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. اخلارجية السياسة ذلك يف مبا املهمة، السياسة قضااي ملراجعة وقتا   جديدة حكومة تنصيب يعد الدول من العديد يف
 سبب ذاته حبد وهذا املاضي، العقد يف احلكومات أحزاب عن اجلديدة "اإلسرائيلية" للحكومة املكونة األحزاب ختتلف
 السياسة يف النظر إعادة املاضي العقد مدار على واإلقليمية العاملية العمليات تتطلبذلك  على عالوة ،التقييم إلعادة
 اللعبة: قواعد تغري اليت العوامل العمليات هذه أبرز ومن ،اجلديد الوضع مع والتكيف احلالية

 .والصني املتحدة الوالايت بني الصراع -
 .األوسط الشرق من املتحدة للوالايت التدرجيي االنسحاب -
 اهلش الوضع واستغالل، اإلقليمية االضطراابت من عقد بعد األوسط الشرق يف السياسي اهليكل اهنيار -

 .وتركيا إيران مثل اإلقليمية القوى قبل من والفوضوي
 املتحدة الوالايت يف والسياسية الدميوغرافية التغريات مع األوسط الشرق من املتحدة الوالايت انسحاب تزامن -

 .اليهودية اجلالية يف ذلك يف مبا

. "إلسرائيل" واألمنية اخلارجية السياسة يف الزاوية حجر "إلسرائيل"، املتحدة الوالايت دعم تضعف قد التغيريات هذه
 واألدوات العمل أساليب وحتليل ،"إلسرائيل" ابلنسبة وأمهيتها والعاملية اإلقليمية العمليات هذه تقييم على املقال هذا حيث

 .املصاغة السياسة لتنفيذ والتخطيط اخلارجية، "إسرائيل" لسياسة املتاحة

 املقدمة:  -

 حكومة تشكيل إىل أدت داخلية سياسية تغريات عن انجتة جديدة حتدايت "إسرائيل" تواجه ،2020 عام منتصف يف
 من يتطلب هذا كل،  والدولية اإلقليمية الساحتني يف التغريات وعن املاضي، العقد يف حدثت اليت تلك عن خمتلفة

 الرتكيز مع اآلن، حىت السياسة هذه وجهت اليت األساسية املقدمات تقييم إعادة "اإلسرائيلية" اخلارجية السياسة واضعي
  أساسية: افرتاضات ثالثة على

 دعم إىل ابإلضافة ، املتحدة الوالايت قبل من إلسرائيل"" واألمين السياسي الدعم هو االفرتاض األول: -1
 .املتحدة الوالايت يف اليهودية اجلالية
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 . تضاءلت قد واإلقليمية الدولية األجندة يف الفلسطينية القضية أمهية أن هو الثاين: االفرتاض -2
، الدوليني الفاعلني خمتلف مع معقولة عالقات على حتافظ أن ميكن "إسرائيل" أن هو الثالث: االفرتاض -3

 "إلسرائيل" أمهية ذات مسائل حول الرأي يف اخلالفات من الرغم على ،والصني وروسيا األورويب االحتاد مثل
 .اإليراين النووي والربانمج الفلسطيين "اإلسرائيلي" الصراع أمهها

 استمرار احتمال على اسرتاتيجي "إسرائيلي" لرد حاجة هناك األساسية، االفرتاضات هذه صحة فحص جانب ىلإ
 وسيستمر به ترامب الرئيس به واستمر ،أوابما الرئيس بدأه الذي األوسط الشرق من املتحدة الوالايت انسحاب

 ما يلي: من خالل احملتمل الرد، ويتمثل املقبل العقديف 

 املنطقة يف األمريكية اهليمنة إضعاف يف يتمثل مشاهبا   حتداي   تواجه اليت العربية الدول بعض مع والتعاون احلوار -
 .روسيا مع احلوار وتعميق توسيع يف النظر -
 .مقصود غري صدام منع أجل من تركيا مع احلوار -
 "إلسرائيل": اخلارجية والسياسة الداخلي املسرح -

 التقليدية اليمينية الكتلة تضم حكومة تشكيل مت ،2020-2019 يف "إسرائيل" يف انتخابية محالت ثالث بعد
 سنوات، مع ثالث الكتل بني االئتالف اتفاق ومدة ،الوسط كتلة  ونصف( املتطرفة األرثوذكسية واألحزاب الليكود)

