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  املشروع اإلسرائيلي للنظام اإلقليمي 
  

  **جميل هالل 
  

أعطى انعقاد مؤتمر مدريد للسالم يف الشرق األوسط وبدء املفاوضات 
اإلسرائيلية، بشقيها الثنائي واملتعدد األطراف،  –اإلسرائيلية والعربية  –الفلسطينية 

بعداً سياسيًا راهناً لضرورة إضاءة مضمون وأبعاد رؤية إسرائيل للمنطقة يف ظل 
وجاءت ). التي تسعى إسرائيل للتوصل إليها مع الدول العربية" التسوية"أو " (السالم"

السالم بين إسرائيل االتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ومعاهدة 
واألردن واالتفاقات االقتصادية الالحقة ، وتواصل املفاوضات مع سوريا ولبنان، 
ومواصلة اجتماعات اللجان املتعددة األطراف، وبدء أشكال ومستويات خمتلفة من 

العالقات السياسية والدبلوماسية واالقتصادية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، 
رائيل لنظام إقليمي جديد يف جدول أعمال النقاش اليومي يف لتضع مشروع إس

  .املنطقة
" السالم"على أية خلفية ينهض التصور اإلسرائيلي ملستقبل املنطقة يف ظل 

يتطلب من ترتيبات وعلى أية اإلسرائيلي، وما هي مكوناته األبرز وماذا  –العربي 
  إمكانات واستراتيجيات يعتمد؟

أة وظروف ومكونات التصور اإلسرائيلي للنظام ويف ضوء التدقيق يف نش
  :اإلقليمي ووظائفه النظرية والفعلية، يمكن طرح املالحظات التالية

  
  
  

                                                            

  هذه الدراسة جزء من الفصل األول من كتاب للمؤلف سيصدر، يف وقت قريب، عن مؤسسة  

 ".استراتيجية إسرائيل االقتصادية للشرق األوسط: "الدراسات الفلسطينية حتت عنوان   

 .كاتب فلسطيني، عضو اجمللس الوطني الفلسطيني **
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  ريخية املشروعأت: أوالً 
  اإلقليمي اإلسرائيلي

، هو تاريخ حكم رؤية إسرائيل ملوقعها ودورها يف املنطقة تاريخ حمدد  ) أ(
اإلسرائيلي، وقبل ذلك الصراع مع  –والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،  –الصراع العربي 

وهو . احلركة الصهيونية االستيطانية نفسها ومع السيطرة الكولونيالية البريطانية
ولذا جند تاريخ . تاريخ ما زال يحتفظ بتأثيراته القوية واملباشرة يف ضوغ تلك الرؤية

بمكوناتها السياسية تسوية الصراع هذا يصبغ املفاصل الرئيسية لرؤية إسرائيل لل
انعكست تأثيراته على إدارتها للمفاوضات ، كما واالقتصادية واألمنية واأليديولوجية

ولعل هذا التأثير يبرز أكثر ما يبرز يف . الثنائية واملفاوضات املتعددة األطراف
الشروط والقيود واملمارسات التي تعتمدها إسرائيل ملنع قيام دولة فلسطينية، وحجب 

الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقة يف تقرير املصير والعودة، وتأجيل بت القضايا 
األساسية املتعلقة بالسيادة على األرض، ومصير القدس واملستوطنات واحلدود 

وقضية الالجئين، مراهنة يف ذلك على إحراز املزيد من اخللل يف ميزان القوى، وإحداث 
يف الترتيبات األمنية التي تشترطها يف  ويبرز كذلك. تغييرات على أرض الواقع

 –ومن هنا تأتي أهمية البعد األمني يف اتفاق السالم اإلسرائيلي . تسوياتها الثنائية
وما تبعه من اتفاقات تفصيلية، ويف االتفاق مع " إعالن املبادئ"املصري، واتفاق 

كما جنده يف . األردن، واملشاريع اإلسرائيلية املطروحة على كل من سوريا ولبنان
وتظهر آثاره يف التصورات اإلسرائيلية لنطاق . طروحات إسرائيل األمنية واإلقليمية

 .وطبيعة العالقات االقتصادية املستقبلية يف املنطقة
بمعناه الضيق القائم على مفهوم (ومن األمثلة البارزة لهيمنة الشأن األمني 

بمحيطها العربي، تعاطيها مع عملية يف رؤية إسرائيل لعالقاتها ") السيطرة العسكرية"
إعالن "واملنصوص عليها يف اتفاق  –قواتها خارج املناطق اآلهلة " إعادة انتشار"

من الضفة الغربية  –املوقع بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية " املبادئ
باعتبارها عملية أمنية بحت؛ أي من زاوية انعكاسات هذا االنسحاب على أمن 

يقوم على االنسحاب من الضفة الغربية " سالم"مستوطنيها، ال من زاوية تنفيذ مشروع 
والقطاع ووقف بناء املستوطنات وتفكيك املبنى منها، واإلقرار بحق الفلسطينيين يف 

ويف النظرة ذاتها التي حكمت موقفها . ؤسساتهم وفق إرادتهم احلرةالسيادة وبناء م
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يف املفاوضات بشأن انسحابها من اجلوالن وجنوب لبنان، والتي تقف وراء رفضها 
  .االنضمام إىل معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

ولذا يصعب العثور، خارج بعض التصريحات املقتضبة وذات الصيغة   
العمومية والسياقات اآلنية أو االعتبارات الدعاوية احملضة، على تصورات إسرائيلية 

ومن الطبيعي . مستقبلية للمنطقة قبل اتفاق كامب ديفيد" سيناريوهات سالم"تضع 
 د داخل إسرائيلقد ولّ ١٩٧٩سنة  اإلسرائيلي املبرم –أن يكون اتفاق السالم املصري 

كاملة ال مع مصر فحسب، بل أيضاً مع عدد من " تطبيعية"إمكانات فتح آفاق عالقات 
األخرى، وشكل املناخ السياسي الذي تركه اتفاق كامب ديفيد داخل الدول العربية 

إسرائيل األرضية لنشوء اهتمام مؤسساتي أكاديمي وقيادي سياسي إسرائيلي يف 
وبالتحديد (يف أشكال ونطاق التعاون االقتصادي بينها وبين الدول العربية البحث 

مستقاة من قراءة سطحية للتجربة األوروبية (وسيطرت نظرية ). دول الطوق العربي
ربما يف أوساط بيروقراطية األحزاب (اإلسرائيلية " اإلنتليجنسيا"بين أوساط ) الغربية

مفادها أنه بقدر ما تتكثف عالقات ) لتكنوقرااإلسرائيلية، وفئات من ا" العمالية"
احلرب "وتصبح " السالم"يتوطد ) حتى قبل التسوية السياسية" (التعاون االقتصاد"

  ".حالة غير قابلة للتصور
طوال الثمانينات منصبّاً على صوغ " املؤسساتي"بقي االهتمام اإلسرائيلي   

وضعت املؤسسات االسرائيلية و. العربي –مشاريع للتعامن االقتصادي اإلسرائيلي 
 –املتخصصة عشرات األبحاث التي تناولت مشاريع ألنشطة اقتصادية إسرائيلية 

خارج (لكن تلك املشاريع بقيت من دون نسق حمدد أو إطار جامع . عربية خمتلفة
حزب العمل ، إىل أن قام جناح من قيادة )نظرية أن التعاون االقتصادي يوطد السالم

يف إطار مشروع بناء نظام " عملية السالم والتعاون االقتصادي"ضع اإلسرائيلي بو
وكان أفضل من عبّر عن هذا املشروع وتوىل التنظير والترويج له وزير . إقليمي جديد

وقد شرح األول مشروعه . اخلارجية اإلسرائيلي شمعون بيرس، ونائبه يوسي بيلين
الشرق األوسط "بعنوان  ١٩٩٣كتاب صدر يف خريف سنة إلقامة نظام إقليمي يف 

السنة نفسها، يف أواخر  " رؤيا للشرق األوسط"ووضع اآلخر كراساً بعنوان  *" اجلديد
                                                            

* Shimon Peres, The New Middle East (Dorset: Element Books, 1993) 

