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  امللف
  

  أزمة اخلليج يف الصحافة اإلسرائيلية
  

ملف هذا العدد ملقاالت " جملة الدراسات الفلسطينية" تخصص
مترجمة عن العبرية بشأن أزمة اخلليج، ظهرت يف الصحافة اإلسرائيلية 

: وتعالج هذه املقاالت املوضوعات التالية. يف الشهرين األولين لألزمة
خل األميركي يف األزمة؛ التحالفات اجلديدة املغزى االستراتيجي العام للتد

احمللية والدولية الناجمة عن األزمة وانعكاساتها على وضع إسرائيل 
اإلسرائيلي؛  –األمني والسياسي يف املستقبل وعلى حل النزاع العربي 

دروس ينبغي إلسرائيل استخالصها من األزمة؟ موقف اليسار اإلسرائيلي 
؛ اجلبهة الداخلية؛ نظرة استراتيجية شمولية إىل من احلوار مع الفلسطينيين

  .األوضاع يف منطقة الشرق األوسط وتوقعات بخصوص املستقبل
العربي  ئوالقصد من تقديم هذه املقاالت هو إتاحة الفرصة للقار

لالطالع، مباشرة ومن دون تدخل، على اآلراء والتصورات اإلسرائيلية فيما 
وانعكاساتها الراهنة واحملتملة يف يتعلق بأزمة اخلليج وتطوراتها 

املستقبل على األوضاع االستراتيجية والسياسية يف املنطقة، بما يف ذلك 
  .وضع إسرائيل

  
  املغزى االستراتيجي العام

  للتدخل األميركي
  

  اخلط األحمر للواليات املتحدة
  

  ٢٤/٨/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت"يتسحاق رابين 
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القول إن ظهور مسدس يف الفصل األول من ، يف عامل املسرح، من املألوف
ويف املسرحية املرعبة التي تمثل . نار يف الفصل الثالث املسرحية سيجر إىل إطالق

اآلن على مسرح الشرق األوسط، ظهر املسدس يف الفصل األول، وأُسدل الستار على 
  ...يف انتظار إطالق النار –الفصل الثاين، واآلن 

. ثة أسابيع أو شهر، احتفل يف برلين بسقوط األسوارقبل جمرد أسبوعين أو ثال 
أجواء نزع السالح والسالم غمرت أوروبا واالحتاد السوفياتي والواليات املتحدة، 

  .ومست أطراف دول كثيرة أخرى
. تبددت أجواء السالم. أجواء حرب يف الشرق األوسط: وفجأة، انعكست العجلة

الشرق األوسط جزء ال يتجزأ من جتربة العامل وهذه رسالة لكل من اعتقد حتى اآلن أن 
هذا هو املنحى الرئيسي يف حياة . الشرق األوسط يتّسم دائماً بعدم االستقرار. خطأ. كله

إن . ونتنسّم أجواء ليست من طبيعتها ئهذه املنطقة امللتهبة، ومن احملظور أن نخط
  .الشرق األوسط ال يشبه بذلك أي مكان آخر يف العامل

  هو يف قيد االختبار يف أيام األزمة هذه؟ ما الذي
ملا بعد انتهاء احلرب الباردة ...) القصيرة(إن هذه األزمة أخطر أزمة يف الفترة 

والنتيجة، إن االحتاد السوفياتي، الذي يتصارع مع مشكالته . بين الشرق والغرب
جميع اخلاصة، غير ظاهر تقريباً على مسرح النزاع، كما كان شأنه حتى اآلن يف 

  ...اخلصومات الدولية يف العقود األخيرة
دولة يف الطريق  ٢٢صورة الوضع حتى األمس هي أن الواليات املتحدة تقود 

وبين هذه الدول دول عربية، واجملموعة األوروبية، واالحتاد . إىل حرب ضد العراق
  .السوفياتي

تها على االختبار األول واألهم للواليات املتحدة كان وسيظل استمرار قدر
إمالء قواعد السلوك، بما يف ذلك استخدام القوة العسكرية، يف النزاعات يف أي مكان، 

وسيكون للنجاح األميركي أو، ال سمح الله، للفشل . وبصورة خاصة يف الشرق األوسط
تأثير تقريباً يف كل نزاع بين الشعوب ينشب من اآلن فصاعداً يف أية زاوية من زوايا 

  .العامل
املرحلة، كما ذكرنا، فإن العامل الذي اتسم بوجود قوتين عظميين مل  ويف هذه

تعريف صعب " (قواعد اللعبة"فأميركا هي وحدها على املسرح، وستتحدَّد . يعد قائماً
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ومن نافل القول . يف الساحة الدولية بناء على نتائج األزمة العراقية )ألوضاع كهذه
هذه يمكن أن تسري أيضاً على " قواعد اللعبة"أن  تقريباً أن نقول، وهكذا يبدو األمر يل،

  .العربي –حل النزاع اإلسرائيلي 
ووجدت يف . لقد عدت قبل أيام معدودة من زيارة قصيرة للواليات املتحدة

هذه املرة أن الشارع األميركي شريك، ربما أكثر مما يف أي وقت مضى، يف املشكلة 
. إطار عقليتهم اخلاصة الضيقة، قلقونن واألشخاص مهتمون أكثر، متجاوز. برمتها
يف هذه املرة، املسألة تصيب : إذ أن لديهم سبباً جيداً للقلق. ال يثير االستغراب روهو أم

الوقود، الذي يرتفع سعره، يمس حياة كل مواطن أميركي . جيب كل شخص هناك
ن أن وفقط من يعرف الواليات املتحدة ويعرف أية مسافة مستعد كل مواط. ورفاهيته

يقطعها إىل حمطة الوقود ليوفر سًنْتيناً يف غالون البنزين، يستطيع أن يقدر الضرر 
  ...لألميركيين واقتصادهم الذي يعاين، من دون ذلك، أمراضاً خمتلفة

 إن األميركي يف نيويورك، يف بوسطن ولوس أجنلس، يعرف جيداً أن جناح
من إنتاج النفط يف % ٤٠طر على العراق، ال سمح الله، سيتيح حلاكم العراق أن يسي

أنابيب النفط سيصبح يف قبضته ألن معنى انتصاره " مفتاح"إن . العامل ويتحكم فيها
ومعنى ذلك أن حاكماً عربياً مثل صدام حسين . خضوع السعودية إلمالءات العراق

وستضطر دول عظمى، . سيستطيع أن يقرر، إىل حد كبير، مصير اقتصاد العامل كله
  .ت املتحدة واليابان، إىل العزف على أنغام مزمارهكالواليا

وهذا بالضبط ما ال يمكن للمواطن األميركي، وبالتأكيد اإلدارة األميركية، أن 
ومن هنا يبدو بديهياً تقريباً التأييد الواسع الذي حظيت به اخلطوات . به يسمح

طن األميركي مستعد وأجرؤ على القول إن املوا. العسكرية التي اتخذها الرئيس وإدارته
  .من أجل هذا األمر) لن تكون كما يبدو قليلة(حلرب كبرى ولضحايا 

هل يمكن لقوة إقليمية مثل العراق أن تستغل ضعف جاراتها : على السؤال
وتسيطر عليها، يف خطوة من شأنها أن تؤثر بشدة يف اقتصاد العامل، من دون أن تهب 

ن هذا ليس وارداً يف احلسبان؟ عن هذا قوة عظمى أو قوات عظمى تبرهن له على أ
بكلمة  –يف البيت األبيض ويف املتاجر واملزارع  –السؤال يجيب اليوم األميركي 

  .وارداً يف احلسبان سلي: واحدة أو بثالث كلمات
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إن النجاح األميركي يف هذه األزمة سيحدد أيضاً، إىل حد ما، مالمح عاملنا يف 
يف  –ما هو مدى حرية دولة تتمتع بقوة عسكرية : نالعقد األخير من القرن العشري

يف استخدام قوتها من دون أن تخشى تصدي العامل احلر لها؟ يف  –الواقع الدويل 
دولة أخرى أن ترسم  ٢٢األزمة احلالية، حتى اآلن، حتاول الواليات املتحدة وحتاول 

ويستطيع كل من  ".إىل هنا: "إنها تقول. خط حدود، وأن حتدد املسموح به واملمنوع
يريد، أن يعرف من خطوة كهذه إمكانات الواليات املتحدة والدول األخرى يف التأثير، 

  ...العربي –يف السنين املقبلة، يف حل النزاع اإلسرائيلي 
إن العراق، بعد االنتصار العسكري على إيران، تفرغ للقيام بدور مركزي يف 

حسين، بحل قائم على القوة، حل عسكري وينادي حاكمه، صدام . حياة العامل العربي
ويف املقابل، يف القطب . للمشكالت، داخل العامل العربي وبين العامل العربي وإسرائيل

اآلخر من العامل العربي، تقف مصر حسني مبارك، وتؤمن مصر بأسلوب سياسي حلل 
  .املشكالت يف العامل العربي، وبينه وبين إسرائيل

  :العامل العربي وفق أسلوبه، كان هناك أمامه إمكانانومن أجل أن يقود العراق 
األول، أن يتوجه بعد احلرب مع إيران نحو صراع سياسي، وبعد ذلك عسكري، 

  .ضد دولة إسرائيل
الثاين، أن يعزز وينمي قوته العسكرية واالقتصادية قبل أن يزج قواته يف حرب 

  .ضد اجليش اإلسرائيلي
ولهذه الغاية سطا على مصرف ضخم، . لثاينوقد اختار صدام حسين اإلمكان ا

  .وهذا املصرف اسمه الكويت
يعترف صدام حسين، املتحمس واملتحرر من  ةبهذه اخلطو: شيء من العزاء لنا

حتى هو، املتحمس، يعرف أنه  .الضوابط، بقوة دولة إسرائيل وبقوتها العسكرية
ة وغير التقليدية، قبل أن بحاجة إىل وقت وأموال لتقوية جيشه، وزيادة قوته التقليدي

إن الطريق إىل القدس تمر عبر خزائن وحوانيت جموهرات . ينطلق يف اجتاه القدس
  .الكويت

لقد افترض صدام حسين، كما يبدو، أن العاملين الغربي والعربي سيبتلعان 
وقد أخطأ . اخلطوة ضد الكويت، وأنه بذلك يضاعف أضعافاً مضاعفة موارده املالية

  .خطأ فادحاً –كما يبدو و –يف ذلك 
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ولوال تدخل الواليات املتحدة، لكنا نواجه اليوم العراق كقوة قائدة يف العامل 
ال يوجد اليوم يف العامل العربي أية جهة قادرة على . العربي، تدوس اجلميع يف طريقها

. الوقوف عسكرياً يف وجه عشرات الفرق املدرعة وسالح املشاة التابع لصدام حسين
ولكانت . وكنوزها –ح صدام حسين لكان أخضع لسلطته شبه اجلزيرة العربية ولو جن

مصر، التي وقعت اتفاقية سالم مع إسرائيل والتي تدعو إىل حلول سياسية معنا، طوت 
  .أعالمها

إن جهة واحدة كانت هي القادرة على وضع األساس الدويل وبناء القوة 
، وإعادة الوضع إىل سابق عهده والبرهنة، العسكرية حملاولة إعادة العجلة إىل الوراء

  ...).أو ستتم(على املستوى الدويل ويف الشرق األوسط، أن العدوان قد تمت معاقبته 
  .وهذه اجلهة هي الواليات املتحدة

عربي ودويل، ويمس إسرائيل مساً  –هذه املرحلة، النزاع هو نزاع عربي  يف
املدى البعيد تهديداً خطراً لدولة أقل، مع أن من شأن جناح عراقي أن يخلق يف 

  .إسرائيل
. ويف هذا النزاع عقّد صدام حسين الوضع عندما احتجز آالف الرهائن الغربيين

لكن هذه اخلطوة بالذات، يف اعتقادي، أدت إىل مزيد من الوحدة والتصميم يف 
م إذ أنها أبرزت، يف نظر املواطن األميركي البسيط، صورة صدا. الواليات املتحدة

  .وبسرعة –حسين كشخص ال يتقيد بأية ضوابط ومن الضروري التخلص منه 
مع كل األسف  –إنني أعتقد أن احتجاز رهائن، ولو كان عددهم كبيراً، لن يؤثر 

. والبنتاغون االعتبارات والقرارات يف البيت األبيض يف –واألمل املقترنين بذلك 
ى حتقيق األهداف التي حددها الرئيس وتقديري اليوم، أن الواليات املتحدة مصممة عل

باحلصار، : وإنْ أمكن ذلك، سيتم األمر من دون سفك دماء. األميركي جليشه وشعبه
وباملقاطعة، وبأية طريقة سياسية حتقق الهدف األساسي الذي وضع رئيس الواليات 

  .إخراج اجليش العراقي من الكويت: املتحدة
استبعاد إمكان عملية عسكرية واسعة وإذا مل ينجح هذا األسلوب، فال يمكن 

 God Bless Americaالنطاق للواليات املتحدة مع دول أخرى، ضد العراق، وعندئذ 
  .وال رحم الله العراق. كما تقول كلمات نشيد معروف فيها) فليبارك الرب أميركا(
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. إنني أعتقد أن الواليات املتحدة ستحقق أهدافها، بأسلوب سياسي أو عسكري
وعندئذ سيتضح لدول الشرق األوسط أن . الوضع إىل سابق عهده، إىل حد ما وسيعود

أميركياً يف هذه املنطقة املضطربة من العامل وأنه سيمنع كل عدوان ال " شريفاً"هناك 
  .لزوم له

   –وعندئذ 
عندئذ، بعد أن حتقق الواليات املتحدة أهدافها، يف الكويت والبحرين والرياض 

إنها لن . حلل النزاعات األخرى يف الشرق األوسط –وبحزم أشد  –والقاهرة، ستتفرغ 
من % ٤٠ترغب يف إبقاء أعواد ثقاب مشتعلة على برميل من البارود، يمكن أن يشعل 

إن الواليات املتحدة سترغب، بعد العراق، يف أن تبرهن على أنه ال يمكن . نفط العامل
  .دامي يف الشرق األوسط من دون حلاحملافظة على الوضع الراهن وعلى بقاء النزاع ال

  .عندئذ، إنْ خلير أو لشر، بحسب امليل السياسي، عندئذ سيجيء أيضاً دورنا
 

 

  التحالفات اجلديدة وانعكاساتها
  

  أهداف متواضعة أو نظام جديد
  

  ٢٣/٩/١٩٩٠، "هآرتس"افرايم سنيه، 
  

. عامتكفي زيارة خاطفة لواشنطن لتكوين انطباع عن اإلحساس األميركي ال
قليلون جداً من يعتقدون أن احلصار واإلجراءات االقتصادية ضد العراق ستكون حقاً 

وهناك موظفون كبار ممن يشاركون . فاعلة، وأقل منهم من يرغب يف شن حرب ضده
يف رسم السياسات يقولون، يف أحاديث ليست للنشر، إنهم لن يعتبروا حل أزمة اخلليج، 

  .اقية، فشالمن دون تدمير آلة احلرب العر
ومن أجل حل هذه التناقض، حتدد اإلدارة األميركية اآلن ثالثة أهداف تسعى 

انسحاب العراق من الكويت؛ إعادة السيادة لهذه الدولة؛ حترير : إلنهاء األزمة بإجنازها
  .الرهائن
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وهذه أهداف متواضعة إذا ما قوبلت بالقوة العسكرية اجلبارة التي حشدت 
عيدة لتحقيقها، ومتواضعة أكثر قياساً بالقوة السياسية التي وأُحضرت من أمكنة ب

دويل مل يسبق له مثيل منذ احلرب العاملية بلورتها الواليات املتحدة ببناء ائتالف 
ومع ذلك، يستمر الكالم يف . تشكيله متى انحلّ الثانية، وسيكون من الصعب إعادة 

بعد  –لشرق األوسط بموجبه ، سيكون ا"نظام إقليمي جديد"الواليات املتحدة عن 
منطقة أكثر استقراراً وتوازناً، وخالية من القدرة على تهديد  –انتهاء أزمة اخلليج 

  .سالم العامل
إن أحد التطورات املهمة التي برزت يف أثناء األزمة هو التغيير اجلوهري يف 

معنية اليوم والواليات املتحدة . العالقات بين الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي
بمشاركة االحتاد السوفياتي يف بلورة حل يف الشرق األوسط، بل حتى أنها تعدُّ له 

  -والنزاع العربي . يف تلك اجملاالت التي تبقّى له نفوذ فيهاحمددة مهمات 
إن غورباتشوف مشغول، كما يبدو، بمشكالت . اإلسرائيلي هو أحد هذه اجملاالت

لكن لديه ثالثة أسباب . لديه لالنشغال بمشكالت العامل داخلية صعبة، وال وقت طويالً
  :ملساعدة الواليات املتحدة يف حل األزمة

إبراز دور االحتاد السوفياتي بصفته قوة عظمى كمبرر لبقاء اإلطار العام   -
  .للدولة السوفياتية، التي ترغب اجلمهوريات االنفصالية يف تفكيكه

مل يمكن أن تتسرب أية تطورات متطرفة حتقيق االستقرار يف جزء من العا -
  .فيه إىل اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا السوفياتية

  .تقوية الروابط االقتصادية بالواليات املتحدة، وبدول غربية أخرى -

استقراراً على املنطقة يجب أن يتضمن عدة " النظام اجلديد"وكي يضفي 
  :عناصر هي
 منطقة اخلليج، وحتديد سعر  ترتيب بين الدول يضمن تدفق النفط من

ومن ناحية االقتصاد األميركي والعاملي، هذا هو املبرر األساسي للجهد . معقول له
  .ضد العراق

  ،إقامة بنية لوجستية لوجود عسكري أميركي يف الشرق األوسط
ووجود . واملقصود وجود حمدود يف أوقات الهدوء قابل لالزدياد يف أوقات األزمات
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جنّب األميركيين الغضب اإلسالمي من جراء وجودهم مثالً، يمكن أن ي كهذا يف سيناء،
على األراضي السعودية بالقرب من األماكن املقدسة، ويمكن أن يتيح لهم تقديم 

 .لالقتصاد املصري ةمساعدة إضافية غير مباشر
  تعزيز استقرار أنظمة احلكم احلالية يف مصر والسعودية واألردن؛ ومن

ناك أهمية خاصة لالستقرار يف األردن ومنع دخول جيش أجنبي ناحية إسرائيل ه
 .أراضيه

  فلسطينية من أجل التوصل إىل حلول  –البدء بمحادثات إسرائيلية
لن يكون ممكناً إطالقاً ترك املوضوع الفلسطيني على . مرحلية وحل دائم يف املناطق

 .قارعة الطريق، والسير إلقامة نظام إقليمي يتجاهله
 ج وتطوير أسلحة إبادة جماعية يف دول املنطقةحظر إنتا. 