 يف وتشويشاً  اضطراابً  الظروف هذه تولد قدو  شهراً، 18 بعد واخلارجية الدفاع ووزراء الوزراء رئيس يف تغيريات
 جتاه والشخصية األيديولوجية املواقف يف ابالختالفات ستتأثر واليت ،"إلسرائيل" واخلارجية الدفاعية السياسة
 ."إلسرائيل" اخلارجية السياسة على تؤثر اليت األساسية القضااي

 يتشاركون أشكنازي وغايب غانتس بيين اخلارجية والشؤون الدفاع ووزيرا ،نتنياهو بنيامني احلايل الوزراء رئيس كان  لو حىت
 حول االختالف يف يستمرون ورمبا اختلفوا فقد ،النووي إيران برانمج من "إسرائيل" على اخلطر حول مشرتكة نظر وجهة
 السياسية، وعالقاهتا الشامل "اإلسرائيلي" األمن مبفهوم تتعلق وهي، كبرية  اخلالفات هذهو  ،التهديد ذاهل الصحيحة الردود

  خيتلف ال قد ا  أيض هنا ،الغربية الضفة يف األراضي ضم هي أخرى رئيسية قضية، وهناك املتحدة الوالايت مع وخاصة
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 بقيادة لليمني األيديولوجي التوجه يف يشرتكان ال وأشكنازي غانتس لكن املبدأ، حيث من الضم حول الثالثة القادة
 .نتنياهو

 حقيقة إنذلك ف ومع ،عقد من أكثر منذ القائم الوضع عن ا  مهم تغيريا   اخلارجية وزارة يف متفرغ وزير تعيني يعدكما وأنه 
 السياسة مراجعة األمر لزم وإذا مراجعة إجراء يف رغبته حول التساؤل تثري بقليل عام من أكثر خالل منصبه سيرتك أنه

 .ضرورة اجلهد هذا من جتعل أدانه الواردة والدولية اإلقليمية الظروف فإن ذلك ومع ،للنتائج ا  وفق اخلارجية

 اإلقليمي: املسرح -

 العريب العامل جيد كوروان،  فريوس أزمة من عام ونصف ،العريب ابلربيع يسمى ما شهدها اليت االضطراابت من عقد بعد
 عربية دول إىل وسوراي وليبيا اليمن يف الداخلية احلروب اجنّرتحيث  ،مضى وقت أي من أكثر ا  ومشتت مضطراب   نفسه
 خارج الفاعلة واجلهات، السعودية العربية واململكة ومصر وإيران تركيا مثل الرائدة اإلقليمية الفاعلة اجلهاتكما   ،أخرى
 على مباشرة وغري مباشرة عواقب هلا خارجية أطراف وتورط احلروب هذهوإن  ،املتحدة والوالايت روسيا مثل املنطقة

 مع فقط وحوار تنسيق آلية "إسرائيل" لدى بينما سوراي، يف احلرب يف تتدخل وتركيا وروسيا إيران "، كما أنإسرائيل"
 "إسرائيل"، تشمل منطقة يف القضااي من جمموعة يف الروسي فالتدخل ،حمددة مواقف على يقتصر هذا وحىت روسيا،

 "إسرائيل" حرية على احلفاظ مع احلوار هذا لتوسيع حماولة يربر ،املتوسط األبيض البحر شرق حوض ذلك يف مبا
 .املختلفة التقييمات حاالت يف التصرف يف

 بنشاط تركيا تتدخل"، حيث إسرائيل" من ا  ورد اهتماما   يتطلب املنطقة من النائية املناطق يف املباشر الرتكي التدخلإن 
 ،"الرباغماتية" السنية والدول "إلسرائيل" حتدايت يشكل إنه ،املتوسط وشرق وسوراي غزة وقطاع الشرقية القدس يف

 ميك ن الوضع هذا ،األطلسي مشال وحلف األورويب واالحتاد املتحدة والوالايت السعودية العربية واململكة مصر وخاصة
 ،"الرباغماتية" اخلليج ودول إفريقيا مشال يف العربية الدول مع مباشر حوار ذلك يف مبا طرق، بعدة الرد من "إسرائيل"

 إىل تركيا، مع احملتمل احلوار وعيوب مزااي بني املوازنة ذلك مع يتطلب كما  ،حمدودة احلوار هذا مثل جناح فرص أن رغم
 الدول هذه من كل  عالقات يف الصعوابت مراعاة مع مصر ومع وقربص اليوانن مع املستمر "اإلسرائيلي" احلوار جانب

