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صالح النعامي

*

االتّفاق الروسي األميركي
لنزع الكيماوي السوري
في ضوء خريطة المصالح اإلسرائيلية

أن االتفاق الروســي األميركي لنزع الســاح الكيماوي السوري يحمل في ط ّياته
ترى إســرائيل ّ
أن االتفاق سيســمح بتخليصها من
فرصا ومخاطرَ عديدة؛ فعلى صعيد الفرص ،ترى إســرائيل ّ
ً
شــن حملة عســكرية أميركية على ســورية
مســوغات
مخاطر الســاح الكيماوي ،وســ ُيبطل
ّ
ّ
الثوار ،بصور ٍة قد تؤ ّدي في النهاية إلى ســقوط
كان يمكن أن تغ ّير موازين القوى لمصلحة ّ
يصب في مصلحة إســرائيل .وفي المقابل،
النظــام وصعــود الجماعات الجهادية ،وهو ما ال
ّ
بدعم
بتعهداته فــي االتفاق
فــإن إســرائيل تخشــى أن ينجح النظــام في التم ّلص مــن الوفاء
ّ
ّ
ٍ
تتهــدد الجبهة الداخلية اإلســرائيلية علــى حالها.
روســي ،مــا يعني بقــاء مصادر الخطــر التي
ّ
ّ
التوصل إليه قــد ّ
دل على
أن مســار
إن أحــد بواعــث القلــق اإلســرائيلي مــن االتفاق تتمثــل في ّ
ّ
ّ
القوة المس ّلحة إلمالء
تراجع مكانة الواليات المتحدة الدولية ،وأظهر ميلها لعدم استخدام
ّ
سياستها الخارجية ،وهو ما يؤثّر سل ًبا في التحرّك الدولي لمواجهة المشروع النووي اإليراني
فــإن هناك تباي ًنا
عــد التهديــد الوجودي األبرز بالنســبة إلى إســرائيل .وفي الوقت ذاته،
الــذي يُ ّ
ّ
تقدم،
ً
واضحا في المواقف اإلســرائيلية من عودة الدور الروســي في المنطقة .وفي سياق ما ّ
تحاول هذه الورقة استكشــاف مدى استجابة االتفاق الروسي األميركي للمصالح اإلسرائيلية
وقــوة ردعها،
فــي ســورية ،والوقــوف علــى تداعيــات االتفــاق على مكانــة الواليــات المتحــدة
ّ
وانعكاســاتهما على األمن القومي اإلسرائيلي ،واستقراء دالالت الدور الروسي الحاسم في
التوصل إلى االتّفاق.
ّ
* باحث وصحايف متخصص يف الشأن اإلرسائييل وتقاطعاته املختلفة.
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ويف سياق ما تق َّدم ،تحاول هذه الورقة استكشاف مدى استجابة
مقدمة
االتفاق الروس األمرييك للمصالح اإلرسائيلية يف سورية ،والوقوف عىل
بدا املوقف اإلرسائييل الرسمي من التح ّرك األمرييك األخري ض ّد النظام تداعيات االتّفاق عىل مكانة الواليات املتحدة وق ّوة ردعها وآثارهام يف
السوري بعد استخدامه السالح الكياموي ض ّد املدنيني يف ريف األمن القومي اإلرسائييل ،واستقراء دالالت الدور الرويس الحاسم يف
التوصل إىل االتّفاق.
ّ
دمشق ،مركّ ًبا يشوبه التناقض وانعدام اليقني؛ فقد تج ّندت النخبة
اإلرسائيلية الحاكمة يف البداية لدعم قرار الرئيس أوباما ش ّن حملة
عسكرية محدودة عىل سورية ر ًّدا عىل استخدام السالح الكياموي.
وتط ّوع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ملساعدة أوباما يف
ضامن تأييد الكونغرس لتوجيه الرضبة((( .وبنا ًء عىل طلب نتنياهو
تح ّركت منظمة "أيباك" ،كربى منظّامت الضغط اليهودية يف الواليات
املتحدة مل ّد يد العون ألوباما يف إقناع الكونغرس بتأييد ش ّن الرضبة(((.
تبي أ ّن إرسائيل قد تدخّلت بق ّوة لتشجيع الواليات
ويف املقابلّ ،
املتحدة عىل قبول املقرتحات الروس ّية لنزع فتيل األزمــة ،وهي فرص ومخاطر
املقرتحات التي قادت لالتفاق الرويس  -األمرييك بشأن نزع السالح
من امله ّم اإلشارة هنا إىل حقيقة أ ّن املصلحة األمن ّية اإلرسائيلية كانت
الكياموي السوري((( .وحتّى بعد
ّ
التوصل لالتفاق ،فإ ّن جدلً يسود من العوامل الرئيسة التي استندت إليها اإلدارة األمريكية يف تربير
حاليًّا يف أوساط النخب اإلرسائيلية بخصوص تأثريات االتفاق املتوقّعة قرارها توجيه رضبة عسكرية لسورية ،ومن ث ّم تسويغ موافقتها
يف املصالح اإلرسائيلية وتداعياته عىل واقع ق ّوة ردع الواليات املتحدة عىل التسوية التي اقرتحتها موسكو لتج ّنب الرضبة((( .وميكن القول
ومكانتها العاملية ،وتأثريهام يف األمن القومي اإلرسائييل؛ عالو ًة عىل إ ّن خريطة املصالح اإلرسائيلية يف سورية ،تشمل :إضعاف الدولة
التوصل إىل االتفاق.
دالالت الدور الرويس يف ّ
السوريّة إىل أبعد ح ّد ،عرب التخلّص من ترسانتها العسكرية ،وعىل
وجه الخصوص السالح الكياموي ،إىل جانب السعي إلطالة أمد الحرب
إ ّن هذه الورقة تنطلق من فرضية مفادها أ ّن إرسائيل أيّدت
الدائرة بني النظام والث ّوار ،وتقليص فرص الحسم الرسيع للرصاع
الرضبة العسكرية عىل سورية كآليّة للتعامل مع سالحها الكياموي الداخيل لضامن إنهاك طرفيه.
ولردع إيران ،ث ّم أيّدت التسوية الدبلوماسية بوصفها تحقّق هذا
وسنخترب هنا مدى إسهام االت ّفاق الرويس األمرييك يف تحقيق هذين
الغرض من ناحية ،ومن ناحي ٍة ثانية تتجاوز التبعات السلبية التي
الهدفني:
قد تنجم عن الرضبة العسكرية ،وال س ّيام التأثري يف موازين القوى
بني النظام وخصومه.
أ ّو ًال :التخلّص من السالح الكيماوي السوري
 1قام نتنياهو شخصيًّا باالتصال بقادة الكونغرس إلقناعهم بأ ّن الرضبة تخدم املصالح
اإلرسائيلية ،انظر :إتيال شومبليفي ،سيوع فشخنوع" :نتنياهو هتجييس ملعن أوباما" (مساعدة
وإقناع :نتنياهو تج ّند ملصلحة أوباما) ،واي نت،)2013/9/8( ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4427114,00.html
 2حمي شليف" ،هيمور شل ايباك بعد هتكيفا بسوريا علول لهيوت محري كفيد" (رهان
أيباك بتأييد الرضبة عىل سوريا قد يكون له مثن كبري) ،هآرتس،)2013/9/8( ،
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2115412
 3براك رفيد" ،نتنياهو عوديد هأمريكايم لكبيل ههتسعا هروسيت" (نتنياهو ش ّجع
األمريكيني عىل قبول االقرتاح الرويس) ،هآرتس،
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2120451

