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 أخطار تلوح في األفق ..في إسرائيل 
 

 التهديدات التي واجهتها إسرائيل في الماضي تطل برأسها من جديد
  :اآلتي الرابط عى – فيوتشرز جيوبوليتيكال –شابيرو  .ل جاكوب

/hor i z on-danger-ht t ps : / / geopol i t i c a l f ut ur es . c om/ i s r ael 
 

إلى ت ليق عدددد من  (داعش)أدت الحرب على الدددولددس ايسددددددديميددس في سدددددددوريددا وال را  
ولكن أما و د ُهزمت داعش  .القضددايا التي كا ت تشددنل م طقس الشددر  األوسددط   ل  ل 
َفَقَد التحالف الهدف المشترك  اآلن، وفي غياب ال دو المشترك للتحالف الم اهض لها، فقد
وعادت المخاوف التي كا ت  .الذي كان يجمع أعضددددداى  على لرب  ل  الت إليه ايرهابي

وهذا ي  ي أن إسددددرائيل،  .تهيمن على الم طقس   ل ظهور داعش لتطل برأسددددها من جديد
التي بقيت في م إله الو ت على هامش األلداث في سددوريا وال را ، سددتمدد آل من اآلن 

 .عدًا الع ا  شطا في األلداث القادمس أكثر من أي و ت مضىفما
ومن الم روف أن إسدددددرائيل كا ت ترأ أن أي يرف سددددديخري م تمدددددرا في الحرب داخل 

ولكن إسرائيل، في  .سوريا، سيكون بالتأكيد عدوًا يسرائيل؛ فكلهه ع دها في  ل  سواى
ورغه  .يسدديميس في سددورياالحقيقس، هي من فضددلت بقاى  إلاا األسددد عن وجود الدولس ا

 ل ، في زالت إسددرائيل ت ت ر األسددد عدوًا لها؛ وكلما زاد ال إلاا ه اك من  وتل، كلما كا ت 
 .سوريا أكثر خطرًا عليها

 

 السي اريو الكابوس
ع دما ا دل ت  2011تنير المو ف االسدددتراتيجي يسدددرائيل في الشدددر  األوسدددط في عاا 

الو ت، كان ه اك  در ك ير من عدا االسددددددتقرار على  ففي  ل  .الحرب األهليس السددددددوريس

https://geopoliticalfutures.com/israel-danger-horizon/
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وكا ت ممددر  د و  ت لي  ذ في  .جميع لدود إسددرائيل، وخا ددس على الحدود مع ممددر
ولكن على الرغه من تولي ايخوان المسدددلمين السدددلطس ه اك فيما ب د  .لالس من الفوضدددى

 .ى الوضع في ال يدلفترة وجيزة، إال أن الجيش الممري له يتخلى يومًا عن السيطرة عل
لكومس م اديس في  :لذل  كان على إسددرائيل أن ت دأ في التفكير في أسددوأ السددي اريوهات

بلد كان يومًا ما ُيشددكل أخطر تهديد لوجود إسددرائيل، خمددو ددًا في ال قود التي تلت عاا 
1948. 

لكن خوف  .ومن شدددددأن ال ودة إلى القتال مع ممدددددر أن تشدددددكل تهديدا خطيرا يسدددددرائيل
حكومددس ايسدددددددرائيليددس األك ر له يكن من ت رضدددددددهددا لنزو من يرف عدددو والددد؛ فلددديهددا ال

لكن  .الجنرافيددا ال سدددددددكريددس المتميزة لمقدداومددس أي غزو  ددادا من أية من بلدددان الم طقددس
السددي اريو الكابوس بال سدد س يسددرائيل كان التماليس ت رضددها لنزو يته ت سدديقل جيدًا من 