إن انسحاب اجليش العراقي من الكويت كان يمكن أن يكون عمالً تثقيفياً جيداً 
إلنهاء األزمة يف اخلليج، لو أن صدام أقدم على احتالل الكويت يف فورة تفجر مفردة 

الكويت وضمها لكن غزو . لنزعة مبريالية مستترة أو نتيجة تقدير مغلوط فيه للوضع
إقليمية صاعدة،  ىمل يكونا إال مؤشراً على سلوك العراق يف املستقبل بصفته قوة عظم

 .تمتلك إمكانات حرب غير تقليدية، بزعامة حاكم ال تعقله أية ضوابط
إن مشهد عودة الرهائن إىل أحضان عائالتهم يف الغرب سيحرك املشاعر يف 

كيد مشهد عودة آل الصباح إىل قصورهم، لن لكن هذا املشهد، وبالتأ. قلب كل يهودي
وإذا انتهت األزمة هكذا، فسيكون . يشكال عزاء ملن سيبقى يف مواجهة اخلطر العراقي

ضمان استقرار موقت بعد ذلك بواسطة خلق وزن مضاد  –على األكثر  –يف اإلمكان 
  .للقوة العراقية

: واليات املتحدةويمكن حتقيق ذلك بتعزيز كثيف للقوة العسكرية حللفاء ال
، وإنما هو النظام "نظاماً إقليمياً جديداً"لكن هذا ليس . إسرائيل ومصر والسعودية

ولن يكون يف اإلمكان بناء نظام إقليمي سلمي يف الشرق . القديم مع أسلحة أكثر كثيراً 
األوسط ما دام العنصر األساسي يف عدم االستقرار قائماً، وما دامت قوته وطموحاته 

  .على حالها باقية
  



١٩٢، ص )١٩٩٠خريف ( ٤، العدد ١المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا  

 

9 

 

  
  خارج الدائرة

  ،]من نيويورك[شموئيل سيغف 
  ٢٠/٨/١٩٩٠، "دافار"

  
أسبوعين من الغزو العراقي للكويت، وعلى الرغم من خطر املواجهة  بعد

العسكرية يف اخلليج الفارسي، يف اإلمكان اإلشارة منذ اآلن إىل بداية مسار على 
ائيل االستراتيجية ويف طابع مستوى املنطقة من املمكن أن يؤثر يف مكانة إسر

ويبرز جداً للعيان منذ اآلن التحسن يف . عالقاتها بالواليات املتحدة يف املستقبل
. مكانة مصر االستراتيجية، وتتزايد االتصاالت السرية بين الواليات املتحدة وإيران

 يف اخلليج الفارسي" اخليار العراقي"وقد دفن سلوك صدام حسين منذ بداية األزمة 
  .وأبرز من جديد مكانة إيران ككابح ممكن لطموحات العراق التوسعية نهائياً،

وقد أضعفت التطورات املثيرة يف اخلليج مكانة إسرائيل بصفتها حليفاً 
استراتيجياً للواليات املتحدة، وأبرزت حدود قوتها، ويف األساس قدرتها على 

م مفقوداً بينها وبين الدول االندماج يف خطوة على مستوى املنطقة، ما دام السال
إن االقتراحات اإلسرائيلية املتكررة بدجمها يف بلورة . العربية، كلها أو قسماً منها

اخلطوات املنتظرة رُفضت بتهذيب، لكن بحزم، من جانب إدارة بوش، على الرغم من 
يف  ومل يعد أحد. حماوالتها إبراز التعاون االستراتيجي الرتيب يف اجملال االستخباري

نا والء مصر وجناح مبارك يف دمج ويف املقابل، يبرز اجلميع ه. واشنطن يتأثر بذلك
ريا ومراكش يف القوة البرية العربية للدفاع عن السعودية وعن إمارات اخلليج وس

  .األخرى
إن مصادر رفيعة املستوى يف واشنطن، تساعد يف التخطيط للسياسة 

ها، تشبّه العملية اجلارية اآلن بالعملية التي األميركية يف الشرق األوسط ويف بلورت
فبعد توقيع اتفاقات فصل القوات بين إسرائيل . ١٩٧٤بلورها الرئيس السادات سنة 

وكل من مصر وسوريا، وبعد جتدد املالحة يف قناة السويس، بادر السادات إىل إقامة 
ف العراق، وقد عزل هذا احلل. مع إيران وسوريا واألردن ومراكش حلف غير رسمي
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ومل يطلب السادات من إسرائيل أن تقطع عالقاتها . التوسعية يف اخلليج وكبح املطامع
الوثيقة بالشاه، بل استغل تزويد إيران إسرائيل بالنفط كرافعة للضغط على إسرائيل 

  .النسحاب كامل من سيناء ومن بقية املناطق
الواحد تلو اآلخر، لون وشمعون بيرس طهران، وقد زار يتسحاق رابين ويغآل أ

وأشرك السادات الشاه أيضاً يف . وأقنعوا الشاه بعدم إيقاف تزويد إسرائيل بالنفط
خطواته السياسية كما اكتشف ذلك مناحم بيغن يف زيارته الوحيدة لطهران يف 

مكانته يف  زيزويف موازاة ذلك، سعى السادات باستمرار لتع. ١٩٧٨فبراير /شباط
  .اليات املتحدة يف الشرق األوسطواشنطن كحليف موال للو

وحتتل . واآلن يبلور مبارك خطوة مشابهة بتشجيع كامل من الواليات املتحدة
ويقول خبراء أميركيون . اآلن سوريا املوقع الذي احتله األردن يف خطوة السادات

بشؤون الشرق األوسط أن ما مل ينجح فيه السادات يف حينه، يمكن أن ينجح مبارك 
، يف حين أصبحت مصر ةأزاح إسرائيل إىل موقع حليف من الدرجة الثانيلقد : فيه

ن تعاون مصر وأكثر من ذلك، ا. تحدة يف املنطقةاحلليف األساسي للواليات امل
، ناالستراتيجي مع الواليات املتحدة ينطوي على فرصة لتصالح أميركي مع إيرا

واسب كثيرة ضد إيران صحيح أنه يوجد يف الواليات املتحدة ر. بوساطة من دمشق
، يدرك أهمية إيران "اي. آي. سي"والتطبيع ليس وشيكاً، لكن بوش، الذي كان رئيساً للـ 

ويتحدث خبراء أميركيون منذ اآلن عن . االستراتيجية ويعرف عداءها التاريخي للعراق
إمكان جتديد التمرد الكردي، بمساندة من إيران وسوريا وبتمويل من السعودية 

  .اخلليج وإمارات
وخالفاً للماضي، ال يميل . ولألسف الشديد، ال تمر هذه العمليات عبر إسرائيل

أحد إىل دمج القدس يف بلورتها وإىل االستعانة بخبرة إسرائيل مع األكراد إلنهاك قوة 
إن انعدام الثقة اجلذري بين الرئيس بوش ووزير اخلارجية بيكر، وبين رئيس . العراق

ر، ورفض مبارك التعاون مع شمير ما دامت إسرائيل ال تقول الوزراء يتسحاق شمي
كل هذا  –لبيكر، باإلضافة إىل الطابع الديني للنظامين يف السعودية وإيران " نعم"

  .يترك إسرائيل خارج الدوائر التي تتبلور اآلن يف املنطقة، بتشجيع كامل من واشنطن
املتحدة وبين القنصلية  ويف اللقاء بين أعضاء الوفد اإلسرائيلي إىل األمم

اإلسرائيلية يف نيويورك، حاول الوزير روين ميلو طمأنة احلاضرين إىل أنه مل يحدث 
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. أي تآكل يف مكانة إسرائيل االستراتيجية ويف متانة صالتها بالواليات املتحدة
ن ان الزعماء اليهود يف الواليات املتحدة يسمعون أقواالً معاكسة، ومليلو اوعندما قيل 

الناطقين بلسان اإلدارة األميركية يبذلون جهدهم للتشديد على والء مبارك وقدرته 
هي "أن إسرائيل : ، عاد الوزير ميلو فكرر االدعاءات املألوفة"بااللتزامات فاءالو"على 

، وأن التعاون االستراتيجي بين إسرائيل "الديمقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط
، وأن من املبكر استخالص "بل أنه يتعزز"كاملعتاد والواليات املتحدة مستمر 

  .استنتاجات بعيدة املدى من األزمة اخلطرة التي مل تصل إىل نهايتها بعد
، لكن االستنتاج ]البعيدة املدى[وربما كان ميلو مصيبًا بشأن االستنتاجات 

د تصفية بع: الذي ال مفر منه تقريباً بشأن العمليات التي جتري اآلن يف املنطقة، هو
أزمة اخلليج الفارسي، إذا مل تتحلّ إسرائيل باملرونة الالزمة لتجديد عملية السالم، فقد 

جتد نفسها يف مواجهة مع اإلدارة األميركية، مواجهة أشد كثيراً مما كانت عليه قبل 
وقد أظهر بوش، بمعاجلته احلثيثة لألزمة العراقية، حزماً فيما . العراقي للكويت والغز

ن بوش سيظهر احلزم اويقول مسؤولون أميركيون . بالقرار وتشبثاً بالهدف يتعلق
  .نفسه إزاء إسرائيل

وعالوة على حاجة بوش إىل مكافأة مبارك والسعودية على والئهما، هناك 
تمسك الواليات املتحدة بنقاط بيكر اخلمس، بصفتها السبيل الوحيد إلذابة اجلليد فيما 

 احلقيقة لقد أغضب ياسر عرفات الواليات املتحدة ويف. يخص املوضوع الفلسطيني
ليست عرفات . ف. ت. لكن األميركيين يقولون أن م. جداً بتأييده املستمر لصدام حسين

فقط وأنه يوجد هناك يف املنطقة انقسام جدي بين مؤيدي مبارك وامللك فهد، وبين 
انتهاء األزمة  وفقاً لطابع. ف. ت. وستتحدد مكانة عرفات يف م. مؤيدي العراق

  .الكويتية
. اخلليج إسرائيل فسحة مهمة من الوقت لبلورة مواقفهايف لقد منحت األزمة 

وإذا بددت إسرائيل هذا الوقت ومل تبلور مشروعاً قابالً إلذابة اجلليد، فقد جتد نفسها 
  .خارج الدوائر التي تتبلور اآلن يف املنطقة، خلف عناوين الصحف وبعيداً عن األضواء
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  :األميركية –العالقات اإلسرائيلية 
  خارج الترتيبات؟

  ١٧/٩/١٩٩٠، "دافار"شموئيل سيغف، 
  

ليفي إىل الواليات املتحدة كي يعرض  دافيد سيعود] العبرية[غداة رأس السنة   
وبهذه املناسبة، . مواقف إسرائيل يف الدورة املقبلة للجمعية العامة لألمم املتحدة

لتقويم العالقات بين القدس  رائيلية إجراء نقاش جذريسيتعين على احلكومة اإلس
  .وواشنطن، وللبحث يف موقع إسرائيل يف النظام العاملي اجلديد اآلخذ يف التبلور

لقد انتهت زيارة ليفي للعاصمة األميركية، كما هو معروف، بمجامالت كثيرة 
اشنطن والقدس ويف احلقيقة، بُذل جهد لفتح قناة اتصال جديدة بين و. وفحوى قليلة
لكن أيضاً وزير اخلارجية، ويف األساس مضيفوه األميركيون يعرفون . بواسطة ليفي

ليفي ليس رئيس حكومة ولذلك مل يكن قادراً على تقديم تعهدات : حدود هذه القناة
وعمليًا، منذ عرض شمير أمام بوش خطته . يستطيع رئيس حكومة فقط تقديمها

، مل يجر نقاش جذري ومعمق على ١٩٨٩أبريل / سانلالنتخابات يف املناطق، يف ني
  ..مستوى عال بين إسرائيل والواليات املتحدة بشأن أمور تمس العالقات بين الدولتين

لقد تسبب االنقطاع يف العالقات بين بوش وشمير بأن احتلت مصر موقع   
األزمة  وأبرزت. ساسي للواليات املتحدة يف الشرق األوسطإسرائيل بصفتها الشريك األ

بين زعماء الشرق األوسط كلهم، فقط يتسحاق : األخيرة يف اخلليج ذلك بصورة مؤملة
شمير وياسر عرفات وصدام حسين مل يحظوا حتى بمكاملة هاتفية واحدة من رئيس 

إىل شمير، لكن هاتين الرسالتين كان  لقد أرسل بوش حقاً رسالتين. الواليات املتحدة
ويف مقابل ذلك، يتحدث . ة شخصية بين الزعيمينالقصد منهما خلق مظهر صداق

بوش يف أوقات متقاربة مع ملك السعودية والرئيسين املصري والتركي، وحتى امللك 
حسين والرئيس السوري، حافظ األسد، يحظيان منه بمكاملات هاتفية واهتمام 

  .شخصي
منذ  عاماً ٤٢إن انقطاعاً كهذا بين إسرائيل والبيت األبيض مل يحدث خالل   

ت العالقات بين إسرائيل والواليات املتحدة، كما هو معروف، للقد حف. قيام إسرائيل
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بأزمات وخالفات يف الرأي، لكن حتى يف أوقات األزمات ظل احلوار بين الدولتين 
ويجهد الزعماء اليهود يف الواليات املتحدة لرأب الصدع بين بوش وشمير، غير . قائماً

  .ن ضئيالً حتى اآلنأن نصيبهم من النجاح كا
ل، فإن هناك وإزاء األخطار التي ينطوي هذا الوضع عليها بالنسبة إىل إسرائي  

وقبل كل شيء، إىل إجراء نقاش عميق مع الواليات املتحدة بشأن  الً، أوحاجة ملحة
ومن خالل نتائج قمة هلسنكي، ومن . موقع إسرائيل يف الترتيبات اجلديدة يف منطقتنا

ئيس بوش أمام جملس الشيوخ والنواب األميركيين، يمكن رؤية خالل خطاب الر
  .اخلطوط العريضة للسياسة األميركية يف املنطقة

  ،حتاول الواليات املتحدة عزل العراق بواسطة حزام أمني يشتمل على مصر
من دون  –) وربما حتى إيران(، وسوريا، وتركيا نوالسعودية، وإمارات اخلليج، واألرد

 .ئيل يف هذا اجملهودأن تشرك إسرا
  أيضاً بعد حل األزمة الكويتية، سيبقى حزام األمن هذا، وسُيؤمَّن وجود عسكري

مع أن القوة األميركية ستكون حمدودة وربما ال  أميركي دائم يف منطقة اخلليج،
تتمركز تمركزاً دائماً يف أراضي السعودية أو اإلمارات، بل تبحر على متن حامالت 

 .اخلليج الفارسي وخارجهالطائرات داخل 
  من أجل ضمان االستقرار يف املنطقة، وكي تكافىء الواليات املتحدة االحتاد

السوفياتي على املساعدة التي قدمها لها يف األزمة الكويتية، ستعمل الواليات 
العربي، على أساس اتفاق أميركي  –املتحدة لتجديد املساعي حلل النزاع اإلسرائيلي 

 .مصري، لكن يف إطار مؤتمر دويل، بمشاركة االحتاد السوفياتي –إسرائيلي  –

ويف سبيل ذلك، بذلت الواليات املتحدة جهوداً ملموسة إلعادة امللك حسين إىل 
ويف احلقيقة، إذا كان امللك يف األيام األوىل لألزمة قد . الصف العربي املؤيد للغرب

وستفعل الواليات . أكثر توازناًجلأ إىل أالعيب ملتوية، فإنه عاد اآلن إىل سياسة 
املتحدة والسعودية كل ما يف وسعهما، باالستعانة بإغراءات عسكرية واقتصادية 

ومن ناحيتهما، فإن األردن هو . خمتلفة، لقطع صلة امللك حسين بالعراق تماماً
الساحة اخللفية للسعودية، ولذلك ال بد من دجمه يف احلزام األمني اجلاري إنشاؤه 

