارجية يف الشأن العربي الداخلي
ما إذا بات هذا النظام، الذي ال يزال يعتمد يف األساس على جامعة الدول العربية 

ثاقها، قادراً على استيعاب حتديات املستقبل أو مرشحاً للتطور يف هذا االجتاه، أم ومي
أن األجدر إيجاد إطار آخر أكثر فعالية ومالءمة لألهداف املرجوة منه؟ لن نحاول هنا 

اإلجابة عن هذا السؤال مباشرة، غير أنه يمكن تفحص بعض االنعكاسات احملتملة 
  .قليمي العربي املستقبليلعملية السالم على النظام اإل

إن إحدى القضايا األساسية املطروحة، يف هذا اجملال، هي كيف سيتم الدمج   
ما بين متطلبات ومستجدات البنية اإلقليمية املتوقع نشوؤها، يف حال فضّ النزاع مع 

املستقبلي، وماذا ستكون آثار املعاهدات  العربيإسرائيل، وبين النظام اإلقليمي 
لثنائية واملتعددة األطراف، التي ال بد من أن تكون جزءاً مركزياً من الترتيبات األمنية ا

من األرجح أن يكون  فعلى سبيل املثال،. العربي –األمنية اجلديدة، يف الوضع العربي 
أحد املطالب اإلسرائيلية األساسية أن تسقط جامعة الدول العربية من ميثاقها بنود 

شترك التي قد تفسر بأنها تمنح شرعية للعمل العربي معاهدة الدفاع العربي امل
العسكري ضد الدولة العبرية، وبحيث ال تتعارض أية معاهدات عربية مشتركة، قائمة 

لكن، إذا كان من البديهي أن تسعى . أو حمتملة، مع اتفاقيات السالم مع إسرائيل
، فإن إخضاع إسرائيل للحيلولة دون إمكان إحياء اخليار العسكري العربي ضدها
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التحركات العسكرية واملصالح األمنية العربية للرقابة أو للموافقة اإلسرائيلية قد 
مع (أجنبي  –أوالً، يف حال بروز خالف عربي : يشكل إشكاالً حقيقياً يف أكثر من حالة

؛  ثانياً، يف حال املوافقة  العربية على حق دولة ما يف نشر )تركيا مثالًإيران أو 
حفظ "قواتها على أراضي دولة أخرى؛ ثالثاً، يف حال إرسال قوات تدخل أو قوات 

  ).يف مواجهة وضع كاالجتياح العراقي للكويت مثالً(عربية إىل دولة شقيقة " سالم
د تفرض مشاركة إسرائيلية، مباشرة هكذا، فاملشكلة هي أن اتفاقيات السالم ق  

أو غير مباشرة، يف قضايا كانت تُعتبر حتى اآلن من صميم أعمال النظام اإلقليمي 
 مواجهةكانت  –على حمدودياته  –بل إن إحدى ركائز هذا النظام . وأهدافهلعربي ا

يبدو من هنا، . ، ال العكس)من خالل املقاطعة االقتصادية مثالً ( إسرائيل والتصدي لها
أن التفكير يف مستقبل النظام اإلقليمي يتطلب توضيحاً أكبر لوضع ومكانة إسرائيل 

ضمن البيئة االستراتيجية العربية، وكيفية التعامل معها، ومدى االستعداد العربي 
للتكيف إزاء متطلباتها األمنية املتشددة والواسعة النطاق، من دون احلد من حرية 

  .جلماعية يف املقابلالعمل واحلقوق العربية ا
مسألة تطوير النظام اإلقليمي العربي اجلديد على حتديد املوقع  وال تقتصر

فعملية . اإلسرائيلي –اإلسرائيلي فيها، يف حال التوصل إىل فضّ النزاع العربي 
، وإيجاد سبل الربط )إقامة سوق عربية مشتركة مثالً(التعاون واالندماج االقتصادي 

القطرية يف املشرق واخلليج وشمال أفريقيا وحوض النيل، تتجاوز ما بين التجمعات 
. قضية الدور اإلسرائيلي وتبقى مطروحة حتى يف حال فشل مسيرة السالم احلالية

كما أن عالقة النظام اإلقليمي العربي باألنظمة اإلقليمية واملؤسسات الدولية األخرى، 
ن شأنهما أن تقوما بدور متزايد األهمية مثالً األمم املتحدة وأوروبا املوحدة اللتين م

