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ن�صيب الفرد من الناتج القومي يبلغ 

الإجمالي في اإ�صرائيل نحو 

40.000 دولر �صنويًا، فعلى غرار المملكة 

المتحدة وفرن�صا يتراوح م�صتوى المعي�صة

ا قطاع 
ّ
في اإ�صرائيل بين المتو�صط والمرتفع، اأم

التقانة العالية فيها فجلب ا�صتثمارات عالمية 

كبرى من �صركات عمالقة كمايكرو�صوفت 

واإنتل،1 كما اأبرمت �صناعاتها الع�صكرية عقوداً 

كبيرة مع الوليات المتحدة ورو�صيا والهند 

وال�صين جعلت منها في �صنة 2018، ثامن 

اأكبر م�صدر لل�صالح في العالم.2 وعالوة على 

الروابط التاريخية مع الوليات المتحدة، 

تحولت عالقة اإ�صرائيل مع وا�صنطن خالل العقد 

المن�صرم من عالقة ا�صتثنائية اإلى عالقة فوق 

العادة: من اأوباما الذي منح اإ�صرائيل حزمة 

م�صاعدات ع�صكرية تبلغ قيمتها 38 مليار 

دولر )اأكبر من قيمة الم�صاعدات كلها التي 

تقدمها الوليات المتحدة اإلى حلفائها 

مجتمعين(، اإلى ترامب الداعم لإ�صرائيل 

دبلوما�صيًا و�صيا�صيًا بال قيد اأو �صرط.

لقد اأم�صت رو�صيا وهي الخ�صم ال�صابق 

ات 
ّ
لإ�صرائيل، وعلى الرغم من بع�ض المطب

العر�صية، �صديقًا وو�صيطًا ا�صتراتيجيًا 

ا عمالقا ال�صرق الأق�صى )الهند 
ّ
متفهمًا، اأم

وال�صين( فهما على تفاهم كبير معها، اأكان 
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الفل�صطينية في بيروت بين 9 و10 ت�صرين الثاني/

نوفمبر 2019، وعنوانها:

“Israel: Challenges, Dilemmas, and Conundrums”.
ترجمها اإلى العربية: م�سعب ب�سير، ودّققها الكاتب.
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القائم من خالل اآلية التن�صيق الأمني، 

والثانية، بكونها ت�صكل حداً فا�صاًل بين 

الجماهير الفل�صطينية ال�صاخطة و�صلطات 

الحتالل. وبينما تدين ال�صلطة الفل�صطينية 

�صيا�صات اإ�صرائيل، فاإن نحو 130.000 عامل 

فل�صطيني يعبرون الخط الأخ�صر يوميًا للعمل 

في اإ�صرائيل،4 فاليد العاملة الفل�صطينية تبني 

الم�صتعمرات في ال�صفة الغربية في غياب 

عرو�ض العمل الحقيقية البديلة.

ا ح�صار غزة، فال يتمثل في الجدار 
ّ
اأم

المحيط بالقطاع فوق الأر�ض فح�صب، بل في 

بناء �صور حديدي يمتد تحت الأر�ض والبحر، 

يقال اإن اإ�صرائيل اأتمت 70% منه.5 وال�صوؤال 

الحقيقي الذي يجول في الذهن في هذا المقام 

ا اإذا كانت م�صاعي المجتمع الدولي 
ّ
هو عم

لتحقيق ''ال�صتقرار'' )stabilization( في غزة 

�صتو�صع الهوة ال�صيا�صية والقت�صادية 

والمجتمعية بين ''الكياَنين'' الفل�صطينيين 

اللذين ما فتىء اأحدهما يبتعد عن الآخر 

دان حواجز 
ّ
ب�صرعة فائقة، واللذين ي�صي

ة على الختراق بما 
ّ
فل�صطينية ''داخلية'' ع�صي

يخدم اإ�صرائيل في نهاية المطاف.

غير اأن العقد المقبل وما وراءه، زاخران 

بتحديات كبيرة حقيقية بالن�صبة اإلى اإ�صرائيل، 

لن اأتطرق اإليها جميعها، اأو اإلى تف�صيالتها اأو 

تبعاتها المحتملة على اإ�صرائيل وعلى 

الالعبين الإقليميين الآخرين، فما �صاأعر�صه 

�صيكون عامًا وانتقائيًا وجزئيًا.

I - التحدي الع�سكري - اال�سرتاتيجي

لنلِق في البداية نظرة على التحدي 

الع�صكري - ال�صتراتيجي وكيف تعاظم نتيجة 

ما تفر�صه البيئتان المحلية وال�صتراتيجية 

من تحولت.

ذلك على �صعيد التاآزر الفكري ال�صعبوي في 

حالة الهند، اأم على �صعيد الم�صالح 

القت�صادية الذاتية في حالة ال�صين، كما 

ت�صهد العالقات التجارية الإ�صرائيلية 

الأوروبية ازدهاراً، فالتحاد الأوروبي اأكبر 

�صريك تجاري لإ�صرائيل3 على الرغم من 

رف�صه، من حين اإلى اآخر، لممار�صاتها، 

ومحاولته اليائ�صة المتزايدة للحوؤول دون 

اإجهاز نتنياهو على حل الدولتين.

وفي الجوار، �صمد ال�صالم مع م�صر على 

الرغم من زلزال �صنة 2011، اإلى درجة وجود 

تحالف ن�صط حاليًا مع القاهرة لمواجهة 

الخطر )المت�صائل( لتنظيم ''ولية �صيناء'' 

التابع لداع�ض، ومن ال�صعب ت�صور اأن يدعو اأي 

نظام م�صري �صابق اإ�صرائيل اإلى �صّن غارات 

جوية على اأرا�ٍض م�صرية حتى لو كان با�صم 

ا العالقات مع الأردن 
ّ
الحرب على الإرهاب. اأم

فلي�صت بال�صتقرار الذي كانت عليه بعد 

معاهدة ال�صالم في �صنة 1994 وقبلها، لكنها 

ل تزال ثابتة بالقدر الكافي على م�صتوى 

الق�صايا الأ�صا�صية الخا�صة بالأمن. كذلك، 

انخرط عرب الخليج عالنية في تحالف مع 

اإ�صرائيل �صد اإيران، ووطدوا معها عالقات 

تجارية واأمنية وا�صتخباراتية، غالبًا في 

الخفاء، لكنها تم�صي قدمًا من دون حياء.

وغير بعيد عن البيت الداخلي، يبدو اأن 

ت اإلى قاع جدول 
َ
الق�صية الفل�صطينية َهو

اأعمال المجتمع الدولي، وباتت في مرتبة ما 

بين قبر�ض ال�صمالية والتيبت؛ فالفل�صطينيون 

الرازحون تحت الحتالل وخلف الجدار 

محجوبون بكل ب�صاطة عن اأنظار الأغلبية 

العظمى من الإ�صرائيليين، بينما ال�صلطة 

الفل�صطينية تعر�ض خدماتها بطريقتين: 

الأولى، بمحاربتها اأي تهديد حقيقي للو�صع 
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)heart land( بات عر�صة للـهجوم، وبالتالي 

لم يعد مفهوم نقل الحرب اإلى اأر�ض العدو 

كافيًا لالإبقاء على الجبهة الداخلية 

الإ�صرائيلية في مناأى عن ويالت الحرب. 

وفعاًل، اأ�صبحت م�صكلة اإ�صرائيل تكمن في اأنها 

نف�صها اأم�صت عر�صة للتهديد، وهكذا اأ�صحى 

''الدفاع'' ب�صّقيه ال�صلبي )المالجىء والأماكن 

المح�صنة( والن�صط )منظومة �صواريخ اآرو، 

والقبة الحديدية، ومقالع داود، اإلخ( ركيزة 

اأ�صا�صية متكاملة مع مجمل العقيدة الع�صكرية 

الإ�صرائيلية وتبدلتها الم�صتقبلية.