عىل الرغم من أ ّن موازين القوى متيل ملصلحة إرسائيل بصور ٍة جارفة،
المتالكها ترسانة كبرية من السالح النووي ،ظلّت تل أبيب ترى يف
 4ذكر تشيكو منشه ،املعلّق السيايس للشبكة الثانية يف اإلذاعة العربية أ ّن كلمة "إرسائيل"
ذُكرت  60مرة خالل النقاشات التي جرت يف الكونغرس بخصوص الرضبة املتوقَّعة ،ويف النقاش
وكل من وزير الخارجية جون كريي ووزير الدفاع تشاك
الذي دار بني أعضاء الكونغرس ٍّ
هيغل ،وقد علّق منشه عىل قيام كبار موظّفي اإلدارة األمريكية بتسليط الضوء عىل األمن
اإلرسائييل كمس ّوغ لتربير الرضبة بالقول إنه يصلح تسمية هذه الرضبة بـ "الحملة لحامية
إرسائيل" ،وجاءت أقوال منشه يف برنامج "هذا الصباح" الذي بُثّ الساعة السابعة صبا ًحا،
بتاريخ .2013/8/22
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السالح الكياموي السوري مصدر تهديد إسرتاتيجي لها ،بسبب عن السالح الكياموي ،وقد يتّخذ النظام من الواقع األمني والعسكري
للتنصل من التزاماته.
إمكانية استخدامه ض ّد الجبهة الداخلية اإلرسائيلية ،وال س ّيام يف حال ذريع ًة ّ
انتقل هذا السالح إىل أيدي حزب الله ،أو وقع يف أيدي مجموعات
4.4يق ّر اإلرسائيليون بأ ّن طابع التعامل مع السالح الكياموي يجعل من
(((
إسالمية يصعب مراكمة الردع إزا َءهــا  .من هنا رأت إرسائيل يف عملية التفتيش عنه والتخلّص منه عملية طويلة ومرهقة(((.
مهم من الطراز األ ّول
االتفاق الرويس األمرييك فرصة كبرية وإنجازًا ًّ
جدول زمنيا مح ّد ًدا للتخلّص من السالح الكياموي ،عىل ويخىش اإلرسائيليون أن يصل السالح الكياموي يف النهاية إىل أيدي
ألنّه يتض ّمن
ً ًّ
اعتبار أ ّن تطبيق االت ّفاق بحذافريه سيمنع استخدام الكياموي ض ّد حزب الله أو الجامعات اإلسالمية املرتبطة بتنظيم القاعدة ،يف حال مل
ظل يحكم سورية .ومن نافلة القول ي ْجر الوفاء باالتفاق؛ أي أ ّن اإلرسائيل ّيني يخشون تح ّول الفرصة الكامنة
إرسائيل سواء سقط نظام األسد أو ّ
إ ّن التخلّص من السالح الكياموي السوري مينح إرسائيل هامش مناورة يف االتّفاق إىل خطر.
ً
أوسع يف حال ق ّررت القيام بعملٍ عسكري ض ّد سورية
مستقبل ،سواء ومن أجل تاليف ما تق َّدم ،فإ ّن رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة
يف ّ
ظل وجود النظام القائم أو من دونه ،عىل اعتبار أ ّن ذلك ميكّنها للكنيست ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليربمان يشرتط أن تكون
من اإلقدام عىل هذا العمل دون الخوف من ر ّدة فعل تؤث ّر جذريًّا إرسائيل هي "الحكم" عىل مدى التزام األسد ببنود االت ّفاق(((.
يف الجبهة الداخلية اإلرسائيلية .لكن ،وعىل الرغم من أ ّن اإلرسائيليني
يؤكّدون عىل العوائد اإليجابية اللتزام النظام السوري بنزع سالحه ثان ًيا :إطالة أمد الصراع الداخلي
الكياموي ،فهم يف املقابل يشكّكون يف إمكانية تحقّق هذا الهدف عىل
بالنسبة إىل تقييم تأثري االت ّفاق يف واقع موازين القوى بني النظام
أرض الواقع ،ويس ّوقون األسباب التالية لتربير مخاوفهم:
والث ّوار يف سورية ،فإ ّن معظم اآلراء ترى أ ّن االت ّفاق يخدم املصلحة
1.1التشكيك يف نوايا األسد ،وال س ّيام بعد ترصيحه بأ ّن عملية جمع اإلرسائيلية للدواعي التالية:
طويل ،عالو ًة عىل كلفتها املادية
األسلحة الكياموية ستستغرق وقتًا ً
1.1يسمح االت ّفاق بإطالة أمد الرصاع الداخيل ،ويُبعد نقطة الحسم
العالية التي قد تصل إىل مليار دوالر.
فيه ،ما يعني اإلجهاز عىل ٍ
مزيد من مقدرات الق ّوة العسكرية للدولة
2.2التضارب بني التقديرات األمريكية املعتمدة عىل املعلومات
تبي أ ّن أحد العوامل التي دفعت القيادة اإلرسائيلية
السوريّة .لقد ّ
االستخبارية اإلرسائيلية بشأن ماه ّية مرافق إنتاج السالح الكياموي لتشجيع اإلدارة األمريكية عىل قبول املبادرة الروس ّية وتجاوز الرضبة
أي رضبة عسكرية
وعددها ،والتقديرات الروس ّية؛ فاألمريكيون يتح ّدثون عن  45منشأة ،العسكرية ،هو خوفها من إمكانية أن تسهم ّ
ال تض ّم معامل اإلنتاج ومرافق التخزين فقط ،بل تض ّم أيضً ا مراكز أمريكية مهام كانت محدودة ،يف التأثري يف موازين القوى بني النظام
األبحاث والتطويرّ ،
وكل املق ّومات العسكرية واملدنيّة املرتبطة بعملية والث ّوار ،بصور ٍة تخدم الث ّوار ،ما يع ّجل بالحسم(((.
اإلنتاج؛ أ ّما الروس فريون أنّه يجب التخلّص من السالح الكياموي ذاته
يستغل النظام السوري هذا التضارب  7تت ّم اإلشارة إىل أنّه عىل الرغم من أ ّن الرئيس الليبي السابق مع ّمر القذايف قد تط ّوع
ّ
فقط((( .ويخىش اإلرسائيليون أن
للتعاون مع الغرب يف التخلّص من مخزونه من السالح الكياموي عام  ،2006فإنّه حتّى اآلن مل
يف إخفاء الكثري من السالح.
يجر التخلّص إال من نصف هذا السالح ،مع العلم أ ّن مخزون السالح الكياموي السوري يبلغ
3.3املواجهات العسكرية الدائرة يف عموم القطر السوري تص ّعب
مه ّمة املراقبني الدوليني الذين يُفرتض أن يقوموا بعمليات البحث

يتوسع "مركز أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل يف إبراز مخاطر السالح الكياموي السوري
5
ّ
املختلفة ،انظر :شلومو بروم ،دفيد برفامن" ،مشيرب هنيشك هكيمي بسوريا :بديرخ لبرتون
لحل سيايس) ،دورية مبات عال ،عدد
مديني؟" (هل أزمة السالح الكياموي السوري يف طريقها ّ
 ،446مركز أبحاث األمن القومي اإلرسائييل،)2013/9/12( ،
http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=95&incat=&read=12045
6 Dany Shoham,Syrians chemical weapons: is disarmament possible, BESA
Center Perspectives Paper No. 214, September 24, 2013.

