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"مؤتمر مركز أبحاث األمن القومي
بإسرائيل"
د .طارق فهمي



ّ
القومي اإلسر ّ
ً
ّ
مؤتمرا
ائيلي ،التابع لجامعة تل أبيب،
على مدار يومين متتاليين نظم مركز أبحاث األمن
استراتيجيا ،في الفترة من  31-32ديسمبر  ،0234شارك فيه كبار القادة في إسرائيل ،وفي ّ
مقدمتهم وزير

ّ
والتحديات التي تواجهها بإسرائيل من
األمن موشيه يعالون ،وخالل املؤتمرّ ،تمت مناقشة التهديدات
جميع الجبهات .وبطبيعة الحال ،دار النقاش ً
أيضا حول العالقات اإلسر ّ
ائيلية مع مصر واألردن باالضافة

لدول الخليج وفي ّ
مقدمتها السعودية.3

يمكن تلخيص أهم ما جاء في المؤتمر فيما يلي:
ّ
أشار الباحث في املركز ،يوئيل غوجانسكي ،في معرض تلخيصه للمؤتمر الذي ينظم للسنة الثامنة على
التوالي إلى مايلي:
ّ
 -3إنه في منطقة الشرق األوسط يوجد العبين أساسيين ،مثل دول الخليج في مقدمتهم السعودية،
ً
شيرا إلى ّ
م ً
أن العالقة بين إسرائيل وبين هذه الدول في مرحلة البناء .وتابع قائال ،في تلخيص املؤتمر
ّ
ّ
تتشكل ومن ثم ّ
تنحل ،وهناك دول تتفتت وتتمزق إلى اثنيات مختلفة ،ونحن بدورنا،
إن األحالف
موضحا ّأنه ال ّ
ائيلية القادمة ْ
ً
ّ
نناشد الحكومة اإلسر ّ
يتحتم على تل
العربية،
أن تقوم بفحص املبادرة
أبيب قبولها ،ولكن عليها ْ
أن تجري املفاوضات على أساسها ،بحسب تعبيره.

ً
ً
تطورا دراماتيكيا في قوة حماس ،إذ ارتفع إلى حد كبير معدل إنتاج الوسائل القتالية
 -0إن هناك
والقذائف ذات املدى املتوسط من طراز ( ،)M75باإلضافة إلى وسائل قتالية مماثلة يمتلكها الجهاد
اإلسالمي ،وتستطيع تلك القذائف الوصول من الشمال إلى منطقة "غوش دان".
 -1أصبحت حماس على قناعة بخطورة األسلحة التي تمتلكها على امن إسرائيل ،وان صدى امتالك
ً
العدو لتلك األسلحة يلقى دويا لدى وسائل اإلعالم املختلفة ،وهو ما يؤكد أن املواجهة املرتقبة بين

 رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط.
1 http://www.inss.org.il/index.aspx?id1154&eventid
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إسرائيل وتلك التنظيمات ،ستكون مغايرة ملا كان عليه الحال في املاض ي ،إذ تتواجد حول إسرائيل
املئات من القذائف املتناثرة في كل مكان".
 -4ال يزال سكان الضفة يتذكرون معاناتهم املعيشية خالل اندالع االنتفاضة الثانية ،فلم ينسوا نقص
الطاقة والدبابات اإلسرائيلية وهي تتحرك بأسلحتها وسط األسواق ،فالجيل الجديد ال يرغب في
ً
ً
عودة هذا املشهد مجددا ،خاصة أن االقتصاد في الضفة مستقر في الوقت الراهن نسبيا بشكل
أفضل من الحال التي كان عليها في السابق.
 -2أن أجهزة إسرائيل األمنية ،خاصة االستخباراتية منها ،تسعى إلى تنويع قرون استشعارها .رغم تلك
االستعدادات ،إال إنني وغيري نعيش في منطقة الشرق األوسط ،وال أنس ي الـ “بوعزيزي" ،بائع
ً
الخضروات التونس ي ،الذي أضرم النار في نفسه ،احتجاجا على نظامه الحاكم ،فأشعل موسم
"الربيع العربي" ،فيجب أن تستعد إسرائيل لكل ش يء غير متوقع ،من املمكن أن يفرض نفسه عليها
وعلى الجميع من دون سابق إنذار ،ويؤدي إلى إضرام النار في كل ش يء".
 -1إن التقديرات اإلسرائيلية ال تستبعد االتحاد بين جماعات الجهاد العالمي ،والعمل تحت سقف أي
ً
تنظيم كالقاعدة مثال في سيناء ،وهو ما سيجبر مصر على توسيع نطاق عملياتها العسكرية في شبه
الجزيرة لتطول قطاع غزة.
ً
ً
 -9أن تطورا هائال في معركة مصر ضد اإلرهاب ،والحرب في سوريا أعادت العناصر املسلحة إلى حيث
أتت سواء من مصر أو من األردن ،وسوف يؤثر ذلك على املشهد إلى حد كبير ،فهناك ميل للحديث
عن سيناء ،وهذا صحيح بسبب اإلضرار التي قد تنعكس على إسرائيل من الخطر اإلرهابي في شبه
الجزيرة ،لكن معركة اإلرهاب ليست في سيناء فقط ،وإنما في القاهرة ومحافظات الدلتا ،فاألحداث
الجارية في تلك املناطق تؤثر بشكل مباشر على األوضاع في املنطقة الحدودية".
ً
ً
 -2إن السعودية ودول الخليج دعمت وستواصل دعمها ملصر سياسيا واقتصاديا ،فتلك الدول تتفهم
ً
ً
ً
جيدا أن املساعدات الخارجية ملصر تمثل داعما مركزيا لالستقرار ،فالبيروقراطية السلطوية ما
ً
زالت تقوم بدور كبير ،فلم يكن وصف مصر بأنها دولة مؤسسات عبثا ،ولعل ذلك بحسب رأي
ً
الكادر اإلسرائيلي ،كان سببا في عدم ذوبان مصر أو تفكيكها بفعل التحوالت العنيفة التي شهدتها
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ً
املنطقة خالل السنوات الثالث املاضية .وما يجري في مصر حاليا حالة من انعدام االستقرار ،لكن
هذه الحالة مازالت تحت السيطرة.
 -7أن األوضاع الجارية في سوريا هي املسؤولة عن تهديد االستقرار في األردن ،فالحرب األهلية في سوريا
التي تقرع أبواب لبنان ،هي عينها التي تزج بمئات األالف من الالجئين السوريين لألردن ،وتؤدي كذلك
إلى فوض ى امنيه عارمة "
 -32أن الحدث األكبر علي جبهة حزب هللا  ،كان ضلوع عناصر حزب هللا في الحرب الدائرة بسوريا ،وان
ذلك لم يحدث في العام املاض ي فقط وإنما كان في فترة سابقة لها ،وخالل األشهر القليلة املقبلة
وربما في العام املقبل ،ينصب اهتمام وحدة أبحاث االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية على متابعة
اآلثار املترتبة على ضلوع حزب هللا في املعارك السورية ،وانعكاسات هذا الضلوع على استقرار
لبنان ،فمن األهمية بمكان التأكيد على أن تفكك النظام اللبناني ،يكمن في التحول اإلقليمي
املحتمل ،والذي سيكون أكثر دراماتيكية مما هو متوقع ،وليس ثمة شك في أن هذا التحول وما
يحمله من تفكيك للنظام اللبناني سينعكس على إسرائيل.
 -33إن املشكلة اإلقليمية األولى تكمن في غياب األنظمة الحاكمة في املنطقة بشكل ملحوظ ،وتجلت
صورة ذلك في انعدام األمن الشخص ي للمواطنين ،باإلضافة إلى انعدام قدرة السلطات على تزويد
ً
املواطنين باحتياجاتهم األساسية ،فضال عن هيمنة حالة من الغليان على الجماهير ،وامليل إلى
استخدام العنف ،واقتراب العديد من الدول إلى حافة الهاوية ،ويمكن مالحظة ذلك في دول مثل
العراق وليبيا وسوريا ،أو في مناطق داخل دول مثل سيناء التي تواجه السلطات املصرية فيها
صعوبة في السيطرة على اإلرهاب ،وال تقل هذه الصعوبة عند محاولة السلطات عينها في فرض
النظام.
 -30هناك من يدعي أن تهديد الجهاد العالمي يمكن إن يفرض نفسه في نهاية املطاف ،نتيجة لالقتتال
والحروب الداخلية ،كما بات عليه الحال في سوريا .إال أن هذه املفهوم قد يقلص التهديد الحاصل،
إذ إن االعتقاد في ذلك يمنح الجهاد فرصة تتماش ى إلى حد كبير مع إمكانية توحيد صفوفه من
جديد ،وعندئذ تصبح إسرائيل أول املضارين من ذلك ،وكذلك إذا حارب الجهاديون أنفسهم،
