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 المشروع الصهٌونً لتفتٌت الوطن العربً

تمتلن الدولة العبرٌة مراكز دراسات متخصصة سواء فً الجامعات أو تلن التابعة لمؤسسات الدولة، 

السنوي، ما ٌجعل من كم الدراسات التً تتعاطى مع أوتلن المرتبطة بمؤتمرات مثل مؤتمر هرتسلٌا 

المضاٌا االسرائٌلٌة وارتباطها بالوالع العربً والفلسطٌنً واالللٌمً كثٌرة، ولد تتماطع مع المستوى 

 .لذا فهً هامة وتؤخذ باالعتبار األمنً والمستوى السٌاسً

ٌمة: المضٌة الفلسطٌنٌة فً التمرٌر وكنا فً مفوضٌة االعالم والثمافة والتعبئة الفكرٌة لد نشرنا وث 

، االسرائٌلً من المومً( الصادرة عن مركز أبحاث األ2017-2016االستراتٌجً االسرائٌلً السنوي )

 مام "اسرائٌل".أوتضمنت الوثٌمة كالعادة معالجة التملبات فً الشرق األوسط والتحدٌات والفرص 

لبل  1982لعام ا.حسن نافعة عن مشروع لدٌم صدر بوفً هذا الملف بٌن أٌدٌنا نمدم تحلٌال للكاتب د

للمرة الثانٌة إثر ما نافعة وهو ٌمرأه  ، وصمود بٌروت والثورة الفلسطٌنٌة،االجتٌاح االسرائٌلً للبنان

ألخذ  2017والذي نراه مازال صالحا الٌوم فً ،  2013اسمً حٌنها "الربٌع العربً" فٌمدم تحلٌله عام 

 .دراسته بعٌن االعتبار

لم تخترع الخالفات  "إسرائٌل"حمٌمة مهمة، هى أن )ٌختم الباحث دراسته/تحلٌله بالمول أن هنان 

أوالتباٌنات أو التنالضات المائمة داخل وبٌن الدول العربٌة واإلسالمٌة، ألنها موجودة فى بنٌتها وفى 

أن تحاول المٌام به هو العمل على تعمٌك تلن االختالفات والتباٌنات،  "إسرائٌل"تارٌخها. كل ما على 

ً لها. كما علٌها، فى  ودفعها إلى مستوى التنالضات الرئٌسٌة، بل وتفجٌرها كلما كان ذلن ممكناً ومناسبا

 الولت نفسه، أن تماوم كل محاولة لحل أو تجاوز تلن االختالفات تحت أى شعارات كانت: وطنٌة أو لومٌة

 (.ٌةوأو إسالم

مخططات التفتٌت التً تُرسم تراهن " :أن 2015والصادر عام  وٌمول فهمً هوٌدي فً مماله الالحك هنا

على الشروخ والتشممات الحاصلة فً كل لطر عربً، ولذلن فإن الوعً بتلن المخططات ٌنبغً أن 

جاح إال فً حال هشاشة ٌستصحب اهتماما بحصانات الداخل، ألن مخططات التفتٌت ال ٌتحمك لها الن

 "المجتمعات ولابلٌتها للتفتٌت

نمول أننا ننشر الوثائك أو الدراسات والتحلٌالت الشبٌهة فً لجنة التعبئة الفكرٌة بالمفوضٌة ونحن  

استمرار النضال دفعا باتجاه بل  والوالع الفاسد، لبث الٌأس او استسالما لنظرٌة المؤامرةلٌس  أوغٌرها

ي من شوكة المماومة التثمٌف الذاتً والجماعً وتخٌر من نمط التفكٌر العلمً الذي ٌمو  وفكرٌا عبر 

 الشعبٌة العربٌة والفلسطٌنٌة بكل األشكال التً منها فً العمل والوعً والتثمٌف.

 

 مفوضٌة االعالم والثمافة والتعبئة الفكرٌة

 2017أكتوبر 



 

3 
 

 مشروع صهٌونى لتفتٌت الوطن العربى

 *حسن نافعةد. 

 :ممدمة   

لم تكن أحوال الوطن العربى لبل اندالع الثورات العربٌة على ما ٌرام، فمد كانت مالٌٌن المواطنٌن فى 

العراق وفلسطٌن ولبنان والصومال والسودان تتعرض ٌومٌاً للمتل والتنكٌل، أو للسجن والتعذٌب، أو للطرد 

رٌد. ورغم مضى أكثر من عامٌن على انطالق لطار والتهجٌر، أو للممع والترحٌل، أو للجوع والتش

الثورات العربٌة، إال أن هذه الثورات لم تحمك أهدافها الرئٌسٌة ولم ٌصل لطارها بعد إلى محطته النهائٌة، 

 ً  .ومازال الطرٌك أمامها طوٌالً وشالا

س، غٌر أن ٌدرن كثٌرون أن التدهور الذى أصاب الوطن العربى ٌعود إلى عوامل داخلٌة فى األسا

التحدٌات الخارجٌة التى تحول دون انطالق الشعوب العربٌة نحو التمدم والرلى كثٌرة، ومن ثم ال ٌجوز 

التملٌل من شأنها أبداً. وفى تمدٌرى أن المخططات التى تستهدف تفتٌت العالم العربى وإعادة رسم خرٌطة 

وألن لوى إللٌمٌة ودولٌة معادٌة تحاول  المنطمة على أسس طائفٌة هى أخطر هذه التحدٌات على اإلطالق.

استثمار بعض التفاعالت المرتبطة بالثورات العربٌة لوضع هذه المخططات موضع التنفٌذ، فمد رأٌنا أن 

 .نعٌد تذكٌر شبابنا، من خالل هذه السلسلة من المماالت، ببعض ما ٌحان لهذه المنطمة

استراتٌجٌة إلسرائٌل فى »ٌلٌة دراسة بعنوان اإلسرائ« كٌفونٌم»نشرت مجلة  ٢٨٩١فى فبراٌر عام 

وحٌن تنبهت رابطة  .Oded Yinon "أودٌد ٌنون"كتبها دبلوماسى إسرائٌلى سابك ٌدعى « الثمانٌنٌات

الخرٌجٌن األمرٌكٌٌن العرب لخطورة هذه الدراسة لامت بتكلٌف الناشط الحمولى اإلسرائٌلى المعروف 

الخطة »، بترجمتها إلى اإلنجلٌزٌة ونشرت تحت عنوان: "انحشاإسرائٌل "وأستاذ الكٌمٌاء العضوٌة، 

، مصحوبة بممدمة «The Zionist Plan for the Middle East – الصهٌونٌة للشرق األوسط

 وخاتمة. 