يف املرحلة املقبلة، هي من التحديات املستقبلية التي ستواجه اجلانب العربي يف كل 
لكنْ يبقى أن مقتضيات عملية السالم قد تفرض على العرب مراجعة جدية . األحوال

  .ملفهوم النظام اإلقليمي العربي، وملا يمكن حتقيقه من خالله

  شرعية اخملاوف العربية األمنية تثبيت) ٤(
لقد جنحت إسرائيل، إىل حد بعيد، يف اختطاف املسألة األمنية وإبرازها أنها   

هكذا، فقد تقبّل اجملتمع . قضية تخص الدولة العبرية من دون سواها يف املنطقة
هي أحد " اخملاوف األمنية اإلسرائيلية"الدويل بصورة عامة الطرح القائل إن رعاية 

فاتيح الالزمة للحل، يوازيها يف الطرف اآلخر االعتراف باحلقوق الفلسطينية امل
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لكن الواقع إن اخملاوف األمنية العربية عميقة ومتجذرة وحمقة، . والعربية املشروعة
) أي تكلفة احلرب والدمار" (ميزان األمن"يدل على أن  ١٩٤٨وتاريخ الصراع منذ سنة 

ربي نتيجة استخدام إسرائيل املتكرر للعنف والقوة من يميل ميالً حاداً إىل الطرف الع
  .أجل حتقيق أهدافها السياسية واإلقليمية

والتحدي العربي هنا هو إيجاد الوسيلة املالئمة لتفسير اخملاوف األمنية   
إىل  –قدر اإلمكان  –العربية وإقناع اجملتمع الدويل بها، بما يف ذلك الوصول 

وال تقتصر الغاية من . عهم بأن لهذه اخملاوف ما يبررهااإلسرائيليين أنفسهم إلقنا
ذلك على اجلانب اإلعالمي أو املعنوي أو إحراز النقاط يف اجلدل القائم يف هذا اجملال، 
بل انتزاع اعتراف كل األطراف املعنية بأن التعامل مع املسألة األمنية يجب أن يكون 

تكافؤ، وضمان احلد األدنى من االستقرار لتحقيق احلد األدنى من ال متوازياً ومتبادالً
  .يف أي حل للنزاع

ويكمن اخلطر يف أن تكريس الرؤية الدولية بأن للمصالح األمنية اإلسرائيلية   
احلقوق األمنية اإلسرائيلية على "مكانة خاصة ومتميزة، قد يدفع يف اجتاه تكريس 

وهذا، بدوره، .. هذا اجملالحساب احلقوق العربية املثيلة يف أية اتفاقيات حمتملة يف 
يعني أن القيود املفروضة على اجلانب العربي ستكون أقصى وأوسع نطاقاً من القيود 

وإذا ما . حكر للعرب" النية العدوانية"املفروضة على إسرائيل، بناء على افتراض أن 
عدنا إىل مسألة تصحيح اخللل يف ميزان القوى، واحتمال كون معاهدات السالم أداة 

" التماثل يف اخملاوف" مبدأذلك، فإنه يبدو أن اخلطوة األوىل املطلوبة هنا هي تثبيت ل
، حتى لو مل )على الرغم من التحفظات العربية بشأن مشروعية اخملاوف اإلسرائيلية(

وبكالم . إىل الترتيبات األمنية املرتقبة كافة يتطلب ذلك تماثالً ميدانياً كامالً بالنسبة
ن من الضروري قيام املناطق املنزوعة من السالح بالعمق واالتساع قد ال يكو: آخر

غير أن من الضروري أالّ . أنفسهما، على امتداد احلدود بين إسرائيل والدول اجملاورة
وكذلك قد يكون يف اإلمكان . يتم حتديد مثل هذه املناطق يف اجلانب العربي وحده

ما، يف مقابل التنازالت املقابلة يف األمنية يف حقل / مبادلة التنازالت العسكرية
أرض العربية يف  –أي، مثالً، احلد من استحصاالت صواريخ أرض : جماالت خمتلفة

  .مقابل سقف على استحصاالت الطائرات الهجومية اإلسرائيلية
والواقع أن من دون التركيز على تثقيف للمجتمعين الدويل واإلسرائيلي بشأن 