غير اأن حرب 2006 اأف�صت اإلى خال�صة 

اأُخرى �صبق اأن تجّلت بو�صوح في حرب 1982 

واحتالل لبنان: لقد تغيرت طبيعة التهديد 

الذي تواجهه اإ�صرائيل من جيو�ض تقليدية 

كبيرة معادية اإلى: )1( قوات غير تقليدية 

)non-conventional( �صغيرة القوام ن�صبيًا 
كحزب اللـه و''حما�ض''؛ )2( تحدي ال�صواريخ 

ومنظومات الأ�صلحة الق�صيرة والبعيدة المدى.

وفي كلتا الحالتين، لم يعد الركنان 

التقليديان للعقيدة الع�صكرية الإ�صرائيلية 

يجديان نفعًا، فـ ''الح�صم'' وفقًا لمفهوم المفكر 

الع�صكري الألماني وفيل�صوف الحرب كارل 

فون كالوتزفيتز )اأي تدمير قوة العدو 

عَلن بموجبه 
ُ
الم�صلحة( لم يعد معياراً نافعًا ي

النت�صار مثلما حدث في �صنَتي 1956 

و1967، و''احتالل اأرا�صي العدو'' لم يعد 

يعطي اأف�صلية للتو�صع المحتمل، اأو لإجراء 

مقاي�صة �صيا�صية. ففي المقام الأول ثبت اأنه 

من الم�صتحيل الق�صاء على قوات غير تقليدية 

�صغيرة الحجم، تتح�صن داخل حا�صنة مدنية 

بع للق�صاء  داعمة، بالأ�صلوب نف�صه الذي اتُّ

على اأرتال الدبابات الم�صرية المك�صوفة في 

�صيناء في �صنة 1967.

1( ماأزق العقيدة: ارتكزت العقيدة 

الع�صكرية التقليدية اإلى ثالثة اأركان اأ�صا�صية 

اأ�صيف اإليها ركن رابع خالل العقد الما�صي، 

وهي: )1( الهجوم؛ )2( الح�صم؛ )3( الك�صف 

المبكر )الإنذار المبكر(؛ )4( الدفاع، كمالذ 

اأخير.6

تبلورت اأول ثالثة مفاهيم خالل الأعوام 

الأولى لن�صاأة اإ�صرائيل، بهدف التعوي�ض عن 

غياب العمق ال�صتراتيجي، واحتمال التهديد 

ال�صامل من طرف القوات الم�صلحة البرية 

التقليدية )conventional( العربية. وكان يراد 

من ''الهجوم'' )بما في ذلك الهجوم ال�صتباقي( 

نقل الحرب اإلى اأر�ض العدو. وي�صكل ''الإنذار 

المبكر'' جزءاً متكاماًل مع مفهوم ''جي�ض 

ال�صعب'' الذي يحتاج اإلى الوقت ل�صتكمال 

ا ''الح�صم'' فيفتر�ض 
ّ
ا�صتدعاء الحتياط. اأم

حربًا ق�صيرة وحا�صمة تنتهي بتدمير قوى 

العدو الرئي�صية. وينجم عن الهجوم والح�صم 

احتالل اأرا�صي العدو، ثم الإبقاء عليها من 

ع ممكن حيثما واأينما ت�صنَّ ذلك، اأو 
ُّ
اأجل تو�ص

كورقة مقاي�صة ت�صتجلب مكا�صب اأُخرى 

كمعاهدات �صالم.

غير اأن تلك العقيدة التقليدية تاآكلت مع 

الزمن، ول �صيما مع تال�صي التهديد الع�صكري 

التقليدي العربي )اأي قيام الجيو�ض النظامية 

لدول الطوق – ب�صكل اأ�صا�صي م�صر والأردن 

و�صورية - ب�صّن هجوم بري كا�صح( في اأعقاب 

معاهدَتي ال�صالم مع م�صر والأردن، 

والنخراط فيما ي�صمى عملية ال�صالم مع 

الفل�صطينيين بعد �صنة 1993.

ا�صتيقظت اإ�صرائيل في �صنة 2006 على 

كابو�ض حرب تموز/يوليو على لبنان، فعلى 

خالف تجاربها ال�صابقة منذ �صنة 1948، 

كانت الخال�صة الأولى اأن العمق الإ�صرائيلي 
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من الممكن القول اإنه ''ما من بديل''، من 

وجهة النظر الإ�صرائيلية، لكن ما ينجم 

بال�صرورة عن ذلك هو في اأح�صن الأحوال 

تاأجيل جولة النزال المقبلة بدًل من هزيمة 

العدو، اأي ا�صتخدام القوة ل�صتنزاف موارد 

العدو واإفقاده العزيمة بمرور الوقت، وهو ما 

ي�صميه المحللون الإ�صرائيليون: ''جز الع�صب'' 

)mowing the lawn(. غير اأن ذلك مرادف 

لمفهوم حرب ال�صتزاف الطويلة الأمد التي 

 كثيراً ما �صعت اإ�صرائيل لتالفيها. الحقيقة

 اأنه عدا قيام القوى المعادية لإ�صرائيل

)كـ ''حما�ض'' وحزب اللـه( باتخاذ قرار من 

جانب واحد بخف�ض �صقف النزاع واإنهائه، 

اأكان ذلك ببيان معلن اأم بحكم �صيرورة 

الأمور، فاإن اإ�صرائيل تبدو غير قادرة على 

الخروج من ماأزق العقيدة، ل اليوم ول في 

المدى المنظور خالل العقد المقبل.

2( العامل االجتماعي الديموغرافي: لي�ض 

الأمر منف�صاًل عن بع�ض التغيرات المهمة 

البعيدة المدى التي ت�صهدها اإ�صرائيل على 

ال�صعيدين الجتماعي - القت�صادي 

والديموغرافي. اإن ثمن تحقيق م�صتوى معي�صة 

على النمط الغربي )على الرغم من وجود ن�صبة 

فقر كبيرة، اإذ ت�صير التقديرات اإلى اأنه في �صنة 

2018 بلغت ن�صبة الذين يعي�صون تحت خط 

الفقر 21.2%(8 هو التغير المتدرج في الموقف 

المجتمعي حيال ا�صتخدام ال�صلطة للقوة، 

فاإ�صرائيل كنظيراتها الأوروبية، ت�صهد نفوراً 

وح�صا�صية من الخ�صائر الب�صرية، الأمر الذي 

يثبط خياراتها الع�صكرية. وقد يكون المجتمع 

الإ�صرائيلي م�صتعداً لدفع ثمن باهظ لمواجهة 

التهديدات الوجودية الخطرة اأو الوا�صحة، لكنه 

ل الخ�صائر الب�صرية في 
ّ
يبدو اأكثر تردداً في تحم

ظروف اأكثر غمو�صًا اأو اأقل تهديداً، ول �صيما 

وقد تكون مفارقة على قدر كبير من 

الأهمية في اأن ميزان القوة النارية لم يعد في 

م�صلحة اإ�صرائيل ب�صكل مطلق، فكلما ازدادت 

كثافة النيران الم�صتخدمة، كانت اأي مقاومة 

متبقية من طرف العدو )اأو مجرد نجاته من 

الدمار( �صببًا في تقوي�ض �صورة القوة 

الإ�صرائيلية، وبالتالي تحويل ما قد يبدو 

اإنجازاً كّميًا اإ�صرائيليًا )بح�صاب عدد القتلى 

والدمار الناجم عن الحرب( اإلى هزيمة نوعية.