  .عراقحول ال
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من هذا النوع يتطلب إرسال أسلحة وأعتدة بكميات " حزاماً"ومن املفهوم أن 
إن األسلحة الوفيرة التي قدمت حتى اآلن ملصر والسعودية مل . كبيرة إىل دول املنطقة

لكن هناك خطر أن ينقلب الكمّ إىل نوع، . العربي –تغير بعد ميزان القوى اإلسرائيلي 
ىل موازنة سريعة، يجب أن تكون قيمتها بالنسبة إىل إسرائيل ومن هنا احلاجة املاسة إ

  .ة أكثر من أية تهدئة سيكولوجيةيحقيق
لقد شعر وزير اخلارجية دافيد ليفي، خالل زيارته للواليات املتحدة، بقوة 

ومع أن األمر مل . رياح التغيير التي تهب يف وزارة اخلارجية األميركية والبيت األبيض
، فقد فهم أنه من دون تقدم حقيقي يف عملية السالم، من املشكوك فيه صراحةيُقَل له 

  .أن يكون يف اإلمكان دمج إسرائيل يف أية ترتيبات إقليمية على اإلطالق
وبسبب وقوف ياسر عرفات إىل جانب صدام حسين، فإنه ال يوجد ميل يف 

 –ألميركي الواليات املتحدة ويف مصر ويف السعودية، إىل تأييد جتديد احلوار ا
وتسمع منذ اآلن أحاديث يف واشنطن، . . ف. ت. الفلسطيني، ما دام عرفات رئيساً لـ م

واملقرب من السعوديين منذ . ف. ت. أن هاين احلسن، من زعماء التيار احملافظ يف م
يف منصبه، كشرط مسبق لتجديد املساعي عرفات أعوام كثيرة، سيرث يف املستقبل 

  .ة يف إطار األردنحلل املشكلة الفلسطيني
إن هذه املشكالت، كما أسلفنا، هي يف قيد الدرس اآلن يف واشنطن، ومل تتبلور 

وقد اقترح ليفي، يف حمادثاته مع بيكر، أن تعلن الدول العربية . بعد خطة عامة منظمة
وقد . انتهاء حالة احلرب مع إسرائيل، كشرط مسبق إلجراء مفاوضات من أجل السالم

كما قال أحد  –يون له بتهذيب، وتعهدوا بإبالغ الدول العربية ذلك، لكن استمع األميرك
  ."ال يوجد أمل بأن يقبل العرب هذا الشرط املسبق" –املسؤولين الكبار 

إن اإلحساس يف واشنطن هو أنه من دون التزام إسرائيلي مبدئي باالنسحاب 
مام الدول العربية من املناطق ومن هضبة اجلوالن، لن يكون من املمكن إثارة اهت

لكن أيضاً قيل لليفي أن هناك فسحة من . بمفاوضات من أجل السالم مع إسرائيل
مصر والسعودية وسوريا مشغولة اآلن باألزمة الكويتية، واملعسكر الفلسطيني : الوقت

ويجب أن تستغل إسرائيل هذه الفسحة لبلورة أفكار بشأن . مفتت ومنقسم على نفسه
 وإذا مل تقترح إسرائيل أفكاراً مقبولة كأساس للمفاوضات. ينيةحل للمشكلة الفلسط
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 –مع الفلسطينيين عندما يحين أوان ذلك، فستكون الطريق ممهدة أمام املؤتمر الدويل 
  .كما قال ذلك الرئيس بوش علناً

  
  حل جديد يف الشرق األوسط

  ١٦/٨/١٩٩٠، "دافار"،  موشيه شاحل

  
.......  

ت أوجد، عمليًا، وضعاً جغراسياً جديداً يف الشرق احتالل العراق للكوي إن
العراق،  –مصر  –ائتالفاً معتدالً، استند إىل حمور األردن  فقد أنهى االحتالل. األوسط

وجتدد بدالً منه االستقطاب العربي، الذي ألفناه يف اخلمسينات . مع عزل سوريا
واألردن يف . عراقيف ناحية تقف مصر، ويف الناحية األخرى يقف ال: والستينات

والفارق هو أنه يف هذه املرة يحكم مصر حاكم . الوسط، يمتنع من اتخاذ موقف جازم
  .معتدل، يحاول أن يطرح تصوراً مبنياً على حلول سلمية

ويف مقابل النزاعات السابقة التي نشبت بين العرب وتنحت إسرائيل فيها 
إن احتالل الكويت ال يمسنا حقاً . طاًجانباً، ينبغي إلسرائيل اليوم أن تتخذ موقفاً نشي

  .العراق سيضعنا يف مواجهة حتديين، عسكري وسياسي مباشرة، لكن انتصار
حذار من : "لصدام حسين العسكري، ينبغي إلسرائيل أن تقول على املستوى

إذا كانت لك مشكلة مع جيرانك العرب، فهذه مشكلتك، لكن ال حتاول . التحرش بنا
وعلى املستوى السياسي، يعني انتصار صدام ." أنزلت كارثة بشعبكاملساس بنا، وإال 

ولذلك . حسين فشل مصر، ومعه طرف اخليط األخير إلمكان حل سياسي يف املنطقة
يجب أن تكون إسرائيل معنية بانتصار مصر يف صراعها مع العراق بشأن السيادة يف 

إجنازات عملية فيما يتعلق ومغزى هذه السياسة، أوالً وقبل كل شيء، . العامل العربي
بالعملية السياسية، تبرهن للعرب أن املوقف املعتدل هو الصحيح، ال املوقف العدواين 

  .الذي يمثله العراق
                                                            

   عضو كنيست عن املعراخ.  
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وبهذا املعنى يجب النظر إىل التأييد الفلسطيني للعراق باعتباره خطاً 
أملهم من  وال يبرر هذا اخلط االدعاء أن هذا تعبير عن خيبة. استراتيجياً آخر لهم

وبالنسبة إىل احلكومة اإلسرائيلية، ينبغي  . العملية السياسية التي بترت قبل أن تبدأ
اإلسرائيلي،  –وتعتقد أن النزاع اجلديد يؤجل ضرورة حل النزاع العربي  ئلها أال تخط

بالعكس، إن خطوات يف اجتاه حل سياسي يف . فلسطيني –وضرورة حوار إسرائيلي 
جانب القوة العسكرية والردع االستراتيجي، هي الكفيلة بعزل صدام هذا اجملال، إىل 

. حسين واملتطرفين اآلخرين يف العامل العربي، وبزيادة فرص التفاهم يف املنطقة
ما تنتهي األزمة احلالية، ال يمكن االفتراض أن الواليات املتحدة ستترك وأيضاً عند

ى أن يشكل أساساً ألزمة أخرى يف فهي ستخش. اإلسرائيلي بال حل –النزاع العربي 
  .الشرق األوسط، يف املستقبل القريب

. يف الوضع اجلديد الذي نشأ، ربما يمكن ضم سوريا إىل العملية وحتى إيران
وأيضاً جزء من الفلسطينيين الذين تعلموا  –معنيتين بحل  ةوإذا  كانت مصر والسعودي

العدوانيين يف نهاية األمر، يف من التجربة املاضية أن ال أساس لوعود الزعماء 
الواقع، فإن هناك جماالتً لتفكير جديد يف حل على مستوى املنطقة يجب أن تشارك 

  .إسرائيل فيه
. على هذه اخللفية، يدور الصراع بين مصر والعراق بشأن تزعم العامل العربي

تقف وهذه الصراعات ليست جديدة، لكن ما يميز الصراع هذه املرة أنه، يف جانب، 
دولة عربية كمصر داخلة يف اتفاقية سالم مع إسرائيل، ويف اجلانب اآلخر يقف 

وهذه . خصمها، العراق، الذي يحاول أن يبيع العامل العربي استراتيجية بديلة
االستراتيجية هي حماولة إلحياء اجلبهة الشرقية ضد إسرائيل، يف البداية من ناحية 

فرض حماية عسكرية على : ومعنى ذلك. سكريةسياسية، وبعد ذلك أيضاً من ناحية ع
: األردن، ورغبة يف تعميق التعاون العسكري يف العامل العربي ضد إسرائيل؛ ومعناه

دفع النزاع إىل التطرف ومنع حل : يف بغداد؛ ومعناه. ف. ت. خلق عنوان جديد لـ م
  .حرب أخرى يجيز فيها صدام لنفسه إيقاع آالف الضحايا: سياسي؛ ومعناه

يف يدنا أوراق قوية ملنع كل ذلك، والسؤال هو ما غذا كنا سنعرف كيف و
  .نستخدمها
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  من ناحية إسرائيل ئاحلسن والسي: األزمة

  ١٤/٩/١٩٩٠، "معاريف"عاموس غلبواع، 
  

أزمة اخلليج ما زالت بعيدة عن االنتهاء، فإننا نسمع أصواتاً تقرر بثقة  مع أن  
ويف املقابل، هناك أصوات تتنبأ بأن إسرائيل . ااألكبر منه" اخلاسر"أن إسرائيل هي 

فما هو أسود . األمر دائماً، ال يوجد أسود وأبيض فقط لكن، كما هو. األكبر" الرابح"هي 
وعلى وجه العموم، ما هو أسود يف نظر شخص ما قد . اليوم قد يبيَّض غداً، وبالعكس

ول، ما هو ليس حسناً األ: وسأحاول أن أرسم إمكانين. ال يكون كذلك يف نظر آخر
. إسرائيل، كما تبدو األمور يل اآلن؛ والثاين، ما هو حسن بالنسبة إليها بالنسبة إىل

 .وكل شيء نسبي، طبعاً، وقد يتغير غداً، مثل الرياح املتحركة يف صحارى السعودية

  :ما ليس حسناً 
 راق استدامة األزمة والفرضية األساسية األميركية العلنية، بأن حماصرة الع

سترغم صدام حسين على االنكفاء، أو قد ) اقتصادياً، وسياسياً، وعسكرياً ونفسياً(
وأنا ال أعتقد أن العامل . إىل إسقاطه) اجليش(كز القوة فيه تدفع الشعب العراقي ومرا

والعراق يمتلك قدرة على الصمود . سيجوّع العراق، وال أعتقد أن الشعب العراقي سيثور
لكن . ونقطة ضعفه هي قطع الغيار ألنظمة األسلحة. رة طويلةيف أوضاع حصار لفت

هذا األمر لن يبرز إذا مل يبدأ إطالق النار، وسيفعل صدام حسين كل ما يف وسعه كي ال 
وبمقدار ما يطول الوقت ستقوى الرياح السيئة، من ناحية إسرائيل، التي . يحدث ذلك

 .بدأت منذ اآلن بالهبوب
 ي كشريط فاعل للواليات املتحدة يف حل النزاع إدخال االحتاد السوفيات

وقد تقرر األمر بوضوح يف البيان املشترك الذي صدر عن قمة . العربي –اإلسرائيلي 
ويف احلقيقة، تعارض الواليات املتحدة اآلن بشدة . هلسنكي بين بوش وغورباتشوف

ن وضوح االعربي، وتقول ب –الربط بين حل أزمة اخلليج وحل النزاع اإلسرائيلي 
اإلشارة هي للمستقبل، بعد انتهاء أزمة اخلليج، واالحتاد السوفياتي اليوم هو غيره 

باألمس، لكن من يعرف كيف ستتطور األمور يف املستقبل القريب فيما يتعلق 
 .بموضوع املؤتمر الدويل
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  أصبحت سوريا شريكة لالحتاد السوفياتي يف معاجلة أزمة اخلليج، ويف
. وهذا حسن لسوريا، وحسن أيضاً للواليات املتحدة. ى العراقالضغط العسكري عل
هل سيجرّ هذا التغيير االستراتيجي يف إثره أيضاً تغييراً يف : والسؤال املركزي هو

موقف سوريا األساسي من إسرائيل، وتصبح دمشق مستعدة لدفع الثمن الذي دفعته 
ر كذلك، فعندئذ ربما تنفتح إذا كان األم. سالم كامل مع إسرائيل –مصر لقاء سيناء 

 .وإذا مل يكن كذلك، فسيكون وضع إسرائيل غير مريح عندئذ. أمامنا آفاق سياسية
  الغربية، كماً ونوعاً، تغمر العامل العربي، ومن  –لقد بدأت األسلحة األميركية

وربما كان يُقصد بجزء من هذا السالح استخدامه من قبل . يعرف ماذا هناك بعد
يركية، لكن من املمكن أيضاً أن يوجه يف وضع ما يف املستقبل ضد القوات األم

 .إسرائيل
 إن سقوطها قد . ضعف األنظمة العربية امللكية، وعلى رأسها النظام األردين

 .يستغرق وقتاً، لكن قد يحدث فجأة
 "الذي قد تطلبه مصر والسعودية من الواليات املتحدة يف " الثمن الفلسطيني

 .املستقبل

  :سنما هو ح
 العسكري املكثف للواليات املتحدة يف اخلليج ويف السعودية،  الوجود

إنه وجود كابح، ورادع، ومساعد يف االستقرار، . وخصوصاً إذا حتول إىل وجود دائم
 .ومن املمكن أن يبعد عن إسرائيل أخطار احلرب، أو يقلل منها، ويحيد العراق

 الشرق  لواليات املتحدة يفمل تكف إسرائيل عن أن تكون ثروة استراتيجية ل
بل بالعكس، يف مقابل عامل عربي غير مستقر، يف مقابل أوضاع متطرفة قد . األوسط

تنشأ يف الشرق األوسط املتقلب، يف مقابل انهيار حمتمل للنظام الهاشمي يف األردن 
وأيضاً اآلن، بينما . هناك إلسرائيل مكانة مركزية يف كل تفكير استراتيجي أميركي –

ن نتفادى البروز يف أزمة اخلليج، يعي األميركيون احلقيقة األساسية وهي أن نح
: دولتين فقط قادرتان، عند الضرورة، على إنزال ضربة عسكرية ساحقة بالعراق

 .الواليات املتحدة وإسرائيل، ال السعودية وال مصر وال سوريا، على أهميتها جميعاً
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 إن التهديد : دعته إسرائيل طوال الوقتازداد الفهم يف الواليات املتحدة ملا ا
األساسي لوجود إسرائيل كامن يف القوة العسكرية العربية، وأن هذه القوة هي يف يد 

ويخيّل إيلّ أن . أنظمة حاكم وحيد، هو يف الغالب ديكتاتور من هذا النوع أو ذاك
عن اخلسائر األميركيين، الواقفين اآلن يف مواجهة آالف الدبابات العراقية ويتحدثون 

املتوقعة لهم يف هذه املواجهة، باتوا يدركون كم أخطأوا يف املاضي عندما قالوا إن 
إن إسرائيل ." العربية للقوة إسرائيل قادرة على خوض حرب ضد أي ائتالف ممكن"

 قادرة فعالً على ذلك، لكن بأي ثمن؟

 حصول منها هذا األمر يمنح إسرائيل فرصة جيدة ملطالبة الواليات املتحدة ولل
على مساعدة تمكنها من استغالل املعرفة التكنولوجية املتوفرة لها بحدودها 

 .القصوى، وحتويلها إىل ملكية دائمة متفوقة وخاصة بإسرائيل
  ،ازداد الوعي األميركي بأن إسرائيل ستحتاج، يف أية حلول سلمية مستقبلية

 .إىل هوامش أمنية واسعة وتفوق عسكري واضح
 كثيراً من شرعيتها يف جزء من الدول . ف. ت. ة احلالية لـ مفقدت الزعام

ومن الواضح أنها ستناضل للبقاء . العربية، ويف الواليات املتحدة، ويف الدول الغربية
التي مثلتها يف " املسرحيات"ومما ال شك فيه أنها أيضاً ستعيد تمثيل . يف قيد احلياة

  .، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مغزىللخالص منها ةالسابق، لكن انفتحت اآلن ثغر
  

  دروس أوىل من األزمة
  

  حتذير أخير: احتالل الكويت

  ١٠/٨/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت"أريئيل شارون، 
  

كوزير يف حكومة إسرائيل وكعضو يف اللجنة الوزارية لشؤون األمن،  لقد قمتُ،  
قصف املفاعل بدور حاسم يف اتخاذ رئيس احلكومة آنذاك، مناحيم بيغن، القرار ب

  .النووي العراقي وتدميره
  .كان ذلك أهم قرار أمني يف تاريخ دولة إسرائيل
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وقد سارعت اإلدارة يف واشنطن وحزب العمل إىل انتقاد وشجب تدمير املفاعل 
هذا يف وقت كان . النووي بواسطة العملية الالمعة التي نفذها سالح اجلو اإلسرائيلي

إن إسرائيل بغارتها اجلوية هذه : واضح اآلن للجميع يجب أن يكون واضحاً فيه ما هو
مل تنقذ نفسها فقط، وإنما أنقذت أيضاً الشرق األوسط بأسره، وعملياً العامل كله، من 

كارثة رهيبة، اتخذت شكل استخدام سالح نووي أو شكل ابتزاز خيايل من ناحية 
  .حاكم العراق، صدام حسين

املتصاعد من بغداد جعل مناحم بيغن وقتئذ إن تقديراً واقعياً للخطر احلقيقي 
ولربما، لو قبلت آنذاك سياستنا، ما كانت الواليات املتحدة . وجعلني اصرّ على القرار