عربية، قد تتجه األمور أكثر فأكثر نحو عملية جتريد العرب جدارة اخملاوف األمنية ال
اإلسرائيلي " القلق"ويدل بعض التطورات األخيرة، مثل . من السالح من طرف واحد
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واألميركي حيال برامج التسلح السورية اجلارية، على أن وجهة ضبط السالح يف 
لوجهة مرشحة للتصعيد املنطقة تبدو أنها منصبّة على اجلانب العربي فقط، وأن هذه ا

وإذا كان إبراز احلجة األمنية العربية غير كفيل، يف حد ذاته، . والتسارع يف املستقبل
، فإن )التي حتركها اعتبارات أخرى يف كل األحوال(للتصدي ملثل هذه التوجهات 

غياب أية حماولة جادة لتوضيح حقيقة اخملاوف األمنية العربية يساهم، يف املقابل، 
  .يل السبيل أمام الطرف اآلخر لتحقيق أهدافهيف تسه

  دمج دول اجلوار)  ٥(
  يف البنية األمنية اإلقليمية اجلديدة       

 –بنية إقليمية جديدة هو من الشروط الالزمة إلنهاء الصراع العربي  إن قيام  
لكن هناك مشكلة رئيسية تنبع . اإلسرائيلي، وضمان استقرار املنطقة يف املدى البعيد

ن صعوبة إنشاء مثل هذه البنية، من دون األخذ بعين االعتبار مصالح وخماوف م
القوى اإلقليمية الكبرى األخرى، وخصوصاً تركيا وإيران، التي ال تؤدي دوراً مباشراً 

وبكالم آخر، وضمن تقاطع وتشابك املصالح . اإلسرائيلي –يف ساحة الصراع العربي 
اإلسرائيلي  –لصعب بمكان فصل الصراع العربي واخلالفات يف املنطقة، سيكون من ا

فهل سيكون يف اإلمكان تطبيق  .عن دائرة التوترات اإلقليمية األوسع، أو عزله عنها
اتفاقيات للحد من األسلحة مثالً بين العرب وإسرائيل، يف وقت تتنامى القدرات 

تشار أسلحة العسكرية التركية واإليرانية؟ وإىل أي مدى يمكن اإلصرار على منع ان
اإلسرائيلية، يف ضوء البرامج النووية اإليرانية  –الدمار الشامل يف الساحة العربية 

والباكستانية؟ وماذا بالنسبة إىل احتمال بروز اجلمهوريات اآلسيوية اإلسالمية كقوى 
  نووية فعالة على أطراف منطقة الشرق األوسط؟

قوى اجلوار يف الترتيبات  وما يزيد يف تعقيد هذه املشكالت أن عملية دمج  
يف عملية التسوية من  السياسيةاألمنية اجلديدة تتطلب استعداداً مبدئياً للمشاركة 

قِبلها من جهة، واستعداداً لتقبل هذه املشاركة من قِبل اجلانبين العربي واإلسرائيلي 
ركية وإذا كانت تركيا معنية بذلك إىل حد ما، فإن حدود املشاركة الت. من جهة أخرى

كما أن ليس من الواضح أن إيران مرشحة للمشاركة، . ما زالت مبهمة إىل حد بعيد
ويف املقابل، فإن الترتيبات . املباشرة أو غير املباشرة، يف مثل هذه العملية حتى اآلن

أياً من هاتين القوتين، أو كلتيهما، قد تبدو أنها استفزاز لها،  تستثنياألمنية التي 
ق أو حصار حولها، األمر الذي يشكل أرضية خصبة لقيام وحماولة لضرب طو
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النزعات والتوترات اإلقليمية اجلديدة؛ وهذا ما يتناقض مع هدف قيام بنية أمنية 
  .إقليمية، يف األساس

لكن السعي وراء جذب قوى اجلوار إىل البنية املرجوة، قد يتناقض مع املصالح 
مصلحة الدول العربية منح إيران أو تركيا  فهل من. أو اإلسرائيلية املرئية –العربية 

أمنية معينة، وهل من مصلحة أي من هاتين القوتين احلد من حرية عملهما " ميزات"
يف الساحة؟ وهل يمكن التوفيق بين الترتيبات اخلاصة بتوجهات إيران أو تركيا 