فستفاجأ إسرائيل لتجد نفسها وسط هذا السجال املسلح املخيف.
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ً
 -31ال يمكن وضع صورة واضحة املعالم للمستقبل اإلقليمي املنظور ،إذ إن جزءا من دول الخليج
العربي تعارض محاوالت تعاظم النفوذ اإليراني ،إال أن تلك الدول تعارض كذلك محاوالت النفوذ
اإلخوانية "نفوذ اإلخوان املسلمين" ،ويحمل ذلك املغزى املحوري كل أنواع الصراع ،فال يوجد مسار
واحد يمكن من خالله استيعاب ما يجري على ارض الواقع وال شك أن إسرائيل ترى الصورة حولها
ملبدة بالغيوم وغير مستقرة لدرجة كبيرة.
ً
ً
 -34إن إيران تشهد حاليا صراعا للقوى بين الرئيس روحاني ومعسكره ،وبين قادة الحرس الثوري
اإليراني وآيات هللا املحافظين ،ولن تؤثر نتائج هذا الصراع على امللف النووي فقط ،وإنما ستؤثر
كذلك على اإلرهاب الذي تصدره طهران.
 -32ظهرت جملة من املتغيرات السياسية والعوامل التي عززت التقارب بين السعودية وإسرائيل،
وتمثلت أغلب هذه العوامل في ظهور أعداء مشتركين للدولتين أبرزهم إيران واإلخوان املسلمون في
ً
مصر وحركة حماس ،إضافة إلى الفتور الذي أصاب عالقة الدولتين بالواليات املتحدة.
ّ -31
أن إسرائيل قامت بتليين سياسة تصدير األسلحة إلى دول الخليج ،باإلضافة إلى تخفيف معارضتها
لتزويد واشنطن دول الخليج بالسالح ،وذلك في رسالة واضحة لهذه الدول أنه باإلمكان التعاون
عوضا عن التهديد ،كما ّ
ً
أن إسرائيل تتمتع بحرية في بيع منتجاتها في دول الخليج ،شريطة أال يكتب
صنعت في إسرائيل .جدير بالذكر ّ
عليها إنها ّ
ّ
أن التعاون
االقتصادي بين السعودية وإسرائيل ليس
ّ
ً
جديدا رغم قلة املعلومات املتوفرة بشأنه ،ويمتد إلى عام  0222عندما أعلنت اململكة رفع الحظر
ّ
عن املنتجات اإلسرائيليةَّ ،
العاملية.
عل ذلك يشفع لقبولها في منظمة التجارة
ً
ّ
املصرية-اإلسر ّ
 -39على الرغم من شهر العسل الذي ّ
وتحديدا في مجال
ائيلية،
تمر فيه العالقات
ّ
األمني ،إال ّ
ّ
ّ
املصرية الحثيثة للتسلح بأحدث
أن إسرائيل ال ترى بعين الرضا املساعي
التنسيق
القتالية من روسيا ومن فرنساّ ،
ّ
ألن األمر يقلل إلى الحد األدنى تعلق املصريين باملساعدات
الوسائل
ّ
األمريكية .وأشار إلى صفقة األسلحة التي ّ
ّ
تم
املتحدة
وباملعونات التي تتلقاها القاهرة من الواليات
إبرامها بين باريس والقاهرة ،والتي تصل تكلفتها إلى  2.0مليار يوروْ ،
أي ما يعادل  2.7مليار دوالر،
تقوم فيها فرنسا بتزويد مصر بمقاتالت ّ
حربية حديثه من طراز .Rafale
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ّ -32
أن الصفقة تفتح األبواب على مصراعيها أمام ّ
التدخل الفرنس ّي في مجريات األمور في منطقة الشرق
األوسط ،كما ّ
ً
خصوصا في دول
أن الصفقة ،تمنح فرنسا اإلمكانية لتوسيع سوق بيع أسلحتها،
العربيْ ،إذ ّ
ّ
ّ
ّ
املتحدة تعتبران من الدول التي تفاوضهما باريس لعقد
العربية
أن قطر واإلمارات
الخليج
صفقات أسلحة معهما.
فإن معنى الصفقة هو سياس ّي بامتياز ،ذلك ّ
ّ -37أما بالنسبة ملصرّ ،
أن القاهرة ومنذ التوقيع على اتفاق
السالم مع إسرائيل (كامب ديفيد) ّ
أمريكية ّ
ّ
سنوية بقيمة  3.1مليار دوالر ،كما حصلت
تلقت معونة
أمريكية ،كما ّ
ّ
عاما املاضية ّ
املصرية في الثالثين ً
ّ
ّ
تم شراؤها
القتالية
أن جميع الوسائل
على أسلحة
من أمريكا ،ولكن مع بدء التحوالت األخيرة في مصر ،في العام  ،0233وقع الخالف بين القاهرة
وخصوصا بعد ْ
ً
وواشنطن وانهارت ً
أن قامت أمريكا بتجميد قسم من
عمليا الثقة املتبادلة بينهما،
ّ
األمريكية ملصر.
املعونة
املتحدة ،ذلك ّ
 -02أنه من غير املعقول ْ
ّ
ّ
أن السواد
التاريخية مع الواليات
أن تتنازل مصر عن عالقاتها
أمريكية ،كما ّ
ّ
أن القاهرة ليست
األعظم من األسلحة التي يمتلكها الجيش املصر ّي هو من صناعة
ّ
ّ
األمريكية .ولكن بموازاة ذلك ،أعرب
العسكرية
معنية وغير قادرة على التنازل عن املعونات
املشاركون عن تأكيدهم على ّ
الفرنسية األخيرة ت ّ
ّ
ّ
عبر عن إصرار الرئيس
املصرية-
أن صفقة األسلحة
عبد ّ
ّ
ّ
املصرية ،على الرغم من األزمة
األمنية
الفتاح السيس ي ،بتقوية الجيش املصر ّي وباقي األجهزة
ّ
ّ
اإلرهابية ،التي تعمل
اإلسالمية
االقتصادية التي تعيشها بالد النيل ،وذلك بهدف محاربة التنظيمات
وبناء على ذلكّ ،
ّ
وبشكل خاص في شبه جزيرة سيناءً ،
املتحدة هي الدولة الوحيدة التي
فإن الواليات
بإمكانها منح مصر األسلحة التي ترغب بها ملحاربة اإلرهاب املتفش ي في سيناء وبالتالي ّ
فإن صفقات
ّ
ّ
ّ
املصرية مع ّ
املتحدة
سياسية واضحة إلى الواليات
كل من روسيا وفرنسا هي بمثابة رسالة
األسلحة
ً
مفادها ّ
أن القاهرة ليست متعلقة بها لوحدها ،حسبما قالت الدراسة.