ْ
مم
أضعاف ما لدى القذايف .انظر :أور هيلر" ،همزراح هتيخون ليخ تداع" (كيف ميكن التأكّد ّ
يحدث يف الرشق األوسط) ،)2013/9/15( ،جلوبس،
=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000879506#fromelement
hp_deot
كل ما لدى السوريني من
 8يقول ليربمان إ ّن لدى إرسائيل تص ّو ًرا استخباريًّا واض ًحا عن ّ
سال ٍح كياموي وإنّه يجب أن تجري مقارنة ما لدى إرسائيل من معلومات بتلك التي يقدّمها
كل املرافق املدنيّة والعسكرية
نظام األسد ،عالو ًة عىل أ ّن ليربمان يرى أنّه يجب التخلّص من ّ
ذات العالقة بإنتاج السالح الكياموي السوري .وردت ترصيحات ليربمان يف مقابلة أجرتها
معه شبكة اإلذاعة العربية الثانية يف برنامج "هذا الصباح" ،الساعة السابعة.)2013/9/15( ،
 9الون بن دفيد" ،أسد هموحالش همدوميم طوف ليرسائيل" (األسد الضعيف الدامي ج ّيد
إلرسائيل) ،نعناع،)2013/9/12( ،
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2.2ال خالف داخل إرسائيل عىل أ ّن االت ّفاق ميثّل "بوليصة تأمني" لنظام
بشّ ار األسد ،وسيسمح له بالبقاء لفرتة طويلة( .((1وعىل الرغم من
ظل محتد ًما داخل دوائر صنع القرار والنخبة اإلرسائيلية
أ ّن الجدل ّ
عمو ًما بشأن املوقف من بقاء نظام األسد أو إسقاطه ،بحيث سادت
آراء متضاربة حول هذه املسألة ،ميكن القول إ ّن إرسائيل باتت ترى
أ ّن مصلحتها اإلسرتاتيجية تقتيض بقاء نظام األسد ،يف حال جرى ن ْزع
عب عن هذا املوقف رصاح ًة الوزير يعكوف
سالحه الكياموي؛ وقد ّ
(((1
بريي عضو املجلس الوزاري املصغّر لشؤون األمن  .وبحسب املنطق
اإلرسائييل ،فإ ّن وجود رئيس "ضعيف ومكروه" يف دمشق يقاتل من
أجل بقائه ،ميكن أن يحقّق مصلحة إرسائيلية واضحة ،وهي منع سقوط
مخازن السالح السوري التقليدي ،وال س ّيام الصواريخ البعيدة املدى التي
كل فلسطني املحتلّة ،يف أيدي هذه الجامعات املرتبطة بتنظيم
تغطّي ّ
"القاعدة" .من هنا ،فقد كان الخوف من حدوث تغيري عىل موازين
القوى بني النظام والث ّوار أحد أه ّم أسباب تفضيل إرسائيل التسوية
الدبلوماسية عىل الرضبة العسكرية( .((1وبحسب املنطق اإلرسائييل ،فإ ّن
رصف حسب منطقٍ "عقالين"،
النظام السوري ،عىل الرغم من أنّه عد ّو ،يت ّ
رصف بصور ٍة مغايرة؛
يف حني أ ّن الجامعات املرتبطة بتنظيم "القاعدة" تت ّ
فنظام األسد يعي أ ّن لديه ما يخرسه يف حال تح َّدى إرسائيل ،أ ّما تنظيم
القاعدة فيمكنه أن يتح ّدى إرسائيل دون أدىن اعتبار لر ّدة الفعل
اإلرسائيلية( .((1وال خالف بني دوائر التقدير اإلسرتاتيجي يف تل أبيب
عىل أنّه يف حال سقط نظام األسد وحلّت محلّه الجامعات املرتبطة
بتنظيم "القاعدة" ،فإ ّن إرسائيل ستكون الطرف املسته َدف من جانب
هذه الجامعات .تشري دراسة صادرة عن "مركز املعلومات واالستخبارات
حول اإلرهاب" اإلرسائييل إىل ما قاله زعيم "القاعدة" أمين الظواهري
الذي أكّد يف شباط  /فرباير  2012أنّه بعد إسقاط نظام األسد ستصبح
سورية قاعدة انطالق ملقاتيل الجهاد الذين "سيكون هدفهم إنشاء
دولة تحمي أرايض املسلمني ،وتحرير الجوالن واالستمرار يف الجهاد إىل
أن ت ُرفع رايات النرص فوق القدس املحتلّة( .((1وتحذّر الدراسة من أ ّن
 10ايال زيرس" ،عتيد أسد عود لفناف" (مستقبل األسد ال يزال أمامه) ،إرسائيل اليوم،
(،)2013/9/8
http://www.israelhayom.co.il/opinion/116717
نضال
 11شالوم يروشاملي" ،أيباك منهل مأفاك لتكيفا فجورير يرسائيل ملعرخا" (أيباك تش ّن ً
من أجل الرضبة وتج ّر إرسائيل للمواجهة) معاريف،)2013/9/8( ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/505/429.html?hp=1&cat=666&loc=3
 12ألون بن دافيد ،املرجع نفسه.
 13املرجع نفسه.
 14انظر" :جبهة النرصة ،أرغون جيهادستي همشتييخ إللكاعدة" (جبهة النرصة ،تنظيم
سلفي ينتمي للقاعدة) ،مركز املعلومات واالستخبارات حول اإلرهاب،)2013/9/17( ،
http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20573
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مم
وجود "جبهة النرصة" عىل سبيل املثال يف سورية أكرث تج ّذ ًرا واتّسا ًعا ّ
تجري تغطيته يف وسائل اإلعالم؛ إذ ت ّدعي الدراسة أ ّن ما حقّقته طالبان
يف أفغانستان يف عرش سنوات ،متكّنت "جبهة النرصة" من تحقيقه يف
غضون عام( .((1ويف الواقع ،فإ ّن الواليات املتحدة تشارك إرسائيل أيضً ا
املخاوف من تداعيات سقوط نظام األسد؛ لذلك جاء تشديد أوباما عىل
أ ّن الحملة العسكرية قد ص ّممت بحيث ال تؤ ّدي إىل إسقاط نظام األسد.
ويف إرسائيل يأملون أن يؤ ّدي نجاح تطبيق االتّفاق األمرييك الرويس إىل
توفري أرض ّية مالمئة لعقد مؤمتر "جنيف  "2الذي من شأنه أن يسهم يف
انتقال السلطة يف سورية بصور ٍة آمنة ،ومينع وقوع البالد تحت سيطرة
تنظيم القاعدة .ويرى عاموس يادلني مدير "مركز أبحاث األمن القومي"
اإلرسائييل ،وأفنري جولوب الباحث يف املركز ،أ ّن إرسائيل تأمل أن تت ّم
عملية انتقال السلطة يف سورية بصور ٍة منتظمة ،بحيث يكون البديل
عن األسد طرفًا براغامت ًّيا مينع غرق سورية يف فوىض مع سيطرة كاملة
للتنظيامت اإلسالمية املتط ّرفة ،كمصلح ٍة إرسائيلية ُعليا( .((1ومع ذلك،
فهناك داخل دوائر صنع القرار يف تل أبيب من يرى أنّه ال يوجد ضامنة
تا ّمة بأ ّن االتفاق سيقلّص فرص الحسم يف الرصاع املتواصل حال ًّيا ،وهذا
عب عنه وزير الدفاع اإلرسائييل موشيه يعلون يف دعوته إىل رضورة
ما ّ
كريس
كل السيناريوهات يف الحسبان ،متوقّ ًعا ألّ ّ
أخذ ّ
يظل األسد يف ّ
(((1
الحكم إىل ٍ
أمد بعيد .
من هنا ،فإ ّن الفرص التي يرصدها اإلرسائيليون يف االتفاق تكتنفها
مخاطر تقلّص حجم الرهان عليها ،وهذا ما يسهم يف متيّز املواقف
كل ما يتعلّق بالشأن السوري.
اإلرسائيلية بانعدام اليقني والرت ّدد يف ّ