افتراض  العربية واإلسرائيلية، وبين توجهاتهما اآلسيوية؟ وإىل جانب هذا كله، وعلى
الفعالة وامللموسة يف  –وعلى رأسها املشاركة األميركية  – الدوليةاملشاركة 

الترتيبات األمنية احمللية، هل سيكون يف اإلمكان اجلمع ما بين االهتمامات 
  الدولية، وبين االهتمامات واملصالح اإليرانية؟/ واملصالح األميركية 

ع من التوازن ما بين املصالح من وجهة النظر العربية، املطلوب إيجاد نو
وعدم استثارة ) ضمان انسحابها، جلم تفوقها(األمنية احليوية اخلاصة بإسرائيل 

عداوات جديدة مع دول اجلوار أو االنكشاف أمامها من جهة، أو فسح اجملال أمام 
وهنالك إدراك عربي أنه ال يمكن . قيامها بالتعطيل على فرص احلل من جهة أخرى

ر إىل مستقبل أمن اخلليج بمعزل عن إيران، كما أنه ال يمكن معاجلة أزمة مثالً النظ
لكن، يف املقابل، يجب السعي من أجل عدم . املياه اإلقليمية من دون املشاركة التركية

حتميل البنية األمنية اإلقليمية أكثر مما يمكن أن تستوعب، من دون ترك الثغرات التي 
اإلصرار اإلسرائيلي، مثالً، على (املوقف العربي  ويضقد تستغلها إسرائيل من أجل تق

اجلمهوريات اإلسالمية اآلسيوية " خطر"عدم تقديم التنازالت األمنية للعرب بحجة 
؛ فالبنية األمنية اإلقليمية ال بد من أن يكون لها حدود جغرافية وسياسية )عليها

  .وعملية، ولو كانت غير مثالية

  "الداخلي"ضمان التوازن )  ٦(
  يف البنية اإلقليمية

اإلسرائيلية  –باإلضافة إىل ضمان التوازن بين متطلبات الساحة العربية   
ت االستراتيجية وبين املصالح واخملاوف األمنية لدول اجلوار، فإن أحد التحديا

كنتيجة لقيام البنية اإلقليمية األمنية " داخلي"العربية هو احلفاظ على توازن عربي 
إن معاجلة املتطلبات األمنية اإلسرائيلية قد ينجم عنها خلل يف : م آخروبكال. اجلديدة

نفسها، بحيث تأتي القيود املفروضة على بلد عربي ما  العربيةالتوازن بين األطراف 
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ويف ظل . على حساب ميزان القوى القائم بينه وبين األطراف العربية األخرى
، فإن إضعاف أحد )راع مع إسرائيلغير إفرازات الص(العربية  –اخلالفات العربية 

أمام األقطار األخرى قد يساهم يف زعزعة االستقرار  –أو تكتل منها  –األقطار العربية 
كما أنه قد يعزز فرص التدخل اإلسرائيلي يف . احمللي، ويهدد ثبات السالم يف املنطقة

  .العربية، بحجة احلفاظ على الوضع القائم –النزاعات العربية 
بيل املثال، فإن ميزان القوى يف املشرق العربي سيتأثر يف حال وعلى س  

على الوضع األمني " يندلق"فرض القيود األمنية القاسية على األردن، األمر الذي قد 
ط بمدى ويمكن القول إن مسألة امليزان العربي الداخلي ترتب. اخلليجي ويؤثر فيه

 –طبيعة العالقات العربية احتماالت النهوض بنظام عربي إقليمي جديد، يحدد 
غير أن أخطار االختالل . العربية، ويثبت وسائل التعامل مع النزاعات العربية األهلية

يف امليزان العربي تبقى واردة، وهو ما يتطلب تطوير املواقف العربية املشتركة حيال 
 املطالب األمنية اإلسرائيلية، إذا ما كان الهدف احلد من احتماالت هذا اخللل

  .وانعكاساته على الوضع العربي العام

  احلفاظ على املصالح العربية غير األمنية)  ٧(
اإلسرائيلي، هناك تخوف عربي  –يف حال التوصل إىل تسوية للنزاع العربي   