فى تمدٌمه لهذه الدراسة أنها أشمل ما ُكتب فى إسرائٌل حول هذا الموضوع وتعكس حمٌمة  "انحشا"ولد أكد 

صهٌونى. أما فى الخاتمة فمد حاول التعرف على األسباب التى تدفع بمجلة إسرائٌلٌة لنشر ما ٌجول بالعمل ال

دراسة كاشفة لنواٌا ومخططات الحركة الصهٌونٌة، وطرح تفسٌرٌن ممنعٌن إلى حد كبٌر. األول: ٌتعلك 

ة، وتوعٌتها بما برغبة الحركة الصهٌونٌة فى تثمٌف األجٌال الجدٌدة فى النخبة اإلسرائٌلٌة، خاصة العسكرٌ

ٌدور فى عمل اآلباء المؤسسٌن حول أمور خطٌرة كان تداولها ٌمتصر حتى ولت لرٌب على تلمٌن شفهى 

تبٌن أن به عٌوبا كثٌرة، وهو ما ٌفسر االكتفاء بنشر هذه الدراسة بالعبرٌة فمط. والثانى: استهانة الحركة 

ما تضمنته هذه الدراسة من خطط تهدد مصالحه الصهٌونٌة بمدرة العمل العربى على التعامل الواعى مع 

االستراتٌجٌة بسبب افتماره للنهج العلمى وغٌاب آلٌات فعالة لصنع المرار الجماعى على مستوى العالم 

 .العربى ككل
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رؤٌة لما ٌتعٌن أن تكون علٌه استراتٌجٌة الحركة الصهٌونٌة فى التعامل مع العالم « ٌنون»تطرح دراسة 

 :حول محورٌنالعربى، ودارت 

 .واالجتماعٌة والثمافٌة للمنطمة (الدٌموغرافٌةالسكانٌة )=األول: ٌتعلك بالبنٌة 

 .المحور الثانى: ٌتعلك السبل الكفٌلة بتحمٌك أمن الدولة الٌهودٌة بمعناه المطلك

دٌنٌاً وفٌما ٌتعلك بالمحور األول، تؤكد الدراسة أن العالم العربى لٌس كتلة واحدة متجانسة، إثنٌا أو 

تتصارع داخلها لبائل وطوائف وأللٌات « موزاٌٌن»أواجتماعٌاً، وإنما ٌضم تشكٌلة أو خلطة غٌر متجانسة 

المائمة حالٌا صنعتها مصادفات تارٌخٌة « الدول العربٌة»لومٌة وعرلٌة ودٌنٌة ومذهبٌة وغٌرها، وأن 

حدٌث( وطموحات داخلٌة )جسدها لبائل كمحصلة للتفاعل بٌن أطماع لوى خارجٌة )االستعمار التملٌدى ثم ال

وعشائر وحركات سٌاسٌة واجتماعٌة متنوعة(. وألنها دول ال تموم على أسس راسخة ولابلة للدوام، فمن 

، أن «ٌنون»السهل تفكٌكها وإعادة تركٌبها على أسس جدٌدة، وهو ما ٌتعٌن على إسرائٌل، من وجهة نظر 

 .تعمل علٌه بكل طالتها

بالمحور الثانى فتؤكد الدراسة أن أمن إسرائٌل ال ٌتحمك بالتفوق العسكرى وحده، رغم أهمٌته أما فٌما ٌتعلك 

المصوى، ومن ثم تبدو الحاجة ماسة لتفكٌر استراتٌجى من نوع جدٌد ومختلف ٌرتكز على عدم السماح 

انات صغٌرة بوجود دول مركزٌة كبرى فى المنطمة، والعمل على تفتٌت ما هو لائم منها وتحوٌله إلى كٌ

تموم على أسس طائفٌة أو عرلٌة. فإذا نجحت الحركة الصهٌونٌة فى تحمٌك هذا الهدف االستراتٌجى فإنها 

تكون لد ضربت عصفورٌن بحجر واحد: تحوٌل إسرائٌل إلى دولة طبٌعٌة فى محٌطها تموم على نفس 

األلوى واألكثر تمدما فى المنطمة، األسس التى تموم علٌها الدول المجاورة، وألنها ستكون الدولة األكبر و

 .فسوف تصبح مؤهلة طبٌعٌا لمٌادتها والتحكم فى تفاعالتها والمٌام بدور ضابط اإلٌماع فى صراعاتها

من خطورة، والدالالت المتعلمة بتولٌت نشرها، ٌتعٌن أن نأخذ « الوثٌمة»ولفهم ما انطوت علٌه هذه الدراسة 

 :فى االعتبار

لل من ثالثة أعوام من إبرام معاهدة السالم بٌن مصر وإسرائٌل، وبعد حوالى ثالثة أنها نُشرت بعد أ -٢

 (٢٨٩١إبرٌل  –نٌسان  ١٢أشهر فمط من اغتٌال السادات، ولبل إتمام االنسحاب اإلسرائٌلى من سٌناء )

آنذان أن إسرائٌل ألدمت على غزو شامل للبنان بعد ألل من أربعة أشهر على نشرها، وبدا سلوكها  -١

وكأنه تطبٌك حرفى لما ورد فى هذه الوثٌمة. وربما كان هذا هو السبب الذى دفع برابطة العرب األمرٌكٌٌن 

 .إلى االهتمام بها وترجمتها ونشرها فى ذات العام

تبٌن الحماً، وبما ال ٌمبل أى مجال للشن، أن إسرائٌل لعبت دورا محورٌا فى إلناع اإلدارة األمرٌكٌة فى  -٣

وش االبن بأهمٌة غزو واحتالل العراق، كما تبٌن أن سلون االحتالل األمرٌكى تجاوب تماما مع عهد ب

 .أهداف الحركة الصهٌونٌة التى تضع تمسٌم العراق على رأس أولوٌاتها

كنت لد كتبت عن هذه الدراسة الخطٌرة سلسلة من المماالت نشرت فى عدد من الصحف العربٌة عام 

فى العالم العربى منذ انطالق لطار الثورات العربٌة حتى اآلن ٌثٌر المخاوف من  ، غٌر أن ما ٌجرى١٠٠٢
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جدٌد وٌحث على ضرورة إعادة تذكٌر األجٌال الشابة بما ٌحان لها من مؤامرات خارجٌة، خاصة من جانب 

لتى ربما لم الحركة الصهٌونٌة. لذا أستأذن المراء الكرام فى إعادة تلخٌص نشر هذه السلسلة من المماالت، وا

)نشرت الدراسة .ٌطلع علٌها الكثٌرون، وذلن بعد تحدٌثها وربطها باألحداث الجارٌة حالٌا فى العالم العربى

 المحرر(-ونوردها هنا كاملة 2013هذه عام 

وسوف أخصص ممال األسبوع المادم للحدٌث عن مخطط تمسٌم مصر، ثم سأتناول تباعا مخططات تمسٌم 