 Yossi Bellin, A Vision of the Middle East (Tokyo, December 15, 1993) 
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تبنى فيه مشروع بيرس رسمياً، وطرحه موّجهاً للسياسة اإلسرائيلية اخلاصة 
  .بالعالقات اإلقليمية يف احملادثات املتعددة األطراف املتفرعة من مؤتمر مدريد

تصور يختزل عملية لكن انتقال تصور إسرائيل لعالقاتها اإلقليمية من   
" السالم"إىل عملية توليد مصالح اقتصادية متبادلة، إىل تصور يربط إرساء " السالم"

فيها، بدأ التبلور مع بدء املفاوضات  يف املنطقة بعملية تأسيس نظام إقليمي جديد
وضات قامت على أرضية متغيرات إقليمية ويف مفا. اإلسرائيلية وتطورها –العربية 

حرب اخلليج الثانية ونتائجها : ودولية ذات سمات انعطافية وبُعد استراتيجي
املتفاعلة يف جممل النظام اإلقليمي العربي؛ تفكك االحتاد السوفياتي وانهياره، 

ت وانتهاء احلرب الباردة ونتائج ذلك على واقع النظام الدويل؛ متغيرات حملية، شكل
االنتفاضة الشعبية يف الضفة الغربية وقطاع غزة أبرز عناوينها على صعيد الصراع 

اإلسرائيلي وشكّلت عودة حزب العمل اإلسرائيلي إىل السلطة أبرز  –الفلسطيني 
  .عناوينها على الصعيد اإلسرائيلي

  
  جوهر مشروع: ثانياً 

  إسرائيل اإلقليمي
الذي طرحه " الشرق األوسط اجلديد"تكفي نظرة سريعة إىل مشروع   ) ب(

، بل "سوق شرق أوسطية"بيرس وآخرون إلدراك أنه مشروع ال يتوقف عند حدود إقامة 
؛ مشروع يجد مشروع لتأسيس نظام إقليمي جديدهو يف صيغته اإلسرائيلية املتداولة 

ا سوق مشتركة وهيئات مركزية يف إنشاء جمموعة إقليمية من األمم له"هدفه النهائي 
وتأكيداً لذلك، . ، على حد تعبير بيرس"منتخبة تتشكل وفق نموذج اجملموعة األوروبية

النظام السياسي تثبيت "يتوىل مهمة  إقامة نظام أمني إقليميفإن املشروع يتضمن 
تيرافق تنفيذ املشروع مع بناء هيكل  كما." يف املنطقة على أرضية صلبة اجلديد

مل من الهيئات واللجان اإلقليمية واملشتركة الفنية واالختصاصية واالقتصادية متكا
ترسم حدود  بنية أو بنى تنظيميةأي أن تنفيذ املشروع يستدعي إقامة .والتنسيقية، إلخ

ولذا فإن املشروع اإلسرائيلي . النظام اإلقليمي املقترح وحتدد وظائفه وتتوسع بتوسعه
فعلى سبيل املثال، يطرح بيرس . تنظيمية –ينطوي على مراحل زمنية وسياسية 

تنتهي األوىل بعقد اتفاقات سالم : اإلسرائيلية على مرحلتين –التسوية العربية تطبيق 
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؛ املفاوضات الثنائيةمن خالل ) ئيل وكل دولة عربية على حدةبين إسرا(ثنائية 
املفاوضات املتعددة العربية من خالل  –وتنتهي األخرى بتطبيع العالقات اإلسرائيلية 

يف املشروع اإلسرائيلي باعتبارها  عملية التطبيعوتدخل . بصورة رئيسية األطراف
ينطوي املشروع على تشييد اقتصادر  كما. شرطاً ضرورياً لبناء النظام اإلقليمي اجلديد

إقامة مشاريع تعاون مشتركة ثنائية ومتعددة ) ١: إقليمي عبر ثالث مراحل تتمثل يف
إشراك مؤسسات دولية يف إجناز مشاريع تتطلب استثمارات رأسمالية ) ٢األطراف؛ 

صوغ سياسة اقتصادية للمجموعة اإلقليمية الشرق األوسطية تترافق مع ) ٣ضخمة؛ 
  .مة مؤسسات إقليمية رسمية وتطويرهاإقا

إن كون املشروع اإلقليمي اإلسرائيلي ينظر إىل شرق أوسط يتشكل كنظام   
أمني متكامل ال يعني، بالضرورة، تهميشاً للبعد االقتصادي  –اقتصادي  –سياسي 

تنظيم الشرق األوسط يعطي أهمية بالغة لعملية إعادة  للمشروع؛ فالتصور املذكور
تغييرات أساسية يف اقتصادياتها، بكل ما يستدعيه ذلك "عبر توليد  صاديةكوحدة اقت

من إقامة مشاريع مشتركة، وبناء حمطات طاقة وحتلية مياه،وتأسيس بنية حتتية من 
املواصالت واالتصاالت، وتطوير الزراعة والصناعة والسياحة، وفتح احلدود وتشجيع 

وقد يكون إلبراز اجلوانب االقتصادية والتجارية واملالية، واحلديث الدائم  ."املنافسة
البضائع "عن مشاريع مشتركة، واالستثمارات احمللية واألجنبية، واحلدود املفتوحة لـ 

بغض النظر عن توفر (، حيثيات ووظائف معينة "واألشخاص واألفكار والتكنولوجيا
، ال "السالم"تسويق : ، منها)هذه الوعي وعي لهذه احليثيات والوظائف أو غياب

يف األساس فحسب، بل باعتباره أمراً  مرحلتين سياسيتينفاصالً بين باعتباره أمراً 
التسوية " (السالم"كذلك، وإذا كان صحيحاً اعتبار  مرحلتين اقتصاديتينفاصالً بين 

عل ذلك أمراً فاصالً بين مرحلتين تاريخيتين فإنه ليس هناك ما يج) السياسية
لتمرير " أيديولوجي"تدخل إذاً، هناك . بالضرورة، أمراً فاصالً على الصعيد االقتصادي

  .اقتصادي مرتقب" رخاء"سياسي ممكن بغالف " سالم"واقع 
إن عملية الترويج ملقولة السالم الذي يجلب الرخاء والتنمية ال تقتصر على    

ية وال على مؤسسات دولية، وإن الطرف اإلسرائيلي وال على مؤسسات أكاديمية أميرك
الرسمي فقد جرى االحتفال . تباينت أشكال هذا الترويج ولغته واجلمهور الذي يخاطبه

إعالن "بتلك املقولة يف املؤتمر الذي دعت الواليات املتحدة إليه بعد توقيع اتفاق 
بين إسرائيل ومنظمة التحرير بفترة قصيرة، حتت شعار تأمين مساعدات " املبادئ
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كما أعيد االحتفال باملقولة ذاتها يف . مالية لتنمية مناطق احلكم الذاتي الفلسطيني
، الذي عقد يف املؤتمر االقتصادي العاملي للتنمية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا

، وحضرته أغلبية دول املنطقة ١٩٩٤أكتوبر /الدار البيضاء يف أواخر تشرين األول
املنطقة وخارجها، ونشطت الواليات املتحدة وإسرائيل، رجال األعمال من دول ومئات 

وجند املقولة املذكورة أيضاً تشغل حيزاً . باإلضافة إىل الدولة املضيفة، يف تنظيمه
كما جند مشاركة . مهماً من أعمال بعض جلان عمل املفاوضات املتعددة األطراف

ويق مقولة أن بعض األطراف العربية، على مستويات رسمية وغير رسمية، يف تس
  .العربي سيجلب الرخاء واالزدهار –اإلسرائيلي " السالم"

منافع اقتصادية أم ال، فهذه قضية " السالم"ما إذا كان لـ املشكلة هنا ليست 
تخضع للتمحيص العلمي والتدقيق العياين لكل نشاط اقتصادي يصبح ممكناً بفعل 