عالوة على ذلك، ونظراً اإلى الترابط الوثيق 

بين الحا�صنة المدنية وقوات العدو غير 

التقليدية )وهو ما ينطبق ب�صورة خا�صة على 

حزب اللـه و''حما�ض''(، فاإن احتالل مزيد من 

الأر�ض لأي فترة زمنية كانت، ينطوي على 

مجازفة النزلق اإلى م�صتنقع نزاع م�صلح 

طويل الأمد ي�صع قواعده الطرف الآخر، مثلما 

ن في مرحلة ما بعد اجتياح لبنان في �صنة 
َّ
تبي

1982، وكما تجلى بو�صوح في اإحجام 

اإ�صرائيل عن اإعادة احتالل قطاع غزة بعد �صنة 

.2005

الخال�صة هي اأن اإ�صرائيل انتقلت اإلى نمط 

جوهره الدفاع والردع، وهو نمط يبدو اأنه 

متوقف على عدد من العوامل الجتماعية - 

القت�صادية والنف�صية، والتي �صنتطرق اإليها 

فيما يلي. ول نريد اأبداً القول اإن اإ�صرائيل 

�صطبت ''الهجوم'' من قامو�صها ال�صتراتيجي، 

بل اإنه، على العك�ض، ما زال يت�صدر القائمة 

مثلما ن�ض عليه اأول تدوين علني للعقيدة 

الع�صكرية الإ�صرائيلية في وثيقة ''ا�صتراتيجيا 

جي�ض الدفاع الإ�صرائيلي''،7 لكن الدفاع من 

دون الرغبة في احتالل الأر�ض اأو القدرة على 

الح�صم الوا�صح لي�ض اإّل مجرد ا�صتخدام وا�صع 

للكثافة النارية، اأي ا�صتخدام للقوة الع�صكرية 

من دون اأي م�صمون �صيا�صي.
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ا التحديات الأُخرى فتتعلق بمدى 
ّ
اأم

ال�صتعداد للخدمة، فمع ارتفاع م�صتوى 

المعي�صة في اإ�صرائيل انخف�صت الرغبة في اأن 

يتحمل الفرد خ�صارة �صنوية لجزء مهم من 

دخله ب�صبب الخدمة في �صفوف الحتياط. 

وبما اأن الدولة برهنت على عدم رغبتها اأو 

قدرتها على تقديم تعوي�صات مالئمة، كانت 

النتيجة تقلي�ض مدة الخدمة في الحتياط، 

الأمر الذي اأدى اإلى انخفا�ض ملحوظ في 

قدرات قوات الحتياط )مثلما تجلى م�صادفة 

في الجنوب اللبناني في �صنة 2006(.

لقد هوت فعليًا ن�صبة ان�صمام مجندي 

الخدمة الإلزامية اإلى الجي�ض من 75% اإلى 

50% خالل 20 عامًا فقط، وبينما يجيز 

القانون الإ�صرائيلي معاقبة الهاربين من 

الخدمة بال�صجن، يتم في الواقع تجاهل اأغلب 

الحالت، وعليه فاإن التجنيد الإلزامي ال�صامل 

)universal conscription( في اإ�صرائيل بات 

ن اأن 35% من ال�صكان 
ّ
خرافة، فالحقائق تبي

يحملون العبء بينما يجد الـ 65% الباقين 

�صبياًل للتفّلت من الخدمة الع�صكرية من دون 

اأن يتحملوا التبعات. ونتيجة ذلك، فاإن الدوافع 

بين المجندين الجدد لالن�صمام اإلى الوحدات 

القتالية انخف�صت، فبح�صب اآخر ال�صتطالعات 

انخف�صت ن�صبة الراغبين في الخدمة في 

الوحدات القتالية من 90% في الت�صعينيات، 

اإلى 80% في �صنة 2010، ثم اإلى 67% فقط 

من دفعة �صنة 2018. 11

كان مفهوم جي�ض الحتياط )اأو جي�ض 

ال�صعب( حا�صمًا لتفادي تكلفة اإن�صاء وحدات 

 ،)standing forces( نظامية كبيرة دائمة

وللقيام بالتعبئة العامة من اأجل مواجهة 

ي المفتر�ض )لكن الواقع 
ّ
التفوق العربي الكم

اأن اإ�صرائيل نجحت في اأن تزج اإلى الميدان 

حدث تغييراً 
ُ
عندما يبدو اأن ا�صتخدام القوة لن ي

حا�صمًا لم�صلحة اإ�صرائيل، اأو ينجز اأهدافًا 

�صيا�صية وا�صحة وجلية.9

عد اآخر متعلق بطبيعة المجتمع 
ُ
ثمة ب

الإ�صرائيلي نف�صه، فقد تعمق الف�صل بين ثالث 

كتل متمايزة هي: اليهود غير المتدينين، 

والمتدينون )الحريديم(، والفل�صطينيون من 

اأهل 1948. وي�صكل الحريديم والفل�صطينيون 

من اأهل 1948 معًا، 25% من �صكان اإ�صرائيل 

حاليًا، ومن المتوقع اأن ت�صل ن�صبتهم اإلى 

50% بحلول �صنة 2050، وما لم يحدث تغيير 

مهم في اأو�صاط الحريديم والفل�صطينيين من 

اأهل 1948، وفي النظام ال�صيا�صي الإ�صرائيلي 

نف�صه، فاإن خ�صارة مورد ب�صري كبير كهذا 

�صيثبط الآلة الع�صكرية. وفي المقابل، ل ترى 

الأو�صاط الع�صكرية الإ�صرائيلية في التجنيد 

الإجباري لهاتين الكتلتين اإ�صافة اإلى 

الجاهزية اأو الفاعلية القتالية للجي�ض.10

اإن م�صهد التجنيد في اإ�صرائيل يتغير، ذلك 

باأن زمن التجنيد ال�صامل تبدل، ونتيجة ذلك 

يتوقع اأن يخدم 40% من الإ�صرائيليين في �صن 

التجنيد في الجي�ض هذه ال�صنة )2020(، 

وال�صبب في ذلك يعود جزئيًا اإلى ارتفاع ن�صبة 

الحريديم والفل�صطينيين من اأهل 1948 اإلى 

مجمل ال�صكان. عالوة على ذلك، بات 

المجندون من الطبقات الو�صطى والمي�صورة 

)غالبًا من الأ�صكيناز، واإن لم يكونوا ح�صراً 

كذلك( يتوجهون اأكثر فاأكثر نحو الخدمة في 

الوحدات التقنية الآمنة والمرموقة كالوحدة 

8200 التي ت�صكل حا�صنة لرواد الأعمال 

الم�صتقبليين في مجال التقانة العالية، والتي 

تقدم كل ما يلزم تقريبًا في هذا المجال بدءاً 

بما يحتاج اإليه تطبيق ويز )WAZE(، و�صوًل 

.)Black Cube( اإلى �صركة بالك كيوب
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الأميركي ال�صخي، وتالقح الأفكار مع �صركات 

اأميركية، اإ�صرائيل رائدة في كثير من المجالت 

التقنية الع�صكرية، واإحدى اأوائل الدول في 

 )drones( رة
ّ
ا�صتخدام الطائرات الم�صي

لالأغرا�ض الع�صكرية على الإطالق. وهذا التقدم 

التقني يمنح اأف�صلية، لكنها ن�صبية ولي�صت 

مطلقة، فعلى �صبيل المثال، �صحيح اأنه ما من 

منظومة مدمجة لإطالق الذخائر ت�صاهي 

طائرة ''اأف 35'' الأميركية ال�صنع المو�صوعة 

في خدمة اإ�صرائيل، لكن امتالك هذه الطائرة 

لي�ض �صروريًا لتنفيذ ما تريده جهة ما، اإذ 

يكفي لذلك امتالك عدد معين من الطائرات 

رة الدقيقة اأو ال�صواريخ المجنحة. وقد 
ّ
الم�صي

يكون قلق اإ�صرائيل اإزاء الهجمات على م�صفاة 

بقيق ال�صعودية مبالغًا فيه ب�صورة متعمدة، 

لكنه ل يخلو من ال�صدق؛ فالحفاظ على 

''التفوق النوعي'' الإ�صرائيلي )الذي تلتزم به 

الوليات المتحدة ر�صميًا( ربما يكون �صعبًا 

في الحدود المالئمة، غير اأن هذا التفوق 

�صي�صتمر واإن كان اأثره في طبيعة الردع اأو 

الخيارات العملياتية الإ�صرائيلية محدوداً.