 1948ف الدول ال ربيس الذي هاجه إسدددددددرائيل في عاا لو كان تحال) .  ل  وأ مت ددة
 في األهليس الحرب كا ت وبالتالي (.إسددددددرائيل هزيمس بإمكا ل كان لربما ت سدددددديقا، أفضددددددل
 الو ت ففي .ممر في اال تفاضس ا دالع ب د لإلسرائيليين بال س س األمل بار س هي سوريا
الماضي إلى ممر، َفَقَد أعداؤها  ‘شيايين’ عودة من خوفاً  ترت د إسرائيل فيل كا ت الذي

ربما يشددددير الكاتى إلى ايخوان الذين كا ت لهه ) . وتهه فجأة (السددددوريون)في الشددددمال 
 (1948مواجهات ك يرة مع اليهود في فلسطين عاا 

و د ت ين ب د  ل  أن ما لدث كان   مس يسدددرائيل، خا دددس ب د أن اسدددت دل ال سدددكر في 
 تمي لإلخوان المسدددلمين، ب  د الفتاح السددديسدددي، الذي ممدددر محمد مرسدددي، الزعيه الذي ي

كا ت سوريا تتمز ، وكان  إلاا األسد مشنوال بالقتال من أجل ال قاى،  .يحكه ممر لالياً 
كان لزب هللا، الذي ي ت ر  إلاا األسد لليفًا لل  .وليست لديل أي إمكا يس لتحدي إسرائيل

 بال سددد س  ل  من واألهه .في سدددوريا، مشدددنوال أيضدددًا 2006وخاض لربا مع إسدددرائيل عاا 
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 األبيض ال حر لتى يمتد  فو  هيل ي شددداى إيران اسدددتراتيجيس إل اط ته أ ل يسدددرائيل،
 .مؤ ت بشكل ولو المتوسط

وعلى الرغه من أن إسدددددرائيل كا ت أكثر أم ا في  ل  الو ت مما كا ت عليل في أي و ت 
د  في  مضددددددى، وله تواجل أي تهديدات م اشددددددرة على لدودها بي ما كان القتال عى أشددددددُ

 .سدددوريا، إال أن هذا ال ي  ي أن إسدددرائيل له تكن مهتمس بمن سدددتكون لل النل س في دمشدددق
لكن السددي اريو األفضددل بال سدد س يسددرائيل كان اسددتمرار لرب أهليس موجهس لفترة يويلس 

مدار السددددددد وات .بحيث تؤدي إلى إضددددددد اف جميع األيراف مًا على  ما لدث تما  وهذا 
 من م ي س أ واع و ددول دون للحيلولس وآخر لين بين تتدخل إسددرائيل وكا ت .الماضدديس
 .هللا لزب أيدي إلى للسفن، المضادة تل  أو للطائرات المضادة المواريخ مثل األسلحس،

 اسدددت ا ي بشدددكل تتحرك أن الماضدددي في عليها كان التي - إسدددرائيل كا ت  ل  عدا وفيما
   . إله األليان تجلس على مقاعد المتفرجين أث اى تل  الحربم في كا ت – بقائها لضمان

لكن المدددددراع اآلن آخذ في  .  ه، كان لهذ  السدددددل يس م  ى وم طق أث اى اشدددددت ال الحرب
في هذا السددديا ، يجى أن  فهه  .التراجع، ويجى على إسدددرائيل أن تدرس خياراتها جيداً 
 .رائيل والمملكس ال ربيس الس وديسهوس وسائل ايعيا مؤخرا بالمدا س ال اش س بين إس

فقد كان لسددددد ي كل من إسدددددرائيل والمملكس ال ربيس السددددد وديس في الو ت الراهن ييجاد 
يس مشدددددددتركس تجم هما م ًا منزأ مهماً  عدو عدوي يكون "ا ها  اعدة  ديمس أن  : ضددددددد

كيً من فإيران ُتشدددكل تهديدا لكي ال لدين، و د أعطى االتفا  ال ووي اييرا ي  ". دددديقي
إسرائيل والمملكس ال ربيس الس وديس، وهما أ دا لليفين للواليات المتحدة وأجدرهه ثقس 