. لكن هذا ليس وقت احملاسبة. اضطرت إىل االنطالق ملعركة عاملية ضد العراق اآلن
أن التهديد، الذي  سنساعد طبعاً الواليات املتحدة بكل قدرتنا، ألن من الواضح للجميع

  .كان يبدو حتى اآلن أنه خطر على إسرائيل فقط، هو خطر على الواليات املتحدة نفسها
اآلن، ويف ضوء سيطرة العراق عسكرياً على الكويت، التي أذهلت العامل كله 

 ئوعلى رأسه الواليات املتحدة، من األفضل أن نتفحص على الفور عدداً من املباد
وذلك، طبعاً، . لبقائنا وسط الديكتاتوريات العربية يف الشرق األوسطاألساسية احليوية 

  .مع احملافظة على تأهب ويقظة كاملين، ألن هجوماً مفاجئاً علينا هو إمكان حقيقي
كلم بخط  ١٠٠إن املسافة بين حدود العراق والكويت العاصمة، هي تقريباً 

  .جوي
كلم،  ٦٠كلم، وإىل حيفا  ٧٠واملسافة بخط جوي من األردن إىل تل أبيب هي 

  .كلم فقط ٣٠وإىل القدس 
: وأيضاً بعد إطالة هذه املسافات ومالءمتها طبوغرافياً، تبقى حقيقة واحدة

ساعات فقط للوصول إىل الكويت  ٧لقد احتاجت املئات من دبابات صدام حسين إىل 
  .واحتاللها

 إمكانهم دهم الذين يفإن خبراء مزعومين ويفتقرون إىل املسؤولية هم وح
وإذا كان األمر . مل تعد هناك قيمة للعمق اإلقليمي" حقبة الصواريخ"نه يف القول لنا ا

  ...كذلك، فلماذا معظم قوة اجليش اإلسرائيلي قوات برية؟
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إن اجلواب هو، طبعًا، أن اخلطر األساسي واحلاسم ليس خطر الصواريخ 
ي تقوم باالحتالل؛ خطر أكثر من والطائرات، وإنما خطر الفرق املتقدمة  يف البر والت

  .عشرة آالف دبابة تملكها الدول العربية املتاخمة إلسرائيل
: ومن األفضل يف ضوء النار التي أشعلها سفاح بغداد أن نوضح جيداً ألنفسنا

اجليش اإلسرائيلي خاضع لقوانين الطبيعة ولقوانين احلرب كأي جيش آخر يف العامل 
ع أن يدافع عن إسرائيل يف غياب عمق إقليمي أساسي ومن إنه ال يستطي. ويف التاريخ

دون أن يتمركز ويكون جاهزاً بصورة دائمة، قبل كل شيء على مرتفعات جبال يهودا 
وإال، قبل أن يتاح للجيش اإلسرائيلي . والسامرة، وبعد ذلك أيضاً يف غور األردن

فإن من املمكن  –برية الذين هم عماد قوته ال –استكمال جتنيد االحتياطيين ونشرهم 
جداً أن جند دبابات ومصفحات جيوش عربية غازية يف ضواحي تل أبيب وحيفا، 

  .وبالتأكيد يف قلب القدس ونتانيا
ض املبرر واملنطق اللذين يإن مغزى التخلي عن يهودا والسامرة وغزة هو تقو

 لكن أيضاً من أجل كل من يبحث فقط عن أسباب. تقوم دولة إسرائيل عليهما
إن معنى التنازل عن يهودا والسامرة وغزة، أو هضبة : موضوعية، أمنية، نقول

االستعداد عملياً  –معناه . اجلوالن، هو التنازل عن قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا
للتسليم باحتالل دولة إسرائيل، الذي لن يمكن تفاديه، إن عاجالً أو آجالً، والتسليم 

  .إسرائيل –لنهائية للييشوف اليهودي يف أرض بالتصفية اجلسدية، املطلقة وا
باستثناء   -لقد عاد صدام حسين فبرهن على ما يدركه ويعرفه العامل كله 

إن السالم يف حد ذاته ال قيمة له، وأنه : اليسار اإلسرائيلي، وعلى رأسه حزب العمل
هو إن األمن هو األساس، . ستمحق الطرف الذي يسعى للسالم بأي ثمن بتوطئة حلر

  .وللسالم قيمة فقط وبشرط أن يخدم األمن. الكل
ولذلك، فإن السالم مرغوب فيه وممكن بالنسبة إلينا فقط عندما يتحقق هذان 

  :الشرطان
  أوالً، النظام يف دولة الطرف اآلخر يتغير من نظام توتاليتاري إىل نظام

 .غربي –ديمقراطي حقيقي، ديمقراطي 
 قدرته الهجومية التهديدية، عن طريق نزع سالح  ثانياً، الطرف الثاين يجرَّد من
 .مالئم
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لقد كان هناك دائماً وضع سالم بين الواليات املتحدة . والشرطان معاً حيويان
لكن من عزا إىل ذلك أية أهمية؟ إن ذوبان اجلليد احلقيقي مل يحدث إال ألن . وروسيا

املدى، وتتجرد من روسيا تمر بتحول داخلي يف اجتاه ديمقراطية حقيقية وبعيدة 
  .قوتها العسكرية املهددة

وأيضاً نذكر أن العراق والكويت هما دولتان عربيتان شقيقتان، ساد بينهما 
. ويتضح أن السالم ليس ضمانة حقيقية حتى بين دول عربية صديقة. سالم كامل

ومن يريد أن يتجاهل ذلك، عليه فقط أن يتطلع إىل السعودية وبقية دول اخلليج 
  .وهي حمقة يف ذلك –ورة املذع

يف : ىعة جداً، على حقيقة حيوية أخرن احتالل الكويت يبرهن، بصورة قاطإ
الشرق األوسط إسرائيل ليست عامالً لعدم االستقرار؛ بل بالعكس، إنها العامل املستقر 

  .واحملافظ على االستقرار الوحيد، أو األكثر أهمية
م مصر، جمال عبد الناصر، على وبفضل إسرائيل فقط أمكن تفادي سيطرة حاك

ووجود إسرائيل وقوتها هما فقط اللذان حاال . شبه اجلزيرة العربية ومصادر نفطها
وهو أمر كان سيؤدي إىل تعزيز  –دون حتول الشرق األوسط إىل منطقة نفوذ روسية 

بحسب " (امبراطورية الشر"قوة االحتاد السوفياتي على نحو هائل عندما كان ال يزال 
  .وإىل احلؤول دون االنقالب الذي قام غورباتشوف به) ريغان قول

، هما "املشكلة الفلسطينية"العربي، وبالتأكيد ليست  –ليس النزاع اإلسرائيلي 
اللذان يعرضان الشرق األوسط والعامل للخطر، وإنما فقط طابع العامل العربي، دوله 

صورة منهجية حكاماً إن عجز العرب عن تطوير نظم ديمقراطية يولد ب. وحكامه
وكثيرون منهم أيضاً يتميزون . قانونهم األسمى هو سفك الدماء وشهوة احلكم

  .بتشوهات نفسية، بهذا القدر أو ذاك
التهديد "إن صدام حسين، ومعه بقية احلكام العرب املعادين، يستغلون 

انتهم يف ، كحجة أو أداة لتعزيز سلطتهم ومك"املشكلة الفلسطينية"، وطبعاً "الصهيوين
  .العامل، ولقمع واضطهاد مواطنيهم وجيرانهم

إسرائيل يتخذ اآلن حجمه احلقيقي،  –اليهودي يف أرض  –إن النزاع العربي 
وأيضاً من الواضح تماماً أنه ال يوجد أي . كمشكلة هامشية، أو ثانوية يف أهميتها

ائيل وبين وجود إسر –العربية يف أرض  –ارتباط، مهما يكن، بين العالقات اليهودية 
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هل كانت نقصت : ويف احلقيقة. تهديد لدولة إسرائيل من جانب العامل العربي املعادي
ذرة من عدوانية صدام حسين وأضرابه على اختالف أنواعهم، ومن خطرهم على 

  جيرانهم، لو كانت إسرائيل غير موجودة؟
إسرائيل وهل أي تقدم، مهما يكن، بل حتى لو كان كبيراً، يف مفاوضات بين 

إسرائيل سيقلل مقدار ذرة من التهديد الذي يوجهه كل حاكم عراقي  –وعرب أرض 
  بدوره إىل إسرائيل منذ تأسيسها؟

  .اجلواب واضح تماماً، وهو طبعاً سلبي
ولذلك ينبغي إلسرائيل أن تشدد بال كلل، سواء من زاوية وجودها وأمنها أو من 

املشكلة "دة، على أن املكان الصحيح حلل زاوية العامل، وعلى رأسه الواليات املتح
هو ) قيام إسرائيل كدولة يهودية" مشكلة"التي هي بالذات ليست سوى " (الفلسطينية

وقبل ذلك، يجب ضمان الشرطين اللذين من دونهما يصبح . يف أدنى سلم األولويات
اطية ديمقر: جمرد إثارة إمكان تنازل إسرائيلي، مهما يكن، بمثابة جريمة أو حماقة

حقيقية يف العامل العربي، مقترنة بإلغاء اجلزء األكبر من القوة العسكرية لكل دولة من 
  .الدول العربية الرئيسية

من جديد على أن التعاون االستراتيجي بين  إن صدمة تصفية الكويت تبرهن
إسرائيل والعامل الديمقراطي، وعلى رأسه الواليات املتحدة، ليس فقط مل ينته أجله، 

ذلك بأن االحتاد  .إنما هو أيضاً حيوي اآلن للطرفين أكثر مما كان يف املاضيو
السوفياتي كان دولة عاقلة، ملتزمة قواعد سلوك معينة حتى يف فترة بريجنيف 

بينما صدام حسين والعراق يف املقابل، وكذلك بقية احلكام العرب الذين . وأسالفه
وال يعترفون بأية مبادىء عامة، وال " جمانين"يشبهونه يف سياسته، يعرفون بحق كـ

  .يمكن إيقافهم وكبحهم إال بالقوة
ونأمل بأن تفهم الواليات املتحدة أيضاً أن صدام حسين يريد القوة والسالح 

النووي من أجل تهديد إسرائيل فقط، وإنما قبل ذلك البتزاز جيرانه وإخضاعهم، وبعد 
  .ملعتمد على النفطالعامل املتطور، ا ربما كل –من يدري  –ذلك 

أيضاً فكرة  –ونأمل اآلن بصورة نهائية  –وحتت جنازير الدبابات سُحقت 
ففي هذه املرة وقفت الدولتان العظميان، ومعهما أوروبا كلها ". الضمانات الدولية"

  .ومل يحل ذلك دون احتالل الكويت –واليابان، يف مواجهة صدام حسين 
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ن حشد قوة حقيقية يف نقطة ما يف الشرق وإىل أن تتمكن الواليات املتحدة م
ومن أجل احتالل الكويت احتاج العراق، باستخدام أقل من  –األوسط، ستمضي أسابيع 

وال أحد يستطيع أن يقدر الثمن الذي ستضطر . عُشر قوته، إىل سبع ساعات فقط
دث الواليات املتحدة إىل دفعه من أجل إعادة الوضع إىل سابق عهده، هذا إذا مل نتح

  .عن تصفية النظام الديكتاتوري يف العراق
لذلك، فإن الضمانات احلقيقية الوحيدة التي تستطيع الواليات املتحدة أن تزود 

هي تعزيز قوة  –من أجل مصاحلها العاملية احليوية هي نفسها  –إسرائيل بها 
 مساعدة عسكرية فورية، مساعدة وتشجيع الهجرة واالستيعاب، مساعدة يف: إسرائيل

وأهم من ذلك كله، التركيز على . تعاون تكنولوجي، مساعدة تتمثل يف دعم سياسي
دمقرطة العامل العربي، وإيقاف  –األمور احليوية فعالً لسالم العامل وأمن املنطقة 

  .سباق التسلح فيه وإعادة عجلته إىل الوراء
  
  

  وقت املتطرفين

    ١٠/٨/١٩٩٠، "هآرتس"زئيف شيف، 
  

اإلحباط واخملاوف والرغبة يف  .طرفين من كال املعسكرينهو وقت املت هذا  
وهذا هو الوقت . االنتقام تدفعهم إىل إطالق تصريحات الهدف منها مضايقة أعدائهم

 .الذي يفقد فيه جزء من املعتدلين، يف كال املعسكرين، ثقته بنفسه، ويعتريه الوهن
يف . ر العربي الفلسطينيهكذا األمر يف املعسكر اإلسرائيلي، وهكذا هو يف املعسك

املعسكر اإلسرائيلي يقول املتطرفون أن ما فعله صدام حسين يبرهن على أن النزاع 
. العربي ليس مهماً على اإلطالق، وأن عملية السالم جمرد بلبلة للدماغ –اإلسرائيلي 

  .يجب االستمرار يف النزاع مع الفلسطينيين والدول العربية إىل األبد: بكلمات أخرى
  . . . . . . .  
واملثال لذلك، مقال الوزير أريئيل شارون . إن متطرفينا يستهلون ما يقولونه  

إىل جانب عدد من املقوالت العسكرية ). ٨/١٠/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت("
وهو يتجاهل أن قضية صدام . الصحيحة، يقدم لنا شارون شبه صيغة حلل املشكلة
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مثالً، الصيغة اخلطرة . أساسية ينادي بهاحسين تقلب رأساً على عقب عدة مقوالت 
فلنتخيّل . ان األردن هو فلسطين: والتبسيطية، والتي كان شارون داعيتها الرئيسي

 –بدالً من امللك حسين كان سيجلس يف سدة احلكم . وضعاً حتققت فيه هذه الصيغة
ف ياسر عرفات، ويف حكومته وزراء مثل جورج حبش وناي –كما يتوقع الشوفينيون 

  .وكان األردن سيكون قد أصبح فلسطين من دون اتفاقية سالم مع إسرائيل. حواتمه
من  على ماذا كنا سنحصل يف وضع كهذا؟ يف مواجهتنا فلسطين كبرى، تمتد  

ويف مثل هذا . حدود العراق إىل حدودنا، وليس هناك أي حاجز بين إسرائيل والعراق
كتلة . احلدود بيننا وبين فلسطين الكبرى الوضع ال يغير من األمر شيئاً أين يعبر خط

والقوات العراقية كانت منذ زمن . مؤيدة للعراق تالمس وتقرب العراق من إسرائيل
 نهذه هي الثمرة البائسة التي كانت سنجنيها من صيغة األرد. معسكرة على حدودنا

هو فلسطين، و –هو  –ومن اجلدير أن نذكر االقتراح املضاد لألردن . هو فلسطين
  .اتفاقية سالم مرتكزة على كونفدرالية يشارك فيها األردن وإسرائيل وكيان فلسطيني
ومقولة رئيسية أخرى يف كالم شارون هي اقتراحه على واشنطن أن تستخدم قوتها 

صحيح أن جرجرة األمور . العسكرية بالسرعة املمكنة إلخراج العراقيين من الكويت
إذاً، . وضعهم، لكن شارون ال يالحظ أمراً مهماًمن قبل األميركيين يمكن أن تعقد 

وعندما يتم إخراج العراقيين من الكويت، فإنه ستتعمق يف العامل النظرة بأنه ال يجوز 
وعلى الرغم من أن الشبه بين احتالل الكويت . االستيالء على مناطق عن طريق احلرب

اقيين من الكويت وحرب األيام الستة شبه ضعيف، فإن من الواضح أن إخراج العر
سيحث واشنطن واجملتمع الدويل على العودة إىل معاجلة املسألة الفلسطينية يف 

وبالتأكيد، سيأخذ األميركيون على عاتقهم ذلك إذا أُخرج صدام حسين من . املناطق
وبالتأكيد، سيعودون إىل مسألة االنسحاب . الكويت وخف التهديد اآلتي من الشرق

فيما شراكتهم االستراتيجية مع مصر مبارك هي حجر الزاوية يف والترتيبات األمنية، 
الدبلوماسية األميركية يف الشرق األوسط، وفيما حافظ األسد أيضاً داخل كشريك 

ومن سخرية القدر أن جناحاً أميركياً هو بالذات ما سيحرك هذه  .إيجابي يف الزمرة
لكن يف هذه احلالة سنفقد  وأن فشالً أميركياً هو ما سيخفف الضغط عنا،. العملية

  .أيضاً شيئاً من قوة الردع يف مقابل أعداء كصدام حسين
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لكن السؤال هو ما . ال خالف  مع شارون يف تقديره أن للمناطق أهمية عسكرية  
هل من الضروري، مثالً، . الثمن الذي ينطوي عليه التمسك بكل املناطق وما عليها

ه البالغ عددهم مليون نسمة من أجل مواجهة التمسك بقطاع غزة والسيطرة على سكان
تهديد صدام حسين اآلتي من الشرق؟ ويتضح من كالم شارون أنه يف أية حال، حتى 

  .لو أُسقط صدام حسين، فلن يكون هناك سالم مع الفلسطينيين
ويتضح من كالمه أن السالم يجب تأجيله إىل أن تتحول جميع الدول العربية   

ومعنى ذلك أن النزاع بين الشعبين سيستمر إىل األبد، إنما . ةإىل ديمقراطيات حقيقي
إن هذه صيغة كفيلة بتحويل . من املشكوك فيه جداً أن تبقى إسرائيل عندئذ ديمقراطية