 .تركيا مع
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 شرق غاز منتدى يف مهمة قضية أورواب يف األسواق إىل املتوسط األبيض البحر شرق من الطبيعي الغاز نقل مسألة تعد
 . وغريها ومصر وقربص اليوانن مبشاركة األخرية السنوات يف تطور الذي ، املتوسط

 الضوء يسلطفإن ذلك  حاد، بشكل الطبيعي والغاز النفط أسعار اخنفاض إىل أدت الطاقة، سوق يف العاملية األزمةإن 
 كتلة  إنشاء مثل االسرتاتيجية، أهدافها لتحقيق األمر هذا من االستفادة يف االستمرار على "إسرائيل" قدرة مسألة على
 أساس على الكتلة داخل التعاون وتعزيز ،وتركيا روسيا إحباط يف مصلحة مع املتوسط األبيض البحر شرق دول من

 .والسياحة الطبيعي الغاز

 و"إسرائيل" مصر لتمكني البحر حتت أانبيب خط مد فإن مؤقتة، ظاهرة الطاقة أسعار يف الرتاجع يكن مل إذا
 بديل وجود مع التفكري إعادة يتطلب وهذا اقتصادايً، جمدايً  ليس أورواب إىل الطبيعي الغاز نقل من ولبنان وقربص
 .مصر يفالغاز  تسييل مرافق توسيع وهو واضح

 تفويضات" تكلفة" حتليلوإن  ،الغربية الضفة يف األراضي بضم "إسرائيل" بقرار كبري  بشكل اخلليج ودول األردن سيتأثر
 يف تتحقق لن اليت والفرص اخلطوة، هلذه املعارضة الدول ستتخذها اليت التدابري من كل  االعتبار يف األخذ مع الضم

 االحندار من االستفادة على "إسرائيل" قدرة على القضاء سيؤدي إىل الضم ، فإنكبري  حد إىل الضم بعد ما ظروف
 استقرار يف املسامهة وابلتايل وضعها، حيسن أن ميكن الذي االقتصادي التعاون لتقدمي اجملاورة الدول يف االقتصادي
 ."إلسرائيل" املباشر اجلوار يف أكرب جيوسياسي

 مشاريع على يركز ا  خاص ا  قسم يشمل أن جيب القادم العقد يف اإلقليمي املسرح يف "إسرائيل" مكانة تقييم إعادة إن
، لتنفيذها الدولية املساعدات جذب على القدرة وتقييم واالقتصادية، السياسية جدواها وتقييم اإلقليمي، التعاون ومسائل

 يف الصناعية واجملمعات والسياحة والنقل والطاقة املياه جماالت يف مبادرات" احملتملة املشاريع قائمة تتضمن أن جيب
 ."احلدودية املناطق
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 أخرى أمور بني من يتطلب األزمة هذه من األوسط الشرق خروج ألن ،"إلسرائيل" ا  فرص كوروان  فريوس أزمة ختلق
 الطاقة أمهية على الضوء وسلطت السياحة، مثل مهمة اقتصادية بقطاعات األزمة أضرت ، حيثاإلقليمي التعاون

 .املياه وإمدادات الغذاء، وإنتاج املتجددة،

 التوازن حيسن أن ميكنوالطاقة  والري الشرب مياه توفري يف "إسرائيل" مبساعدة إقليمية خبز سلة إىل األردن حتويل إن
 األحفوري الوقود من املنتجة الطاقة سعر اخنفاض أن من الرغم على ،الفلسطينية والسلطة "إسرائيل"و لألردن االقتصادي

 بسبب األردن يف خاصة مزااي الطاقة هلذه تزال وال الرايح، وطاقة الشمسية الطاقة إلنتاج االقتصادية امليزة من يقلل
 يف اإلنتاج على القائم اجملال هذا يف التعاون سيكونو  ،العام خالل املشمسة األايم وكثرة الصحراوية مساحاهتا اتساع
 .الثالثة االقتصادات جلميع ا  مفيد الفلسطينية والسلطة "إسرائيل" قبل من الطاقة وشراء األردن