من أال تأخذ البنية الكلية للسالم اإلقليمي بعين االعتبار التوازن يف املصالح الشاملة 
وبغض النظر عن الترتيبات األمنية املرتقبة التي قد تكون وبمعنى آخر، . بين الطرفين

يف حد ذاتها غير متكافئة، هنالك قلق عربي حقيقي من أن تستغل إسرائيل وضعها 
اجلديد يف املنطقة لتوسيع رقعة نفوذها على الصُّعد غير العسكرية، وخصوصاً يف 

إىل أن إسرائيل  ويذهب بعض التقديرات العربية .اجملالين السياسي واالقتصادي
كما أنها ستجند . تكنولوجية على األسواق العربية/ ستسعى لفرض هيمة اقتصادية 

األموال اخلاصة بها، أو احلليفة لها، بغية التحكم يف املوارد العربية واختراق البنى 
ويزيد اخللل، يف ميزان القوى، يف . االجتماعية واستغاللها ملصلحتها –االقتصادية 

سياساتها على " إمالء"خملاوف ويف احتمال قيام إسرائيل بمحاولة حدة هذه ا
  .من أجل السيطرة وضمان تبعيتها –وخصوصاً الضعيفة منها  –األطراف العربية 

من هذا املنظور، فإن اخلوف هو من قيام نمط من العالقات غير املتماثلة بين 
العربي، يف أوضاع الطرفين، أساسه االستغالل اإلسرائيلي غير املضبوط للضعف 

السالم ومن دون القدرة العربية على التصدي ملثل هذا الوضع بالسبل العسكرية أو 
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وعلى خلفية االقتناع العربي الواسع باألغراض اإلسرائيلية . السياسية املعهودة
إسرائيل كرأس حربة لألطماع اخلارجية، يصبح السالم كأنه سيؤدي  رالتوسعية، ودو

أي (ل كقوة إقليمية كبرى، وذلك باستبدال التوسع اإلقليمي املباشر إىل تعاظم إسرائي
بقوة السالح، بالتوسع والتغلغل يف األعماق العربية بالوسائل ) عبر ضم األرض

  .األخرى" السلمية"
والواقع أنه ال يمكن االستخفاف بأهمية وعمق هذا التصور العربي، الذي يعود 

، بل على مدى املصلحة العربية الفعلية يف لينعكس على الرؤية العربية للسالم
وإذا كان يف مثل هذا التقويم العربي . التوصل إىل حل سلمي مع إسرائيل، يف األساس

لفرص إسرائيل يف بسط نفوذها وسيطرتها على املنطقة بعض املبالغة، من حيث 
عرب على قدرة إسرائيل عملياً على اختراق األسواق العربية والتحكم فيها، وإرغام ال

فإن التحدي هنا يكمن يف تطوير الرؤية العربية لطبيعة  االنصياع ملشيئتها السياسية،
االجتماعية التي قد يفرزها السالم  –السياسية  –وشكل نسيج العالقات االقتصادية 

االختراق "وعلى سبيل املثال، تدل التجربة املصرية على أن قدرة . إنْ حتقق
جه املناعة العربية احلكومية والشعبية، وأنه يمكن احلد من اإلسرائيلية حمدودة يف و

أما األطراف العربية . غايات إسرائيل يف هذا املضمار إنْ توفرت اإلرادة الكافية لذلك
األضعف من مصر، واألكثر انكشافاً أمام إسرائيل فيمكن حمايتها عبر توطيد أطر 

ال يكون من املستحيل توظيف كما أنه قد . العربي االقتصادي –التعاون العربي 
إسرائيل نفسها، يف حال التعامل االقتصادي " اختراق"القدرات العربية االقتصادية لـ

من ذلك هو أن إسرائيل نفسها قد تكون مرشحة  لكن، لعل األهم. فتوح بين الطرفينامل
وضعها يف " تطبيع"ثر دى الوسيط أو املدى البعيد، يف إللتغيير والتبديل، يف امل

، يف نهاية املطاف، ليست "عادية"وفرص استيعابها كدولة شرق أوسطية . املنطقة
فالنظرة املتشائمة لقدرة العرب على . بالضرورة أقل من فرص هيمنتها على املنطقة

هضم إسرائيل، قد توازيها نظرة متفائلة إلمكان تذويب أخطارها ضمن احمليط 
  ■. اجلغرايف والبشري العربي
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