والنتيجة . لغلبة فيها ملتطرفين أكثر من شارونإسرائيل إىل دولة متوحشة، تكون ا
من  ١٥٠طرد (وما اقترحه شارون كبداية . احلتمية ستكون حماولة لطرد الفلسطينيين

، سيقدم عليه األكثر تطرفاً منه )زعماء الفلسطينيين يف إثر قتل الصبيين يف القدس
وبين العرب جميعاً وعندئذ سيصبح النزاع بالتأكيد ال بيننا . على نطاق أوسع كثيراً

  .فحسب، وإنما أيضاً ستنتفض صديقتنا الواليات املتحدة وكل اجملتمع الدويل علينا
  

  دروس أوىل من أزمة اخلليج

  ٥/١٠/١٩٩٠ ،"هآرتس: "دوف تماري
  

يف إسرائيل خفت قليالً أجواء . أزمة اخلليج تقريباً نطاق األمور الرتيبة دخلت
 ومن املمكن أن يحدث تأزم يف اخلليج. ين األولينالتوتر التي رافقتها يف األسبوع

استخالص وتفحص عدة أمور  –يف هذه املرحلة املبكرة  –الفارسي، لكن من اجلائز 
  .دور يف األزمة –هذه املرة  –تمس إسرائيل مباشرة، على الرغم من أنه ليس لها 

مكن من طبيعة سياسة األمن القومي أن ليس لها أصداء راجعة، ومن غير امل
وال نعرف ما إذا كانت السياسة املتبعة صحيحة أم . اختبارها عملياً يف ضوء النظرية

                                                            

   آخر منصب شغله يف اجليش كان قائد كلية القيادة واألركان. عميد احتياط.  
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ومن حسن حظنا أن األزمة احلالية تتيح لنا أن . ال إال يف أوقات األزمة أو احلرب
  .نختبر، ولو جزئياً فقط، السياسة األمنية اإلسرائيلية

األركان، دان شومرون،  يف مقابلة متلفزة قبل نحو ثالثة أسابيع قال رئيس
يف إسرائيل نتيجة أزمة  ئبناء على تقدير للوضع العسكري، أن ال داعي إىل وضع طوار

ومل يحدث هذا التقدير للوضع واالستنتاجات املستخلصة منه تأثيراً كبيراً يف . اخلليج
وكان الشعور الذي ساد هو أن األمن الفردي واجلماعي يتعرضان خلطر . مزاج اجلمهور

ليس  ئومن هنا، فإن وضع الطوار. سيم، وانعكس هذا حقاً يف ردات الفعلج
بالضرورة نتيجة الوضع العسكري املوضوعي؛ بل هو، إىل حد كبير، نتيجة الشعور 

إن اجليش يستطيع ومستعد ملواجهة أية أزمة عسكرية، لكن . الذاتي لدى اجلمهور
على احلكومة أن تضع وكان . مواجهة مشاعر اجلمهور هي من مهمات احلكومة

اجلمهور أمام موقف واضح ومبلور، وحتدد األخطار احلقيقية واألخطار الوهمية التي 
لكن، بدالً من ذلك، اتخذت احلكومة . تتعرض املؤخرة املدنية لها، وكيفية مواجهتها

  .االرتباك والبلبلة موقفاً يتسم باجملادلة والتردد، وساهم بعض الوزراء يف نشر
هناك هيئة األركان : ة تمتلك أدوات ملواجهة أوضاع الطوارىءإن احلكوم

وهذا كاف لبلورة . العامة، واللجنة الوزارية لشؤون األمن، وجملس وزاري مصغر
قرارات، وللعمل وفقاً لها، وإلبالغ اجلمهور بطريقة مسؤولة وعبر جهات خمولة، ما 

ت املالئم، وانكشف التردد أمام لكن احلكومة مل تفعل ذلك يف الوق. سيُفعل وما لن يُفعل
ومن هنا يستطيع اجلمهور أن يستنتج كيف ستتصرف . ئطواراجلميع يف وقت 

  .حقيقي ئاحلكومة يف وضع طوار
لقد تعرضت املؤخرة املدنية اإلسرائيلية ألخطار جسيمة منذ حرب االستقالل 

ئرات ر يف أثناء حرب االستقالل، عندما قصفت طاطووقع احلادث األخ]. ١٩٤٨[
ودفع اخلوف من هجوم لسالح اجلو . شخصاً ٤٢مصرية تل أبيب وتسببت بمقتل 
غوريون، بصفته رئيس احلكومة ووزير الدفاع، إىل  –املصري على املدنيين دافيد بن 

بوضع سربين من ] ١٩٥٦حرب سيناء سنة " [عملية قادش"اشتراط موافقته على 
وأيضاً نفذت . أجل الدفاع عن املؤخرةالطائرات املقاتلة الفرنسية يف إسرائيل من 

، حولت إسرائيل إىل واحدة من أكثر دول العامل من حيث ئعملية ضخمة لبناء مالج
وعلى الرغم من األموال الطائلة التي أُنفقت يف هذا اجملال، فإنه مل . فيها ئعدد املالج
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ستعمرات يف امل تنشأ حتى اآلن حاجة عملية إليها، ربما باستثناء تلك املوجودة
هل كان هناك مبرر للنفقات الطائلة : وهكذا، يفرض السؤال التايل نفسه. احلدودية

  ، وإىل أي حد كان التقدير حكيماً بالنسبة إىل املستقبل؟ئالتي أُنفقت على املالج
لقد حددت نظرية األمن القومي اإلسرائيلية دوماً أنه يجب حسم احلرب ال 

خرة، وإنما بواسطة إحلاق هزيمة عسكرية بالعدو بالدفاع عن احلدود وحماية املؤ
إن إسرائيل . وفرض وقف إطالق النار عن طريق سلسلة من الهجمات على عمق أراضيه

، املوارد لدفاع يستغرق زمناً طويالً ويؤدي إىل إنهاء مل تمتلك، وال يبدو أنها ستمتلك
السلطات  لذلك استثمرت. ناجح للحرب، كما فعل العراق يف حربه ضد إيران

اإلسرائيلية كل املوارد يف بناء جيش هجومي، قادر على إنهاء احلرب بشروط عسكرية 
وبينما اعبتر الشعب يف املاضي األمن الشامل، املتحقق بواسطة . مريحة إلسرائيل

القدرة على احلسم يف احلرب، تعبيراً عن أمنه الشخصي وجتسيداً لهذا األمن، أصبح 
  .اع شخصي مع ضمانات حكومية ضد كل خطراليوم يميل إىل طلب دف

لقد أثبت الواقع أن املوارد التي استثمرت يف الدفاع عن املؤخرة مل تكن هي 
وينتج من ذلك أن هذا . السبب يف أن قدرة العدو على اإلضرار باملؤخرة مل تتحقق

 تعزيز: االستثمار مل يكن مبرراً، وكان يف اإلمكان استخدام األموال ألغراض أخرى
  .قدرة الردع وقدرة احلسم لدى اجليش اإلسرائيلي، اللتين ربما مل تعودا اآلن كافيتين

ماذا يجب فعله إذا كانت املؤخرة عرضة ألخطار حرب كيماوية وبيولوجية، 
وربما أيضاً نووية؟ لقد واجهت الواليات املتحدة سؤاالً مشابهاً يف بداية اخلمسينات، 

النووري جدياً، ومل تكن قد تراكمت بعد خبرة فيما يتعلق عندما بدا التهديد السوفياتي 
من ميزانيات % ٩٠ونتيجة للدراسات، توصل األميركيون إىل أن . بميزان الرعب

ربما،  احلكومة، إذا استثمرت يف حماية السكان من أخطار هجوم نووي، ستكفي،
  .دع فقطولذلك أُهمل هذا اإلمكان وطُورت قدرة على الر%.  ١٠حلماية نسبتها 

والنتيجة التي تفرض نفسها هي أن كل االستثمارات ال يكفي لتوفير حماية 
إننا موجودون يف فترة انتقالية تتطلب، ظاهرياً، تخصيص . خطورة التهديد تالئم

أموال كبيرة وقوة بشرية حلماية السكان، ومن املشكوك فيه أن يوفرا فعالً مثل هذه 
ستخصص، من دون شك، على حساب القدرة على  إن املوارد. احلماية يف املستقبل

وهذه . الهجوم واحلسم لدى اجليش، وهي قدرة تمنح أيضاً إمكان الردع والوقاية
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إشكالية لن حتسم فقط بناء على اعتبارات موضوعية لدى اجليش واحلكومة، وإنما 
. تتأثر وستتأثر أيضاً بضغوط اجلمهور، الذي سيطالب أكثر فأكثر بحماية شخصية

سينضم إىل الضغوط وزراء ومسؤولون يشغلون مناصب رسمية، سيجدون من و
  .الصعب عليهم عدم االنضمام، انطالقاً من اعتبارات سياسية واجتماعية

لقد أثيرت مؤخراً من جديد اقتراحات بنقل املسؤولية واملوارد للدفاع عن 
 الداخلية وهيئاتاملؤخرة من اجليش، املوكل إليه أمر اجلبهات، إىل الشرطة ووزارة 

وهذا هو تغيير تنظيمي ممكن ومشروع، ال ينطوي على تخصيص موارد . رسمية أخرى
لكن، مما ال شك فيه أن تغييراً كهذا يشكل دافعاً قوياً إىل حتويل . إضافية لألمن

ميزانيات من الدفاع اجلماعي إىل مصلحة القدرة على حماية اجلمهور، ال يمكن تبريره 
  .بارات املوضوعيةمن ناحية االعت

إن اخليار يف دولة إسرائيل، التي مطَّت املوارد املالية إىل أقصى حدود القدرة، 
ليس بين الضروري وغير الضروري، بل بين احليوي واألكثر حيوية، ومن أجل األكثر 

ي جمال ئم أال تتعاظم حماية املؤخرة يف أومن املال. حيوية يجب التنازل عن احليوي
  .ساب بناء القوة العسكرية الهجوميةأو شأن على ح

لقد مرت العقيدة األمنية اإلسرائيلية بتغييرات خالل اثنين وأربعين عاماً هي 
، عقب حرب يوم الغفران، ١٩٧٤يف سنة . ، لكن أسسها بقيت على حالهاعمر الدولة

ويف الثمانينات، وجد . ظهرت يف اجليش اقتراحات بتغييرات جذرية يف املذهب األمني
ناك من دعا إىل التغيير يف الكليات العسكرية، ويف املعاهد االستراتيجية، ويف ه

لكن اجليش مال إىل عدم قبول  أي . ، ويف أوساط اجلمهورالصناعات العسكرية الكبرى
من املذاهب املقترحة، وتعرض النتقادات بسبب اجلهل والنزعة احملافظة التي اتسم 

  .بها
. عدد من االستراتيجيات البديلة التي اقترحتوتتيح األزمة احلالية تفحص 

ادعت واحدة منها أن مهاجمة أراضي العدو، للتوصل إىل وقف النار بسرعة، هي 
ومن األفضل االستعداد للدفاع، وترك العدو يستنزف . انتصار يسحق املعدات والبشر

  .قواته ضد دفاع منظم جيداً عند خطوط وقف إطالق النار احلالية
ذه االستراتيجية مل يفلحوا وال مرة واحدة يف إيضاح متى وكيف إن أنصار ه

ويف أية أوضاع سيتم التوصل إىل وقف إلطالق النار، الذي هو ضرورة حيوية، 
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ن أن يحدث لو أن اجليش، منذ أكثر من عشرة كويمكن تخيل ماذا كان يم. إلسرائيل
لدفاع يتيح له حسم استعداداً ] فقط[أعوام، كان بنى قواته وجهز نفسه باألسلحة 

يف األسبوع األول لألزمة . احلرب على احلدود، بدالً من نقل الهجوم إىل أرض العدو
الكويتية أعلن وزير الدفاع، بحق، أن دخول قوات عراقية األردن هو بمثابة  –العراقية 

ولو كان اجليش اإلسرائيلي جسَّد اخلط األحمد بانتظار . خط أحمد بالنسبة إىل إسرائيل
فاعي للقوات العراقية أو األردنية عند خط نهر األردن، لكان اخلط األحمر حتول إىل د

  .إعالن فارغ من أي مضمون
إن هذا . ومذهب استراتيجي آخر مقترح، هو تطوير سالح نووي وإعالن وجوده

األمر كان سيجر إىل تطوير سالح نووي من قبل دول عربية ونشوء توازن رعب، تكون 
وتخيلوا ماذا كان سيحدث يف األزمة . العربي –النزاع اإلسرائيلي تثبيت  نتيجته

إن الواليات املتحدة تمتلك . احلالية لو أن العراق، مثالً، كان يمتلك سالحاً نووياً
أسلحة نووية من جميع األنواع، وإسرائيل، التي يفترض أن كون يف حيازتها سالح 

األفضل من : "قال إشكول يف شأن ذلك وقد. نووي بحسب االقتراح، ستنجرّ إىل األزمة
  ".دونه

إنها تطمح إىل حل : إن املذاهب البديلة كلها تشكو ضعفاً مشتركاً واحداً
ويف . مشكالت خطرة جداً ومعقدة بواسطة رد وحيد اجلانب، ويف الغالب، قليل التكلفة

إن . ويتضح أن املشكالت التي نواجهها ليست بسيطة. هذا سحر نظري وفقر عملي
جيشاً يمتلك قدرة هجومية ملدى قريب وملدى بعيد، يستطيع أن يحل جزءاً منها 

وهذه هي مفاهيم مبتذلة تقريباً، . بتوفيره مقداراً معقوالً من الدفاع، والوقاية، والردع
ولألسف الشديد، فإن تكلفتها العملية . يف املاضيكما لكن قوتها ما زالت فاعلة 

  .املوارد وامليزانية: كلةعالية جداً، وهذا هو لب املش
إن الهدف من بناء القوة العسكرية هو تقديم رد على التهديدات الفورية 

إن القدرات العسكرية لدول بعيدة، مثل ليبيا . والبعيدة األمد من جانب الدول اجملاورة
ويف . وحتى العراق، مل ينظر إليها بصفتها خطرا ذا أولوية قصوىوالسعودية، 

  .يف نتائج احلرب ضئيالً ] من جانب هذه الدول[ثير قوات مرسلة كان تأاملاضي، 
بعد حرب األيام الستة شرع اجليش اإلسرائيلي يف تطوير ذراع طويلة يف اجلو 

والكل يتذكر الغارات يف العمق . ويف البر ويف البحر، لغرض ضرب أهداف بعيدة
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عل النووي يف ، وإنقاذ اخملطوفين يف عنتيبي، وتدمير املفا١٩٦٨املصري سنة 
من أجل العمليات االنتقامية وحماربة  ىلقد بنيت قدرة اجليش البعيدة املد. العراق

  .اإلرهاب، ال املشاركة يف حسم احلرب بين إسرائيل والدول العربية
أوسطية كي يحارب إيران  –لقد بنى العراق جيشاً ضخماً بمقاييس شرق 

تطوير قدرة عسكرية غير تقليدية  وقد ارتأى ضرورة. ويتوسع يف اخلليج الفارسي
قبل  يوالبعيدين؛ ولذلك شرع يف تطوير سالح نووي وكيماو نلردع اخلصوم القريبي

وهكذا نشأ إمكان أن تقدر دولة عربية . وقت طويل من احلرب التي شّنها على إيران
وهذا . بعيدة جداً عن إسرائيل على املبادرة إىل خطوات سياسية وعسكرية ضدها

يرغم إسرائيل على العودة إىل سباق تسلح، بدا أنه ضعف يف العقد األخير،  املسار
طلب ميزانيات : واملغزى. وأساسه بناء قدرة عسكرية ملسافات بعيدة وبحجوم كبيرة

  .كبيرة للقوات، ونُظم تسليح، ونُظم استخبارية من الواليات املتحدة ومن إسرائيل
أن إرسالية عاجلة من الطائرات وسيكون ذرا للرماد يف العيون أن نعتقد 

واملروحيات والصواريخ ضد الصواريخ من الواليات املتحدة، وشطباً جزئياً للديون، 
ئرة أميركية حديثة يتم احلصول عليها بالدين اإن كل ط. سيلبيان احلاجات

بالدوالرات أو كهبة، سترافقها بنية حتتية بالشيكالت تشتمل على جنود نظاميين 
ووقود وخالف ذلك، مما يشكل مركباً بالعملة اإلسرائيلية يف ميزانية ونظم تدريب 

 وهذا التقليص مل يتم. وقد اعتادت احلكومة منذ أعوام أن تقلص ميزانية األمن. األمن
كجزء من تخطيط للمدى البعيد، وإنما كحل ملشكلة راهنة يف أثناء التخطيط للميزانية 

  .ح أنها غير كافية لتلبية احلاجات األخرىالسنوية يف آخر حلظة، وعندما كان يتض
إن املسألة ليست جديدة، وزيادة بضع عشرات من ماليين الشيكالت بسبب 

األزمة يف اخلليج الفارسي، والتي هي إلغاء للتقليص املتوقع يف ميزانية األمن، ليست 
وتطوير إن فرص احملافظة على، : وتبرز احلقيقة التي عودنا أنفسنا على جتاهلها. رداً