وهل هو (يجري احلديث " السالم"أوالً، بأي مفهوم لـ : املشكلة تكمن يف". السالم"
: ؛ ثانياً)عادل ومتكافئ، أم تسوية مفروضة تقيدها عالقات قوة وهيمنة" سالم"

" السالم"يتمثل يف تصوير " وهم") بوعي أو من دون وعي، فهذا ال يغير شيئاً(تسويق 
يف املنطقة، ويتالشي، بمجرد االزدهار سيعمم بمجرد حلوله الرخاء و فانوساً سحرياً

لقد خبرت . تثبيته، معظم املشكالت الكثيرة واملتفاقمة التي يعيشها العامل العربي
املنطقة نموذجاً لهذا الوضع عشية اتفاق كامب ديفيد، حيث شارك أكثر من طرف 

أن  حينئذ يف الترويج للمنافع التي سيهيلها السالم اآلتي على مصر، ليتبين الحقاً
الواقع جاء خمالفاً لذلك تماماً، أن جذور املشكالت االقتصادية واالجتماعية تكمن يف 

يمكن أن يكون، يف أحسن األحوال، عامالً مساعداً يف حل " السالم"مكان آخرـ وأن 
  .املشكالت، إذا ما توفر له مضمون عادل ومتكافئ

سياسي ويف الواقع، كان حزب الليكود، وألسباب تخص برناجمه ال
وأيديولوجيته الصهيونية اليمينية املتطرفة التي تعطي األولوية لالعتبارات 

االستيطانية والسيطرة على األرض الفلسطينية، أقل من غيره داخل إسرائيل حماسة 
ملقولة السالم اجلالب لالزدهار، على الرغم من كونه احلزب الذي توىل عقد اتفاق 

م امتالك احلزب املذكور تصوراً لدور إقليمي وال شك يف أن عد. السالم مع مصر
متكامل إلسرائيل يف مرحلة ما بعد التسوية السياسية أحد أسباب إحجامه عن الترويج 

  .ملقولة السالم املزدهر
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وخالفاً ملرحلة اتفاق كامب ديفيد، تتقدم إسرائيل، ممثلة بأطراف من حزب 
سيدهنان منطقة "عاون االقتصادي العمل، الصفوف يف الترويج ملقولة أن السالم والت

وال يتردد خطاب . ، وسيعممان الرخاء والتنمية واالزدهار"الشرق األوسط باألخضر
السالم اإلسرائيلي الرسمي، وال املشروع اإلسرائيلي للنظام اإلقليمي اجلديد، يف اعتبار 

ى يف السالم االقتصادي سيشمل إسرائيل، وكذلك الدول املشاركة األخر" مردود"أن 
ويمكن تفسير هذا انطالقاً من أنه مل يكن لدى إسرائيل، يف أواخر الستينات ثم . املنطقة

فقد انصب جهدها، عندما طرح الرئيس . يف أواخر السبعينات، مشروع السالم اإلقليمي
السادات مبادرته خالل زيارته للقدس، على حتييد مصر وإخراجها من إطار الصراع 

ولذا، صعّد . اإلسرائيلي، وبالتايل ترجيح موازين القوى اإلقليمي ملصلحتها –العربي 
ف، .ت.م(على أطراف عربية عدة الليكود بعد اتفاق كامب ديفيد حروبه واعتداءاته 

كما أن إسرائيل، ممثلة بالليكود احلاكم آنذاك، دخلت ). لبنان، سوريا، العراق، تونس
من  ١٩٩١التي افتُتحت يف مدريد يف خريف سنة اإلسرائيلية  –املفاوضات العربية 

دون أن تملك تصوراً ملشروع إقليمي للسالم، وذلك على غرار ما فعلته يف كامب 
كما كشف رئيس  –فقد تلخص هدف الليكود من مشاركته يف املفاوضات . ديفيد

 اإلسرائيلية السابق، يتسحاق شمير، بعد هزيمة حزبه يف انتخابات الكنيستاحلكومة 
األرض يف مقابل "يف إحباط تسوية سياسية تقوم على أساس مبدأ  – ١٩٩٢سنة 

، ويف كسب الوقت إلحداث وقائع ٣٣٨و ٢٤٢وقراري جملس األمن رقمي " السالم
جديدة على األرض تغير الطابع الديموغرايف للمناطق احملتلة؛ وهذا هو مضمون شعار 

األرض يف مقابل "يف مقابل شعار الذي طرحة الليكود " السالم يف مقابل السالم"
  ".السالم

  
  مصادر دعم  :ثالثاً 

  املشروع اإلقليمي اإلسرائيلي
 –إن مشروع إقامة نظام إقليمي جديد لتجسيد تسوية الصراع العربي   )ج(

داخل احلزب وإن األساس جناح  ، ويفمشروع صاغه وبلوره حزب العملاإلسرائيلي 
نسبياًـ بتأييد قوى وأحزاب أخرى، وربما فئات مهمة حظي، بصورة متفاوتة ومتقلبة 
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وهو مشروع . من بيروقراطية الدولة، وشرائح من التكنوقراط والبورجوازية اإلسرائيلية
  .ولد ونما، كما ذكرنا، يف سياق حتوالت ومتغيرات إقليمية ودولية مهمة

الشائع يف الكثير من األدبيات العربية بشأن هذا  –ن االنطباع أإن هذا يعني   
الذي مفاده أن إسرائيل امتلكت عند تأسيسها، أو بعد مرحلة قصيرة منه،  –املوضوع 

أو مشروعاً للهيمنة االقتصادية على (تصوراً متكامالً لنظام إقليمي شرق أوسطي 
ئيلي لنظام إقليمي عملت وفقة، لهو انطباع مغلوط فيه تماماً؛ فتصور إسرا) املنطقة

، وهي مرحلة وليد مرحلة تاريخية حمددةجديد يمتلك مقومات خطة استراتيجية، هو 
. مل تستكمل معاملها وشروطها الرئيسية إال يف أواخر الثمانينات وبداية التسعينات

ومن اخلطأ أيضاً التعامل مع املشروع اإلسرائيلي لنظام إقليمي جديد كرسم تخطيطي 
، ألن جوانب مما يطرحه املشروع أوالً: لتطبيق التنفيذي، فهو ليس كذلكجاهز ومهيأ ل

، ألنه مشروع يعتمد يف قيامه وتنفيذه على األطراف وثانياً؛ جتريبيذات طابع 
العربية التي قد يكون لها تصورات أخرى أو قد جتد نفسها غير قادرة على تبني 

، قد جتد إسرائيل نفسها بحاجة ثاًوثالاخملطط اإلسرائيلي ذاته أو جوانب مهمة منه؛ 
ألسباب داخلية وخارجية أو لألسباب كلها (إىل إدخال تعديالت واسعة على مشروعها 

وتعقيدات الواقع يف حركته الفعلية مساراً خمتلفاً  تطورات، قد تفرض رابعاً؛ )جمتمعة
ة عند بدء تطبيق املشروع اإلسرائيلي على نطاق واسع، حتى إذا افترضنا موافق

األطراف املعنية عليه؛ وتعقيدات الواقع يف حركته الفعلية مساراً خمتلفاً عند بدء 
تطبيق املشروع اإلسرائيلي على نطاق واسع، حتى إذا افترضنا موافقة األطراف 

املعنية عليه؛ وذلك لعوامل واعتبارات عدة، قد يكون من بينها غياب االستثمارات 
شاريع إسرائيل اإلقليمية عليها، وتنامي معارضة الرأسمالية التي تعتمد أغلبية م
يف الدول العربية املعنية، وتصاعد " التطبيع"سياسية وشعبية واسعة لعملية 

، يبقى وخامساًاملعارضة داخل إسرائيل النسحابات واسعة من األراضي العربية؛ 
عاً مشرو) أو من جناح نافذ فيه(مشروع النظام اإلقليمي املطروح من حزب العمل 

؛ )عودة الليكود إىل احلكم، مثالً(معرضاً للطي إذا ما تغيرت السلطة يف إسرائيل 
يف صيغته املتداولة  توتر بين عناصر مهمة من املشروع اإلسرائيلي، هناك وسادساً