طمة الخلٌج وشمال أفرٌمٌا، وسوف أنهى هذه السلسلة بممال ختامى ٌستهدف وضع المشرق العربى، ثم من

فى سٌاق التطورات التى طرأت على المنطمة منذ نشر هذه الدراسة حتى اآلن واستخالص « ٌنون»دراسة 

 .الدروس المستفادة

 :مصر فى مخطط التفتٌت   

« ٌنون»لتفتٌت العالم العربى. فرغم لٌام  تحتل مصر مولعا مركزٌا فى استراتٌجٌة الحركة الصهٌونٌة

بكتابة دراسته بعد حوالى خمس سنوات من زٌارة الرئٌس السادات للمدس، وأربع سنوات من تولٌع مصر 

على اتفالٌتى كامب دٌفٌد وثالث سنوات من دخول معاهدة السالم المصرٌة اإلسرائٌلٌة حٌز التنفٌذ، ورغم 

هدة سالم منفردة مع إسرائٌل كلف مصر تضحٌات هائلة وتسبب فى عزلتها علمه التام بأن التولٌع على معا

عن العالم العربى وفمدانها جزءاً كبٌراً من هٌبتها الدولٌة ومن مكانتها بٌن األمم، إال أن ذلن كله لم ٌشفع 

هذه لمصر عند الحركة الصهٌونٌة أو ٌجنبها شر ما كانت تحٌكه لها من مخططات. وٌبدو واضحا تماما من 

 .الدراسة أن صورة مصر لدى الحركة الصهٌونٌة لم تتغٌر بعد معاهدة السالم عما كانت علٌه لبلها

أن أى استراتٌجٌة لتفتٌت العالم العربى لن تنجح إال إذا كانت لادرة على إضعاف الدولة التى  "ٌنون"أدرن 

تضم ثلث سكانه والمرشحة الطبٌعٌة لزعامته، لذا كان من الطبٌعى أن ٌحاول إثبات أن مصر دولة ضعٌفة 

 "ٌنون"ثبات نظرٌته لدم ولابلة للتفكٌن وعاجزة بالتالى عن حماٌة العالم العربى من التفكن والسموط. وإل

 :ثالث أطروحات

. فمد حاول إثبات أنه نظام عمٌم، ومفلس، وٌتمتع بدرجة األولى: تتعلك بطبٌعة النظام السٌاسى المصرى

عالٌة من عدم الكفاءة، وأن البٌرولراطٌة تمكنت من جهاز الدولة فى مصر إلى درجة جعلته ٌبدو عاجزا 

بأن الجٌش المصرى « ٌنون»تحمٌك إنجاز ٌذكر فى أى مجال. ورغم تسلٌم تماما عن المٌام بأى مبادرة أو 

ٌمثل حالة استثنائٌة، وأن بممدوره اإلفالت من لبضة البٌرولراطٌة الرهٌبة مثلما حدث فى حرب أكتوبر 

، إال أنه أصر على أن بمٌة لطاعات الدولة المصرٌة أصبحت فى حالة ٌرثى لها ولم ٌعد ٌشغلها ٢٨٢٣

 .افظة على بمائها وإعادة إنتاج نفسهاسوى المح

. فمد ادعى أن مصر دولة غزٌرة السكان، شحٌحة الثانٌة: تتعلك بطبٌعة النظام االلتصادى واالجتماعى

ً تمانٌا )=الموارد، متخلفة علمٌاً و ، وتكاد ال تجد ما ٌسد رمك سكان مازالوا ٌعٌشون بأعداد هائلة (تكنولوجٌا

الزراعٌة ال تتجاوز سوى نسبة ضئٌلة جداً من إجمالى المساحة الكلٌة للبالد. على رلعة محدودة من األرض 

ً بعملٌة  صحٌح أن المعونة األمرٌكٌة تساعد مصر على التخفف من أعبائها، لكنها معونة ترتبط عضوٌا

السالم، وبالتالى فهى مؤلتة بطبٌعتها ومن الصعب ضمان استمرار بمائها طوٌال. على صعٌد آخر، اعتبر 
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أن النظام االجتماعى فى مصر ٌموم على أسس طبمٌة وٌنطوى على مظاهر تمٌٌز عدٌدة تمكن شرٌحة 

محدودة جدا من السكان من مضاعفة ثرواتها بسرعة واالستحواذ على النسبة األكبر من إجمالى الدخل 

النظام الخدمى،  المومى فى الولت الذى ٌزداد فٌه فمر األغلبٌة الساحمة من السكان ٌوما بعد ٌوم! وألن

خصوصا التعلٌمى والصحى ٌبدو متهالكا بدوره، فلٌس من المتولع أن ٌتٌح لمصر انطاللة تنموٌة فى المدى 

 .المنظور

أنها سٌئة بسبب وجود أللٌة لبطٌة  "ٌنون"، والتى ادعى الثالثة: تتعلك بحال االستمرار والتعاٌش الطائفى

ن المشاركة فى العمل العام. وألنها تبلغ فى تمدٌره ما ٌمارب كبٌرة العدد مضطهدة أو مهمشة ومستبعدة م

% من إجمالى السكان وتشكل أغلبٌة فى جنوب البالد، فمد أصبحت أكثر مٌال للعزلة وعدم الرغبة فى ٢٠

ً فى ظل تنامى تٌارات أصولٌة إسالمٌة، وربما أصبحت جاهزة لالنسالخ  التعاٌش مع األغلبٌة، خصوصا

 .لتفكٌر فى االستماللعن الوطن األم وا

واستناداً إلى هذه األطروحات الثالث، والتى تعامل معها بوصفها حمائك ال تمبل الجدل، توصل ٌنون إلى 

نتٌجة مفادها أن مصر تبدو فى ظاهرها دولة لوٌة، لكنها فى حمٌمتها لٌست سوى دولة هشة، وهى حمٌمة 

تى أدت إلى خفض لدرات مصر الحمٌمٌة ال ٢٨١٢وتأكدت عمب هزٌمة  ٢٨٢١راحت تتكشف منذ عام 

ً فى  بممدار النصف على األلل. وأن استعادة مصر لسٌناء، بما تحتوى علٌه من ثروات طبٌعٌة خصوصا

أن على إسرائٌل أن تحول دون « ٌنون»مجال الطالة والغاز، تمكن مصر من استعادة بعض عافٌتها، ٌرى 

« ٌنون». فى سٌاق كهذا، لم ٌكن من المستغرب أن ٌمترح ذلن وأال تسمح لمصر بالتماط أنفاسها من جدٌد

خطٌن متوازٌٌن: األول ٌستهدف استعادة سٌناء، أن تتبنى إسرائٌل استراتٌجٌة للتعامل مع مصر تموم على 