قوة عسكرية عصرية على مدى األعوام، يف دولة اقتصادها مهزوز بصورة دائمة، 
ومن الصعب أيضاً توقع أن تزيد احلكومة زيادة ملموسة يف ميزانيات . ليست كبيرة

إن احلصول على مزيد من األسلحة من . األمن من خالل رؤية تمتد إىل أعوام كثيرة
حل هو أيضاً املشكلة، وخصوصاً أن الواليات الواليات املتحدة مرة واحدة لن ي

املتحدة ستجد أن من الصعب عليها أكثر فأكثر االستمرار يف ميزانيات عالية 
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إن االدعاء الذي يتردد عندنا بأن إسرائيل كانت ثروة . للمساعدات اخلارجية
 إن مصر، والسعودية،. استراتيجية للواليات املتحدة وال تزال، هو ادعاء غير صحيح

ية يف وإمارات اخلليج، وتركيا، وربما أيضاً سوريا، هي املعتبرة اآلن ثروة استراتيج
  .ن األمر يتعلق باألحداث واألوضاع واملصالحنظر الواليات املتحدة، إذ ا

وعلى الرغم من أنه . إن الواليات املتحدة معنية باالستقرار يف الشرق األوسط
كان  الفلسطيني –بذلك، فإن النزاع اإلسرائيلي  من غير املريح بالنسبة إلينا االعتراف

النزاع املركزي يف املنطقة وال يزال، مع أنه ال توجد صلة مباشرة بينه وبين سياسات 
وهناك مصلحة حقيقية للواليات املتحدة يف عملية سالم بين . التوسع العراقية

سرائيلية مصلحة والسؤال احلاسم هو ما إذا كان للحكومة اإل. إسرائيل والفلسطينيين
إن االدعاء أن إسرائيل، إذا دخلت عملية السالم، ستأخذ على عاتقها . ورغبة يف ذلك

والرد األميركي على اخملاطر التي أخذتها إسرائيل على . خماطر، هو ادعاء صحيح
عاتقها بتوقيعها اتفاق كامب ديفيد، كان زيادة مالية ضخمة لتعزيز قدرة اجليش 

سار متعدد األعوام، يبدو أن هناك ارتباطاً بين املسألة اإلسرائيلية ويف م. اإلسرائيلي
واالرتباط يمر، إنْ كان خلير أو لشر، عبر الواليات املتحدة . الفلسطينية وأزمة اخلليج –

  .ال عبر بغداد
وعلى السياسة، أو باألحرى على االستراتيجية اإلسرائيلية أن تختار بين 

على مواجهة أخطار عسكرية آخذة يف التناقص، وبين فيما قدرتها الوضع الراهن، 
  .حماولة جريئة لدخول عملية سالم جدية وجمزية

ومن األفضل . من ناحية الواليات املتحدة، هناك استعداد أكثر من السابق
اإلسراع، ألنه إذا جنحت الواليات املتحدة يف صراعها ضد العراق، فإنها قد تدفع إىل 

وهذا يشمل سوريا، التي . بعملة إسرائيلية" ثروة استراتيجية"كل الدول العربية التي تش
استغلت الفرصة الذهبية وانتقلت إىل املعسكر الغربي، ولن تتردد يف االنضمام إىل 

  .أميركي –هجوم سالم عربي 
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  اجلبهة الداخلية
  

  صدّام لن يجرؤ على املبادرة
  إىل إطالق صواريخ ضد إسرائيل

   ٣١/٨/١٩٩٠، "وت أحرونوتيديع": حاييم هيرتسوغ

  
........  

كما شعرنا يف األسابيع األخيرة، هناك قلق يف أوساط اجلمهور عندنا بشأن 
كيفية تأثير األزمة فينا؟ من املهم أن نعود فنوضح أن ما يجري هو نزاع أساسي 

إن نزاعنا ليس هو النزاع . وعميق يف العامل العربي، ال يوجد إلسرائيل صلة مباشرة به
وحتى لو اختفى يف يوم ما فإن جميع النزاعات، وسفك الدماء، . ملركزي يف املنطقةا

ن أوضحنا، لذلك كان حسناً جداً ا. ة، ستستمرواالنقالبات، وعدم االستقرار يف املنطق
  .بكرة وعشياً وبحكمة كبيرة، هذه النقطة

تبد صحيح أننا يف صدد حاكم مس. لقد نشأ جو من التهديد العراقي إلسرائيل
سلطة القرار، لكن الصورة املرتسمة حتى اآلن  –بيده فقط  –شرس كلّي القدرة وبيده 

صورة شخص أخطأ ويحاول تقليص الضرر، ال صورة شخص يحاول توسيع ساحة 
إن . وأخشى أن تكون ثارت يف أوساط الناس عندنا خماوف أكثر من الالزم. املعركة

أن يبدأ عمليات عدائية ضدنا،  املنطق يفترض أن ليس من مصلحة صدام حسين
وها قد رأينا أنه على الرغم من . وليس من مصلحته أن يوسع نطاق ساحة املعركة

االنعكاسات اخلطرة جداً على مكانته داخل العراق، فإنه تنازل عن كل اإلجنازات التي 
وبذلك برهن على أن نيته هي تضييق اجلبهة اخلارجية . حققها يف احلرب ضد إيران

  .اإلمكان، ال توسيعها قدر
نه لن يبادر إىل استخدام قلت يف مناسبة سابقة ان صدام حسين ليس فقط ا

لن يستخدم حتى مدفعاً رشاشاً بمبادرة  –بحسب تقديري  –نه أيضاً بل ا الصواريخ،

                                                            

   ٣١/٨/١٩٩٠بتاريخ " صوت إسرائيل"وقد أذيعة كلمته من . رئيس دولة إسرائيل.  
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ويف رأيي، فإن قرار القيام بعمليات عسكرية يف أزمة اخلليج هو خيار حمصور . منه
  .شبيد الرئيس جورج بو

عندما يكون صدام حسين واقفاً يف مواجهة جيش دويل جبار يف السعودية، 
وعندما يكون هدفه الرئيسي احملافظة على إجنازاته يف الكويت والسيطرة على، أو 

على األقل إحلاق الضرر بثروة النفط يف السعودية، فليس من املنطق أن يريد استخدام 
إن عدد الصواريخ . يفتح جبهة جديدة قوة صواريخه بالذات ضد إسرائيل، وبذلك

ومنذ حلظة إطالق صواريخ، ستصبح قواعد اإلطالق . املوجودة يف حيازته حمدود
. أهدافاً، ال لسالح اجلو اإلسرائيلي فحسب وإنما أيضاً لكل النظام الواقف يف مواجهته

وعالوة على ذلك، فإن على حد علمي مل جترب صواريخ كهذه ملسافات بعيدة، 
وليس واضحاً تماماً ما إذا كانت . عن مداها األقصى –يف هذه املرحلة  –دث ونتح

ويف أية حال، استخدم العراقيون حتى اآلن السالح الكيماوي . مزودة برؤوس كيماوية
ويجب أن نتذكر أنه يوجد هناك انحراف طبيعي . بواسطة القنابل، أو بواسطة املدفعية

حراف يزداد كلما بعدت املسافة؛ لذلك، فإن يف مسار صواريخ كهذه، وأن هذا االن
  .قصفاً كهذا قد يصيب طبعاً أهدافاً غير مقصودة به

على مواجهة ] العراقيين[وحماولة القصف بواسطة الطائرات سيجبر الطيارين 
سالحنا اجلوي فيما هم يواجهون قوة جوية ضخمة يف السعودية، ويف تركيا، ويف 

ب أن يكون صدام حسين يف ذروة اجلنون كي يورط ويج. اخلليج، ويف دييغو غارسيا
  .جهة إضافية، أي سالم اجلو اإلسرائيلي

لقد استُخدمت ضدنا صواريخ ليست كثيرة يف حرب يوم الغفران، يف اجلليل 
وطبعاً، يمكن أن تسبب الصواريخ دماراً . وسيناء، وتسببت كما أذكر بأضرار ضئيلة

توجيه، لكنها ال تهدد الوجود وتأثيرها قليل يف وخسائر يف األرواح إذا كانت دقيقة ال
ساحة املعركة، وخصوصاً إذا كان املقصود كمية الصواريخ املوجودة لدى العراقيين، 

  .واملسافة التي تفصلنا عنها
على دراما دولية،  –وسيبقى األمر كذلك  –باختصار نحن متفرجون من بعيد 

الته العب، يبدي حتى اآلن رباطة ويجلس قب. راهن فيها طاغية على الصندوق كله
ومن الصعب التنبؤ اآلن بما . كهذه جأش وأعصاباً قوية، كما هو مطلوب يف أوضاع
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ي والعزلة عن العامل، أم سيأتي نتيجة إذا كان احلسم سيأتي نتيجة احلصار االقتصاد
  .كلم من حدودنا ١٠٠٠عمل عسكري سيحدث على بعد أكثر من 

ازفة جداً التنبؤ، لكن من املهم أن نقوّم تقويمًا يف مثل هذا الوضع من اجمل
أن وضعنا جيد، وال  –فيما يتعلق باجلانب اإلسرائيلي  –سليماً املشهد، وأن نفهم 

يوجد أي مبرر إلرهاق األعصاب واخملاوف املبالغ فيها، كما برزا يف األسابيع 
  .ال يوجد أي مبرر لذلك، والعكس هو الصحيح. األخيرة

  
  لذي أطلق فعالً الصاروخ ا

  ١٥/٨/١٩٩٠، "هآرتس"جدعون سامت، 
    

يبدو من الغريب أنه مل تثر يف البلد موجة من الذعر بسبب العراق، من  ظاهرياً،
إن مؤشر قياس الزالزل القومي مل يقفز بصورة . النوع الذي نعرف جيداً كيف نثيره

. تفاالت كثيرةواالح. شواطىء البحر حافلة بمن بقي يف الصيف يف البلد. جنونية
]. يف احلوانيت[واملأكوالت بقيت على الرفوف . واألمهات ال يطلبن أقنعة غاز ألبنائهن
وعلى الرغم من أن نوع الصواريخ التي يمتلكها . وال أحد معني بتنظيف امللجأ يف بيته

اللغز األوسع انتشاراً يف مسابقات األدمغة اإلسرائيلية، فإن  –صدام حسين هو السؤال 
  .ك تمالكاً ملموساً لألعصابهنا

لكن لن يكون مدعاة إىل العجب أن . ويف اإلمكان تقديم تفسيرات كثيرة لذلك
املفترس، الذي يختزنه كثيرون من  نرى بعد فترة نتائج ذلك القلق العميق

إن املشاعر القوية التي يثيرها السلوك . اإلسرائيليين يف قلوبهم، يف هذه األيام
  .هنا هباء منثوراًالعراقي لن تتبدد 

فهذه أول مرة تقف إسرائيل فيها . إن التهديد اجلديد يختلف عن كل ما سبقه
يف . أمام خطر عربي، مع العلم أنها ليست وحدها، وإنما جزء من منظومة دولية قوية

مل  –حملة سيناء السرية بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا  –احلالة الوحيدة السابقة 
احلرب، وانحل االئتالف الذي شاركنا فيه بسرعة نتيجة الضغط  نعرف مسبقاً أخطاء

، والدولة "الطيبين"ونحن يف هذه املرة أخيراً يف جانب العدالة الدولية، مع . األميركي
  .األقوى بينهم تهدد بالرد إذا هوجمنا
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صواريخ على بعد : إن هذا تهديد بعيد وهو ضبابي، على الرغم من قذائف الغاز
، أو شباناً يقتلون كل يوم )األيام الستة(ت حشوداً عسكرية يف سيناء كلم ليس ٦٠٠

ومن الصعب اآلن أن نسترجع يف ). حرب االستنزاف] (قناة السويس[على حافة القناة 
وهناك ). يوم الغفران" (خراب الهيكل الثالث"خميلتنا اجلماعية ذعر موشيه دايان أمام 

اً ئالرغم من حادث الكويت، فإن هناك شي على: وجه آخر ملا يسمى جنون صدام حسين
  .ما يف نظر كثيرين مناقضاً للعقل السويّ، غير معقول، أنّ هذا اجلنون سيصل إلينا

على مدى السنين، عرفنا بكثافة متزايدة كل . وأيضاً عتبة الذعر ارتفعت عندنا
نة جديدة ومع كل س. أهوال االعتداءات والسكاكين املغروسة يف الظهر، والدم، والثكل

واالنتفاضة، التي . أصبح الشارع يتطلب كارثة أكبر وحمسوسة أكثر كي تزلزل أركانه
بل أصبحنا . معها هي حكاية طويلة مرصوفة بالضحايا واخلوف، اعتدنا أن نتعايش

من يفكر اآلن فيما يجري يف املناطق؟ ضائقة بعيدة عتمت على . أكثر هدوءاً جتاهها
  .ضائقة قريبة وقزّمتها

يف إطار اإلعالم الداخلي املوجه إىل جمهور يشعر بالضيق، ينتشر يف هذه و
األثناء تقدير مطمئن، اعتبر قبل فترة، وبالتأكيد قبل أن يتجسد التهديد العراقي، سراً 

  .خفياً
أن زيادة مدى صواريخ صدام حسين قللت من : وهذا التقدير املطمئن هو

كلغ،  ٢٠٠إن قذائف يبلغ وزنها نحو . فقدرتها على احلمل ودقتها يف إصابة الهد
كلم، تشكل تهديداً خميفاً لكنه  ٣ودقتها يف إصابة الهدف هي على األكثر دائرة بقطر 

. وباإلضافة إىل ذلك، يمتلك العراق فقط بضع عشرات من قواذف الصواريخ. حمدود
لتلقيم وبعد إطالق دفعة الصواريخ األوىل املفتقرة إىل الدفة، ويف الوقت الالزم 

القواذف بصواريخ أخرى، من املتوقع أن يكون سالح اجلو اإلسرائيلي قد دمرها 
ولذلك، بدالً من أن تصطدم أقوال وزير الدفاع . وبرهن مرة أخرى على قدرته التدميرية

  .املطمئة بالشكوك اإلسرائيلية املعهودة، أمكن أن تقع على آذان صاغية
إن كراهية . طرة، للمخاوف املكبوتةلكن هناك قنوات تصريف خفية، وحتى خ

أيضاً يف أوساط . ف. ت. العرب تتزايد لدينا من دون شك، يف هذه األيام، لن يُغفر لـ م
ويف كل مساء يشاهد مئات اآلالف . معتدلة هنا وقوفها إىل جانب الطاغية العراقي

دل لليسار وهذا كغاز اخلر. مظاهر تأييد عرب املناطق وقادتهم له على شاشات التلفاز
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إن عبد الوهاب الدراوشة، السياسي املتسرع، وشخصيات أخرى، قد عززت . اإلسرائيلي
  .يف الوعي احمللي، بصورة مؤذية جداً، صورة عرب إسرائيل كخطر حمتمل

وبينما هي خمفية أمام التهديد العراقي، . إن فيزياء اخملاوف ال حتتمل الفراغ
حية الفورية لها يف التفكير اإلسرائيلي الشائع والض". العرب"فإنها تتوجه بشدة نحو 

هي أن يكون يف اإلمكان التوصل إىل حل مع بيئة عربية قاسية ومتقلبة، يحكمها 
جمنون وملك ضعيف ومتردد، وقادة آخرون عاجزون عن كبح العدوان حتى لو كان 

  .موجهاً ضد شعب عربي
تؤدي إىل زيادة قوة ومن الصعب االعتقاد أن جملة املشاعر املعقدة هذه لن 

إن يتسحاق شمير، الذي أصبح صديقاً توىل آخرون القيام . املعسكر الصقري يف البلد
بعمله نيابة عنه، والليكود، هما منذ اآلن الرابحان بصورة غير مباشرة من النتائج 

  .وهذا الصاروخ العراقي قد تم إطالقه فعالً. املرافقة للعربدة يف اخلليج الفارسي
  

  ليسارموقف ا
  

  ]ورقة التين للديمقراطية اإلسرائيلية[

  ٢٤/٨/١٩٩٠، "هآرتس"، شوالميت ألوين
  

. ملاذا يجب أن يخيب أملي من موقف الفلسطينيين؟ هل فعلت شيئاً من أجلهم
هل اليسار اإلسرائيلي فعل شيئاً من أجلهم؟ إن اليسار اإلسرائيلي جزء من حكومة 

أننا . نحن نعتقد أحياناً أننا خمتلفون. لسلطةإسرائيل، من املؤسسة، من كل نظام ا
كنا يف املعارضة، . حاولنا أن نسمع صوتنا اخللقي. فعلنا شيئاً من أجل الفلسطينيين

وقدمنا استجوابات واقتراحات جلدول األعمال، وصرخنا وحترينا احلقائق وأنشأنا 
عملياً، مل نفعل . روشعرنا بأننا عملنا الكثي] مؤسسة لفضح جرائم االحتالل" [بتسيلم"

شيئاً فاحلكومة استمرت يف السيطرة على املناطق، ويف انتهاك حقوق اإلنسان، ويف 
                                                            

    راتس، يف حديث مع توم سيغفعضو كنيست عن.  
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نحن أشخاص مطيعون . ونحن شركاء يف ذلك ألننا مل نعلن العصيان –النسف والقتل 
. ت. نحن ال نخرق القانون الذي يحظر لقاءات مع م. نحن نخدم يف اجليش. للقانون