4( بين الردع والدفاع: كثيراً ما كان 

الردع ال�صتراتيجي غاية اإ�صرائيل، اأي حماية 

الدولة من اأي تهديد وجودي مثل ذاك الذي 

اعتبرته كذلك في �صنة 1948. ولذلك راأى 

الآباء الموؤ�ص�صون )وب�صورة اأ�صا�صية دافيد 

بن - غوريون( في الردع النووي �صرورة، 

وعملوا على اأن ترتكز ال�صيا�صة الخارجية 

الإ�صرائيلية على التحالف مع قوة عظمى، 

كفرن�صا في الخم�صينيات )وهي التي اأهدت 

اإ�صرائيل القنبلة النووية(، والوليات المتحدة 

منذ اأواخر ال�صتينيات )وهي التي اأعطت 

اإ�صرائيل ما مجمله 142.4 مليار دولر من 

الم�صاعدات القت�صادية والع�صكرية منذ �صنة 

بقوات برية يفوق حجمها الجيو�ض العربية 

المحاربة مجتمعة بما في ذلك تلك التي 

�صاركت في حرب 1948(. وكان ''جي�ض 

ال�صعب'' و�صيلة ل�صهر عنا�صر اجتماعية واإثنية 

متفرقة ما كان لها اأن تمتلك لغة وروابط 

ثقافية م�صتركة وح�صًا قوميًا وهوية، غير اأن 

الجي�ض الجرار هو �صرورة لحتالل الأرا�صي 

والحفاظ عليها.

ن اأن اجتماع الم�صارين 
ّ
�صيتبي

الجتماعي - القت�صادي وم�صار التغيرات 

الديموغرافية بداأ بتقوي�ض القاعدة المادية 

لمفهوم جي�ض ال�صعب الذي يعتمد على 

الحتياط، وبالتالي تقوي�ض بنية الجي�ض 

الإ�صرائيلي واإلغاء دوره الممكن. اإن التخلي 

عن العتماد على قوات الحتياط والخزان 

الب�صري المتناق�ض �صيزيد في الحاجة اإلى 

 professional( قوات نظامية محترفة دائمة

standing forces( و�صغيرة القوام ن�صبيًا، وهو 
ما يجري العمل عليه حاليًا. غير اأن غياب 

الح�صد الع�صكري �صيحّد من قدرة اإ�صرائيل على 

احتالل مزيد من الأر�ض والثبات عليها، وفي 

الوقت نف�صه �صيخلق غياب قوات الحتياط 

حاجة جديدة اإلى الإنذار المبكر، و�صتزيد 

الح�صا�صية من الخ�صائر الب�صرية في الميل اإلى 

القوة النارية المطلقة والتعويل عليهما. ومن 

المرجح اأن تذّكي جميع هذه العنا�صر بع�صها 

بع�صًا في منحى مت�صاعد يمتد خالل العقد 

المقبل.

3( الفخ التقاني: اإ�صرائيل من اأكثر الدول 

ابتكاراً في مجال التقنيات الع�صكرية، وهي 

تكر�ض جهداً كبيراً للبحث والتطوير في 

المجالين الع�صكري والمدني، مثلما ت�صير 

اأرقام دائرة الإح�صاء المركزية ل�صنة 

2018. 12 لقد جعل كل من الدعم الحكومي 
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خ�صومها من هذه الميزة. هكذا، وفي مفارقة 

اأُخرى، تبدو حالة ''التدمير المتبادل الموؤكد'' 

كاأنها وبال على قدرة الردع الإ�صرائيلي بدًل 

من كونها تعزيزاً لها.

من هذا المنطلق يمكن الت�صاوؤل: اإلى متى 

�صتظل اإ�صرائيل على ا�صتعداد للتعاي�ض مع 

و�صع ''تدمير متبادل موؤكد''؟ وهل �صتحل 

لحظة ما تبدو فيها تكلفة الإبقاء على حالة 

الردع المتبادل اأكبر من تكلفة انتهاكها، اإذ اإن 

اإ�صرائيل لم تتعاي�ض قط في الما�صي مع اأي 

و�صع قائم واجهت فيه خطراً وجوديًا حقيقيًا 

د اإلى التاريخ منذ تعاظم القوة 
ُ
اأو ملمو�صًا )لَنع

الع�صكرية الم�صرية في اأوا�صط الخم�صينيات، 

و�صوًل اإلى حالة �صدام ح�صين في اأوائل 

الت�صعينيات(، ول حتى مع اأي قيود على حرية 

تحركها. وهكذا، فاإن و�صع ''التدمير المتبادل 

الموؤكد'' في هذا ال�صياق غير م�صتقر من اأ�صا�صه، 

ومن ال�صعب بمكان توّقع لحظة النهيار 

بدقة، غير اأن تلك اللحظة حا�صرة في اأذهان 

وا�صعي ال�صتراتيجيات و�صّناع القرار في 

اإ�صرائيل، اأو على الأقل �صينتبهون لها عندما 

تلوح في الأفق.

ي�صكل ''الدفاع'' مالذاً، وقد تم تر�صيخه 

كركن في العقيدة الإ�صرائيلية بعد تقرير وزير 

العدل ال�صابق دان ميريدور عن الأمن القومي 

في �صنة 2007. لكن الدفاع: )اأ( مكلف جداً؛ 

)ب( فيه ثغرات لأنه ل يمكن اأن يكون كاماًل؛ 

)ج( هو كمبداأ يميل اإلى ال�صلبية، وبالتالي ل 

يبدو اأنه �صيقدم حاًل للتهديد المتنامي الذي 

رة 
ّ
ت�صكله ال�صواريخ الدقيقة اأو الطائرات الم�صي

الهجومية الموجهة بالأقمار ال�صناعية، اأو ما 

يرجح اأن تراه المنطقة خالل العقد المقبل من 

روبوتات قتالية واأ�صلحة هجومية موجهة عن 

بعد.

1948، الأمر الذي يجعل اإ�صرائيل اأكبر حا�صل 

على الم�صاعدات الأميركية منذ الحرب 

العالمية الثانية(،13 وذلك ا�صتناداً اإلى 

الفر�صية القائلة اإن نفوذ قوة عظمى كفيل 

بردع اأي عدو كان. لكن بينما اأ�صبح الردع 

النووي ركيزة اأ�صا�صية )بمعنى اأنه المالذ 

الأخير( ول �صيما بعد اأن امتلكت اإ�صرائيل قدرة 

الرد على هجوم نووي يرتكز على الغوا�صات 

المتطورة بف�صل الكرم الألماني،14 فاإن 

قدراتها على الردع الأ�صمل، بما في ذلك 

عالقاتها البعيدة المدى مع الوليات المتحدة، 

هي م�صاألة قابلة للنقا�ض )و�صاأتطرق اإلى هذه 

الم�صاألة لحقًا(.