 . والثانى ٌستهدف تشجٌع لٌام دولة ذات أغلبٌة لبطٌة فى صعٌد مصر

ً إذا إسرائٌل من ت« ٌنون»وفٌما ٌتعلك بالخط األول، حذر  بنى سٌاسة تموم على حلول وسط، خصوصا

تضمنت انسحابا من أراض تحتلها، وٌالحظ هنا حرصه على تجنب اللجوء إلى حجج تارٌخٌة واستبدالها 

بحجج ذات طابع التصادى تركز على ضرورة تأمٌن احتٌاجات إسرائٌل المتزاٌدة من مصادر الطالة 

ٌرة التى تحتوى علٌها سٌناء. غٌر أنه بدا واضحا من تحلٌل المختلفة، خاصة النفط والغاز والمعادن الكث

إلى سٌناء باعتبارها منطمة خفٌفة السكان ولابلة لتوسع وامتداد أنه ٌرمى إلى ما هو أبعد وٌنظر « ٌنون»

عمرانى ٌصلح الستٌعاب فلسطٌنٌٌن لد ٌضٌك بهم لطاع غزة المكتظ، أو باعتبارها منطمة صالحة لتوطٌن 

جئٌن الفلسطٌنٌٌن فى إطار حل دائم لمشكلتهم، أو حتى الستٌعاب المزٌد من المهاجرٌن نسبة من الال

من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً فى ظل التحول التدرٌجى المتولع  الٌهود المتولع تدفمهم على إسرائٌل

 .إلسرائٌل كموة عظمى مهٌمنة فى المنطمة

والدفع فى اتجاه لٌام  الخالفات بٌن المسلمٌن واأللباط بالخط الثانى الذى ٌستهدف تعمٌكأما فٌما ٌتعلك 

دولة ذات أغلبٌة سنٌة فى الشمال وأخرى ذات أغلبٌة لبطٌة فى الجنوب، فٌالحظ أن ٌنون ٌؤسس لناعته 

بأهمٌة تحمٌك هذا الهدف على أمرٌن على جانب كبٌر من األهمٌة، األول: أنه ٌمثل أحد ألصر الطرق 

المركزٌة فى مصر وحرمان العالم العربى من لوة كانت والتزال مرشحة دائما  وأضمنها إلضعاف الدولة
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لمٌادة المنطمة نحو التكامل أو الوحدة، والثانى: أنه أحد ألصر الطرق وأضمنها لخلك أجواء مواتٌة لتفتت 

 .«لن ٌصمدا أبداً إذا تفتتت مصر»الدولتٌن المجاورتٌن لمصر، وهما لٌبٌا والسودان، ألنهما 

سٌاق كهذا، ٌمكن المول إن خرٌطة الدولة المصرٌة بحدودها الحالٌة مرشحة للتغٌر، إذا ما نجحت  فى

 :إسرائٌل فى تحوٌل استراتٌجٌتها لتفتٌت العالم العربى إلى حمٌمة والعة، وذلن على النحو التالى

 .فصل سٌناء عن مصر ووضعها من جدٌد تحت الهٌمنة اإلسرائٌلٌة ■

 .سنٌة فى شمال الدلتا دولة ذات أغلبٌة ■

 .دولة ذات أغلبٌة مسٌحٌة فى صعٌد مصر ■

لم ٌطالب صراحة باستخدام الموة المسلحة، خصوصاً لتحمٌك الهدف المتعلك بفصل سٌناء « ٌنون»ورغم أن 

عن مصر، إال أنه ٌبدو على ثمة من أن السٌاسة المصرٌة سترتكب ما ٌكفى من األخطاء لتمكٌن إسرائٌل من 

 .ا كأعذار تسمح لها بتحمٌك أهدافهااستغالله

بالمشرق العربى هنا المنطمة التى تضم ما تبمى من أراض فلسطٌنٌة واألردن ولبنان وسورٌا ٌمصد  

وإذا كان اهتمام الحركة الصهٌونٌة بتفتٌت الدول أو المناطك العربٌة األخرى ٌعود إلى اعتبارات  والعراق.

ادى، فإن اهتمامها بتفتٌت دول المشرق العربى ٌعود إلى اعتبارات ٌغلب علٌها الطابع األمنى أو االلتص

ٌغلب علٌها الطابع الوجودى والحٌوى. لذا ال تكتفى المخططات الصهٌونٌة هنا بالتطلع إلى التفتٌت وإعادة 

، كما التمدد الجغرافى واالستٌالء على أراض جدٌدة واستٌطانها تمهٌدا لضمهارسم الحدود، لكنها تشمل 

. ومن الواضح أن بتغٌٌرات دٌموغرافٌة واسعة النطاق، بما فى ذلن التهجٌر المسرى للسكانل المٌام تشم

ً برؤٌته لطبٌعة الدولة  "ٌنون"رؤٌة  ً عضوٌا للمشرق العربى فى االستراتٌجٌة التى ٌمترحها ترتبط ارتباطا

وحدود  ٨٤٩١ز بٌن حدود ال مجال للتمٌٌالٌهودٌة وحدودها، وفى سٌاق هذه الرؤٌة ٌعتمد ٌنون أنه 

ألن المهم بالنسبة إلسرائٌل هو أن تكون حدودها آمنة، بصرف النظر عن مولع هذه الحدود على  ،٨٤٩١

 .الخرٌطة

بٌن »هى تلن التى تمكن إسرائٌل من السٌطرة على كل المنطمة الوالعة  "ٌنون"الحدود اآلمنة فى مفهوم 

والممصود هنا لٌس مجرد السٌطرة العسكرٌة أو الهٌمنة السٌاسٌة وااللتصادٌة، وإنما التجذر «. النهر والبحر

ستمبل ، أى من خالل التواجد السكانى للٌهود والذى بدونه لن ٌكون إلسرائٌل أى م(الدٌموغرافىالسكانً )=

من لضٌة  "ٌنون"من المنظور االستراتٌجى. هذا الفهم الخاص جدا للحدود اآلمنة هو الذى ٌحدد مولف 

، ألنه ٌرفض ٌاٌرفض تماما أى تمسٌم لألرض أو حتى منح الفلسطٌنٌٌن حكماً ذاتالتسوٌة مع العرب. فهو 

ولكل  "كامب دٌفٌد"فالٌات من هنا معارضته التامة التوجودهم أصاًل على أى شبر من أرض إسرائٌل. 