قد تأخذ شكالً صراعياً أو تناقضياً يف أوضاع معينة، وحتديداً بين العناصر التي 
وقد . ة وتلك التي تغلب االعتبارات األمنية أو األيديولوجيةتغلب االعتبارات االقتصادي

رأينا هذه التوتر بوضوح يف التطورات التي جرت بعد توقيع اتفاق أوسلو، حيث سعت 
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إسرائيل للتنصل من تطبيق املرحلة الثانية من االتفاق املذكور، انطالقاً من اعتبارات 
، و "حماس"ليات الفدائية التي نفذتها ، وال سيما بعد العم")املستوطنين"أمن (أمنية 

  ".اجلهاد اإلسالمي"
لكن املالحظات السالفة ال تعني، وال ينبغي أن تعني، جتاهل املشروع أو 

إهماله على أساس أن ليس له حظ يف احلياة؛ واملشروع يملك مؤهالت وإمكانات 
  :تفرض التعاطي معه بجدية، أبرزها

  
  اجلديدةالسياسة االقتصادية الليبرالية   ) أ

") أجندا("اإلسرائيلي إىل برنامج " النظام اإلقليمي اجلديد"تند مشروع يس
اقتصادي ينسجم تماماً مع برامج مراكز النظام االقتصادي العاملي ومؤسساته 

األيديولوجيا وهو برنامج يحمل ). كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل(املتنقذة 
والتزام " احتفال"دة وبجيمع ما يترتب عليها من بصيغها اجلدي االقتصادية الليبرالية

اخلصخصة، حترير التجارة، تقليص دور الدولة يف " (السوق احلرة"باقتصاد 
ومتسعة من الالمساواة يف فرص ونوعية  ، ومن تقبل ألشكال واسعة..)االقتصاد، 

احلياة والدخل والثروة، وألشكال واسعة من االستغالل التي تطرح حتت شعارات 
أمين البيئة املالئمة وتشجيع استثمارات ونمو رأس املال اخلاص، وتقليص دور ت

القطاع العام والدولة يف االقتصاد حتى احلدود الدنيا، بكل ما يمكن أن يترتب على 
بمعنى حق املواطن يف التعليم والرعاية (ذلك من تقليص للديمقراطية االجتماعية 

ي ال يعّوض عنها تبني بعض جوانب الديمقراطية الت..) والصحية واالجتماعية والعمل 
وهو برنامج ينسجم مع توجهات ومصالح رأس املال الدويل . السياسية الليبرالية

خالل الثمانينات والنصف األول من  –وقد تم تبنيه . والشركات املتعددة اجلنسيات
  .من قبل معظم دول املنطقة –التسعينات 

  
  اإلقليمي إسرائيل السمة االستراتيجية ملشروع  ) ب

يهتم املشروع اإلسرائيلي اإلقليمي بصوغ تصور ملرحلة تاريخية جديدة ال 
ومن هنا يطرح املشروع . بتحديد متطلبات حلظة سياسية عابرة أو فترة انتقالية

خمتلف جماالت ومستويات العالقات السياسية والدبلوماسية، إضافة إىل التدرج يف 
وهذا يعني أن املشروع ليس .ادية والتجارية واملاليةالعالقات واملشاريع االقتص
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؛ فهو قابل مطروحاً للتنفيذ دفعة واحدة وال بالوتائر ذاتها على خمتلف املستويات
ألن يسير بسرعة مع طرف وببطء مع طرف آخر، وأن يدخل تطبيعاً سياسياً كامالً مع 

بطرف ثالث يف آن  طرف، وعالقة دبلوماسية ثانوية بطرف ثان، وبال عالقات رسمية
ولذا، لن يكون . وهذا يسري يف اجملاالت االقتصادية واألمنية والدبلوماسية. معاً

وفق ما قد يدخل عليه من تعديالت (احلكم على جناح املشروع اإلسرائيلي أو فشله 
ممكناً استناداً إىل مراقبة نشاط حمدد يف حلظة زمنية معينة ) تمليها متغيرات الواقع

إن ذلك يتطلب النظر إىل جمموعة من األنشطة والعالقات والفعاليات فحسب، بل 
  ۱.وتطورها على مدار مرحلة كاملة قد تتجاوز عقداً من الزمن

النظام "وإذا وضعنا األجواء الدعاوية التسويقية، التي رافقت إعالن مشروع 
العربية قبل  ، جانباً، فال يتوقع تلمس تأثيرات مهمة يف االقتصاديات"اإلقليمي اجلديد

                                                            

  ، نائب وزير اخلارجية )١٩٩٤مايو /أيار(الحظ على سبيل املثال تأكيدات يوسي بيلين  ۱

  اإلسرائيلي، بأن إسرائيل ستفكر يف إقامة سوق مشتركة يف الشرق األوسط يف العقد املقبل،   

  من املمكن أن تشهد املنطقة"تنمية بنية حتتية مشتركة يف املنطقة، والحظ إشارته إىل أنه  بعد   

  يف األعوام اخلمسة املقبلة إقامة بنية حتتية مشتركة لكل من فلسطين ومصر واألردن وسوريا،   

  :أنظر." وإذا تم ذلك فإننا سنفكر يف إمكان قيام سوق مشتركة. ولبنان   

James Harding, “Israel to Consider Mideast Common Market,” Financial Times, 

   May 14/15, 1994. 

  للمشاركة يف اجتماع(الحظ أيضاً التقويم الذي قدمه بيلين يف مؤتمر صحايف، بعد زيارته ملسقط 

  إنه من الزاوية االقتصادية، وبفضل : "، وقال فيه)جلنة املياه للمفاوضات املتعددة األطراف   

   تكون عالقات إسرائيل االقتصادية بدولالقدرات املتوفرة يف دول اخلليج، فمن املمكن أن    

  قتصاديةمن العالقات التي ستقام مع الدول اجملاورة لنا، بسبب الفجوة اال اخلليج أكثر كثافة   

  ).التشديد مضاف" (الكبيرة املوجودة بيننا وبين جيراننا وغير املوجودة بيننا وبين دول اخلليج   

  :أنظر   

Israel information Service, Gopher, April 21, 1994. 
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ويعود ذلك إىل أسباب وعوامل كثيرة، يتعلق جزء منها بطبيعة . مضي أعوام عدة
املشاريع االقتصادية املطروحة واخلاصة بالبنية التحتية والتي يتطلب إجنازها 
أعواماً طويلة وتأميناً لرؤوس أموال كبيرة باملقاييس احمللية واإلقليمية؛ كما ال 

ر على األقل، أن يتم خفض املصروفات العسكرية وإن خُفضت يتوقع، يف املدى القصي
القوات املسلحة، وذلك بسبب التكلفة العالية لعملية التجديد املطلوبة دورياً حجوم 

ألنظمة األسلحة وتطويرها؛ كما يبقى من املرجح أن ينتج من التسوية السياسية، يف 
إذا ما استكملت الدول  واسعة تفاقم أوضاع فئات اجتماعيةاملدى القصير على األقل، 

، التي يطالب البنك الدويل وصندوق "اإلصالح االقتصادي"العربية تطبيق إجراءات 
رابطة أميركا الشمالية  –نافتا (النقد الدويل بها وكذلك الكتل االقتصادية الدولية 

؛ هذا باإلضافة إىل النتائج االقتصادية السلبية ..)للتجارة احلرة، االحتاد األوروبي
. األخيرة على معظم الدول العربية) GATT" (غات"املتوقعة من تطبيق اتفاقية الـ 

الذي يميل إىل احلكم على جناح " االقتصادوي"تعبير آخر، من اخلطأ الوقوع يف الفخ 
ملشروع اإلسرائيلي أو فشله بمقياس اقتصادي ضيق، ويتجاهل يف الوقت نفسه ا

هذا عالوة . االستراتيجية التي حترك جوهر املشروع اإلسرائيلي – الترتيبات السياسية
هذا إذا توفر التمويل الضروري  –على أن املشاريع االقتصادية التي تطرحها إسرائيل 