الردع نمط عملياتي يهدف اإلى جعل 

الطرف الآخر يمتنع من البدء باإطالق النار، 

واإلى تمكين الرادع من العمل بحرية �صد 

المردوع، لكن الردع المتبادل اأمر اآخر: ففي 

المراحل المتقدمة من الردع المتبادل ي�صبح 

الطرفان غير قادرين اأو راغبين في التحرك، 

وبالتالي تن�صاأ حالة من التكافوؤ الفاعل، 

ينطبق عليها الم�صطلح النووي الذي ا�صُتخدم 

في حقبة الحرب الباردة: ''التدمير المتبادل 

 Mutually Assured Destruction( ''الموؤكد

”MAD“(، وهو ما يمكن اأن ينطبق فعاًل على 
حالة اإ�صرائيل وحزب اللـه، وين�صحب على 

اإ�صرائيل واإيران.

غير اأن ا�صتمرارية هذه الحالة اأمر خا�صع 

للنقا�ض. فبالن�صبة اإلى اإ�صرائيل ُتعّد حالة 

''التدمير المتبادل الموؤكد'' م�صكلة حقيقية 

لأنها تن�صف مبداأ حرية العمل الإ�صرائيلي من 

اأ�صا�صه، ف�صاًل عن اأن حالة ''التدمير المتبادل 

الموؤكد'' تعطي الطرف المناوىء هام�صًا 

للمناورة، الأمر الذي يكبح القوة الم�صلحة 

الإ�صرائيلية التي ترمي اأ�صا�صًا اإلى حرمان 
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ال�صورة الوا�صعة المحتملة ل�صنوات الـ 2020 

مثلما تبدو اليوم.

II - اخلريطة االإقليمية اجلديدة

لقد تراجع بال �صك التهديد الع�صكري 

العربي التقليدي، واأ�صبحت اإ�صرائيل ترى اأن 

الخريطة الإقليمية حاليًا وفي الم�صتقبل 

القريب محكومة بواقع مختلف: التو�صع 

الإيراني الملحوظ، وح�صور حلفاء طهران، 

وهما ي�صكالن م�صدر قلق حقيقي )فقد 

اأ�صبحت اإيران ر�صميًا التهديد الأول 

لإ�صرائيل(،16 لكنهما اأي�صًا مدخل مالئم لن�صج 

عالقات جديدة مع جزء من الدول العربية 

المحيطة باإ�صرائيل على الأقل، ولاللتفاف 

ب�صكل فاعل على الق�صية الفل�صطينية واإبطال 

�صروط مبادرة ال�صالم العربية ل�صنة 2002، 

وبالتالي اإحراز تطبيع للعالقات مع اأكثر 

الدول العربية من دون اأي ان�صحاب اإ�صرائيلي.

لكن كيفية مواجهة التهديد الإيراني ل 

تزال مجهولة؛ فاإيران حا�صرة ع�صكريًا 

ا 
ّ
و�صيا�صيًا وفكريًا ودينيًا ومجتمعيًا، اأم

تو�صعها في�صتند اإلى قاعدة ديموغرافية/دينية 

)متمثلة في دعم جماهيري(، وهو في كثير 

من الأحيان يكت�صي طابعًا هوياتيًا وتاريخيًا، 

ولهذا، فاإنه لي�ض ح�صوراً يمكن تفكيك عراه 

با�صتخدام متقطع اأو حتى م�صتمر، ففي غياب 

المعلومات الدقيقة والمف�صلة ي�صعب معرفة 

مدى تاأثير عملية ''جز الع�صب'' في �صورية 

ولحقًا في العراق، في قدرة اإيران على ن�صر 

�صواريخها وحلفائها في هذه الجبهة اأو تلك، 

اأو معرفة عدد ال�صواريخ التي ف�صل حزب اللـه 

في الح�صول عليها واإ�صافتها اإلى تر�صانته 

المزعومة ذات الـ 150.000 �صاروخ. وتجدر 

الإ�صارة اإلى اأن ''جز الع�صب'' في �صورية )اأو ما 

ا تقّدم يهدف اإلى التقليل من 
ّ
ل �صيء مم

�صاأن قدرات اإ�صرائيل الع�صكرية اأو التخفيف من 

هولها، فهي مذهلة وفي تطور م�صتمر. ويبدو 

اأن الم�صتقبل، على المدى القريب والمتو�صط، 

�صي�صهد على الأرحج مزيداً من النزوع اإلى 

ا�صتخدام القوة النارية الكثيفة بدًل من 

العتماد على القوة البرية، على الرغم من 

احتفاظ اإ�صرائيل بقوات مدرعة �صخمة 

ت�صتطيع ن�صرها في الميدان في زمن ق�صير 

)1800 دبابة وعربة مدرعة، عالوة على 

مئات اأُخرى في الحتياط وفقًا لم�صادر 

غربية(،15 الأمر الذي يعني ازدياد العتماد 

عد 
ُ
على القوة الجوية وو�صائل الإي�صال من ب

رة وال�صواريخ(، 
ّ
)المدفعية والطائرات الم�صي

د القوات البرية بمزيد من 
َّ
بينما �صتزو

المدرعات والروبوتات وتقنيات الذكاء 

ال�صطناعي ل�صتخدامها على اأو�صع نطاق من 

اأجل تقليل الخ�صائر الب�صرية باأكبر قدر ممكن. 

لقد اأ�صحت الحرب الإلكترونية ال�صيبرانية 

)cyber war( تتبواأ مكانة مركزية، وما انفكت 
ت�صطلع بدور حا�صم في الدفاع والهجوم، 

ويرجح اأن تكون باأهمية اأي �صالح اآخر خالل 

اأي حرب مقبلة.

�صي�صبح الجي�ض اأ�صغر حجمًا واأكثر 

احترافًا و�صيتناق�ض الحتياط بالتدريج 

لي�صبح �صكليًا و''احتياطيًا'' بالفعل، و�صيكّف 

عن كونه العمود الفقري للجي�ض الإ�صرائيلي 

مثلما كان منذ �صنة 1948 حتى �صنة 2006. 

ول يبدو اأن اإ�صرائيل �صتقبل بتهديد ملمو�ض 

لوجودها )كالقنبلة النووية الإيرانية(، 

و�صت�صعى لك�صر جمود حالة ''التدمير المتبادل 

الموؤكد'' التي �صتكبل يدها. ولن يحل الدفاع 

والردع محل الهجوم، اإّل اإن الهجوم �صيكون 

�صيفًا م�صهراً، لكنه �صيف مثلوم. تلك هي 
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خياراً �صعبيًا )ي�صهد على ذلك ا�صتمرار الجمود 

الكبير في العالقات العلنية بين اإ�صرائيل من 

جهة، وم�صر والأردن من جهة اأُخرى، بعد 

مرور عقود على معاهدَتي ال�صالم معهما(، 

على الرغم من محاولت ا�صتثنائية موجهة 

حكوميًا لالإيحاء بعك�ض ذلك في ال�صحافة 

والمحتوى الخليجي على و�صائل التوا�صل 

الجتماعي. اإن التحالف الخليجي - 

الإ�صرائيلي ه�ض في الحقيقة وطارىء للغاية، 

فاحتمال ترميم دول الخليج لعالقاتها مع 

اإيران يوازي حما�صتها في اأن تقوم اأطراف 

اأُخرى ب�صّن الحرب على اإيران. اإن الم�صالحة 

بين طهران والريا�ض واأبو ظبي، اأو على الأقل 

التعاي�ض بينها، اأمر وارد في العقد الثاني من 

هذا القرن، كما اأن حلول و�صع ت�صعى فيه دول 

الخليج لإ�صعال فتيل مواجهة اإ�صرائيلية - 

اإيرانية لي�ض حتميًا.