جدا بأمريكا ،وبالتالي ّ
أن إسرائيل معنية ْ
ّ -03
بأن تكون مصر متعلقة ً
فإن تخفيض تعلق القاهرة
جدا على تل أبيب .عالوة على ذلك ،أوضحت الد اسة ّ
سلبية ً
بواشنطن له مدلوالت ّ
أن صفقات
ر
ّ
ّ ْ
العربي ،إذ
األسلحة التي تقوم مصر بإبرامها مع موسكو وباريس تزيد من تعلق مصر بدول الخليج
ّ
ّ
ّ
ّ
املتحدة
العربية
العربية السعودية ،واإلمارات
أن نظام الرئيس املصر ّي السيس ي ،مدين للمملكة
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االقتصادية ملصر وبالتالي ّ
والكويتّ ،
ّ
فإن تمويل صفقات
ألن هذه الدول قامت بتقديم املعونات
ً
ً
ّ
املصرية من قبل دول الخليج سيجعل مصر دولة تابعة باملطلق لدول الخليج املذكورة.
األسلحة
ّ -00
ّ
الخليجية تحتاج ً
أن الدول
كثيرا إلى موقع مصر الدولي وإلى موقفها من إيران ومحاربتها للتنظيمات
ّ
ّ
املتشد ّدة.
اإلسالمية
ّ
ّ
 -01تكاد تتقارب املصالح اإلسر ّ
يتعلق بالتهديد اإلير ّ
اني
املصرية ومصالح دول الخليج فيما
ائيلية،
ّ
املتوقع ً
ّ
ّ
ّ
التكتيكية
الحيوية
بتاتا أن ت ّمس املصالح
املتطرف ،فمن غير
وبمحاربة اإلسالم
ّ
ّ
ّ
األمريكية ،مع ذلك يجب
املتحدة
واالستراتيجية إلسرائيل عقب تخفيف تعلق مصر بالواليات
ّ
التذكر والتذكير ّ
أن هذه الخطوات تمنح مصر ً
ّ
ّ
واالستقاللية في سياستها
الحرية
مزيدا من
ّ
الخارجيةً ،
ّ
أيضا في ّ
كل ما يتعلق بعالقتها مع إسرائيل.
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