ق ّوة أميركا الردعية
ومكانتها اإلقليمية
لقد مثّل التحالف مع الواليات املتحدة ،إحدى ركائز العقيدة األمن ّية
اإلرسائيلية ،بسبب عوائدها الكبرية عىل األمن القومي اإلرسائييل،
وانطلقت النخب التي تعاقبت عىل إدارة شؤون الحكم يف إرسائيل
 15املرجع نفسه.
 16عاموس يادلني ،أفبنري جولوب" ،تعرفوت تسفئيت أمريكايت بسوريا – إلؤور
تخليت إسرتاتيجيت رحفاه فلو راك كبوعلت عنيشا" ( تدخّل عسكري أمرييك يف سورية
محصلة إسرتاتيجية واسعة وليس عملية عقابية فحسب) ،مبات عال ،عدد ،459
عىل ضوء ّ
(،)2013/8/28
http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=11962
 17هذا ما نقلته عنه يف كرميال منشه ،املراسلة العسكرية لشبكة اإلذاعة العربية الثانية،
صباح .2013/9/23
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االتّفاق الروسي األميركي لنزع الكيماوي السوري في ضوء خريطة المصالح اإلسرائيلية

من افرت ٍ
اض مفاده أنّه كلّام حافظت الواليات املتحدة عىل ق ّوة ردعها
العاملية ومكانتها اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط ،فإ ّن هذا ميثّل
مصلحة إسرتاتيجية عليا للدولة العربيّة( .((1ويوضح إفرايم عنبار،
مدير مركز "بيغن  -السادات للدراسات اإلسرتاتيجية" التابع لجامعة
أساسا يف
بارإيالن ،أ ّن ق ّوة ردع الواليات املتحدة العاملية تؤث ّر ً
مكانتها يف منطقة الرشق األوسط التي تؤث ّر بدورها يف ق ّوة الردع
اإلرسائيلية(.((1

ونظ ًرا الختالف النخب اإلرسائيلية الواضح يف تقييم سلوك أوباما
ملف السالح الكياموي السوري وتداعياته عىل ق ّوة الردع
تجاه ّ
األمريكية العاملية ،وتأثريها يف األمن القومي اإلرسائييل ،فإنّنا سنعرض
لحجج ثالثة ت ّيارات إرسائيلية ،هي :ت ّيار اهت ّم بتوجيه النقد للسلوك
اإلرسائييل و َع ّد سلوك إرسائيل أسهم يف تقليص مكانة الواليات
املتحدة وتهاوي ق ّوة ردعها؛ وت ّيار ثانٍ ركّز عىل تبيان دواعي القلق
من سلوك الرئيس أوباما؛ وت ّيار ثالث ميتدح أمناط تعاطي أوباما مع
امللف السوري ،ويراه يخدم املصلحة اإلرسائيلية.
ّ

تيّار منتقدي السلوك اإلسرائيلي

من هنا ،فقد اهت ّم اإلرسائيليون بدراسة املسار الذي قطعته اإلدارة
األمريكية حتّى الوصول إىل االتّفاق الرويس األمرييك ،ومدى تأثريه يف
واقع ق ّوة ردع الواليات املتحدة ومكانتها اإلقليمية.
ويرى يادلني وجولوب أ ّن أحد األسباب الرئيسة التي دفعت إرسائيل
لتغيري موقفها وتأييد الحلول الدبلوماسية ألزمة السالح الكياموي
ميس بق ّوة ردع
السوري ،هو خشيتها أن تفشل الرضبة األمريكية ،ما ّ
الواليات املتحدة ومكانتها العاملية واإلقليمية ،وهذا ما يؤث ّر سل ًبا يف
املس بق ّوة الردع األمريكية
األمن القومي اإلرسائييل ،عىل اعتبار أ ّن ّ
للمس بق ّوة الردع اإلرسائيلية(.((2
سيؤ ّدي ّ
 18انظر :رؤفني بيدهتسور" ،تربوت هبيطحون هيرسائيليت ،مكورتيها فشبعتا عىل
هدموكراتيا هيرسائيليت" (ثقافة األمن اإلرسائيلية ،مصادرها وتأثريها يف الدميقراطية
اإلرسائيلية) ،مجلّة بوليتكا ،عدد( ،46مايو  ،)2002ص.46-15
 19يرى عنبار أ ّن ق ّوة الردع اإلرسائيلية ال ترتبط بق ّوتها العسكرية وقدرتها عىل حسم
الحروب واملواجهات املحدودة فقط ،بل تتأث ّر أيضً ا مبكانة الواليات املتحدة يف املنطقة.
أي
وبحسب عنبار ،فإ ّن االنطباع السائد بأ ّن الواليات املتحدة لن ّ
تتخل عن إرسائيل يف ّ
رصا مركزيًّا يف الردع اإلرسائييل ،ويجعل الدول األخرى تأخذ ذلك
مواجهة ميثّل بح ّد ذاته عن ً
بعني االعتبار لدى وضعها مسألة التصعيد مع إرسائيل عىل جدول أعاملها .انظر:
Efraim Inbar, The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National Security,
Mideast Security and Policy Studies No. 95, The Begin-Sadat Center For
Strategic Sudies.
 20عاموس يادلني ،أفنري جالوب ،املرجع نفسه.

يرى هذا الت ّيار أنّه يجب ألّ يجري تقييم السياسة األمريكية تجاه سورية
من زاوية املصالح اإلرسائيلية ،بل من زاوية املصالح األمريكية ،وأنّه عىل
الحكومة اإلرسائيلية إعادة تقييم سياساتها التي تسهم – كام يرون  -يف
تقليص قدرة اإلدارة األمريكية عىل القيام بدورها الريادي يف العامل .ويرى
هؤالء أنّه قد جرى انتخاب أوباما للوفاء بربنامجه االنتخايب الذي تع ّهد
ٍ
مواجهات
فيه باالنسحاب من العراق وأفغانستان ،وتج ّنب التو ّرط يف
عسكرية ،يف
مناطق ليست فيها للواليات املتحدة مصالح وجودية .ويرى
َ
الكاتب اإلرسائييل رون مايفرغ أ ّن سياسة أوباما القامئة عىل تقليص
التدخّل الخارجي قد أتت أكلها عىل الصعيد االقتصادي ،إذ تعاظم حجم
قطاع الطاقة يف الواليات املتّحدة ،كام أ ّن تقليص النفقات األمن ّية أسهم
يف تقليص مستويات البطالة ،وع ّزز واقع حياة الطبقة الوسطى ،ومتكّنت
اإلدارة من التغلّب عىل مشكلة الفائض يف إنتاج الس ّيارات( .((2ويرى
مايفرغ أ ّن تآكل ق ّوة الردع األمريكية قد جاء نتاج االستخدام املفرط
للق ّوة الذي ات ّسم به عهد جورج بوش االبن ،وليس بسبب ميول أوباما
االنعزال ّية .وهناك من يرى أ ّن فزع نتنياهو من تو ّجهات أوباما لتقليص
دور الواليات املتحدة يف مواجهة التح ّديات التي تعرتض العامل يرجع
إىل إخفاقه يف إدراك مغزى التح ّوالت التي شهدها العامل ،وال س ّيام امللل
خاصة من
الذي أصاب الغرب بصور ٍة عا ّمة والواليات املتّحدة بصور ٍة ّ
التو ّرط يف الحروب ،لذا فهو غري قادر عىل سرب أغوار ميل أوباما لتفضيل
الحلول الدبلوماسية عىل سواها( .((2ويصل بعض املعلّقني اإلرسائيليني
وسهل بالواقع
أهل ً
 21رون مايفرغ" ،بروخيم هبائيم ملتسيئوت هعوالميت هحدشاه" ( ً
العاملي الجديد) ،ذي بوست،)2013/9/23(،
http://www.thepost.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=EE&0r9VQ=EFHKM
تعب عنه الكاتبة أرئيال ملميد ،انظر :أرئيال ملميد" ،نتنياهو لو مفني سفات
 22هذا ما ّ
روحاين فأوباما" (نتنياهو ال يتقن لغة روحاين وأوباما) ،واي نت،)2013/9/25( ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4433354,00.html
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إىل أن يح ّمل نتنياهو قد ًرا من املسؤولية عن تراجع مكانة الواليات
املتحدة اإلقليمية؛ إلرصاره عىل رفض قيام دولة فلسطينية حقيقية ،ما
قلَّص من صدق ّية واشنطن بوصفها وسيطًا نزي ًها لدى العرب ،وهذا
أسهم بدوره يف ثني أوباما عن التح ّرك بصور ٍة فاعلة إلحباط املرشوع
النووي اإليراين(.((2