لذي يقود أو يهدف إىل تأمين الشروط لتحسين ليست من النوع ا –لعدد كاف منها 
نوعية احلياة ألغلبية السكان يف املنطقة؛ فهي من النوع الذي يبغي توفير بيئة 

، والذي يمنح االقتصاد اإلسرائيلي )العاملي واحمللي(مالئمة لنمو رأس املال اخلاص 
ة على ربط بعض امليزات املترتب –عبر االتفاقات السياسية يف الدرجة األوىل  –

إنها مشاريع تهدف إىل رفع العزلة االقتصادية عن إسرائيل . االقتصاديات احمليطة به
وهذا بالنسبة إىل إسرائيل أمر ذو . يف اقتصاديات املنطقة) وفق شروطها(وتأمين 

  ).تفوق أهميته االقتصادية(أهمية استراتيجية حيوية 
  

  غياب املشروع العربي البديل)   ج

دخل النظام طُرح املشروع اإلسرائيلي لنظام إقليمي جديد يف اللحظة التي   
، وبالتحديد اإلقليمي العربي مرحلة جديدة من الضعف والصراعات الداخلية والتفكك

كما أن األطراف العربية املعنية أدارت تفاوضها مع إسرائيل . بعد حرب اخلليج الثانية
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وإذا . كامالً يف مواجهة املشروع اإلسرائيليمن دون أن تصوغ مشروعاً مشتركًا مت
 –أضفنا إىل هذا فشل حماوالت جامعة الدول العربية يف إقامة سوق عربية مشتركة 

وهي حماوالت بدأت يف الفترة الزمنية التي بدأت أوروبا الغربية عملية بناء سوقها 
املشروع  وما ولده  ذلك الفشل من إحباطات، يصبح جلياً تماماص أن –املشتركة 

بل . عملياً من دون بديل عربي موحد) على الصعيد الرسمي(اإلسرائيلي اإلقليمي يبقى 
من  –والعتبارات خمتلفة  –رائيلي يجد دعماً مباشراً وغير مباشر أن املشروع اإلس

الواليات املتحدة األميركية واالحتاج األوروبي، ومن املؤسسات الدولية املالية 
سرائيل يف أن جتند يف مراكز النظام الرأسمايل العاملي رأياً عاماً إ؛ فقد نحجت املهمة

وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن أربعة . مؤيداً ملشروعها اإلقليمي يف إطاره العام
أعوام على بدء مؤتمر مدريد للسالم يف الشرق األوسط، فإن املشروع اإلسرائيلي 

ه مقاومة أو معارضة منهجية عربية اإلقليمي مل يخضع لتقويم عربي موحد، ومل يواج
ولعل ذلك يعود إىل غياب التصور العربي املشترك من جانب، واخلشية . رسمية فاعلة

ال يف  –من الضغوط األميركية ومن ضغوط أخرى من جانب ثان، وفقدان التنسيق 
 –األمنية أيضاً /  اجلانب السياسي فحسب، بل يف اجلوانب االقتصادية واالستراتيجية

املباشرة واملفاوضات املتعددة األطراف،من بين األطراف املعنية يف املفاوضات 
ومن الطبيعي يف هذه احلال أن جند أن املشاريع االقتصادية املطروحة، . جانب ثالث

سواء يف جمال البنية التحية أوم يف جماالت أخرى، يف إطار املفاوضات املتعددة 
 بشأن التعاون الشرق األوسطي ومقترحات األطراف أو يف أدبيات البنك الدويل

  .املفوضية األوروبية، هي يف معظمها ذات أصول أو تأثيرات إسرائيلية
    

  الدعم الدويل واإلقليمي)  د

تعول يف سعيها لتحقيق مشروعها على إمكاناتها الذاتية إن إسرائيل ال 
وبالتحديد الدعم ، فحسب، بل أيضاً على دعم وإسناد دوليين وإقليميين مؤثرين

واإلسناد من الواليات املتحدة التي اتسع نفوذها السياسي والعسكري يف املنطقة بعد 
كما أن إسرائيل جتد يف صالتها  .انهيار االحتاد السوفياتي وبعد حرب اخلليج الثانية

األوروبية السياسية والتجارية من جانب، ويف تقاطع التوجهات األوروبية الشرق 
واليابان . ع توجهاتها من جانب آخر، مصادر تدعيم ملشروعها اإلقليمياألوسطية م
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الفلسطيني، إىل تأييد مشروع  –بدورها انتقلت، وحتديداً بعد االتفاق اإلسرائيلي 
وتعول إسرائيل تأييد من مراكز وقوى ).يف اإلطار العام(إسرائيل الشرق األوسطي 

، كما ة ترتيب التحالفات يف املنطقةعبر السعي إلعادإقليمية تسعى لتحسين موقعها 
أنها تعول على إكساب مشروعها تأييد شرائح جديدة من البورجوازيات العربية وفئات 

من التكنوقراط يف الدول احمليطة، باعتبار أن هذا املشروع يفتح أمام تلك الشرائح 
  ۲.والفئات فرصاً جديدة

تفاوتة، ملشروع إسرائيل هذا االصطفاف الواسع للقوى املؤيدة، وإن بصورة م  
اإلقليمي، وهذا الضعف والتشظي للقوى املعارضة ملضمون التسوية اإلسرائيلية 

التي حققها املشروع اإلسرائيلي خالل فترة وجيزة جداً، قياساً " االختراقات"يفسران 
اإلسرائيلي، أي الفترة املمتدة بين بدء عملية املفاوضات يف  –بعمر الصراع العربي 

وقرار دول جملس التعاون اخلليجي بإنهاء املقاطعة غير املباشرة  ١٩٩١سنة خريف 
سبتمبر /، فقد شهدت هذه الفترة، وخصوصاً منذ أيلول١٩٩٤إلسرائيل يف خريف سنة 

يف  ، إبرام اتفاقات رسمية مع أطراف عربية معنية مباشرة بالصراع، والشروع١٩٩٣
واسعة قبل التوصل إىل تسوية شاملة ) دبلوماسية واقتصادية(إجراءات تطبيعية 

للصراع مع األطراف العربية كافة، وقبل أن حتدد جامعة الدول العربية موقفاً جماعياً 
  .بإنهاء أو بتغيير القوانين املتعلقة باملقاطعة العربية إلسرائيل

العربية التي تمت يف الفترة  –سرائيلية كما أن املراجعة السريعة لالتفاقات اإل  
املذكورة تكشف املدى الذي اعتمد املفاوض اإلسرائيلي فيه على مشاريع التعاون 

االقصادي والترتيبات األمنية، التي صدرت عن مراكز أبحاث أكاديمية واستراتيجية 

                                                            

 :يف املنطقة" نظام شرق أوسطي"عبرت أوساط حاكمة عربية عدة عن تأييدها  إلقامة سوق شرق أوسطية أو  ۲
بين إسرائيل " إعالن املبادئ"فإضافة إىل اتفاق أوسلو الذي تنص مالحقة االقتصادية على تعاون اقتصادي 

يف مصر واملغرب وعُمان واألردن وتونس، واستعداداً تركياً " رسمياً"ومنظمة التحرير الفلسطينية، ترحيباً 
قتصادي العاملي للتنمية يف الشرق األوسط وشمال ، الصادر عن املؤتمر اال"إعالن الدار البيضاء"وعبّر . للمشاركة

الذي شارك فيه جميع الدول العربية ) ١٩٩٤نوفمبر /أكتوبر واألول من تشرين الثاين/تشرين األول ٣٠(إفريقيا 
بناء األسس "باستثناء العراق وليبيا وسوريا ولبنان، عن نية احلكومات والقطاعات اخلاصة املمثلة يف املؤتمر 

قتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا تقتضي يف مرحلة حرية تدفق البضائع ورأس املال واليد جملموعة ا
 ).، التشديد مضاف٢/١١/١٩٩٤، "احلياة"صحيفة : املذكور يف" اإلعالن"راجع نص ." (العاملة عبر املنطقة
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إسرائيلية خالل الثمانينات وبداية التسعينات، يف صوغ تفصيالت االتفاقات 
  .ملذكورة، وبالتحديد على صعيد املالحق االقتصادية واألمنيةا