 الس وديس أو ايسرائيليس الممالآل وليس -على المستوأ اي ليمي، أن الممالآل األميركيس 
 الكشددف إن .األوسددط الشددر  في المسددتق ليس المتحدة الواليات سددياسددس سددتحدد ما هي –
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م لومددات االسدددددددتخ دداراتيددس والت دداون من وراى الكواليس بين السددددددد وديين ال ت ددادل عن
 .وايسرائيليين ليس إفشاًى لسر بقدر ما هو إ رار بأمر وا ع

و د أثير  .إال أن ه اك لدودا لما يمكن أن تقدمل المملكس ال ربيس السددددددد وديس يسدددددددرائيل
سدددددددت ددداد ليعتراف الكثير لول إمكددا يددس أن تكون المملكددس ال ربيددس السددددددد وديددس على ا

مقابل توجيل إسددددرائيل  -وا  اع دول عربيس أخرأ بأن تف ل الشدددديى  فسددددل  -بإسددددرائيل 
وُي ت ر هذا  وعًا من التفكير الجيوسدددياسدددي الت سددديطي الذي  .ضدددربس لحزب هللا في ل  ان

فالمملكس ال ربيس السددددد وديس ال تسدددددتطيع أن تقدا  .ُيسدددددمي التحليل بنير اسدددددمل الحقيقي
فممدددددددر واألردن ت ترفان بالف ل بإسدددددددرائيل،  :إال القليل جدا في هذ  المرللسيسدددددددرائيل 

وسددوريا ب يدة عن دائرة تأثير الرياض، وُت ت ر ل  ان اآلن أيضددا خاري سدديطرة السدد وديس، 
ودول الخليج كذل  له ت د خاضدد س ل فو  السدد وديس ب د أن  ط ت الرياض ال ي ات مع 

لذل  فليس من  .كلس مع الكويت في الو ت الراهن طر، ويتردد كذل  أ ها تواجل مشددددددد
الم قول أن تخدداير إسدددددددرائيددل بددأم هددا من أجددل الحمدددددددول على اعتراف من ب ض دول 

 .الخليج
 

 المخاوف أ رب إلي 
وُت ت ر المسدددألس الوليدة التي يمكن أن تسددداعد فيها المملكس ال ربيس السددد وديس إسدددرائيل 

 .وهي المددراع ايسددرائيلي الفلسددطي ي الذي ال ي تهيأ رب كثيرًا إلى دائرة  فو  المملكس، 
، رسدددددمت إسدددددرائيل مسدددددارها الخا  في 2000فم ذ ا هيار مفاوضدددددات كامى ديفيد عاا 

وا سددح ت إسددرائيل من الم ايق الفلسددطي يس التي كا ت إما  .الضددفس النربيس و طاع غزة
مسددتوي ات في الضددفس و د وا ددلت ب اى ال .غير مهمس بال سدد س لها أو ال يمكن الدفاع ع ها

و  .خيل ال قد وال مدددف الماضدددي "الحقائق على أرض الوا ع"النربيس، وخلقت ال ديد من 
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ش ت إسرائيل لروبا ممنرة ضد لماس في  طاع غزة، وكأ ها ت ت ر  طاع غزة لديقس 
واسدددتطاعت إسدددرائيل أن تقوا  .متضدددخمس كثيفس ال شدددى تتطلى  ددديا س بين لين وآخر

 .س  إلرًا لث ات بي تها االستراتيجيس  س يابت فيذ هذ  السياس
فالقضدديس الفلسددطي يس في لد  اتها ال تمثل تهديدا  .لكن هذ  الحالس له ت د موجودة اآلن

خطيرا يسرائيل، ولك ها يمكن أن تم آل تهديدًا إ ا ثارت األراضي الفلسطي يس في  فس 
سدددددددرائيل مج رة أن تفكر في له تكن إ .الو ت الذي  د تواجل فيل إسدددددددرائيل غزوًا أج  ياً 

 إن .هذ  ايشكاليات على مدأ عقود، ولكن له ي د لها في الو ت الحاضر مثل هذا الترف
 ولتى ممر، استقرار وعدا واش طن، وتشتت الم طقس، في إيران و  ود األسد، ا تمار