تيّار القلقين من السلوك األميركي
يرى القلقون أنّه عىل الرغم من أ ّن النظام السوري بدا موافقًا عىل
ظل تهديد أمرييك بش ّن عملٍ عسكري عىل
نزع سالحه الكياموي يف ّ
سورية ،ففي املقابل ظهر بجالء أ ّن اإلدارة األمريكية كانت مرت ّددة
إىل ح ٍّد كبري يف خطواتها تجاه األسد ،عالو ًة عىل بروز حجم املعارضة
الجامهريية الواسعة داخل الواليات املتحدة للتدخّل يف الشأن
السوري ،عىل اعتبار أ ّن الرأي العا ّم األمرييك الذي تويل إدارة أوباما
كل
اهتام ًما كب ًريا بتو ّجهاته ،ال يزال متأث ّ ًرا بتجربة التو ّرط األمرييك يف ٍّ
من العراق وأفغانستان .وهناك من يرى أ ّن الرت ّدد األمرييك يف مهاجمة
نظام األسد قد أوصل رسال ًة سلبية لحلفائه يف طهران ،مفادها أنّه
أقل قدر من املخاوف بر ٍّد
ظل ّ
بإمكانهم تطوير برنامجهم النووي يف ّ
عسكري أمرييك.
وإذا أُخذ بعني االعتبار أ ّن املخاطر الناجمة عن فتح مواجهة مع
إيران ستكون أكرب من تلك الناجمة عن مواجهة النظام السوري ،فإ ّن
القلقني يف الجانب اإلرسائييل يرون أ ّن تر ّدد إدارة أوباما وتو ّجهات
الرأي العام األمرييك سيش ّجع اإليرانيني عىل تح ّدي الواليات املتحدة،
بحيث يدفعها ملواصلة تطوير برنامجها النووي ،عىل الرغم من
حجم املعاناة الناجمة عن العقوبات االقتصادية التي فرضها الغرب
23 Barak Ravid, Obama’s package deal: Nuke-free Iran for Palestinian
state, Sep. 24, 2013, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.
premium-1.548884
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عىل إيران( .((2ووفقًا لهذا التقييم ،فإ ّن سلوك أوباما تجاه الكياموي
السوري ش ّع ضعفًا ،ولسان حال القلقني يقول :إذا كان قد رفض
إرسال طائراته ملهاجمة سورية فإنّه سيكون أكرث تر ّد ًدا بالنسبة إىل
ٍ
مواجهات عسكرية
إيران .وهناك من يرى أ ّن الحذر من خوض غامر
بسبب آثار تجارب إدارة بوش االبن ،يدفع أوباما إىل تفضيل الخيارات
الدبلوماسية عىل غريها من الحلول ،وهو ما دفع البعض إىل التحذير
من إمكانية حدوث تقارب إيراين  -أمرييك ،مشريين يف هذا السياق
التوصل إىل
إىل أ ّن أوباما يلفت أل ّول م ّرة إىل دور إيران "اإليجايب" يف ّ
اتّفاق تجريد سورية من السالح الكياموي .ويرفض أوري إليتسور،
رئيس ديوان رئيس الحكومة اإلرسائيلية سابقًا ،ورئيس تحرير صحيفة
"مكور ريشون" اليمينيّة إشارات الرئيس أوباما إىل أ ّن سلوكه تجاه
إيران سيكون مختلفًا عن سلوكه تجاه سورية ،ويرى إليتسور أ ّن
سلوك أوباما تجاه نظام األسد ّ
دل عىل أنّه عندما يه ّدد فهو ال يقصد
تنفيذ تهديده ،وهذا ما سيدفع نحو تآكل ق ّوة الردع األمريكية(.((2
وقد وصل األمر ببعض الباحثني اإلرسائيليني إىل ح ّد التحذير من أ ّن
السلوك األمرييك تجاه سورية سيؤث ّر سل ًبا يف مكانة إرسائيل اإلقليمية
تحسنت بعد عزل الرئيس املرصي محمد مريس ،عىل اعتبار أ ّن
التي ّ
ثقة حلفاء الواليات املتحدة العرب بدورها قد تراجعت بسبب تر ّدد
املس مبكانة أمريكا اإلقليمية ،ما
الرئيس أوباما ،وهو ما قد يؤ ّدي إىل ّ
(((2
املس مبكانة إرسائيل ذاتها ومصالحها .
سيؤ ّدي يف النهاية إىل ّ
وعىل الرغم من دواعي الحذر التي يقتضيها التعامل الدبلومايس بني
ٍ
انتقادات علنية
القيادتني اإلرسائيلية واألمريكية ،والتي ال تسمح برتديد
لسلوك اإلدارة األمريكية ،فإنّه ميكن القول إ ّن القادة اإلرسائيليني أقرب
امللف السوري.
إىل معسكر القلقني من تداعيات التعاطي األمرييك مع ّ
إذ تسود خشية يف دوائر صنع القرار يف تل أبيب من تراجع أوباما
عن وفائه بالتزامه املعلَن مبنع إيران من امتالك سال ٍح نووي ،وهذا
يعبون عن هذا املوقف ،انظر مثال :نداف
 24هناك الكثري من الباحثني اإلرسائيليني الذين ّ
تبي أ ّن مسدّس أوباما
إيال" ،هإكداح هتعون شل أوباما هتجاله كإكداح ريك ملداي" (لقد ّ
فارغ جدًّا) ،معاريف)2013/9/24( ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/508/966.html?hp=1&cat=479&loc=2
 25أوري إليتسور" ،بوتن فيس أوباما" (بوتن يف مواجهة أوباما) ،معاريف،)2013/9/13( ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/508/006.html?hp=1&cat=479&loc=8
 26يتب ّنى هذه النظرة يهودا بلنغا ،الباحث يف "مركز بيغن  -السادات للدراسات
اإلسرتاتيجية" ،الذي يؤكّد أ ّن أوباما نجح يف زعزعة ق ّوة الردع األمريكية ،انظر :يهودا
بلينغا" ،مبلحام هكراه هحدشاه روسيا منتسحت" (لقد انترصت روسيا يف الحرب الباردة)،
معاريف،)2013/9/10(،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/505/939.html?hp=1&cat=479
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ما وجد تعبريه يف مامرسة رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
ضغوط مبطنة عىل اإلدارة األمريكية عرب تلميحه بش ّن عملٍ عسكري
منفرد ض ّد إيران ،إلدراكه أ ّن إدارة أوباما ترى يف مثل هذا العمل
مصدر تهديد ملصالح الواليات املتحدة يف املنطقة والعامل( .((2إ ّن أحد
دواعي القلق اإلرسائييل من انعكاسات سلوك أوباما "السلبية" يف
امللف اإليراين ،هو الشكوك السائدة
امللف السوري عىل التعاطي مع ّ
ّ
يف إرسائيل بخصوص قدرة الجيش اإلرسائييل مبفرده عىل توجيه رضبة
عسكرية ميكن أن تحبط املرشوع النووي اإليراين(.((2