واإذا ما اأبقت اإيران على موقفها الحا�صر 

وا�صتراتيجيتها الإقليمية، فاإن خيارات 

المواجهة الإ�صرائيلية �صتكون موؤلمة كلها، 

فالتعاي�ش مع الو�صع الحالي يتطلب 

ال�صتعداد للقبول بالتكافوؤ والردع المتبادل، 

ا الحرب ف�صيكون ثمنها غير م�صبوق 
ّ
اأم

ونتائجها غير م�صمونة، في حين اأن الحوار 

اأو التفاعل الإيجابي المبا�صر لي�صا مطروحين 

على الطاولة. اإن التغيير الوحيد الممكن هو 

الذي �صي�صدر عن طهران نف�صها، ول يبدو اأن 

ذلك يلوح في الأفق.

III - امل�سهد املتغري يف الواليات 

املتحدة

ما من �صك في اأن الأمور �صرعت تتغير في 

الوليات المتحدة ب�صرف النظر عن العالقات 

ال�صتثنائية التي تربطها باإ�صرائيل، فللمرة 

و�صفته وثيقة اآيزنكوت ال�صتراتيجية ل�صنة 

2015 بـ ''المعركة بين حربين''(، ف�صل على ما 

يبدو في الحوؤول دون اأن يتحول اليمن اإلى 

م�صدر جديد للتهديد ال�صاروخي.17

ما من �صك في اأن اإ�صرائيل ما برحت تدر�ض 

خياراً اآخر هو ''الحتالل والقتالع''، لكن ل 

يبدو اأن ذلك ممكن مع �صورية اأو العراق اأو 

اليمن اأو بالتاأكيد مع اإيران نف�صها، كما اأن 

ذلك الخيار ي�صطدم مبا�صرة بحالة ''التدمير 

المتبادل الموؤكد'' في لبنان. وحتى لو قررت 

اإ�صرائيل المجازفة وتحدي التوازن القائم )واأن 

تتجاهل الدمار في اإ�صرائيل الذي قد يحدث 

اء لذلك(، فاإن ال�صوؤال الحقيقي هو: ماذا 
ّ
جر

بعد؟ اأي ما الذي �صيحدث بعد ا�صتخدام القوة 

النارية الكثيفة في لبنان ون�صر القوات 

الإ�صرائيلية على تالل الجنوب اللبناني وفي 

ن 
َ
وديانه وما وراءه؟ وكم �صتبقى هناك؟ وم

�صي�صتلم الأمور بعد الن�صحاب؟

على �صعيد ح�صا�ض اآخر، يقال اإن اإ�صرائيل 

نظرت في م�صاألة �صن هجوم على المن�صاآت 

النووية الإيرانية، لكنها ارتدعت عن ذلك 

ب�صبب خ�صية الوليات المتحدة، بح�صب ما 

اأ�صير، من تو�صع الدائرة لت�صمل اأجزاء اأُخرى 

من المنطقة، واأن تنجر الوليات المتحدة 

نف�صها اإلى حرب غير مرغوب فيها ول يمكن 

ك�صبها مع اإيران.18 ل اأحد يعرف كيف �صتتغير 

هذه الح�صابات، لأن حدوث مواجهة بين 

اإ�صرائيل واإيران من عدمه خا�صع لعوامل 

اأُخرى كم�صير خطة العمل ال�صاملة الم�صتركة 

اأو ما �صيحل محلها، والأ�صلوب الذي قد يعاد 

وفقًا له �صوغ العالقات مع وا�صنطن والغرب 

خالل ولية ثانية لترامب اأو في عهد خليفته.

�صحيح اأن بع�ض الأنظمة العربية يميل 

اإلى اإ�صرائيل على ح�صاب اإيران، لكن ذلك لي�ض 
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الجمهوريين على ح�صاب التيارات الأكثر 

ليبرالية في ال�صاحة ال�صيا�صية الأميركية، 

والتي باتت اأكثر ت�صككًا في م�صتقبل عملية 

ال�صالم وحروب غزة والحتالل والم�صتعمرات، 

اإلخ، وهذا الأمر هو الذي جعل نتنياهو يبحث 

عن حليف متحرر من هذه القيود، فهو يبحث 

ة قوامها 70 مليون اأميركي 
ّ
عن منفعة فج

اإنجيلي في مقابل 6 مليون اأميركي يهودي.

ال�صوؤال الوجيه الذي يبرز هنا هو كيف 

�صيتجلى ذلك في الم�صتقبل؟ اإن التماثل بين 

ترامب ونتنياهو فريد من نوعه، وناأمل باأن 

يكون تكراره م�صتحياًل. فجميع الدلئل ت�صير 

اإلى اقتراب م�صيرة نتنياهو من نهايتها، ولو 

اأن حدوث ذلك �صي�صتغرق بع�ض الوقت، كما اأن 

على ترامب اأن يبرهن اأنه يمثل الوليات 

المتحدة الأميركية اإذا كان يريد ك�صب 

النتخابات في �صنة 2020، ذلك باأن وجهًا 

جديداً في اإ�صرائيل، واآخر في وا�صنطن، 

�صيقدران على تدارك كثير من الم�صكالت 

الحالية وتهدئة الأ�صوات الناقدة المت�صاعدة.

لكن هناك احتمال لي�ض بقليل، اأن يفوز 

ترامب بولية ثانية، وفي تلك الحالة �صيتعين 

نه للقاعدة النتخابية 
ْ
عليه الوفاء بَدي

الإنجيلية. قد ل يكون لديه رغبة حقيقية اأو 

م�صلحة في اأن يزيد في حدة ت�صنجهم، ولعله 

قليل الهتمام بدعم بين�ض في انتخابات 

ا 
ّ
2024، وهي على كل حال بعيدة الأجل. اأم

بين�ض فال يحتاج اإلى اأن ي�صاعده ترامب لك�صب 

الإنجيليين، بل اإنه ربما �صيناأى بنف�صه عنه. 

وقد يكون ترامب راغبًا في التخل�ض من 

اإنجازات اأوباما، لكن الحرب على اإيران غير 

واردة في هذا الم�صهد من حيث المبداأ، من 

دون اإمكان نفي النزلق نحو الحرب من دون 

ق�صد، اأو نتيجة �صوء تقدير.

الأولى ت�صببت اإ�صرائيل بخالفات حزبية داخل 

اأميركا،19 اإذ برزت اأ�صكال عديدة غير م�صبوقة 

من النقد الموجه اإلى اإ�صرائيل داخل الحزب 

الديمقراطي من قواعده حتى مر�صحيه 

للرئا�صة )با�صتثناء بايدن(، الأمر الذي يعك�ض 

ب�صورة عامة تحوًل لدى جمهور الحزب 

الديمقراطي وبع�ض اأو�صاطه ال�صبابية ولدى 

الأو�صاط اليهودية الليبرالية نف�صها.

ففي ا�صتطالعات �صنة 2015، و�صف %47 

من الأميركيين اإ�صرائيل بالحليف، وفي �صنة 

2017 انخف�صت الن�صبة اإلى 41%، ثم اإلى 

ا الرتفاع 
ّ
37% في اأواخر �صنة 2018. اأم

الطفيف في ن�صبة داعمي اإ�صرائيل من 

�ض الهبوط 
ّ
الجمهوريين/المحافظين فلم يعو

الحاد في ن�صبة داعميها من الديمقراطيين/

الليبراليين. وتكت�صي الفجوة العمرية اأهمية 

ن تراوحت اأعمارهم 
ّ
كبرى، فـ 25% فقط مم

بين 18 و29 عامًا قالوا اإن اإ�صرائيل حليف، 

ن تجاوزت اأعمارهم 65 
ّ
مقارنة بـ 55% مم

عامًا. واعتبر 43% من البي�ض اإ�صرائيل حليفًا، 

مقارنة بـ 19% فقط من الأفرواأميركيين، 

و22% من ذوي الأ�صل اله�صباني )الالتيني(. 