التركز السكانى للٌهود فى المشروعات اإلسرائٌلٌة التى تتحدث عن التمسٌم أو الحكم الذاتى. وألنه ٌعتمد أن 

فى المائة من إجمالى السكان، ٌشكل خطرا استراتٌجٌا  ١٧المناطك الساحلٌة، التى ٌمطنها حالٌا حوالى 

ٌاسة سكانٌة تركز على السٌطرة على المصادر المائٌة الممتدة سٌطالب بتبنى  كبٌرا على أمن إسرائٌل،

من بئر سبع حتى الجلٌل األعلى واتخاذ االجراءات الضرورٌة لتأهٌل المناطك الجبلٌة لتصبح لابلة 

بما ٌتناسب مع  لالستٌطان تمهٌدا للمٌام بعملٌة هندسة دٌموغرافٌة واسعة النطاق إلعادة توزٌع السكان
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للدولة الٌهودٌة على المدى الطوٌل. وٌبدو واضحا تماما من هذا الطرح أن متطلبات أمن متطلبات األمن 

إسرائٌل، وفما لهذا التصور، ال تعنى سوى شىء واحد، وهو إخالء المنطمة الممتدة من البحر إلى النهر من 

 .٢٨٩٩السكان العرب، بمن فٌهم عرب 

نى أو بحمه فى تشكٌل دولته المستملة؟ ال، على ال ٌعترف بوجود شعب فلسطٌ "ٌنون"هل معنى ذلن أن 

العكس، فهو ٌعترف بوجوده وبحمه فى إلامة دولته المستملة لكن خارج نطاق حدود إسرائٌل اآلمنة، أى فى 

أن األردن  "ٌنون"المنطمة الوالعة وراء الضفة األخرى لنهر األردن!.. لذا لم ٌكن من المستغرب أن ٌدعى 

ان ال تمل فلسطٌنٌة عن نابلس. ٌكفى إذن تمكٌن األغلبٌة األردن، وأن عم   هو فلسطٌن وفلسطٌن هى

التى « المضٌة»الفلسطٌنٌة من السٌطرة على ممالٌد الحكم فى األردن لتصبح هنان دولة فلسطٌنٌة وتحل 

فى التضحٌة  "ٌنون"فشلت حكومات إسرائٌل المتعالبة فى التعاطى معها! وبهذه البساطة الفجة ال ٌتردد 

بأكثر األنظمة العربٌة اعتدااًل فى المنطمة، ال حباً فى الفلسطٌنٌٌن، لكن اعتماداً منه أن تمكٌنهم من السٌطرة 

ً بدٌالً لكل الفلسطٌنٌٌن بمن فٌهم  على الدولة األردنٌة ٌحل مشكلتهم وٌحملهم على المبول باألردن وطنا

نوعا من الهرطمة لكنه ٌعكس، من المنظور ومن المنظور العربى لد ٌبدو مثل هذا الطرح «!.. ٩٩عرب »

 .الصهٌونى، رؤٌة التٌار األكثر عمماً وتأثٌراً فى الفكر وفى تارٌخ الحركة الصهٌونٌة فى الوالع

غٌر لابل للتحمٌك إال على جثة الدول العربٌة « الحلم الصهٌونى»ٌدرن إدراكاً واعٌاً أن هذا  "ٌنون"وألن 

الموٌة أو المركزٌة، فمد كان من الطبٌعى أن ٌحاول اإلٌحاء بأن جمٌع الدول العربٌة، التى تبدو فى 

نات صغٌرة وضعٌفة، ظاهرها كبٌرة أو لوٌة عسكرٌا، بما فى ذلن مصر، لابلة لالنهٌار والتحلل إلى مكو

 .وبالتالى ال ٌمكن أن تشكل تهدٌدا إلسرائٌل على المدى الطوٌل

أواصل فى هذا الممال ما بدأته فى المماالت السابمة، بإعادة لراءة دراسة الدبلوماسى اإلسرائٌلى السابك،  

سط، وبشكل خاص ، التى تعبر بدلة عما ٌدور داخل العمل الصهٌونى بشأن منطمة الشرق األو"أودٌد ٌنون"

الدول المحٌطة بإسرائٌل، والمنطمة الممتدة من المغرب شرلاً حتى أفغانستان غرباً ومن تركٌا شماالً حتى 

 ً  .باب المندب جنوبا

ً إلى هذه النتٌجة. فلبنان كان فى ذلن الولت ) للبنانوٌبدو أن ما جرى  ً تماما ( دولة ٢٨٩١جعله مطمئنا

ً وممسمة، بفعل الحرب األهلٌة المستعرة فٌه منذ منتصف السبعٌنٌات، إلى خمس مناطك،  منهارة التصادٌا

تمف على رأس كل منها سلطة شبه سٌادٌة، األولى: مسٌحٌة فى الشمال، وتتزعمها أسرة فرنجٌة، التى 

تؤٌدها سورٌا، والثانٌة: فى الشرق وتمع تحت االحتالل السورى المباشر، والثالثة: مسٌحٌة فى الوسط 

المسٌحٌة، والرابعة: بمحاذاة نهر اللٌطانى وتسٌطر علٌها منظمة التحرٌر « الموات اللبنانٌة»ٌها تسٌطر عل

الفلسطٌنٌة، والخامسة: فى الجنوب المحاذى إلسرائٌل وٌسٌطر علٌها الرائد سعد حداد، رغم أغلبٌتها 

 .الشٌعٌة

لبنان إلى خمس دوٌالت طائفٌة إذا كان على لناعة تامة بأنه بوسع إسرائٌل تحوٌل  "ٌنون"ومن الواضح أن 

وهو ما جرت "نجحت فى كسر منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عسكرٌاً، وفى إضعاف الوجود السورى هنان 

 ."محاولته فعاًل عندما ألدمت إسرائٌل على غزو لبنان بعد أشهر للٌلة من نشر الدراسة
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العراق كانتا تثٌران الملك بسبب لوتهما سورٌا ووإذا كان لبنان ٌبدو دولة منتهٌة فى ذلن الولت، فإن 

ً إلى أنهما مرشحتان بدورهما لالنهٌار بسبب عوامل  "ٌنون"العسكرٌة، ومع ذلن فمد بدا  ً تماما مطمئنا

. فمد اعتمد أن سورٌا ال تختلف، من المنظور التحلل والتفتت الكامنة فى بنٌتهما السٌاسٌة واالجتماعٌة

 ٢١م وجود نظام عسكرى لوى فٌها ألنه نظام تسٌطر علٌه أللٌة ال تتجاوز الطائفى، كثٌراً عن لبنان، رغ

وألنه اعتمد أن  لن ٌكون باستطاعته أن ٌحتوى المعارضة السنٌة الموٌة.فى المائة من السكان، وبالتالى 

تتبعه لبنان سٌتفكن رسمٌاً ال محالة خالل فترة لصٌرة، ربما ال تتجاوز شهوراً عدة، تولع ٌنون أن سورٌا س