ومل يقترص القلق اإلرسائييل من التو ّجهات االنعزالية عىل الباحثني
واملعلّقني ،بل تع ّداه إىل دوائر صنع القرار؛ إذ وقف وزير الشؤون
اإلسرتاتيجية واالستخبارات والعالقات الدولية يوفال شطينتس مل ًّيا
أمام ترصيح الرئيس أوباما بأ ّن الواليات املتحدة لن تواصل لعب
"رشطي العامل" ،مح ّذ ًرا من التداعيات السلبية عىل إرسائيل يف
دور
ّ
أي سياسات "تيش بتو ّجهات انعزال ّية"( .((3ويقرتح
حال جرى تب ّني ّ
شطينتس عىل اإلدارة األمريكية منوذج عمل يدحض االت ّهامات املو ّجهة
لها باالنعزال ّية ،عرب رفد تح ّركاتها عىل الساحة الدولية بتح ّر ٍ
كات
عسكرية "مصداقة" ّ
تدل عىل أ ّن الواليات املتحدة عندما ته ّدد بعملٍ
عسكري ما فإنّها بالفعل تقصد ما تقول( .((3ويصل البعض يف إرسائيل
إىل ح ّد التعبري عن "اليقني" بأنّه مل يعد باإلمكان وقف التآكل يف
مكانة الواليات املتحدة الدولية واإلقليمية ،وأ ّن العامل كلّه بات يشكّك
يف قدرة الواليات املتحدة عىل مواصلة قيادة العامل ،محذّرين من أ ّن
مكانة إرسائيل الدولية ستتع ّرض للرضر أيضً ا ج ّراء هذا الواقع(.((3

 27يف معرض تأكيده عىل رضورة اعتامد إرسائيل عىل نفسها يف مواجهة املرشوع النووي
اإليراين يف أعقاب الصفقة ،اقتبس نتنياهو ما جاء يف سفر "اآلباء" يف التلمود ،العبارة التالية:
"אם אין אני לי ,מי לי؟" ،ومعناها الحريف" :إذا مل أكن أنا لنفيس ،فمن يكون يل".
عب عنه أمنون أبراموفيتش ،كبري املعلّقني يف قناة التلفزة اإلرسائيلية الثانية،
 28هذا ما ّ
ٍ
قيادات عسكرية إرسائيلية تشكيكها يف قدرة تل أبيب عىل
مساء  ،2013/9/20عندما نقل عن
تسديد رضبة عسكرية قادرة عىل إجهاض الربنامج النووي اإليراين ،عالو ًة عىل تشكيكها يف
قدرة املجتمع اإلرسائييل عىل تح ّمل تبعات ر ٍّد من إيران وحزب الله .انظر أيضً ا :يويس ميلامن،
"هعوالم كفار لو مأمني شيرسأئيل تتكوف بإيران" (العامل مل يعد يعتقد أ ّن إرسائيل ستهاجم
إيران) ،ذي بوست،)2013/9/29( ،
http://www.thepost.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=EE&0r9VQ=EFKFD
 29يورام إيتنغر" ،سوريا اشغيئوت أمريكيوت إسرتاتيجيوت" (سورية أخطاء أمريكية
إسرتاتيجية) ،إرسائيل اليوم،)2013/9/11( ،
http://www.israelhayom.co.il/opinion/117237
عب عن هذا املوقف ،الباحث يف العالقات األمريكية اإلرسائيلية أبراهام بن تسفي،
30
ّ
انظر :أبراهام بن تسفي" ،أوباما هنيف ديجل لفان" (أوباما رفع الراية البيضاء) ،إرسائيل
اليوم،)2013/9/25( ،
http://www.israelhayom.co.il/opinion/119105

 31ليئور مزراحي" ،دباريم رشؤيم ممرساد روش هممشال ،هسار يوفال شطينتس" (األشياء
التي ترى من ديوان رئيس الوزراء ،الوزير يوفال شطينتس) ،إرسائيل اليوم،)2013/9/19( ،
http://www.israelhayom.co.il/article/117817
"كل الخيارات متاحة
 32عىل سبيل املثال ،يقلّل شطينتس من أهمية مقولة أوباما إ ّن ّ
عىل الطاولة يف التعامل مع النووي اإليراين" ،ويرى أ ّن منح هذا التهديد الصدقية يفرض عىل
الواليات املتحدة إرسال حاملتَي طائرات إىل مياه الخليج.
 33هذا ما يذهب إليه الكاتب اإلرسائييل بن كاسبيت الذي يرى أ ّن سلوك أوباما عىل
الصعيد الدويل أشبه مبوظّف خدمة اجتامعية ،وليس زعيم الدولة األكرب يف العامل ،انظر :بن
كسبيت" ،حورس هنسيون هبتسوعي شل أوباما سيبخ أوتو عموك ببتسا هسوريت" (تجربة
أوباما التنفيذية و ّرطته يف املستنقع السوري) ،ذي بوست،)2013/9/10( ،
http://www.thepost.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=EE&0r9VQ=EFDFF
بكل ما جاء يف االتفاق ،وأنّه لن يلجأ إىل رشاء
 34يتوقّع بروم وفريدمان أن يلتزم األسد ّ
الوقت إلدراكه هامش املناورة الواسع املتاح ألوباما ،انظر :شلومو بروم ،دفيد برفامن" ،شيرب
هنيشك هكيمي بسوريا :بديرخ لبرتون مديني؟" (هل أزمة السالح الكياموي السوري يف
لحل سيايس؟) ،دورية مبات عال ،عدد  ،446مركز أبحاث األمن القومي اإلرسائييل،
طريقها ٍّ
(،)2013/9/12
http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=95&incat=&read=12045