بشأن  ،واألردن الفلسطينية والسلطة "إسرائيل" بني السياسي اخلالف بسبب النوع هذا من ومبادرات أفكار تنفيذ يتم مل
 هذه لتحقيق الالزمة واألجواء الظروف سيلغيوهذا  السياسي، االنقسام تفاقم من زيدت أن اشأهن مناليت  الضمعملية 
 اخليارات من االستفادة لفرص ا  تقييم ،ا  أيض والدفاعية اخلارجية السياسة تقييم إعادة تتضمن أن جيب لذلك، األفكار

 إقليمية بيئة لتشكيل استخدامها وإمكانية هلا، دولية مالية مساعدة على احلصول على والقدرة واالقتصادية، السياسية
 "اإلسرائيلية" السياسية العملية يف األدىن احلد كان  مهما التقدم على االحتماالت هذه تعتمدو  "،إلسرائيل" مالءمة أكثر

 شديدة لضغوط تتعرض "إسرائيل" مع ابلتعاون املهتمة العربية الدول فإن التقدم، هذا مثل غياب يفو  ،الفلسطينية
 .واخلارجي الداخلي النقد لتحمل

 ،املنطقة يف األمريكي الوجود تراجع عواقب تقييم على األوسط الشرق إىل املتجددة "إسرائيل" نظرة تركز أن جيب
 على يعتمد ال "إسرائيل" أمن ظاهراي   ،ترامب رائسة خالل وتسارعت أوابما إدارة خالل بدأت اليت العملية وهي

 فقدان عن الناجتة العواقب من واحد جانب سوى ليس هذا لكن املنطقة، يف املتحدة للوالايت املادي الوجود
 ابإلضافة وتركيا، إيران وخاصة اإلقليمية الفاعلة اجلهات تكون أن وهناك احتمال ،ابملنطقة األمريكي االهتمام

 معادية، سوف إىل حمايدة من "إسرائيل" جتاه سياستها ترتاوح اليت وروسيا، الصني مثل أخرى، فاعلة جهات إىل
  اليت للتهديدات يستجيب واقتصاداي   ا  وأمني سياسيا   تقييما   ، وهذا يتطلباألمريكي االنسحاب عن الناجم الفراغ ميأل
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 القدرة يعيق قد ألنه الضم، نتائج مناقشة من ا  جزء ا  أيض االعتبار هذا يكون أن جيبو  ،الظروف هذه يف تظهر قد
 مشرتكة ،اسرتاتيجية - اخلليج ودول واألردن مصر مثل املعتدلة الفاعلة اجلهات مع جنب إىل جنباً  - صياغة على

 .تدرجيياً  كان  مهما املنطقة من األمريكي االنسحاب يسببه قد الذي الضرر لتقليل مصممة

 :الدويل النظام إضعاف -

 األشهر خالل ابلسكان اكتظاظا   األكثر الدول يف الصحية والنظم العاملية الصحة منظمة أن حقيقة شيء، كل  وفوق
 كوروان  وابء ضد منسقة دولية محلة إطالق أو الوقائي، والسلوك اإلجراءات قواعد إنفاذ على قادرة تكن مل املاضية الستة
 من مساعدة دون مستقل بشكل العمل الدول معظم فضلت ، حيثالدويل النظام فشل على الضوء يسلطوهذا 

 مثل االقتصادية القطاعات يف النشاط جتديد علىالدول  تعمل ، حيثاملالية املنظمات ابستثناء الدولية، املنظمات
 االقتصادية، املنظمات أعضاءو  ،األخرى الدول لتصرفات اعتبار دون ذلك، إىل وما والتجارة والسياحة املدين الطريان

 يتجاهلون بينما االقتصادية، املسائل بشأن قرارات يتخذون، (آسيان) آسيا شرق جنوب دول ورابطة األورويب االحتاد مثل
 يف اآلن حىت فشلت اليت الدويل النظام يف الضعف نقاط على قليلة أمثلة جمرد هذه، و األخرى األعضاء الدول سياسة

 .كوروان  فريوس أزمة خلقتها اليت الفوضى منع

 األطراف، متعدد اجملال ويف الثنائية عالقاهتما يف املتحدة والوالايت الصني عظميني، قوتني أكرب تصرفات سامهت كما
 . .والنشر التأليف وحقوق واالتصاالت التجارة تنظيم على الدويل النظام أتثري بعض فقدان يف

 بني الشديدة املنافسة إىل األول املقام يف كوروان  فريوس مكافحة يف مشرتكة دولية جبهة تشكيل يف الفشل يعود
 .القوتني