أنت وأنا . خملصون لقواعد اللعبة الديمقراطية، ولذلك نحن شركاء نحن: باختصار. ف
ويف هذه األثناء، . كنا ورقة التين للديمقراطية اإلسرائيلية. ، وكلهم]ساريد[ويوسي 

. نحن جزء من هذا. ال نستطيع أن نقوم إننا كنا خارجاً. نسفت احلكومة مبادرة السالم
 نفعل شيئاً من أجلهم، وهم ليسوا مدينين مل. والفلسطينيون ليسوا مدينين لنا بشيء

  .لنا
  

  ]فليبحثوا عني[

  "يديعوت أحرونوت"، يوسي ساريد
  ١٤، ص ١٧/٨/١٩٩٠، )ملحق السبت(

  
خيبة األمل هي يف أن القيادة الفلسطينية، سواء يف الداخل أو يف اخلارج،  إن

ن أضراراً خطرة لقد أحلق صدام حسي. ربما ال تعرف كثيراً تمييز مصلحتها احلقيقية
فهو، أوالً، أسقط املوضوع الفلسطيني من جدول األعمال الدويل، : بالقضية الفلسطينية

ولن يعاد طرح املوضوع إالّ بشقّ النفس؛ وهو، ثانياً، أعلن للعامل كله أالّ عيب يف 
رف له بذلك؛ وهو، تاالستيالء على أراض بالقوة، والفلسطينيون هم آخر من يجب أن يع

، عزّز زعم شمير وأمثاله أن املشكلة الفلسطينية ليست لبّ الصراع يف الشرق ثالثاً
األوسط، وأن هذه املنطقة هي بطبعها منطقة مشكالت وكوارث؛ وهو، رابعاً، أثبت أن 

الشرق األوسط كوكب منفصل، ال ينتمي بتاتاً إىل العامل احلديث، الذي جتري فيه 
  .ضاتحماوالت حلل النزاعات عن طريق املفاو

إذ يجري يف العامل . لكن األضرار األخطر هي األضرار التي حلقت بالرأي العام
احلر كله تصوير صدام حسين على أنه العدو رقم واحد، وتصوير ياسر عرفات معه 

كما أن القيادة الفلسطينية احمللية دُفعت هي . على أنه الغالم الذي يتتلمذ على يده

                                                            

  عضو كنيست عن راتس، يف حديث مع أفيفا شايف.  
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. ن جهة، تدّعي أنه يجب عدم أخذه على حممد اجلدفهي، م. األخرى إىل وضع مستحيل
إن شخصاً نطح مرة دولة إسالمية، هي إيران، ومرة ثانية دولة إسالمية، هي الكويت، 

ومن الصعب االفتراض أن مثل هذا الثور لن ينطح . يجب اعتباره ثوراً ذا سوابق
تهم احلقة لكن الشهادة األوثق جاءت من عرب إسرائيل، من خالل مطالب. إسرائيل

والسؤال هو كيف يدافع أشخاص، مثل الدراوشة . باحلصول على أقنعة واقية من الغاز
إنهم، على ما يبدو،  .نصف دولة إسرائيل] بتدمير[وميعاري، عن شخص يهدد 

  .يفترضون إنهم يعيشون يف نصفها الثاين
 ال. وأزمة ثقة عميقة للغايةأمل إن هذا يف نظري سلوك مرير، سبب يل خيبة 

إنهما . شك لدي يف أن الدراوشة وميعاري سيدفعان غالياً ثمن اخلطأ الذي ارتكباه
، بحجة أيديولوجية متمثلة يف الفساد الكويتي، وأنا ]العراق[يتذرعان، يف دعمهما 

واملشكلة هي أن صدام حسين نفسه وّظف أموال األمة العربية يف . أتفق مع هذا الزعم
لدراوشة أو فيصل احلسيني إىل أن يختارا شخصياً ولو اضطر ا. احلرب مع إيران

اإلقامة يف الكويت املتعفنة أو يف العراق الثوري، فإنني على ثقة بأنهما لن يترددا يف 
  .االختيار

كثيراً ما دار الكالم على احلركة الوطنية الفلسطينية التي ارتكبت األخطاء 
نها ترتكب أيضاً األخطاء غير وأنا أتوصل هذه املرة إىل استنتاج أ. املمكنة كافة
ها هو منقذ جديد، أمير : وهذا يكشف أنهم ال يزالون يف عهد الفانتازيا. املمكنة كافة

ويتأكد أن الفانتازيا الشرق األوسطية ال تزال تذهب بعقول . أحالم على احلصان
  .الناس

. لقد دقّ الفلسطينيون بموقفهم مسار السالم على عمق تسعة أذرع يف األرض
والسؤال البالغ األهمية يف . وهم قوضوا كل احلجج التقليدية التي كانوا يلجأون إليها

هل من الشرعي دعم قاتل أودى بحياة اآلالف من األكراد بواسطة الغاز؟ : نظري هو
ربما ليس من املستهجن كثيراً دعم سياسات شارون وشمير ورابين؟ ذلك بأن جرائم 

ولدى دعم رجل كهذا، . الم قياساً بجرائم صدام حسيناحلكومة اإلسرائيلية هي برد وس
سيضعف ] احملتلة[ال يمكن استغراب أن االستنكار التقليدي للفظائع يف املناطق 

  .االستنكار ضَعُفَ، وإما األُذُن صُمَّتإما . بالضرورة
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 إنني أشعر بأن. ة إىل لقاءاتة نفسية، ال أحس معها اآلن باحلاجإنني يف حال
ة قُطعت، وسيمر وقت طويل إىل أن أشعر بوجود حاجة إىل لقاءات من هذا خيوطاً كثير

إنني أعتقد أن األمر يتعلق بانعدام تفاهم، وهو انعدام عميق جداً إىل درجة إنني . النوع
ويف هذه األثناء، أقول إنه يمكن . القريب ال أتخيلنا على منصة واحدة يف الزمان

  .أن يبحثوا عني] املترجم –ود احلسيني لعل املقص[لعرفات والدراوشة وحسين 
  

  
  تقويم مرحلي: اليسار واخلليج

  ٢٣/٩/١٩٩٠، "عال همشمار"
  

، ]العبرية[، بناء على الوضع الناشىء عن أزمة اخلليج عشية رأس السنة يمكن  
إجراء نوع من التقويم املرحلي للدروس التي يمكن أن يستخلصها معسكر السالم، 

. وم الذي ساد صفوفنا يف أيام األزمة األوىل موضع االختباروكذلك وضع اجلدل احملم
إن الدروس األساسية، التي حظيت أيضاً بدعم واسع يف جلسة مركز مبام األخيرة، هي 

  :ثالثة
علينا أن نكون حذرين جداً ويقظين جداً فيما عنى الضمانات األمنية  :أوالً   

رحلية والترتيبات الدائمة التي سنجري والترتيبات األمنية، املتعلقة بكل الترتيبات امل
من السالح، والتحديد املسبق حلجم ] احملتلة[فتجريد املناطق . مفاوضات يف شأنها

القوات التي يسمح بانتشارها خارج املناطق املنزوعة السالح، ليسا أمراً ثانوياً، وذلك 
وعلى يف ضوء وجود دول عربية قادرة على بناء جيش يف حجم اجليش العراقي، 

  .التزود باألعتدة واألسلحة بحجم التزوّد السعودي
علينا أن ندعم أي شكل من أشكال احلل يمكّن كالً من الطرفين من أن  :ثانياً 

يضع موضع االختبار صدق نيّات الطرف اآلخر يف احترام التزاماته طوال عملية 
 –يكود ملفهومها وال نقصد هنا الترتيبات املرحلية باملعنى الذي يعطيه الل. السالم

تسوية ال يتم االتفاق على ما يليها منذ البداية، ويعلن طرفاها يف أثنائها أن : أي
بل نقصد  –نياتهما، فيما عنى ماهية التسوية الدائمة، هي نيّات خمتلفة ومتناقضة 
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تسويات معروفة ومتفق عليها، تفضي تسوية مرحلية تشكل إحدى احللقات يف سلسلة 
ة تضمن السالم واألمن؛ لكن يمكن حتقيق كل حلقة فيها على انفراد، إىل تسوية دائم

بغية تخفيف خماوف كل من اجلانبين جتاه تغيير اجلانب اآلخر موقفه، أو خماوفه 
  .جتاه التضليل

مل تتراجع حقاً، بصورة . ف. ت. إنني مستعد لقبول الزعم القائل إن م...  :ثالثاً 
ومع ذلك يكفيني أن دعم صدام حسين أوجد  – ١٩٨٨رسمية، عن إعالن جنيف سنة 

انطباعاً لدى أكثرية مواطني إسرائيل بأن مثل هذا التراجع حدث فعالً، كي أطالب 
بتواصل اإلعالم رسمياً بشأن  املوقف الذي يؤهل أصحابه ألن يكونوا شريكاً يف 

  ...مفاوضات السالم
  

  نظرة استراتيجية شمولية
  

  عودة االحتاد السوفياتي

  ٧/٩/١٩٩٠، "هآرتس"، عفرون يئير
  

منذ فترة، ومع انتهائها وقف العامل أمام مسألة  انتهت حقبة احلرب الباردة  
وقد بدأت هذه . النظام اجلديد الذي سيحل حمل النظام القائم على وجود قطبين

املسألة تشغل الباحثين واملراقبين، مع األحداث الدرامية يف االحتاد السوفياتي 
وها قد جاءت أزمة اخلليج التي، شأنها . رقية، لكن فقط بصورة نظريةوأوروبا الش

شأن االنقالب يف العالقات الدولية بين الكتلتين العظميين ويف أوروبا، تفرض تفكيراً 
  .يف التغيير على صعيد العالقات الدولية يف املستقبل

ردة لقد كان هناك من ادعى، مثل فوكو ياما وآخرون، أن نهاية احلرب البا
، سيؤديان إىل )على األقل جزئياً(الديمقراطية  –وانتصار األيديولوجية الليبرالية 

                                                            

     أستاذ يف كلية العلوم السياسية يف جامعة تل أبيب، وباحث يف العالقات الدولية والدراسات
  .االستراتيجية
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ويف . انتهاء النزاعات الدولية، ويقلالن من شأن القوة العسكرية يف العالقات الدولية
ويف األساس يف دول العامل  –التوقع أنه يف مناطق خمتلفة  إلمكانا املقابل، كان يف

النزاعات بين الدول، وحتى استخدام القوة العسكرية، يف كونها ستستمر  –الثالث 
وكانت سالمة هذا االفتراض جلية أكثر يف . مظهراً رئيسياً من مظاهر احلياة الدولية

وفعًال، برهن غزو العراق . كل ما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط احلافلة بالنزاعات
  .للكويت على ذلك بصورة بارزة

راض أن انتهاء احلرب الباردة، وزوال النظام القائم على ويف اإلمكان االفت
وجود قطبين، كانا بالذات من العوامل التي شجعت صدام حسين على اإلقدام على 

وبينهم  –فقد افترض، شأنه شأن عدد من املراقبين . مغامرته العنيفة ضد الكويت
دخله يف الشرق أن ضعف االحتاد السوفياتي وانخفاض مستوى ت –أيضاً إسرائيليون 

األوسط، سيؤديان أيضاً إىل انخفاض متالئم مع ذلك من اجلانب األميركي، وأن األمر 
  .سيزيد يف حرية القوى اإلقليمية الكبرى يف اإلقدام على عمل عسكري

إن ردة الفعل األميركية السريعة والكثيفة برهنت على أن الواليات املتحدة 
دات واسعة النطاق  للمصالح األميركية، قدرت أن خطوة صدام حسين تخلق تهدي

من اخلطأ التقدير أن اخلطوة األميركية نبعت يف وسيكون . وللمصالح العاملية أيضاً 
فمنذ املرحلة األوىل، كما يبدو، ثار . البداية فقط من اعتبارات الدفاع عن مصادر النفط

ضبابياً يف بداية  وإذا كان هذا اإلدراك. تخوف أميركي من ازدياد الفوضى يف العامل
ويف . اخلطوات األميركية، فإنه حتول بمرور الوقت أكثر فأكثر إىل اعتبار مركزي

احلقيقة، فإن اللقاء املرتقب بين بوش وغورباتشوف سينشغل، كما يبدو، ببلورة 
نظام إقليمي، سيتحول إىل جزء من نظام عاملي يف ] اإلرساء[سياسة مشتركة 

لهدف من النظام اإلقليمي اجلديد زيادة االستقرار وتقليل ويجب أن يكون ا. املستقبل
وإسرائيل، بصفتها إحدى القوى . أخطار االنزالق إىل حروب وأعمال عنف بين الدول

اإلقليمية الكبرى، يجب أن تبدأ منذ اآلن بإجراء تقويم للخطوط العامة للتطورات 
  .تملاإلقليمية، وبمحاولة املساهمة بنصيبها يف هذا النظام احمل

ولذلك سيكون . إن نظام العالقات يف كل منطقة يف العامل خمتلف عن غيره
النظام املمكن أن ينشأ يف الشرق األوسط خمتلفاً، مثالً، عن النظام الذي سينشأ يف 

وبالتايل، يمكن االفتراض أن أنماط السلوك . آسيا الشرقية، بتأثير من الدول العظمى
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مزجها بأنماط السلوك اجلديدة التي ستحاول اخلاصة بالشرق األوسط سيجري 
ومن هنا، فإن من املفيد ذكر عدد من اجلوانب . الواليات املتحدة إرساءها يف املنطقة

الرئيسية للعالقات بين الدول يف الشرق األوسط، وتفحص مساهمتها يف إشاعة 
  .الفوضى يف املنطقة، أو إضفاء مسحة من االعتدال على العالقات فيها

ة عامة، من املمكن وصف أنماط السلوك بين الدول يف الشرق األوسط بنظر
سياسية يف نظام تنافسي متعدد األقطاب، على الرغم من  –استراتيجية " لعبة"بأنها 

الدوافع األيديولوجية اخملتلفة التي كانت وما زالت تشكل جزءاً من نسيج احلياة 
ركة القومية العربية واحلركة وهكذا، على الرغم من احل. السياسية يف املنطقة

اإلسالمية، وعلى الرغم من التناقضات التي كانت قائمة بين املذاهب االجتماعية 
اخملتلفة يف العامل العربي، فقد حرصت الدولة اخملتلفة على احملافظة بشدة على 

وقد سعت الستغالل الدوافع األيديولوجية، أوالً وقبل كل شيء، من . مصاحلها القطرية
وقد أدّت التوجهات األيديولوجية . ل تنمية قوتها النسبية يف مقابل الدول األخرىأج

وامليول املشاعرية للجماهير العربية دوراً معيناً يف املاضي، لكن قوتها أخذت يف 
إن الصدع القائم حالياً بين مصر والعراق، مثالً، يشكل . التناقص بمرور الوقت

السعودية يف األربعينات  ةن وبين مصر والعربياستمراراً للتنافس بين الهاشميي
النصف الثاين من الستينات، لكنه بقي وما زال  واخلمسينات، والذي تغيرت صورته يف

ويجب أن نذكر أن جميع احملاوالت للهيمنة على . تنافساً للهيمنة على الشرق األوسط
شميين، وهذا ما هذا ما حدث بالنسبة إىل حماوالت الها. املنطقة انتهت بفشل ذريع

حدث أيضاً بالنسبة إىل حماوالت عبد الناصر يف السنوات األخيرة من اخلمسينات 
  .ويف الستينات
يف الشرق األوسط بميل واسع االنتشار إىل اعتبار " اللعبة االستراتيجية"وتتسم 

القوة العسكرية أداة شرعية لتحقيق أهداف سياسية، وليس خلدمة أغراض أمنية صرفة 
وقد جتلى ذلك، يف األساس، يف إطالق تهديدات عسكرية، لكن حدثت أيضاً  .فحسب

وقد أدى امليل إىل استخدام القوة العسكرية . حروب وتداخالت عسكرية واسعة
ومما ال . بالضرورة إىل سلسلة سباقات تسلح مستمرة، عملياً، منذ أواسط اخلمسينات

الدول، وأدت أحياناً حتى إىل  شك فيه أنها ساهمت يف خلق خماوف أمنية لدى جميع
  .نشوب حروب
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واألخطر من ذلك كله، هو انتشار السالح النووي يف املنطقة، وهو أمر سنتطرق 
  .إليه الحقاً

: قةطوقد أدت عوامل إىل كبح النزوع إىل العنف والتقليل من الفوضى يف املن
ياناً، إما بصورة التي شاركت حتى إسرائيل فيها أح(أوالً، لعبة االئتالفات العربية 

كانت تؤدي على الفور، مع نشوء تهديد بأن ) واضحة وإما بشكل خفي وغير مباشر
ثانياً، كان . تخرق دولة إقليمية عربية كبرى نظام التوازنات، إىل نشوء ائتالف مضاد

. هناك تفاهم على أنه من أجل التضامن العربي ال يجوز إلغاء وجود دولة عربية كلياً
وقد . ول العظمى ضبطت عدداً من اجلوانب األكثر تطرفاً للفوضى يف املنطقةثالثاً، الد

تفجر واسع يف املنطقة أضراراً بمصاحلها، واألخطر من  فعلت ذلك خوفاً من أن يلحق
ومن ناحية أخرى، مل . خوفًا من إمكان أن يؤدي ذلك إىل مواجهة فيما بينها –ذلك 