وما يفاقم الشعور بالقلق لدى املتو ّجسني يف إرسائيل تجاه دالالت
امللف السوري
اإلسرتاتيجية األمريكية أنّهم يرون يف سياسة أوباما تجاه ّ
الكف عن لعب
مؤشا واض ًحا عىل تب ّني تو ّجهات انعزالية ،ترمي إىل ّ
ًّ
دور "رشطي العامل" وانكفاء الواليات املتحدة عىل ذاتها ،واالهتامم
متس
بشؤونها الداخلية ،ما دام األمر ال يتعلّق بتهديدات "وجودية" ّ
مصالحها .ومن األمثلة التي يسوقها القلقون للتدليل عىل التو ّجهات
االنعزالية لإلدارة األمريكية حقيقة أ ّن أوباما بات مينح لألمم املتحدة
دو ًرا أكرب يف حال املشاكل العاملية عىل حساب الواليات املتحدة ،تيّار المتفائلين
وتب ّني إسرتاتيجية "القيادة من الخلف" عرب االستعانة بوكالء(.((2
لكن يف مواجهة القلقني ،هناك من يرى أ ّن أوباما نجح يف االختبار
مؤش ٍ
لقد مثّل ما جاء يف خطاب أوباما األخري يف األمم املتحدة ّ
ات السوري نجا ًحا كب ًريا .ويرى الباحثان الجرنال شلومو بروم ودفيد
امللف السوري ،ومتثّل ً
تع ّزز مخاوف القلقني من سلوكه يف ّ
دليل فريدمان من "مركز أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل أنّه بخالف
آخر عىل رغبته يف النأي بالواليات املتحدة عن مواصلة لعب دورها االنطباع السائد يف إرسائيل فإ ّن "اإلذعان" السوري وموافقة النظام
بوصفها ق ّوة عظمى يف العامل ،بصور ٍة تيش بعدم قدرتها عىل مواصلة عىل نزع سالحه الكياموي مل يتس ّنيا إال بعد أن أدرك النظام وع ّرابه
تبي أ ّن
تح ّمل عبء املسؤولية عن النظام العاملي ،وأ ّن أقىص طموح أوباما الرويس أ ّن أوباما جا ّد يف ش ّن عملٍ عسكري "مصداق" ،إذ ّ
كل التوقّعات( .((3ويلفت بروم وفريدمان
هو العمل مع املجتمع الدويل اعتام ًدا عىل الوسائل الدبلوماسية( .((3نجاح سياسة أوباما فاق ّ
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األنظار إىل حقيقة أ ّن أوباما مل يطلب نزع السالح الكياموي السوري،
بل طالب النظام بعدم استخدامه يف حربه ض ّد الث ّوار .وهناك من
يرى أنّه يجب ألّ يجري استخالص استنتاجات "خاطئة" من سلوك
امللف السوري بشأن سلوكه املستقبيل تجاه إيران .ويرى
أوباما يف ّ
هؤالء أ ّن تر ّدد أوباما يف استخدام الق ّوة املسلّحة ض ّد سورية جاء
معني بإضاعة ما لديه من إمكانيات ورشعية يف مواجهة
ألنّه غري
ّ
قضية هامشية ،يف حساب املصالح اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة ،مثل
الكياموي السوري ،وهو ي ّدخر الق ّوة العسكرية لتوظيفها يف مواجهة
إيران ،إذا اقتىض األمر يف النهاية .وبخالف القلقني ،فإ ّن املتفائلني
يرون أ ّن الرسالة األمريكية وصلت بق ّوة ،وأنّها السبب الرئيس وراء
ما يس ّمونه "هجمة االعتدال" اإليرانية ،مشريين إىل أ ّن إيران ستكون
حريصة عىل وفاء األسد بالتزاماته يف االت ّفاق ،عىل اعتبار أ ّن فشل
االتفاق سيع ّزز فرص تو ّجه واشنطن لش ّن رضبة عسكرية عىل طهران،
مع التأكيد عىل أ ّن ما ساعد عىل استيعاب القيادة اإليرانية الجديدة
الرسالة األمريكية حقيقة أ ّن نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه أوباما
نجح يف تهاوي االقتصاد اإليراين( .((3وهناك سبب آخر يدعو املتفائلني
التوصل إىل اتّفاق نزع الكياموي الرويس،
لالحتفاء بدور أوباما يف
ّ
وهو الحفاظ عىل املصالح اإلرسائيلية داخل الواليات املتحدة .ويرى
التوصل إىل االتّفاق الرويس
وزير القضاء األسبق يويس بيلني أنّه لوال ّ
األمرييك لتلقّت منظمة "أيباك" ،أه ّم منظّامت اللويب اليهودية وأقواها
يف الواليات املتحدة ،رضب ًة قويّة؛ إذ أخذت عىل عاتقها مه ّمة إقناع
أعضاء الكونغرس بقرار أوباما ش ّن رضبة عسكرية عىل سورية ،يف
كل الدالئل تشري إىل أنّها ستفشل يف مسعاها بسبب إدراك
حني كانت ّ
أعضاء الكونغرس حجم املعارضة الجامهريية لقرار ش ّن الرضبة؛ وهذا
ما كان سيؤث ّر يف ق ّوة الردع الكبرية التي كانت تحظى بها املنظمة يف
رضر مصالح إرسائيل أيضً ا(.((3
الساحة الداخلية األمريكية ،ما يعني ت ّ
واستدرك بيلني أنّه حتّى لو نجحت "أيباك" يف مترير قرار يف الكونغرس
لفائدة الرضبة ،فإ ّن هذه الخطوة ستعقّد أوضاع إرسائيل الدولية ،عىل
اعتبار أ ّن العامل يرى يف "أيباك" الذراع الطوىل إلرسائيل يف الواليات
املتحدة ،ما يجعل الكثريين يرون يف دفع هذه املنظّمة نحو توجيه
رضبة لسورية عىل أنّه تح ّرك إرسائييل مبارش ،وسيادة هذا االنطباع
 35هذا ما يصل إليه املعلّق العسكري رون بن يشاي ،انظر :رون بن يشاي" ،هنسيون
هنوآش شل بوتني لتسيل إت أسد" (محاولة بوتني اليائسة إلنقاذ األسد) ،واي نت،)2013/9/9( ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4427688,00.html
 36يويس بيلني" ،لو لجرور يرسائيل لكلحت" (ال تج ّروا إرسائيل إىل املستنقع) ،إرسائيل
اليوم،
http://www.israelhayom.co.il/opinion/115257
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أي دور
رض بإرسائيل أل ّن مصلحة الدولة العربية تتمثّل يف عدم إبراز ّ
ت ّ
لها يف ما يحدث يف سورية( .((3من هنا ،فإ ّن االتفاق الرويس األمرييك
بشأن نزع السالح الكياموي سحب الرضبة العسكرية بوصفها خيا ًرا
حافظًا ملصالح إرسائيل يف الواليات املتحدة ،ومنع حدوث املزيد من
تآكل مكانتها الدولية.

الدور الروسي
التوصل إىل ات ّفاق نزع
لقد استأثر الدور الذي قامت به روسيا يف
ّ
السالح الكياموي ،بقد ٍر كبري من الجدل اإلرسائييل الذي دار حول
االتفاق ،وال س ّيام عىل صعيد دالالت هذا الدور وآثاره يف املصالح
اإلرسائيلية .وقد ساد رأيان أساسيان؛ أحدهام يرى أ ّن إحياء الدور
يغي كث ًريا من واقع موازين القوى
الرويس يف املنطقة وتعاظمه لن ّ
العاملية ،مبعنى أنّه لن يؤث ّر سل ًبا يف احتكار الواليات املتحدة دور
القطب األوحد يف العامل دون منازع ،وعليه ،فإ ّن الدور الرويس ال
يؤذن بحدوث تح ّو ٍل قد يؤث ّر سل ًبا يف إرسائيل ،بل قد يساعد تل أبيب
عىل تحقيق مصالحها .ويف املقابل ،هناك من رأى أ ّن استعادة روسيا
دورها ستؤث ّر سل ًبا يف املصالح اإلرسائيلية ،وسيرتافق مع الدفع ٍ
مبزيد
من املخاطر أمام الدولة العربية .وسنحاول مناقشة حجج الطرفني.