ومع ذلك، ينبغي جتنب استنتاج أن توفر التأييد السياسي للمشروع اإلسرائيلي   
اإلقليمي كاف، يف حد ذاته، لنقل املشروع إىل حيز الواقع؛ فهناك مشكلة تمويل اخلطط 

فعلية لسبب أساسي هو أن " لةمشك"االقتصادية التي يطرحها املشروع املذكور، وهي 
يذهب إىل حيث ) سواء رأس املال العربي أو رأس املال الدويل(رأس املال اخلاص 

شروط االستثمار أفضل ومعدالت الربح أعلى والضمانات القانونية والسياسية 
ولذا، فإن حكومة إسرائيل أو غيرها من احلكومات ال . للنشاط الرأسمايل أكثر استقراراً 

أن حتفز الشركات املتعددة اجلنسيات ورأس املال املايل على االستثمار يف  تستطيع
من وجهة نظر هذه الشركات (املنطقة من دون أن تتوفر األوضاع والشروط املالئمة 

الرأسمالية كما أن مساعدات حكومات الدول ). ومن وجهة نظر رأس املال هذا
 وصندوق النقد الدويل، ال تقدم الصناعية ومساعدات مؤسسات دولية، كالبنك الدويل

من دون  شروط وضمانات، كما أثبتت الصعوبات والعراقيل التي وضعتها تلك الدول 
لكن التمويل ليس . واملؤسسات أما تنفيذ وعودها ملنطقة احلكم الذاتي الفلسطيني

الذي " النظام اإلقليمي اجلديد"املشكلة الوحيدة واألصعب يف وجه تطبيق مشروع 
؛ بل أن املشروع يواجه تعقيدات وتوترات )فيهاأو أطراف متنفذة (إسرائيل  تطرحه

  .أيديولوجية –وتناقضات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية 
  

  آلية إقامة : رابعاً 
  النظام اإلقليمي

  : املشروع اإلسرائيلي آلية إقامة النظام اإلقليمي اجلديد عبر يحدد)  د(  
بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية اجملاورة عقد اتفاقات ثنائية   -١

وحتدد االتفاقات الثنائية . من جانب، وعقد اتفاقات متعددة األطراف من جانب آخر
عالقات إسرائيل بكل دولة من دول احمليط العربي يف اجملاالت االقتصادية 

العسكرية، إضافة إىل اجملالين الدبلوماسي والسياسي، وما  –والتجارية واألمنية 
  .يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية مشتركة
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التركيز يف املرحلة األوىل على تأسيس حمور ثالثي يأخذ، بصورة   -٢
) شكل من أشكال الكونفدرالية(أمنية  –اقتصادية  –متدرجة، صيغة تشكيلة سياسية 

، وترتبط الحقًا، وعلى نحو متدرج، بتشكيلة م إسرائيل واألردن والكيان الفلسطينيتض
ويتم يف الوقت نفسه توسيع العالقات االقتصادية بمصر، . أوسع تضم سوريا ولبنان

  .وبالتحديد يف جمايل الطاقة والسياحة وبعض الصناعات احملددة، كصناعة النسيج
فة إىل العالقات السياسية إضا(تطبيع العالقات االقتصادية   -٣

مع سائر الدول العامل العربي وفق آليات السوق الرأسمالية، أي من دون ) والدبلوماسية
مع الكيان الفلسطيني واألردن، أو  اشتراط عالقات اقتصادية متميزة كما هي احلال

وبيدو أن . مع سوريا ولبنان، لكن مع عدم إغفال االعتبارات األمنية أو جتاهلها
تراط إقامة عالقات اقتصادية متميزة بالدول العربية احمليطة يرتبط بمفهوم اش

تنفي، أو تقلص إىل " مصالح مشتركة"إسرائيل ألمنها القومي وحاجتها إىل توليد 
ترتيبات : احلدود الدنيا، إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو عمليات عسكرية جديدة

اقتصادية مشتركة؛ تبادل جتاري غير مائية مشتركة؛ بنية حتتية مشتركة؛ مشاريع 
  .مقيد؛ إضافة إىل إقامة هيئات مشتركة مقررة يف جماالت اختصاصها

  
  جماالت ودالالت: خامساً 

  مشاريع إسرائيل االقتصادية اإلقليمية
إن اجلسم األكبر من املشاريع اإلسرائيلية املقترحة يف إطار ما تسميه )  هـ(  

 :اإلقليمي يتألف من" التعاون االقتصادي"إسرائيل 
يف جماالت املياه والطاقة  مشاريع بناء وتطوير بنى حتتية ومرافق عامة   -١

طريق برية، سكك حديدية، خطوط (، واملواصالت واالتصاالت )نفط، غاز، كهرباء، إلخ(
  ).جوية مباشرة، موانئ، اتصاالت سلكية والسلكية، إلخ

أو مشاريع ) العربية أي بين إسرائيل وإحدى الدول( مشاريع ثنائية   -٢
معنية بأنشطة إنتاجية أو ) تضم إسرائيل وأكثر من دولة عربية واحدة(إقليمية 

البحر األحمر " ريفييرا(" جماالت السياحةويتمركز أغلبها يف . خدماتية حمددة
، أو يف مشاريع وصناعة النسيج واملالبس) واحلدائق الثقافية، على سبيل املثال

، ومشاريع مرتبطة بالبنية التحتية أو )كتجارة األسمنت( احلدودلتجارة مالئمة 
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مشروع ربط البحر األحمر أو البحر األبيض املتوسط بالبحر (بالسياحة أو بهما معاً 
  ).امليت، حمطات لتحلية مياه، إلخ

، أو مشاريع العربي –توطيد عملية التطبيع اإلسرائيلي مشاريع تساهم يف    -٣
: ، أو مساعدة للنشاطين السابقين، مثل)براز فوائد عملية التطبيعإ(وظائف دعاوية ذات 

بنك تنمية إقليمي؛ مركز طبي إقليمي؛ جامعة إقليمية؛ مراكز علمية متخصصة 
  .مشتركة

وتصب املشاريع االقتصادية اإلسرائيلية املقترحة، كما هي حال الترتيبات 
 "اندماج"تنظيم شروط األمنية الثنائية مع الدول العربية، يف خدمة  –العسكرية 

ومن هذه الزاوية يمكن فهم اهتمام إسرائيل الواضح بتوسيع . يف املنطقةإسرائيل 
فعبر هذه البنية، احمليطة؛  وتطوير شبكات البنية التحتية بينها وبين الدول العربية

قبل استكمال هذا أو ذاك من  –، وتوفر نياًتربط إسرائيل نفسها باملنطقة مادياً وعيا
  .أشكاالً أخرى من الترابط باملنطقة –مشاريع البنية التحيتة أحياناً 

باعتبار أن أغلبيتها العظمى تقع يف إطار (تتطلب مشاريع البنية التحتية  -
اتفاقات تفصيلية بين احلكومة اإلسرائيلية وكل دولة من ) القطاع العام من االقتصاد

؛ األمر الذي يترتب عليه تنسيق بين الطرفين على مدى غير الدول العربية املعنية
 .واملرجح أيضاً أن يسفر عن جلان فنية مشتركة. قصير
، وبشروط ميسرة، أسهل بالنسبة إىل تمويل دويلمن املعروف أن احلصول على  -

بنك الدويل مشاريع البنى التحتية ذات البعد اإلقليمي؛ ومن هنا يالحظ اهتمام ال
واملفوضية األوروبية بمشاريع بنى حتتية خاصة يف جماالت املواصالت، الطاقة 

 .واملياه
يشكل توسيع البنية التحتية املادية وتطويرها شرطاً، كما أنهما يشكالن عامالً  -

، وهو عامل مساعد كذلك يف تنمية سوق شرق أوسطية لتنمية اقتصاد السوقمساعداً، 
 .مشتركة

ائيل أن التطبيع االقتصادي يعني، فيما يعني، أن يقام بين تفترض إسر -
املالية والتجارية (إسرائيليين وعرب الكثير من األنشطة االقتصادية املشتركة 