يدات تهد هذ  كل – القديه ال ثما ي للمجد ل ي ها تؤكد التي المتزايدة التركيس ايشارات
فإسدددرائيل ال تريد ان ت دلع ا تفاضدددس  .محتملس يجى على إسدددرائيل أن تسدددت د لمواجهتها

فلسددطي يس جديدة في الو ت الذي تواجل فيل ال يد تهديدات خطيرة، وال تريد أيضددًا ان 
تتمكن  وة اج  يس من اسدددددددتخداا الفلسدددددددطي يين من أجل إلهاى اسدددددددرائيل عن اولوياتها 

 .اال ليميس
هل تمل  المملكس ال ربيس السد وديس ما يكفي من ال فو  لدفع  :مطروح اآلن هووالسدؤال ال

الفلسددددطي يين بقوة في اتجا  تو يع اتفا  سدددديا يتيآل يسددددرائيل إغي  هذا الملف، ولو 
فإسددددرائيل اآلن في  :بشددددكل مؤ ت  في الحقيقس، التو يت للقياا بذل  م طقي جدًا اآلن

ويتلخص األمر في الضدددنط  .ل هذ  الحالس أبدًا ب د  ل وضدددع  وة، وربما لن تتوفر لها مث
على الفلسدددددددطي يين لق ول  دددددددفقس تم حهه جزىا  دددددددنيرا من ال لد الذي كا وا يحلمون 

وُت ت ر المسدددددداعي الممددددددريس األخيرة للتو ددددددل إلى اتفا   .بال ودة إليل على مدأ أجيال
الخطوة األولى  ممددالحس بين كل من لركتي فتآل ولماس في األراضددي الفلسددطي يس هي

ومع  ل ، فه اك يريق يويل علي ا أن  فط ل لتحقيق  ل ، وليس من  .في هذ  ال مليس
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 .الواضددددآل إ ا كان لدأ السدددد وديس أوممددددر ما يكفي من ال فو  للمسدددداعدة على إ جاز  ل 
فقد ترغى ايران التى كا ت تدعه لركس لماس فى الماضددى وتدعه لاليا جماعس الجهاد 

 .ن ُتفسد هذ  الخطساالسيمى، في أ
 .إ ا كا ت إسدددددرائيل  ويس وآم س  سددددد يا اآلن، فقد ال ت قى على هذا ال حو في المسدددددتق ل

وال ي س بين الواليات المتحدة وإسرائيل، وإن كا ت ال تزال  ويس، فهي ليست كما كا ت 
أما روسددددديا كيعى في الم طقس في تسدددددتطيع في الحقيقس أن تسددددداعد  .عليل في السدددددابق

أما إيران  .وأما تركيا فقوتها واستقيليس سياساتها في تماعد ملحوظ .ائيلفي شيئإسر
وال يمكن يسرائيل أن تفترض أن تإلل ممر  .وسوريا ول  ان فهه جمي ا أعداى يسرائيل

لذا يجى على إسرائيل من اآلن أن ت دأ في إدارة ل  س  .واألردن في بيت الطاعس إلى األبد
ن الشدددروع في مثل هذ  الل  س لن يكون سدددهي إ ا كا ت تواجل شدددديدة الحسددداسددديس، ولك

إ ا كان لدأ المملكس ال ربيس السدددددد وديس القدرة على القياا  . ددددددراعا مسددددددتمرا في الداخل
ولكن ال يمكن تمدددور أن  .بدور في  ل ، فسدددتكون إسدددرائيل على اسدددت داد لرد الجميل لها

لن تحل جميع مشددددددداكل  (سددددددد وديسمع ال)ف ي س والدة  .األمر سددددددديكون بهذ  ال سدددددددايس
وعلى الرغه من الوضددع القوي يسددرائيل في الو ت الحاضددر، لكن األخطار تلوح  .إسددرائيل

 .لها في األفق على كل لال
 