تيّار المتفائلين
يرى يوفال شطينتس ،وزير الشؤون اإلسرتاتيجية واالستخبارات
والعالقات الدولية اإلرسائييل ،أنّه ال م ّربر للقلق من الدور الرويس يف
االت ّفاق ،مش ًريا إىل أ ّن العالقة الروسية اإلرسائيلية يحكمها خليط من
املح ّددات ،عىل رأسها العالقات االقتصادية النشطة والتعاون األمني،
عالو ًة عىل استمرار حوار إسرتاتيجي ف ّعال بني الجانبني ،عىل الرغم من
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عالقات تحالف مع الروس .يف الوقت ذاته ،هناك مخاوف من أن
تتّجه موسكو إلعاقة مساعي إرسائيل الهادفة إىل إحباط املرشوع
النووي اإليراين ،عرب وضع املزيد من العراقيل التي تحول دون ات ّخاذ
املزيد من القرارات يف مجلس األمن الهادفة لتضييق الخناق عىل
النظام يف طهران ودفعه للتنازل عن برنامجه النووي(.((4

امللف النووي اإليراين( .((3ويرى شطينتس
اختالفهام الواضح يف مجال ّ
أ ّن "من الغباء" تجاهل الدور الرويس العاملي ،مش ًريا إىل أ ّن روسيا
الحل وليس جز ًءا من
امللف السوري بصفتها جز ًءا من ّ
رصفت يف ّ
ت ّ
اإلشكالية" ،وأنّها قامت بخطو ٍة يفرتض أن تسهم يف تعزيز السلم
واألمن اإلقليمي والعاملي ،ونحن نتوقّع أن تحرص روسيا تحدي ًدا عىل
تنفيذ االتفاق حفاظًا عىل سمعتها الدولية" .وهناك من يرى أ ّن سعي
روسيا لتعزيز مكانتها الدولية سيدفعها تحدي ًدا إللزام األسد بالوفاء مبا
التزم به يف االت ّفاق ،عىل اعتبار أ ّن األمر مينح القيادة الروس ّية صدق ّية
أكرب يف الساحة الدولية( .((3ويرى سفري إرسائيل األسبق يف واشنطن
زملان شوفال أ ّن القواسم املشرتكة بني إرسائيل والواليات املتحدة من
جهة وروسيا من جه ٍة أخرى أكرب من مواطن االختالف ،وال س ّيام
ظل حقيقة أ ّن األطراف الثالثة يساورها القلق نفسه من خطر
يف ّ
وبخاصة جبهة النرصة ،إىل جانب التقاء مصالح
الجامعات السلف ّية،
ّ
الروس واألمريكيني واإلرسائيليني يف عدم بروز ق ّوة إسالمية قويّة يف
ٍ وال ّ
شك يف أ ّن أبرز دواعي القلق من الدور الرويس ،هو إشارة بوتني
للمس بصورة
املنطقة ،وبالتايل ال يتوقّع أن توظّف روسيا دورها
ّ
إىل أ ّن نظام األسد ط ّور السالح الكياموي ر ًّدا عىل تطوير إرسائيل
مبارشة أو غري مبارشة ،مبصالح إرسائيل(.((4
السالح النووي؛ إذ يخىش القلقون أن ميثّل هذا الترصيح تح ّو ًل يفيض
إىل طرح املرشوع النووي اإلرسائييل يف بؤرة االهتامم العاملي ،مبا
تيّار القلقين
يقلّص من قدرة إرسائيل عىل مواصلة طرح املرشوع النووي اإليراين
ويف مواجهة املتفائلني ،هناك من رأى أ ّن الدور الرويس الحاسم يف
بوصفه مصد َر تهديد لألمن العاملي(.((4
التوصل إىل ات ّفاق نزع السالح الكياموي يجب أن يثري قلقًا إرسائيل ًّيا
ّ
عميقًا ألنّه ي ْؤذن بتح ّو ٍل كبري قد يفيض إىل عودة نظام القطبية
الثنائية ،يف ّ
ظل تو ّجه إدارة أوباما لتقليص دورها العاملي .ويحذّر الخالصة
هؤالء من أن تؤ ّدي عودة الروس النشطة للمنطقة إىل عملية إعادة
اصطفاف إقليمي ،تؤ ّدي إىل بلورة تحالف متجانس يعتمد يف األساس عىل الرغم من وضوح خريطة املصالح اإلرسائيلية يف سورية ،ال تبدو
ظل عدم وجود إرسائيل واثقة من آل ّيات التح ّرك التي ات ُّبعت ،والتي ميكن أن تتّبع يف
عىل املركب الشيعي ،تقوم روسيا بدور الراعي له ،يف ّ
تحالف مقابل ميكن أن ميثّل ر ًّدا مالمئًا ،ما يزيد من األعباء عىل كاهل املستقبل لتحقيق هذه املصالح ،ما جعل القيادة اإلرسائيلية مرت ّددة
التوصل إىل االت ّفاق الرويس
ظل مظاهر عدم الرغبة يف يف رسم سياساتها تجاه سورية بعد
ّ
إرسائيل( .((4ويشري القلقون إىل أنّه يف ّ
التدخّل يف شؤون املنطقة التي تبديها إدارة أوباما ،فمن غري املستبعد األمرييك ،وذلك لألسباب التالية:
أن يفقد حلفاء الواليات املتحدة العرب الثقة فيها ويتّجهوا لنسج أ ّو ًل :ليس بوسع إرسائيل العمل بصورة منفردة لتحقيق خريطة
مصالحها يف سورية ،بل إ ّن تحقيق هذه املصالح يتطلّب منها تقليص
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مظاهر تدخّلها يف الشأن السوري ،وهو ما يعني اعتامد تل أبيب عىل أن تحدث تح ّوالت ت ْربك الحسابات اإلرسائيلية ،وتفاقم من حالة
انعدام اليقني التي تتّسم بها سياسات تل أبيب.
قوى أخرى بإمكانها التأثري يف املشهد السوري.
راب ًعا :تسعى إرسائيل بوضوح إىل أن يجري تصميم التح ّرك الدويل ض ّد
امللف النووي اإليراين مبا
النظام السوري بصور ٍة تؤث ّر يف التعاطي مع ّ
يخدم مصالحها .لكن يف املقابل ،فإ ّن متطلبات مواجهة النووي اإليراين
تختلف اختالفًا كب ًريا عن متطلّبات التعاطي مع النظام السوري ،عالو ًة
عىل أ ّن سلوك النظام اإليراين يف املحافل الدولية ،وال سيّام بعد انتخاب
الرئيس حسن روحاين يعقّد األمور أمام إرسائيل ويقلّص من دافعية
القوى الدولية األخرى لتب ّني موقفها منه.

ثان ًيا :عىل الرغم من عالقات التحالف التي تربط إرسائيل والواليات
املتحدة ،ومع وجود بعض مظاهر التقاء املصالح بني إرسائيل والقوى
الدولية األخرى املؤث ّرة يف املشهد السوري ،وال س ّيام روسيا ،فإ ّن هذا
ال يعني بحال من األحوال تطابق االعتبارات التي تحكم إرسائيل من
جهة وهذه القوى ،بل تتضارب االعتبارات يف بعض األحيان ،وهذا
بح ّد ذاته يعقّد قدرة إرسائيل عىل تحقيق مصالحها يف سورية،
بكل ما
ويجعل سياساتها تجاه دمشق تعاين من حالة انعدام اليقني ،وهذا ما خالصة القول ،إ ّن إرسائيل تطمح أن يلتزم النظام السوري ّ
جاء يف االتفاق الرويس األمرييك لنزع السالح الكياموي ،وأن يجري
قد يح ّول بعض الفرص التي ترصدها تل أبيب إىل مخاطر.
تصميم املشهد السيايس الداخيل السوري مبا ال يشكّل تهدي ًدا لها،
ثالثًا :عىل الرغم من حالة عدم الحسم السائدة يف سورية ،فإ ّن الوضع وتأمل أن يكون االت ّفاق سابقة مت ّهد ٍ
امللف النووي
لتعاط مامثل مع ّ
هناك يف املقابل دينامي ،وال ميكن إلرسائيل وال لغريها التحكّم يف اإليراين .لكن املشكلة التي تواجهها تل أبيب يف طريقها لتحقيق هذه
الظروف السائدة يف القطر السوري ،ما يعني أنّه ليس من املستبعد األهداف ،هي عجزها عن توفري الظروف التي تضمن تحقيقها.