 .حتما على الطرٌك نفسه، ولن ٌكون بوسعها أن تماوم طوٌال تلن العملٌة التارٌخٌة الحتمٌة

: أللٌة فمد اعتمد ٌنون أن تركٌبته الطائفٌة ال تختلف كثٌرا عن الدول المحٌطة به، فٌما ٌتعلك بالعراقأما 

ٌكون بوسع األغلبٌة الشٌعٌة سنٌة تسٌطر على النظام السٌاسى وتوجهه إلى حٌث ترٌد، وهو أمر لن 

أواألللٌة الكردٌة أن تمبل به على الدوام، ولوال ما ٌتمتع به النظام الحاكم من لوة عسكرٌة وموارد نفطٌة 

كبٌرة لما أصبح حال العراق أفضل كثٌرا من حال لبنان من لبل أو حال سورٌا. ومع ذلن اعتمد ٌنون أن 

ً بعد اندالع الثورة اإلسالمٌة فى إٌران ونشوب المستجدات التى طرأت على الوضع اإلللٌ مى، خصوصا

اإلٌرانٌة، تدفع فى اتجاه تعمٌك التنالضات الطائفٌة، وربما تؤدى إلى اندالع حرب أهلٌة،  -الحرب العرالٌة

ً أن ٌنون ٌتمنى اندالعها فى ألرب ولت بل وٌستعجلها. وألنه كان ٌدرن أن لوة العراق  وبدا واضحا

ل تهدٌداً استراتٌجٌاً خطٌراً على أمن إسرائٌل، فلم ٌكن على استعداد لمبول تسامح إسرائٌل مع العسكرٌة تشك

استمرار وضع كهذا، لكنه بدا مطمئناً وعلى ثمة تامة من أن العراق لن ٌخرج من حربه مع إٌران معافى، 

ى األلل، إحداها سنٌة فى وأن ضعفه المحتمل سٌنتهى به فى األحوال كافة إلى التفتت إلى ثالث دوٌالت، عل

 .الوسط واألخرى شٌعٌة فى الجنوب والثالثة كردٌة فى الشمال

 المغرب والخلٌج العربى فى مخطط التفتٌت  

ٌبدو للوهلة األولى أن االستراتٌجٌة التى الترحها ٌنون ركزت جل اهتمامها على الدول المجاورة إلسرائٌل، 

هذا االنطباع السرٌع سرعان ما ٌتبدد عند أى لراءة متأنٌة  خصوصاً مصر ودول المشرق العربى. غٌر أن

لدراسة ٌنون. فالوالع أن االستراتٌجٌة التى طرحها فى هذه الدراسة شملت منطمة تمتد من المغرب شرلاً 

حتى أفغانستان غرباً، ومن تركٌا شماالً حتى باب المندب جنوباً. صحٌح أنه أولى اهتمامه األكبر لمصر 

ق العربى، غٌر أن هذا االهتمام ٌعود إلى أسباب أمنٌة واستراتٌجٌة تبدو بدٌهٌة. فاستمرار ودول المشر

، تهدٌداً مباشراً "ٌنون"وجود مصر كدولة مركزٌة متماسكة اجتماعٌاً ومتطورة التصادٌاً ٌشكل، فى رؤٌة 

ته ٌمكن أن ٌعولا على أمن إسرائٌل فى األجلٌن المصٌر والمتوسط، كما أن تماسن المشرق العربى ووحد

ً لها وجزءاً من  ً فى منطمة تعتبرها امتداداً عضوٌا ً ودٌموجرافٌا مخططات إسرائٌل فى التوسع جغرافٌا

 .مجالها الحٌوى

وإذا كانت بمٌة الدول العربٌة واإلسالمٌة ال تشكل، من وجهة نظر ٌنون، تهدٌداً مباشراً ألمن إسرائٌل على 

بعدها الجغرافى واحتوائها على تنالضات داخلٌة تضمن انهٌارها الذاتى األمدٌن المرٌب والمتوسط، بسبب 

على المدى الطوٌل، فإن ذلن ال ٌتعٌن، من وجهة نظره، أن ٌكون مبرراً لكى تهمل إسرائٌل هذه الدول أو 

تغض الطرف عما ٌجرى فٌها وحولها من صراعات. وال جدال عندى فى أن عٌن إسرائٌل الساهرة كانت 
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ثبتة على منطمة الخلٌج العربى بالذات، وترى فٌها ما تعتبره جائزة كبرى تنتظر أن تسمط فى والتزال م

 .حجرها فى نهاٌة المطاف

ورغم أن هذه المنطمة «. بناء هش لٌس فٌه سوى النفط»هى، على حد تعبٌر ٌنون،  الخلٌج العربىفمنطمة 

أللٌات محدودة ال »كما ٌمول بالحرف الواحد  ، فإن المستفٌد منه،«أكبر مستودع للنفط والمال»تحتوى على 

وانطاللاً من هذه الرؤٌة المحددة ٌمٌز ٌنون بٌن ثالثة أنواع «. تستند إلى لاعد شعبٌة عرٌضة وأمن داخلى

 :مختلفة من التنالضات ٌمول إنها كامنة فى بنٌتها، فهنان

أخرى، شٌعٌة فى الممام األول أو مختلطة، أللٌات مذهبٌة، سنٌة فى أغلبها، تتحكم فى أغلبٌة من مذاهب  -أ

 .كما هو الحال فى البحرٌن واإلمارات وعمان وغٌرها

أللٌات من السكان األصلٌٌن تتحكم فى أغلبٌة ضخمة من مهاجرٌن أجانب ٌبلغ تعدادهم فى بعض بلدان  -ب

 .فى المئة من إجمالى السكان ٩٠العربى ما ٌمرب أو ٌزٌد أحٌاناً على  الخلٌج

ٌوش وطنٌة ضعٌفة ال تستطٌع تأمٌن أنظمة الحكم المائمة ضد أخطار كثٌرة تحدق بها من الداخل ومن ج -ج

 .الخارج على السواء، رغم كمٌات األسلحة الهائلة التى تحصل علٌها سنوٌاً من الغرب

وى معنى أن وجود هذا الكم الكبٌر من التنالضات الرئٌسٌة فى دول الخلٌج العربى لٌس له س "ٌنون"ٌعتمد 

واحد، هو أن تكوٌن هذه الدول لائم على غٌر أساس، وأنها معرضة بالكامل لخطر االنهٌار تحت وطأة 

الضغوط واألخطار الداخلٌة والخارجٌة، وأن هذا االنهٌار لادم ال محالة، سواء استمر االزدهار االلتصادى 

ائمة فى هذه الدول الهشة ال تستطٌع أن الناجم عن النفط أم لم ٌستمر، وذلن لسبب بسٌط هو أن الجٌوش الم