 :العوملة -

 للتجارة العاملية احلركة حبرية للسماح ختفيفها سيتم للدول واملادية السياسية احلدود أن افرتاض إىل العوملة تطور استند
 .واألشخاص املال ورأس واملعلومات واملعرفة
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 فرض مع الوابء، خالل ا  والحق التاجي الفريوس أزمة قبل والصني املتحدة الوالايت بني املقيدة غري املنافسة تصاعدت
 اليت العوملة مزااي على للمحافظة بدائل عن البحث إىل يؤدي أن وميكن العوملة، توسع يهدد اآلن هذاو  ،متبادلة اهتامات

 .ودية أطر ضمن منها االستفادة تسهل

 :املنافسة بني الصني والوالايت املتحدة )وقوى اقتصادية أخرى( -

للشك حول هدفها األساسي طويل األجل املتمثل يف حتويل حجمها  جماال  ال ترتك اإلسرتاتيجيات املعلنة للقيادة الصينية 
األخرى، أي الوالايت  ةالدميوغرايف واالقتصادي إىل قوة سياسية وعسكرية من أجل حتقيق وضع مساٍو ملكانة القو 

ت إدارة أوابما االسرتاتيجية منذ البداية أدركف ،كل الوسائل مربرة من وجهة النظر الصينية يف هذه احلملة   تقريبا  ، و املتحدة
إدارة وإن  ،الصينية وضرورة مكافحتها وختصيص املوارد هلذا الغرض، حىت على حساب املهام االسرتاتيجية األخرى

أو ألن الصني يف ظل حكومة شي جني  ،سواء بسبب تركيزها على إعادة بناء القوة االقتصادية للوالايت املتحدة ترامب
نية يف حماولة للسيطرة على املزيد من املعاقل االقتصادية، جتد نفسها يف صراع شديد ضد بينغ أصبحت أكثر عدوا

، اليت تعرضت لضغوط شديدة إلجياد الوسيلة الذهبية بني التعاون "إسرائيل"مبا يف ذلك  الصني، مع العديد من الدول
 االقتصادي مع الصني واحلفاظ على تعاون وثيق مع الوالايت املتحدة.

 :القيادة يف الغرب فقدان -

العمليات جارية يف حالة ف ،مل ختلق أزمة الفريوس التاجي العمليات املذكورة أعاله، لكنها أدت ابلتأكيد إىل تكثيفها
لقد أضاف الرئيس ترامب فقط إىل و  ،سادت منذ هناية احلرب الباردة، حيث تتضاءل القيادة العاملية للوالايت املتحدة

هذه احلقيقة هلا عواقب وخيمة على ، و ال يوجد بديل للقيادة األمريكية يف أورواب أو شرق آسياو  ،هذه العملية وسرعها
اليت مت حتديدها على أهنا جزء من الغرب، على التعامل مع تداعيات االنسحاب األمريكي و ، "إسرائيل"قدرة دولة مثل 

 الوالايت املتحدة كزعيم للغرب. مكانةمع تركيز واشنطن على الصراع ضد الصني وآتكل و من الشرق األوسط، 
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كان من املمكن أن يكون اهنيار االحتاد السوفييت نقطة انطالق لالحتاد األورويب وحلف مشال األطلسي ليصبحا مركز 
أدى االنضمام السريع للغاية لبلدان الكتلة السوفيتية السابقة إىل هاتني املنظمتني، إىل جانب و  ،الثقل ابلنسبة للغرب

 ،يف االحتاد األورويب، إىل وضع جتد فيه املنظمتان صعوبة يف احلفاظ عليهما ل يف استكمال عملية التكامل، وخاصة  الفش
يستخدم عدد من الدول األعضاء واحلركات األيديولوجية هذه الصعوبة يف حماولة لتقليل سلطة املؤسسات الرئيسية و 

 ؤسستني التنظيميتني.وسلطتها على سلطة امل ةالقوميوتعزيز سيادة الدول 

تبدو مثل هذه األطر مرحية إلسرائيل، ألهنا ال تنطوي على ختلي مطلق عن حرية العمل السياسي أو األمين ألسباب 
 "اإلسرائيلية"مل يتم النظر يف العضوية و ، "اإلسرائيلي"تتعلق مبواثيق املنظمات واخلالفات بني أعضائها وقلة االهتمام 

 وتعاوهنا مع املنظمتني. "إسرائيل"ومع ذلك فإننا نوصي برفع مستوى عالقات ، هبا الكاملة فيها وال يوصى

 

 