وينظر 27% من الليبراليين اإلى اإ�صرائيل 

باإيجابية، مقارنة بـ 60% من المحافظين.20

وت�صير اإحدى النتائج اإلى اأن م�صدر 

الم�صوتين التطابقيين )اأي الناخبين الذين 

يقولون ب�صرورة انعدام بروز اأي فجوات بين 

اإ�صرائيل والوليات المتحدة( انتقل من 

الأو�صاط اليهودية التقليدية اإلى الأو�صاط 

الإنجيلية ال�صهيونية الم�صممة على تهيئة 

الأو�صاع المالئمة ليوم القيامة، وذلك بح�صب 

ن�صب جزء كبير 
ُ
معتقداتهم الدينية. ويمكن اأن ي

من ذلك اإلى ال�صتراتيجيا المق�صودة التي 

ا�صتنبطها بنيامين نتنياهو للتحالف مع 
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اإ�صرائيل بح�صب نطاقه ومدته، ومن المرجح اأن 

تكون الإدارة الأميركية الجديدة على موعد مع 

معركة جديدة ب�صاأن ''قرو�ض الإ�صكان''، كتلك 

التي حدثت مع �صمير في �صنة 1991.

اإن الدور الذي ت�صطلع به الوليات 

المتحدة كجهة ردع اأو حماية ''خارجية'' قد 

يتغير، فمن جهة، ربما يكت�صي الأمر طابعًا 

اأكثر اإلزامية لو وّقعت اإ�صرائيل والوليات 

المتحدة على اتفاقية دفاع م�صترك مثلما 

عاد 
ُ
نوق�ض مراراً في الما�صي، ويبدو اأنه ي

النظر فيه في عهد ترامب، و�صيكون ثمن ذلك 

خ�صارة اإ�صرائيل حريتها في التحرك والعتماد 

على حليف لم يبرهـن ب�صـورة عامـة على اأنه 

دائمًا ال�صديق وقت ال�صيق، ومن جهة اأُخرى 

لن ت�صعف اإ�صرائيل ل رمال الراأي العام 

المتحركة، ول موؤازرة الإنجيليين الذين حّلوا 

محل اليهود. وبعد �صنة 2020 �صيكون اأمام 

خليفة نتنياهو، اأيًا يكن، خيارات �صعبة.

IV - حتدي ال�رسعية

كثيراً ما هيمنت اإ�صرائيل على �صردية اأ�صل 

النزاع على اأر�ض فل�صطين وطبيعته، لكنها ما 

برحت تخ�صر المعركة على عدة جبهات خالل 

العقد المن�صرم اأو يزيد، ول يبدو اأنها �صتتمكن 

من ترميم �صورتها المعنوية ال�صابقة في 

الغرب. وت�صكل الأ�صول التاريخية البحتة 

والأو�صاط الأكاديمية اأحد جوانب هذه 

المعركة، وعلى هذه الجبهة بالذات تم تفنيد 

معظم، اإن لم يكن جميع ما جاء في الرواية 

ال�صهيونية، اأو و�صعه مو�صع �صك. وكلما خ�صر 

الفل�صطينيون معركة الأر�ض، نجحوا في 

ا كون ذلك 
ّ
تثبيت تاريخهم الما�صي - اأم

بمثابة تعوي�ض عن الخ�صارة، فاأمر اآخر.

وينبع تحدي ال�صرعية من حقيقة اأن 

مع هذا كله، ل بد من بع�ض التروي. فما 

يت�صمنه ح�صول ترامب على ولية ثانية ل 

يزال اأمراً غام�صًا، ذلك باأن تحرره من عبء 

�صمان اإعادة انتخابه �صيجعله قادراً على 

الم�صي في اأي اتجاه مدفوعًا برغبته في ترك 

ب�صمته الخا�صة، كما اأنه بعد تقديمه الكثير 

لإ�صرائيل فاإنه قد يطلب منها اأن ''توفي بما 

ا مطلبه فباب التخمين ب�صاأنه 
ّ
عليها''؛ اأم

مفتوح على م�صراعيه. ومن جهة اأُخرى، ربما 

يخبو اهتمامه باإ�صرائيل كلية ليركز على 

اإ�صباع �صهية دول الخليج النهمة ب�صفقات 

ال�صالح، وقد ي�صعى للتو�صل اإلى اتفاق مع 

اإيران رغمًا عن اإ�صرائيل ورغباتها.

�صيكون الم�صهد مغايراً مع رئي�ض غير 

ترامب، رئي�ض بتوجه ''متوازن'' واأكثر تقليدية 

اإزاء ال�صراع الفل�صطيني - الإ�صرائيلي، وذي 

مقدرة اأكبر على مراقبة اأفعال اإ�صرائيل وحتى 

اتخاذ اإجراءات عقابية ب�صاأن اأن�صطة 

الم�صتعمرات مثلما طرح بيرني �صاندرز 

واآخرون.21 وقد ينطوي الأمر على العودة اإلى 

دور اأكثر ن�صاطًا لتحقيق ت�صوية �صلمية واإعادة 

اإحياء حل الدولتين، ولو اأن فر�ض نجاح هذا 

الم�صروع �صعيفة.

متعددة هي الآثار المترتبة على اأي تغير 

حقيقي في الموقف الأميركي، فعالوة على 

المعونة الع�صكرية ال�صنوية البالغة 3.8 

مليارات دولر، ثمة 3.8 مليارات اأُخرى على 

�صكل �صمانات قرو�ض حتى �صنة 2023 )هي 

بمثابة احتياط مالي يجوز لإ�صرائيل اأن 

ت�صتخدمه مثلما ترتئي(،22 ف�صاًل عن اإجراءات 

اأُخرى ت�صمن تدفق روؤ�ض الأموال اإلى اإ�صرائيل، 

كع�صرات الماليين من دولرات الدعم الخا�ض 

ه اإلى 
ّ

المعفي من ال�صرائب والموج

الم�صتعمرات.23 اإن اأي تغير �صيكون له اأثره في 
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ا هي على 
ّ
ولعل وطاأة الأمر على الدول اأكبر مم

القوى غير الدولية )non-state actors(. فمع اأن 

اإ�صرائيل تتمتع بحماية الوليات المتحدة، اإّل 

اإن ا�صتخدامها للقوة في لبنان وغزة كان 

اإ�صكاليًا، وي�صهد على ذلك تقرير غولد�صتون 

وتقرير ميت�صل الذي �صبقه. وتجدر الإ�صارة اإلى 

اأن وثيقة اآيزنكوت ال�صتراتيجية تولي 

اهتمامًا خا�صًا بالدفاع القانوني والعالقات 

العامة لتبرير الأعمال الع�صكرية الإ�صرائيلية، 

اإّل اإن ا�صتعمال اإ�صرائيل القوة غير المتكافئة، 

ول �صيما �صد اأهداف مدنية، اأ�صعف موقفها 

ب�صكل كبير حتى في قلب الوليات المتحدة، 

كما اأن تعويلها على مزيد من القوة في 

الم�صتقبل ينطوي على خطر ابتعاد مراكز 

الدعم الغربية عنها اأكثر فاأكثر.