 .تضمن بماءها واستمرارها

 :فتعج، فى رأى ٌنون، بمتنالضات من نوع مختلف نسبٌاً، فهنان المغرب العربىأما منطمة 

ً إلى حد الحرب  -أ تنالضات عرلٌة بٌن العرب والبربر فى معظم دول المغرب العربى، وصلت أحٌانا

 .الجزائر، على سبٌل المثالاألهلٌة، كما كان الحال فى 

ً أنه ٌهدد عدداً من أنظمة الحكم المائمة فى هذه  تطرف إسالمىتحدٌات عوٌصة ٌطرحها  -ب بدا واضحا

مثل تونس، التى كانت فى ذلن الولت تبدو أكثر بلدان المغرب العربى عرضة لتهدٌد التطرف »البالد 

 .«اإلسالمى

بٌن الدول أو من المشاكل الناجمة عن اإلرث  رسٌم الحدودحول تصراعات بٌنٌة تتخذ من الخالفات  -ج

وسٌلة أو ذرٌعة لاللتتال، وهو ما حدث فعالً بٌن المغرب « مثل مشكلة الصحراء الغربٌة»االستعمارى 

 .والجزائر

فإذا أضٌفت إلى هذه األنواع المختلفة من التنالضات تنالضات أخرى تتعلك بما تعانٌه دول المغرب العربى 

شاكل تملٌدٌة تجتاح دول العالم الثالث ككل، فاألرجح، كما ٌؤكد ٌنون، أال تتمكن هذه الدول من من م

 .الصمود وأن تنهار وتتفتت بدورها
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، ال تبدو معنٌة ٢٨٩١فى دراسته عام  "ٌنون"تجدر اإلشارة هنا إلى أن استراتٌجٌة التفتٌت، التى طرحها 

« الشرق األوسط»فى جامعة الدول العربٌة، أو حتى بمنطمة  فمط، أى بالدول األعضاء« بالعالم العربى»

بمعناها الجغرافى الضٌك، وإنما اهتمت بمجموعة هائلة من الدول تشمل، إضافة إلى الدول العربٌة، جمٌع 

الدول اإلسالمٌة فى المنطمة، منها إٌران وتركٌا وباكستان وأفغانستان، وذلن لسبب بسٌط هو أن إسرائٌل 

دولة عربٌة أو إسالمٌة تعد تهدٌداً فعلٌاً أو محتمالً لها، ومن ثم ٌتعٌن علٌها أن تواجهه. لذا فإن  تعتمد أن كل

 ً  .استراتٌجٌة إسرائٌل لتفتٌت المنطمة ال تمتصر على الدول العربٌة فمط وإنما تشمل الدول اإلسالمٌة أٌضا

بعد أكثر من ثالثٌن عاماً على نشرها، بمى أن نستخلص فى ممالة أخٌرة الدروس المستفادة من هذه الدراسة 

 .«ثورات الربٌع العربى»وفى ضوء 

 خاتمة

ً من دراسة  ، أن صاحبها كان ٌعتمد أن الخطة التى ٌمترحها 1982، المنشورة عام "ٌنون"ٌبدو واضحا

 على وشن أن تبدأ، وأن وضعها موضع التطبٌك لن ٌواجه بتحدٌات كبٌرة، وربما الً لتفتٌت العالم العرب

ً طوٌالً، وعندها ستكون إسرائٌل لد أنجزت لٌس فمط حلمها  ، وإنما «من النٌل إلى الفرات»ٌستغرق ولتا

تكون لد أصبحت أٌضاً فى أمان تام أو مطلك. ولٌس من المستبعد أن ٌكون لرار إسرائٌل بغزو لبنان بعد 

ً بالرغبة فى وضع المش روع الصهٌونى لتفتٌت العالم أشهر للٌلة من اغتٌال الرئٌس السادات كان مدفوعا

العربى موضع التنفٌذ. غٌر أن الرٌاح لم تهب على نحو ما تشتهى السفن اإلسرائٌلٌة، فمد فشل الغزو 

اإلسرائٌلى للبنان فى تحمٌك أهدافه. وتواكب ذلن مع بداٌة تشكٌل حزب هللا، الذى سرعان ما تحول إلى 

ا فى المنطمة ككل. ولد اضطرت إسرائٌل فى هذا السٌاق العب مهم، لٌس فمط على الساحة اللبنانٌة وإنم

غٌر المتولع إلى إعادة ترتٌب أولوٌاتها فى المنطمة، وراحت تركز على هدفٌن رئٌسٌٌن، األول: إنماذ عملٌة 

اإلٌرانٌة بطرٌمة تؤدى إلى  -السالم مع مصر عمب اغتٌال الرئٌس السادات، والثانى: تغذٌة الحرب العرالٌة

 .الاتهما وإمكاناتهما معاً، ثم جرت مٌاه كثٌرة فى أنهار المنطمة والعالماستنزاف ط

، المنشورة منذ ما ٌمرب "ٌنون"لم ٌكن من لبٌل المصادفة أن الدول التى ورد ذكرها باالسم فى دراسة 

، الذى طرحته «الشرق األوسط الكبٌر أو الموسع»من ثلث لرن، تبدو هى ذات الدول التى شملها مشروع 

وإن دل ذلن على  ،2004عام « نوفمبر»اإلدارة األمرٌكٌة عمب إعادة انتخاب بوش لفترة والٌة ثانٌة فى 

ً مع مشروع  شىء فإنما ٌدل على أن مشروع بوش االبن إلعادة ترسٌم الشرق األوسط ٌكاد ٌتطابك حرفٌا

الفرصة التى الحت لبعض لبل ذلن بربع لرن. غٌر أن  "ٌنون"التفتٌت اإلسرائٌلى الذى كشفت عنه دراسة 

الولت وحاولت إسرائٌل استغاللها لتوظٌف اإلدارة األمرٌكٌة فى عهد بوش االبن لصالح مشروعها لتفتٌت 

اإلسرائٌلى  -الوطن العربى سرعان ما أفلتت. فمد استطاعت إٌران بناء تحالف مناهض للمشروع األمرٌكى

ولد استطاع هذا التحالف أن ٌصمد فى وجه الحرب فى المنطمة، شمل سورٌا وحزب هللا وحماس والجهاد. 