بينها، قادرة على التوصل إىل تعاون واسع تكن الدول العظمى، بسبب التنافس فيما 
بل حتى أنها ساهمت . النطاق بشأن تصفية بؤر النزاعات واحلؤول بذلك دون تفجرها

  .يف سباق التسلح، مع تفاهم من حين إىل آخر يف شأن األخطار التي ينطوي عليها
لقد كان سلوك العراق يف أزمة اخلليج بمثابة خرق فاضح ألنماط السلوك 

وبسبب قوته . عة عربياً، إذ إنه ضم إليه كلياً دولة عربية وألغى وجودها املستقلاملتب
العسكرية الكبيرة، وبُعده عن مركز القوة العسكري املصري، مل يكن هناك إمكان إللغاء 

وهكذا اجتمعت، إذاً . هذه اخلطوة، أو احلؤول دونها عن طريق ائتالف عربي مضاد
ومل يكن يف وسع  .بارات اللوجستية يف خرق قواعد اللعبةعوامل القوة العسكرية واالعت

  .أحد غير الواليات املتحدة أن يلغي هذه اخلطوة العراقية
أوسطي، وكلها  –هناك عدة جماالت من املمكن العمل فيها لتثبيت نظام شرق 

ضمانات عسكرية من الواليات املتحدة : السياسي –موجود يف اإلطار االستراتيجي 
ة يف املنطقة؛ ضمانات تشترك فيها الواليات املتحدة مع قوى عظمى لدول معين

أخرى، ربما برعاية األمم املتحدة، لدول أخرى؛ حماولة إلنشاء نظام أمن جماعي 
فاعل لقسم من دول املنطقة، من األفضل أن تشارك فيه دول عظمى من خارجها؛ 

يخص إسرائيل، فإن  وفيما. فرض رقابة على األسلحة التقليدية وغير التقليدية
االندماج كلياً أو جزئياً يف هذه اخلطوات رهن، إىل حد كبير، بترتيبات سياسية لنظام 

  .الفلسطينيين من ناحية، وسوريا من ناحية أخرى –عالقاتها باألردن 
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إن هذه األفكار كانت موجودة كلها أيضاً يف املاضي بأشكال خمتلفة، لكنها 
ى، ولذلك مل يكن من املمكن حتقيق بين الدول العظم اقترحت وطورت يف سياق تنافس

وعالوة على ذلك، يف اإلمكان االفتراض أن جتربة الكويت علّمت . أي جزء منها فعلياَ ً
عدداً من الدول العربية أن تدخالً دائماً ومتفقاً عليه من جانب قوى عظمى هو فقط ما 

وة إقليمية كبرى جماورة، يمكن أن يحيِّد خطوات فوضوية يف املستقبل من جانب ق
ومن املمكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة االستعداد إليجاد نظام أمن . وخصوصاً العراق

  .جماعي على مستوى املنطقة
وكما يبدو، فإن الدول الكبرى اإلقليمية املستعدة إليجاد استقرار يف الشرق 

ليج، واألردن األوسط تشمل اآلن مصر، وإسرائيل، والعربية السعودية، وإمارات اخل
وقد برهنت األزمة لهذه الدول ). على الرغم من تأييده املتردد والقسري للعراق(

لالحتاد السوفياتي، على أن من الضروري حتييد  وللواليات املتحدة، وكما يبدو أيضاً 
جزء من عوامل اخلطر يف املنطقة، وعلى حتمية تدخل خارجي من أجل املساعدة يف 

  .ذلك
خطوات من هذا النوع، من املمكن أن تتدهور املنطقة خالل ويف حال غياب 

. ويف األساس، من املمكن أن تعاين إسرائيل من جراء ذلك. أعوام إىل وضع غير حمتمل
عربية يف املستقبل، كما تشير إىل ذلك جتربة األزمة احلالية،  –إن حرباً إسرائيلية 

اً كنتيجة نزاعات بين العرب يمكن أن تندلع ال كنتيجة نزاع مباشر فحسب، بل أيض
. وهذا ما يمكن حتييده إىل حد ما بواسطة الترتيبات السياسية املقترحة. بشأن الهيمنة

وباإلضافة إليها، يجب أن تكون إسرائيل معنية جداً بترتيبات أمنية إقليمية من شأنها 
احلقيقة، لقد ويف . أن حتيِّد لعبة القوى احلرّة التي تمارسها الدول الكبرى اإلقليمية

، لكنها تنطوي أيضاً على أخطار ساعدت هذه اللعبة بصورة عامة إسرائيل يف املاضي
  .كثيرة

وخالفاً لنموذج . وهذه األخطار ستزداد إذا انتشر السالح النووي يف املنطقة
العالقات بين القوى العظمى، فإن انتشار األسلحة النووية لن يساعد كثيراً يف استقرار 

  .واإلمكان األرجح هو أن تتدهور احلروب، إذا اندلعت، إىل مواجهة نووية. املنطقة
قوة الضمانات األمنية : وهناك يف إسرائيل شكوك جتاه مسألتين رئيسيتين

بالنسبة إىل األمر األول، تبرهن ردة الفعل . اخلارجية، وتقليص األسلحة ومراقبتها
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. جداً للخطوات الرادعة األميركيةاألميركية يف األزمة احلالية على مصداقية كبيرة 
وسواء كان صدام حسين ينوي مهاجمة العربية السعودية أو مل يكن، فإن ردة الفعل 

ومن املمكن أن الغزو العراقي للكويت مل . األميركية الفورية حيَّدت هذا اخلطر تماماً
إىل  يكن ليحدث لو كانت الواليات املتحدة ضمنت بصورة رسمية أمن الكويت وأرسلت

ولو كانت هناك قوة أميركية يف . بغداد تهديدات ردعية واضحة قبل اخلطوة العراقية
ويف حالة . الكويت أو يف اخلليج الفارسي، لكانت هذه التهديدات ذات مصداقية أكبر

إسرائيل، من املفهوم أن اتفاقية أمنية مع الواليات املتحدة ليس من الضروري أن حتل 
ويجب أن تكون إلسرائيل  .إلسرائيلية، وإنما هي إضافة لهاحمل القوة العسكرية ا

يف اتفاقية أمنية ثنائية منفصلة مع الواليات املتحدة؛ ويف : مصلحة يف أمرين
  .االندماج، بمرور الوقت، يف نظام الترتيبات األمنية اإلقليمية

ن وبالنسبة إىل الرقابة على األسلحة وتقييد سباقات التسلح، يمكن االفتراض أ
أن حتافظ على  –وهي حمقة يف ذلك من ناحيتها  –الدولة الكبرى اإلقليمية ستحاول 

املزايا النسبية املتوفرة لها، وأن تمنع أي تدخل خارجي يف نُظم األسلحة التي 
ومع ذلك، يبدو أن مسار سباقات التسلح يف السنوات األخيرة برهن . تمنحها تفوقاً

. األمر رابحاً من سباق تسلح ال يضبطه ضابط على أن أي طرف لن يخرج يف نهاية
ومن الواضح أن أي نظام . وهذا االفتراض العام يجب أيضاً أن يوجه خطى إسرائيل

للرقابة على األسلحة والتسليح يف املنطقة، ال بد من أن يتضمن مشاركة دولية واسعة 
  .جداً

موافقة عدد  هناك فرص معينة إليجاد نظام إقليمي جديد، سيكون مرتكزاً على
من الدول الكبرى اإلقليمية، وأيضاً على مشاركة أميركية بارزة، من خالل تأييد عدد 

وسيتشكل هذا النظام من عدد من . من القوى العظمى، ويف مقدمها االحتاد السوفياتي
  .واألمر يفرض نقاشاً عاماً يف إسرائيل بشأن املوضوع. اخلطوات والترتيبات

  
  أبعد من صدّام

  ٢٤/٨/١٩٩٠، "جيروزامل بوست"يل درور، يحزقئ
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انتصاراً على صدام حسين سيعني قليالً يف املدى البعيد، إذا مل يطور الغرب  إن  
وإذا مل يفعل ذلك، فمن املمكن أن حتدث حتى . استراتيجية شاملة للشرق األوسط

  .متاعب أكبر
يف مواجهة وهذا سيحدث على الرغم من التصميم الذي أبدته الواليات املتحدة 

  ...العدوان العراقي
إن الشرق األوسط يتشكل من جمتمعات تقليدية تمر بعملية حتديث سريعة، 

  .جَيَشان وعنفعملية مقترنة بالضرورة بِ
بصفته ديناً وثقافة نابضين باحلياة، على  ةلقد أظهر اإلسالم قوة تاريخي

  .سم بانقسامات مذهبيةتالرغم من أنه ا
ع الثقافة الغربية، وجهوده للتكيف إزاء التكنولوجيا إن دخوله يف مواجهة م

  .احلديثة والتقديم االقتصادي، يحتمان راديكالية وصراعاً حاداً بشأن دور الدين
وتنضاف القومية، غالباً على خلفية قبلية، إىل صدمة املواجهة مع الغرب 

اجمليدة التي  والصهيونية لتفاقم من خطورة البحث عن دور يف العامل الئقاً بالصورة
  .يحملها املرء عن تاريخه

تدخل القوى األجنبية، : وهناك عوامل أخرى كثيرة تولد التوترات، مثل
والضغوط الديموغرافية، وتأثيرات املكاسب السهلة التي تزعزع االستقرار، والهوة بين 

  .الغني والفقير، وخصومات السالالت احلاكمة
لسريع للقدرات العسكرية، بفضل التحديث وثمة عامل عظيم األهمية هو البناء ا

  .واستيراد األسلحة واملعرفة التقنية، اللذين ال توجد قيود عليهما
إن البنى العقلية الغربية ال يجوز تطبيقها على الشرق األوسط، الذي يعيش يف 

  .زمن تاريخي خمتلف
فة نه لوهم خطر أن نتوقع أن يصبح الشرق األوسط قريباً صورة للغرب خمتلوا

  .قليالً، وأن نقرأ األحداث هناك بأبجدية غربية
وما يمكن أن نتوقعه هو فوضى كامنة يف حتوالت اجتماعية من مرحلة إىل 

  .أخرى، مقترنة بكثير من العنف
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إن التغيير اجلذري ال مفر منه، مع انهيار النظم التقليدية وحلول مزيج من 
" دول جمنونة"قليل من الدول إىل النظم القومية واألصولية حملها، ومع حتول عدد 

  .متعصبة
وستبذل جهود إلحياء ماض جميد مع نبرة قوية معادية للغرب سوف تالقي 

  .أذناً صاغية لدى اجلماهير، وتشكل دافعاً رئيسياً للجهد اجلماعي
ومن املؤكد أن حكاماً أقوياء، بكل . وسيكون هناك استعداد كبير لتقبل األمل

ة على التنبؤات، سيقذفون التاريخ بمفاجآت كثيرة، بعضها غرابة أطوارهم العصيّ
  .حسن لكن أغلبها سيّىء

  ".دولة جمنونة"وكي أكون واضحاً، عراق صدام حسين ليس أساساً 
بأنها دولة تتبنى أهدافاً  ١٩٧١لقد عرَّفت مثل هذه الدولة يف كتاب نشر سنة 

، وأنها حتاول حتقيق هذه متعصبة أبعد مدى من سبب وجود الدولة، مثل هداية العامل
  .األهداف مهما يكن الثمن

ومع أن صدام حسين عدواين جداً، إال أن أهدافه حمدودة أكثر؛ وأشك يف أنه يف 
  .الوقت احلايل يريد أن يجر دولته معه إىل الهاوية

إن موقع العراق احلايل، ". حاكماً جمنوناً"لكن بفعل الضغط، يمكن أن يصبح 
، هو عالمة على "دولة جمنونة"عدوانية لكن ال تزال عقالنية، وبين الذي هو بين دولة 

  .ما يمكن توقعه يف الشرق األوسط يف العقود املقبلة
. وهذا التشخيص ال ينطوي على حكم خلقي سلبي يف شأن الشرق األوسط

  .فاجملتمعات الغربية مرت بها فترات أسوأ يف تاريخها احلديث
 تصبح العباً عاملياً رئيسياً وفريداً مبررة خلقياً،إن حماولة األمة العربية أن 

  .ويمكن أن تكون مفيدة لإلنسانية كمجموع
غير أن املراحل االنتقالية إىل مستقبل وردي حمتمل كهذا، والتي يمكن أن 

وهذا يمكن أن يدمر الشرق . تستغرق أجياالً عديدة، مشحونة باحتماالت متفجرة
  .مل ككلاألوسط، ويسبب أذى كبيراً للعا

وبناء عليه، فإن استراتيجية شاملة يضعها الغرب يمكن أيضاً أن تخدم الشرق 
األوسط نفسه، وهي حقيقة يجب أن تشرح بوضوح، مع أنها ستثير استياء يف الشرق 

  ...األوسط ال يمكن تفاديه
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  :وما يلي هو ستة مبادىء رئيسية مقترحة ملثل هذه االستراتيجية
اسية للشرق األوسط حتمي املصالح احليوية للعامل بضع قواعد أس: أوالً  •

وتشتمل على ضمان النفط بأسعار . يجب أن توضع ويجري تطبيقها بدقة. ككل
معقولة، وحماية املواطنين األجانب، واحترام احلد األدنى من مبادىء القانون الدويل 

  .بما يف ذلك عدم غزو دول أخرى –
وهذا  .درة الشرق األوسط على إحلاق األذىثانياً، يجب حتديد احلد األقصى لق •

يتضمن تقليل اعتماد الغرب على نفط الشرق األوسط وسقفاً للقدرات العسكرية يف 
  .الشرق األوسط

ثالثاً، يجب تشجيع سياسات تقدمية من شأنها نزع الفتيل من االحتماالت   •
  التعليم، فاحترام حقوق اإلنسان، واستثمارات كبيرة يف. االجتماعية املتفجرة

الديمقراطية، أمور يجب مساندتها بإمكانات  ووالتطوير االقتصادي، والتحرك نح
  ...كبيرة

رابعاً، من احملتم بذل جهود حثيثة للحؤول دون صدام حمتمل بين الغرب  •
وهذا يتضمن إقامة حتالفات وجسور مع دول الشرق . العربية –والكتلة اإلسالمية 

ورفع مستوى النشاطات الثقافية املتبادلة، ودمج وثيق لدول األوسط الراغبة يف ذلك، 
وإظهار تفهم  مثل تركيا يف اجملموعة األوروبية، وإظهار االحترام إزاء اإلسالم،

بالضرورة مع  ملطموحات الشرق األوسط إىل أن تكون له هويته اخلاصة التي ال تنسج
  .األفكار الغربية

عينة تسبب غلياناً يف الشرق األوسط، خامسًا، قدر اإلمكان، حل مشكالت م •
اإلسرائيلي،  –وهذا يتضمن النزاع العربي . وتشجع على قلب األوضاع بصورة جذرية

إن الكثير يعتمد . بما يف ذلك العنصر الفلسطيني، ولكن الذهاب إىل ما هو أبعد منه
الغرب لكن، مع ذلك، من الضروري جداً أن يبذل . على تبني إسرائيل موقفاً مالئماً

وهذه اجلهود يجب أن جتمع . جهوداً مكثفة لتقليص النزاع وتبريد احتماالته املتفجرة
بين ضمانات حمكمة ألمن إسرائيل وبين تشجيع األقطار العربية على التحرك يف 
  .اجتاه السالم مع إسرائيل، وتشجيع إسرائيل على حل وسط بشأن املسألة اإلقليمية
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الصدقية الغربية الكتساب االحترام وردع  سادساً، يجب احملافظة على •
وبالتايل، متى تم تبني سياسة رئيسية وإعالنها، يجب تطبيقها بصرامة حتى . العداء

  .لو كان الثمن باهظاً
  .إن مبادىء االستراتيجية الشاملة هذه تقدم دليالً للعمل يف األزمة احلالية

قلب نظام صدام حسين؛ إن العراق يجب أن يرغم على اجلالء عن الكويت؛ يجب 
طاقة العراق العسكرية يجب حتديدها؛ أي أذى يلحق باألجانب يجب أن يعاقب بشدة، 

شخصياً؛ صورة صدام حسين كبطل يجب فضح زيفها عن  مع اعتبار األفراد مسؤولين
  .طريق كشف احلقائق عن نظامه وأسلوبه الشخصي

فإن قصة العراق وحتى لو تم حتقيق جميع هذه األهداف بتكلفة معقولة، 
يف الشرق األوسط ستتسارع، والتوق  إن التحوالت اجلذرية. ستكون لها عواقب خطرة

  .إىل بطل جديد يدافع عن شرق أوسط عربي ضد الغرب سيزداد ضراما
لو كانت هناك استراتيجية غربية شاملة لكانت حالت دون نشوء األزمة 

لى قدرة على احلرب الكيماوية، احلالية وتفاقمها، ومنعت صدام حسين من احلصول ع
وتخلصت منه بعد فترة وجيزة من غزو الكويت بضربة مفاجئة حمدودة، معدة سلفاً 

  .قبل وقت طويل كإجراء احتياطي
  .ولربما كان وجود مثل هذه القدرة رَدَعَهُ عن جتاوز حدوده

مسلح على نحو  –من أجل منع ظهور صدّام آخر كطائر الفينيق من الرماد 
  .فإن استراتيجية غربية شاملة هي أمر ال مفر منه –أذكى وأكثر خطراً  أفضل،
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