وفق آلية فيها بصورة رئيسية،  رأس املال اخلاص، التي يساهم )واإلنتاجية، إلخ
ربما مؤسسات (دول املنطقة  ، أي من دون اتفاقات بين حكوماتاقتصاد السوق احلرة

  .، يعكس ما يتعلق باملياه والطاقة واملواصالت التي حتتاج إىل هكذا اتفاقات)دولية
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ويتبين من التدقيق يف املشاريع اإلسرائيلية اإلقليمية أن حمركها الرئيسي هو 
مع احمليط، وذلك عبر عدد من اآلليات التي  اندماج إسرائيلي غير متكافئحتقيق 

إسرائيل إىل مركز رئيسي من مراكز البنية التحتية اإلقليمية يف حتويل  -١: تخدم
حتسين  -٣تسهيل حصولها على الطاقة وبأرخص تكلفة ممكنة؛  -٢؛ املشرق العربي

  :ويتضح ذلك من خالل.موقعها االقتصادي دولياً
طرح إسرائيل نفسها وسيطاً لنقل املياه من لبنان إىل األردن، ومن مصر  )١(
، وإصرارها على عدم إحداث أي تغيير يف سيطرتها على من جانب أول إىل غزة

، ١٩٦٧و  ١٩٤٩املصادر املائية العربية التي استولت عليها بالقوة العسكرية سنتي 
، من الستغالل مصادر مائية تقع خارج سيطرتها الراهنة؛ والسعي من جانب ثان

 احمليط ترفع مستويات جانب ثالث؛ والتدخل للحد من نمو أوضاع ديموغرافية يف
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مثل فرض قيود (على نحو غير اعتيادي ملوارد تشارك يف استغاللها  االستهالك املائي
  ۳. جانب رابع، من )على دخول الفلسطينيين إىل مناطق احلكم الذاتي

النفط والغازـ إضافة إىل الفحم ( لتنويع مصادرها من الطاقةالسعي  )٢(
وبالتحديد (، وتسهيل احلصول عليها بأرخص تكلفة ممكنة )احلجري والطاقة الشمسية
شبكتها الكهربائية  ، وتخفيض تكلفة الكهرباء عبر ربط)فيما يتعلق بالغاز والنفط

 .بشبكات الدول العربية احمليطة
ك احلديدية التي ربطت شبكة الطرق البرية والبحرية والسكالسعي إلحياء  )٣(

، كنموذج لتطبيع عالقة إسرائيل بالدول بمحيطها العربي ١٩٤٨فلسطين قبل سنة 
العربية اجملاورة وقبول هذه الدول العربية كلها جزءاً مكوناً للمنطقة، من جانب، 

                                                            

  كمثال لـ األهمية االستراتيجية التي تعطيها احلكومة اإلسرائيلية ملوضوع املياه، راجع مقال  ۳

  ، "القدس العربي"، واملنشور يف ٨/١٠/١٩٩٣، "هآرتس"زئيف شيف يف صحيفة    

  مشكلة املياه يف إطار "ويشير املقال إىل دراسة أكاديمية حتمل عنوان . ١٢/١٠/١٩٩٣   

  منعت احلكومة نشرها بسبب ما حتوية من خرائط " سرائيل والبلدان العربيةالتسويات بين إ   

  وأشرف على الدراسة املذكورة يهوشع شفارتس . تفصيلية ترسم حدود االنسحابات اإلسرائيلية   

  يعمل يف التخطيط اإلقليمي (، وأهارون زوهر )وهو خبير إسرائيلي معروف بشؤون املياه(   

  أن فصل إسرائيل عن يهودا "وتستخلص الدراسة ). ملشاريع مشتركة بين إسرائيل والدول العربية   

  والسامرة من دون إجراء تصحيح يف احلدود، ومن دون تعاون مع الفلسطينيين يف الضفة، هو    

  سرائيل وتوصي الدراسى بأن تتوىل إ.." السيناريو األشد خطراً على اقتصاد املياه يف إسرائيل   

  السيطرة  على أغلبية مصادرة املياه بهدف منع ضخ املياه اجلوفية يف يهودا والسامرة على "   

  كما توصي بحل مشكلة ." التماسيح –] العوجا[حساب االستغالل اإلسرائيلي ملنطقة اليركون    

  وتطالب بأن . لقطاع غزة املائية من خالل إما حتلية مياه البحر وإما نقل مياه من نهر الني   

  تنازالت فقط "تعمل إسرائيل كل شيء من أجل إبقاء الثروة املائية احلالية يف يديها، وبأن تقدم    

 ."إذا توفرت جدوى سياسية نوعية   
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طرق سريعة تربط بين تركيا ومصر وتمر عبر إسرائيل، (وتأسيس شبكة عالقات جديدة 
 .ائيل موقعاً استراتيجياً، من جانب آخرتعطي إسر) إلخ

االقتصادي التي اقترحها " التعاون"ويالحظ أيضاً يف مشاريع وأنشطة  )٤(
 :إٍسرائيل خارج أطر البنية التحتية ما يلي

تمركز معظمها يف املناطق احلدودية املتاخمة للدول العربية احمليطة،   ) أ(
ة رخيصة وبالقرب من يتعلق األول بتوفر يد عامل: ويعود هذا إىل اعتبارين

األسواق احمللية، ويتعلق الثاين باعتبارات أمنية، أي بإنشاء نشاط 
اقتصادي يف املناطق احلدودية يولد عند فئات اجتماعية مصلحة يف 

ويظهر هذا أكثر ما يظهر يف جنوب لبنان، حيث تخص . األمن والتطبيع
اإلقليمية والدولية إسرائيل هذا اجلزء من لبنان بعملية ربط مكثف باملراكز 

باملعنى " (منطقة اجلوالن"كما أنه يظهر يف مشروع . لعامل التجارة واملال
 .، ويف املشاريع املقترحة بين إسرائيل واألردن)اجلغرايف الواسع

تقسيم عمل تتخصص اعتماد بعض املشاريع املطروحة على تكريس   ) ب(
واخلبرة  إسرائيل وفقه باجلانب القائم على التكنولوجيا املتطورة

، يف حين )أي اجملاالت التي تتمتع بقيمة مضافة عالية( الدولية التسويقية
مشروع التكامل يف (يوكل إىل اجلانب العربي اجملاالت األقل تصنيعاً 

 ).صناعة النسيج بين إسرائيل ومصر، على سبيل املثال
ي الفلسطين –األردين  –اإلسرائيلي " االحتاد االقتصادي"لقد كان لفكرة  )٥(

دور موجّه يف حتديد مضامين االتفاقات االقتصادية التي أبرمتها إسرائيل مع منظمة 
الفلسطينية لن تنمو باجتاه  –األردنية  –لكن العالقات اإلسرائيلية . التحرير واألردن

إن تم التوصل إىل  –، بل ستتجه )حتى باملعنى النسبي الواسع جداً للكلمة(التكافؤ 
إىل  –نهائي للمناطق الفلسطينية احملتلة وقضية الالجئين اتفاق بشأن الوضع ال

وبالتحديد العالقة ( ذلك الذي تمثله نافتا) يف بعض جوانبه( اعتماد نموذج يشبه
حجم ويبرر هذا التوقع الفارق الشاسع بين ). القائمة بين الواليات املتحدة واملكسيك

االقتصاد اإلسرائيلي واالقتصادين الفلسطيني واألردين، والهوة الواسعة يف القدرات 
بعد ما  العسكرية، وحالة التبعية والوهن والتفكك التي يعانيها االقتصاد الفلسطيني

هذا إضافة إىل القيود السياسية واألمنية . يقارب ثالث عقود من االحتالل االستيطاين
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االقتصاد األردين أوسلو على السلطة الفلسطينية، ومشكالت التي وضعها اتفاق 
  ...).البطالة، الديون اخلارجية (البنيوية 

  
  أبعاد التوجهات: سادساً 

  األمنية اإلسرائيلية
توضح الترتيبات واملقترحات األمنية التي تطرحها إسرائيل يف   )و(