V - املع�سلة الفل�سطينية

في ظل غياب تحرك حقيقي نحو اتفاق 

�صالم مع الفل�صطينيين و/اأو ان�صحاب ع�صكري 

ومدني اإ�صرائيل وا�صع من ال�صفة الغربية 

والقد�ض ال�صرقية )لي�ض هنالك ما ي�صير اإلى اأن 

طرح على الطاولة في الم�صتقبل 
ُ
ذلك �صي

المنظور(، يتكرر و�صف ماأزق اإ�صرائيل باأنه: 

الوقوع بين م�صعى الحفاظ على ''طابعها 

الديمقراطي واليهودي'' من جهة )اأي الإبقاء 

على اأغلبية و�صيطرة يهودية(، والنزلق نحو 

نظام ف�صل عن�صري والإدانة الدولية من جهة 

اأُخرى.24

ن الواقع اأنه، عالوة على �صكان غزة 
ّ
يبي

والفل�صطينيين من اأهل 1948، بات هناك 

تقارب في عدد ال�صكان العرب واليهود بين 

نهر الأردن والبحر الأبي�ض المتو�صط،25 ويبدو 

اأن مزيداً من التوقعات الم�صتقبلية كاٍف لتبرير 

الخطر ال�صكاني. وعلى الرغم من تفاوت 

تها تبدلت، ف�صارت 
ّ
�صردية ال�صراع برم

اإ�صرائيل جالداً بعد اأن كانت �صحية - لي�ض 

دائمًا ول اأبداً ول في كل مكان ول مع كل 

النا�ض في الغرب، بل ب�صورة عامة في 

المعارك الفارقة في الأو�صاط الأكاديمية، 

وفي المعركة الحا�صمة للظفر بالعقول 

ب نف�صه كبو�صلة 
ّ

والقلوب في الغرب الذي ن�ص

اأخالقية للعالم. ففي كتاب عامو�ض عوز ''من 

 )Z( ''ر ''زد
ّ
هنا وهناك في اأر�ض اإ�صرائيل'' يعب

ن 
َ
عن تمرده على القيود الأخالقية الغربية )لم

لم يقراأوا تلك ال�صفحات القليلة، اأدعوكم اإلى 

قراءتها(، غير اأن معظم ذوي العقول من 

الإ�صرائيليين يعتبر خ�صارة الموقف الأخالقي 

قا�صية كخ�صارة اأي معركة في الميدان.

 )BDS( وت�صكل محاربة حركة المقاطعة

واحداً من اأبرز واأكثر جوانب هذه المعركة 

ن�صاطًا، وفيما عدا ال�صق المتعلق بالعقوبات، 

فاإن الأمر ل يتعلق بعدد ال�صركات الدولية اأو 

الموؤ�ص�صات الأكاديمية التي تقاطع اإ�صرائيل 

فعليًا، بل بدور حركة المقاطعة الذي يحّث 

على و�صع �صرعية اإ�صرائيل مو�صع ت�صاوؤل. 

اإنها معركة حياة اأو موت اأخالقي، ولذلك 

يعتبر بع�ض الدوائر في اإ�صرائيل الأمر بمثابة 

�صراع وجود ل يقل خطورة عن اأي تهديد 

مادي ب�صّن حرب. واأكثر التجليات على ذلك 

حدة يتمثل في الهجوم على حركة المقاطعة 

بقيادة تحالف غير متوقع بين الممول 

ان، و�صلدون اأدل�صون 
ّ
الديمقراطي حاييم �صب

الداعم الأ�صبق لنتنياهو، ومجموعة اأُخرى من 

المليارديريين الأميركيين اليهود.

ثمة ماأزق اإ�صرائيلي اآخر يكمن في 

ال�صتخدام المفرط للقوة وتبرير منطقه، اإذ ل 

يمكن اأن ُت�صّن حرب معا�صرة بمعزل عن الراأي 

العام الدولي وق�صية م�صروعية تلك الحرب، 
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ت�سافر الن�سال الوطني الداخلي 

للفل�سطينيين حملة الجن�سية االإ�سرائيلية 

غربي الخط االأخ�سر، مع الن�سال الوطني 

''الخارجي'' في �سرقّيه. وفي ظل غياب 

ح اأن يتال�صى الخط الفا�صل 
َّ

رج
ُ
ت�صوية �صلمية، ي

بين الن�صالين، واأن يزداد التاآزر والتفاعل 

بينهما. وبهذا المعنى، ل تكمن م�صكلة حكم 6 

ماليين فل�صطيني في عددهم المطلق )ولو اأن 

ذلك جزء من المعادلة(، بل في ح�صهم الوطني 

الذي قد يوؤدي اإلى ''نزعة انف�صالية'' اأكبر لدى 

الفل�صطينيين من اأهل 1948 بدءاً بال�صتقاللية 

الثقافية من جهة، و�صوًل اإلى اأ�صكال متجددة 

وغير م�صبوقة من الحتجاج والعنف في غزة 

وال�صفة الغربية والقد�ض ال�صرقية من جهة 

اأُخرى.

اإن الن�صحاب من وجهة النظر الإ�صرائيلية 

يبدو اأكثر الخيارات عقالنية، لكنه اأقّلها 

اإمكانًا، نظراً اإلى توازن القوى وطبيعة القوى 

الن�صطة على ال�صاحة الإ�صرائيلية. ول يرجح 

حدوث تقاطع م�صارات يدفع الحكومة 

الإ�صرائيلية اإلى �صحب 600.000 م�صتوطن 

من ال�صفة الغربية والقد�ض ال�صرقية، اأو حتى 

جزء ل ي�صتهان به من ذلك العدد، فجميع 

الأحزاب الإ�صرائيلية متوافقة على هذه 

الم�صاألة. و�صيكون ثمن الإبقاء على هذا الو�صع 

هو نقل ال�صراع مع الفل�صطينيين اإلى قلب 

اإ�صرائيل ذاتها ب�صورة لم نعهدها من قبل، 

وبحيث ي�صبح ال�صراع �صراعًا ''داخليًا'' اأكثر 

منه �صراعًا بين اإ�صرائيل وعدو ''خارجي''. 

التقديرات، ثمة م�صدر موثوق ي�صير بو�صوح 

اإلى اأن اليهود، وبحلول �صنة 2025، �صيكونون 

اأقلية في الأرا�صي المقد�صة )اأي اأقل من 

26.)%50

لكن ثمة فجوة مادية تف�صل بين التغيرات 

ال�صكانية وانعكا�صاتها على ال�صيا�صة، اإذ يمكن 

التعامل مع ''الخطر الديموغرافي'' الفل�صطيني 

من خالل ر�صم حدود اعتباطية تف�صل بين 

ال�صكان الفل�صطينيين واليهود لالإبقاء على 

مظهر يوحي بال�صتقاللية والنف�صال بين 

الكيانين، وعبر اللجوء اإلى ذرائع ذات �صكل 

قانوني لـ ''عدم التمييز'' �صد ال�صكان اليهود 

الم�صتوطنين )مثلما يحدث الآن على �صعيد 

�صراء اليهود الأمالك الخا�صة في ال�صفة 

الغربية(، ومن خالل الحتفاظ بقطع اأر�ض 

كبيرة بذرائع اأمنية.

والقول اإن هذا يف�صي اإلى نظام اأبارتهايد، 

مبني على فر�صية اأنه ل يمكن لذلك النظام اأن 

د من دون اأن تدفع اإ�صرائيل ثمنًا ملمو�صًا، 
َ

يوج

واأن اإ�صرائيل غير قادرة على اإيجاد اأ�صاليب 

جديدة ُتبقي بها على منظومة �صيطرة تخلو 

م�صتقباًل من الأبارتهايد، اأو تحتوي على 

جرعة منخف�صة منه على الأقل – مثلما فعلت 

نوعًا ما داخل حدودها حتى الآن.

ومع كل ما تقدم، لي�ض ''الو�صع القائم'' 

جامداً، فقوى التو�صع في �صعود داخل 

اإ�صرائيل، اأو على الأقل اأكثر ن�صاطًا على 

الأر�ض. ومن وجهة نظر اإ�صرائيل، فاإن خ�صارة 

ال�صباق الديموغرافي ُتعتبر اأقل خطراً من 
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