استراتيجيا تهدف، عبر  مفاوضاتها واتفاقاتها مع الدول العربية احمليطة أنها تعتمد
أوسع قدر ممكن من السيطرة العسكرية اتفاقاتها مع هذه الدول، إىل مواصلة تأمين 

 –السالم اإلسرائيلي "وهذا ما تعكسه املقولة اإلسرائيلية بدقة من أن . على حميطها
وهنا تبرز احلاجة إىل تأكيد أن إسرائيل ستواصل ." العربي سيكون سالماً مسلحاً

للحفاظ على  –اعتماداً، يف األساس، على دعم الواليات املتحدة األميركية  –جهودها 
تفوقها العسكري يف جمال األسلحة التقليدية أوالً، وعبر ضمان بقائها الدولة النووية 

  ٤. ثانياًالوحيدة يف املنطقة ألطول فترة ممكنة، 
ستراتيجي على راز نصر اوبيدو أن إدراك القيادة اإلسرائيلية غياب إمكان إح  

الدول العربية، إضافة إىل تأثير األيديولوجيا الصهيونية، قد وفرا األرضية لهيمنة 
الشأن األمني على رؤية تلك القيادات ملكونات التسوية السياسية التي تطلبها، بما يف 

ذلك رؤيتها للترتيبات املتعلقة بشؤون املياه والسكان واحلدود والعالقات 
                                                            

  يقول دوري غولد، وهو من كبار باحثي مركز الدراسات االستراتيجية يف جامعة تل أبيب، يف  ٤

  فمصر تتمتع بكثافة سكانية . لكل دولة يف املنطقة ميزاتها"": األهرام"مقابلة مع صحيفة    

  ومنطقة جغرافية واسعة، وسوريا أيضاً تمتاز باتساعها اجلغرايف وكثافتها السكانية أكثر من    

  وتكون احملافظة على التوازن العسكري لدولة صغيرة كإسرائيل عن طريق احملافظة . إسرائيل   

  عنى احلصول على تكنولوجيا متطورة تقدم لها كتعويض عن النقص على التفوق العسكري، بم   

  ويعتبر أن إسرائيل تبقى احتياطاً استراتيجياً للواليات ." العددي وصغر املساحة اجلغرافية   

  ، "األهرام: "أنظر." تغيرت سياسة األخيرة، أو العكس، جتاه تركيا ودول اخلليج"املتحدة يف حال    

 .ابلة مع دوري غولد أجرتها أميرة حسن، مق٧/١٢/١٩٩٣   
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فإن نظرة أحادية اجلانب وصيغاً لترتيبات ال متكافئة تسيطر ولذا،  .االقتصادية، إلخ
" اندماجها"على طروحات إسرائيل األمنية مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط 

واألدلة على ذلك . اإلسرائيلي –اإلقليمي يف مرحلة ما بعد تسوية الصراع العربي 
  :كثيرة ومتنوعة، من أبرزها

األمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاق احتالل الترتيبات  -١
ويسرى هذا على تدابير تضمنها . القاهرة الالحق مع منظمة التحرير الفلسطينية

كما أننا جند إصراراً إسرائيلياً على تضمين االتفاقات مع الدول . االتفاق مع األردن
بياً منزوعة السالح، واسعة نسعلى اجلانب العربي مناطق العربية بنوداً تفرض 

بنية اجليوش ملصلحة توسع إسرائيل، وإعادة النظر يف  وإدخال تعديالت على احلدود
ومن هنا تمّسك إسرائيل . ، وتقليص قدراتها الهجوميةالعربية، وتخفيض حجومها

بمطلب أن يتضمن اتفاق السالم مع سوريا عملية نزع سالح مناطق تتجاوز حدود 
على غرار ما حدث (سالح مساحة رمزية يف اجلانب اإلسرائيلي  اجلوالن يف مقابل نزع

؛ وحرصها على أالّ تؤثر التسوية مع الدول العربية يف ما تسيطر عليه من )مع مصر
موارد مائية؛ وإصرارها على أن يأخذ االنسحاب اإلسرائيلي من اجلوالن فترة زمنية 

وأن يشمل االتفاق مع األردن تسمح إلسرائيل بتقويم الترتيبات األمنية املعتمدة؛ 
 حتديداً خلطوط انتشار القوات العسكرية األردنية؛ واعتبار إسرائيل بقاء الكيان

أمراً مسلماً به كشرط ") الشرطة"خارج وجود جاز قوي لـ (الفلسطيني منزوع السالح 
 .من شروط التسوية النهائية

نظام وجود توجه واضح عند اخملططين االستراتيجيين اإلسرائيليين إلقامة  -٢
 –فلسطيني، يرتبط الحقاً، عبر إسرائيل، بنظام أمني إسرائيلي  –أردين  –أمني إسرائيل 

وتأتي هذا يف سياق سياسة حتويل أي انسحاب تقوم إسرائيل به من . لبناين –سوري 
 .أراض عربية حمتلة إىل رصيد أمني لها

الفلسطيني املنصوص عليها يف اتفاق أوسلو " احلكم الذاتي"حتويل مرحلة  -٣
إىل مرحلة اختيارية ملنظمة التحرير والسلطة الفلطسينية، يكون مقياسها أمن 

وأن  مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق احلكم الذاتي واملناطق احملتلة
ن التزام من جانبها بتجميد وهي تعتمد هذا املقياس من دو. مواطنيها بصورة عامة

املستوطنات أو تفكيكها، ومن دونت اإلقرار بالسيادة الفلسطينية على كامل أرض 
أو االعتراف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير ) بما يف ذلك القدس(الضفة والقطاع 
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التجمعات الفلسطينية يف الدول العربية، ويف كما أنها تنظر إىل . املصير والعودة
، وتشترط أن تقبل الدول العربية التي تستضيف نفسها، من منظور أمني إسرائيل

جتمعات فلسطينية املوافقة على مبدأ توطينهم، وتربط مساواة معاملة مواطنيها 
 .املنسجم مع شروطها" الشامل"الفلسطينيين بمواطنيها اليهود باحلل 

أي كعازل : ديهاالنظر إىل األردن من زاوية الوظائف األمنية التي يمكن أن يؤ -٤
بينها وبين سائر الدول العربية، ومطالبته بالبقاء خارج أية حتالفات أو معاهدات 

كما تلمح إىل الدور . سياسية أو عسكرية تسمح بوجود قوات غير أردنية على أرضية
 .الذي يمكن أن يؤديه األردن كمعبر اقتصادي إىل الدول العربية األخرى

 :يف أشكال عدة أخرى، منهامفهوم إسرائيل لألمن غير املتكافئ كما يبرز  -٥
تفوقها العسكري هو الذي أرغم الدول العربية اعتماد إسرائيل مقولة أن   ) أ(

واستخالص قيادتها، بالتايل، أن احلفاظ على هذا معها، على التفاوض 
 يف املنطقة؛" السالم"التفوق هو أحد ضمانات 

تربطها بالواليات املتحدة دعامة من  العالقة اخلاصة التياستخدام   ) ب(
 ، أي قوة ردع مساندة لها يف مواجهة حميطها العربي؛دعائم أمنها

عن االحتفاظ بتفوقها العسكري ) إسرائيل(ها دياعتبار أن ال بديل ل  )ج(
النوعي يف جمايل األسلحة التقليدية واألسلحة غير التقليدية واألسلحة 

زمنياً، والبقاء، بالتايل، خارج أية غير التقليدية لفترة مفتوحة 
معاهدات قد تضع قيوداً على تسلّحها، بما يف ذلك معاهدة منع انتشار 

  األسلحة النووية؛
والتي يجري (يف الشرق األوسط " عدم استقرار"اعتبار أن وجود حالة   )د(

توسيع حدودها لتشمل، إضافة إىل الدول العربية، كالً من إيران ودول 
يشكل تهديداً ممكناً ألمن دولة إسرائيل ) ى، وباكستانآسيا الوسط

  .ومناقضاً ألية إجراءات يمكن أن تتخذ للحد من األسلحة
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