 2008، ثم فى وجه الحرب اإلسرائٌلٌة على لطاع غزة فى نهاٌة عام 2006اإلسرائٌلٌة على لبنان عام 

. وبنجاح أوباما فى الوصول إلى البٌت األبٌض ولرار اإلدارة األمرٌكٌة الجدٌدة 2009وبداٌة عام 

لشرق األوسط الجدٌد وكأنه دخل مرحلة التفكن واالنهٌار. غٌر أن االنسحاب من العراق، بدا مشروع ا

سلسلة من التفاعالت التى تسعى إسرائٌل اندالع الثورات العربٌة فى عدد كبٌر من البلدان العربٌة أطلك 
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اآلن باستماتة لتوظٌفها لصالح مشروع التفتٌت، سواء فى طبعته المدٌمة أو من خالل طبعات أخرى 

 .منمحة

ى حاجة إلى إثبات أن إسرائٌل تؤمن إلى درجة الٌمٌن بأن كل ما هو عربى أو إسالمى، ولٌس لست ف

ً فمط، ٌشكل تهدٌداً حاالً أو محتمالً لها. لذا فهى ال تتولف كثٌراً فى حمٌمة األمر عند السمة  فلسطٌنٌا

ٌها حماً هو مدى ممارسة األٌدٌولوجٌة للخطاب السٌاسى الرسمى فى أى دولة عربٌة أو إسالمٌة، ألن ما ٌعن

 .األنظمة المائمة سٌاسات تتفك مع مصالح مشروعها الصهٌونى الكبٌر

أن إسرائٌل لم تخترع الخالفات أو التباٌنات أو التنالضات المائمة داخل دعونا نتذكر حمٌمة مهمة، هى 

إسرائٌل أن تحاول  وبٌن الدول العربٌة واإلسالمٌة، ألنها موجودة فى بنٌتها وفى تارٌخها. كل ما على

المٌام به هو العمل على تعمٌك تلن االختالفات والتباٌنات، ودفعها إلى مستوى التنالضات الرئٌسٌة، بل 

ً لها. كما علٌها، فى الولت نفسه، أن تماوم كل محاولة لحل أو  ً ومناسبا وتفجٌرها كلما كان ذلن ممكنا

 .أو لومٌة أو إسالمٌةتجاوز تلن االختالفات تحت أى شعارات كانت: وطنٌة 

منذ ما ٌمرب من ثلث لرن منطمٌة تماماً  "ٌنون"استراتٌجٌة التفتٌت التى طرحها فى سٌاق كهذا تبدو 

ً مع النهج الذى تمارسه إسرائٌل فعال فى إدارة الصراع مع الدول العربٌة واإلسالمٌة منذ  ومتسمة كلٌا

واستمراره على الصعٌدٌن المفاهٌمى واالمبٌرٌمى حتى اآلن، وهو نهج ٌمكن التدلٌل على وجوده  نشأتها

معاً. فلدى إسرائٌل عمدة أمنٌة حمٌمٌة مستعصٌة على الحل. وألنها لم ولن تطمئن أو تعتمد إال على لواها 

الذاتٌة، فضالً عن أنها على ٌمٌن تام من أنها ألدمت على سرلة ما لٌس لها أو من حمها، فلن ٌمكنها 

حٌة ٌمكن أن ٌتنازل للجالد طواعٌة عن حموله، بل وستعتبر مثل هذا التنازل عالمة االطمئنان إلى أن الض

ضعف تغرٌها بالتمادى أو نوع من الخدٌعة ال ٌتعٌن أن تسمط فى شراكه. ومن هذا المنطلك تعتمد إسرائٌل 

و الحل أن علٌها واجب إضعاف خصومها، وربما سحمهم إن أمكن. لذا فإن الحل األمثل من وجهة نظرها، أ

الذى تعتمد أنه ٌحمك لها األمن المطلك، هو أن تصبح كل دول المنطمة طائفٌة أو عرلٌة أو مذهبٌة أو 

 .عنصرٌة مثلها

لمد جربت إسرائٌل أن تبدأ استراتٌجٌة التفتٌت من لبنان، اعتماداً على لواها الذاتٌة وحدها، وفشلت. ثم 

الوالٌات المتحدة الحتالل العراق على أمل أن ٌنتهى جربت أن تستخدم نفوذ اللوبى الٌهودى الستدراج 

بتمسٌمها، لكن المشروع األمرٌكى هنان تعثر وسمط. وها هى الثورات العربٌة تفتح لها باب األمل من 

جدٌد، خصوصاً بعد أن بدأت الفتن الطائفٌة تستشرى وتستفحل مع وصول التٌارات اإلسالمٌة إلى السلطة 

 .فى دول الربٌع العربى

لٌس معنى ذلن أن خطة ٌنون التى لدمنا لها هى بالضرورة الخطة التى تعتمدها إسرائٌل وٌتعٌن السٌر 

على هداها. فأحد أهم ما ٌمٌز السٌاسات اإلسرائٌلٌة هو لدرتها على التأللم مع المتغٌرات الدولٌة 

المنشورة  "ألوف بن"ها لراءة وهنان لراءات إسرائٌلٌة مختلفة لما ٌجرى فى المنطمة حالٌاً، من واإلللٌمٌة.

المنشورة فى صحٌفة  "باراج خانا"و "فرانن جاكوبز"، ولراءة 25/3/2011فى صحٌفة هاآرتس ٌوم 

وغٌرها كثٌر. ولد لام مركز الزٌتونة الفلسطٌنى مؤخراً بنشر أربع من  22/9/2012نٌوٌورن تاٌمز فى 
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)راجع: سلسلة ترجمات الزٌتونة: العدد «. رسمالشرق األوسط خرائط جدٌدة ت»هذه المراءات تحت عنوان: 

74) 

غٌر أن ما ترٌده إسرائٌل شىء وما تستطٌعه شىء آخر. ورغم إٌمانى المطلك بأن مشروع إسرائٌل لتفتٌت 

العالم العربى لن ٌنجح، فإن الوضع فى العام العربى خطٌر، وخطٌر جداً، وٌحتاج إلى الحذر واالنتباه، 

  .اإلسالمٌةخاصة من جانب الفصائل 

الرئٌس السابك لمسم العلوم السٌاسٌة بكلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة بجامعة الماهرة وٌعمل د.حسن نافعة  *

وهو عضو الهٌئة االستشارٌة لمجلة السٌاسة الدولٌة التً تصدر عن مؤسسة .1978أستاذًا بها منذ العام 

 العرٌمة. "األهرام"

، والٌكم رابط لها على المولع استراتٌجٌة ٣١٨١/ ٨/ ٨١عة فً )نشرت الدراسة للدكتور حسن ناف

http://strategy.unblog.fr  ) 

 

 المنسً لتفتٌت العالم العربً "إسرائٌل"مشروع 

   2015-الجزٌرة-كاتب وصحفً-فهمً هوٌدي   

لكننا نخطئ كثٌرا إذا حصرنا التحدٌات فً النفوذ اإلٌرانً ومخاطر اإلرهاب، الملك على المصٌر العربً فً محله تماما،  

 .وتجاهلنا دور إسرائٌل فً مخطط التفتٌت الذي تنفذه منذ نصف لرن

هذا الملك أصبح ٌشكل لاسما مشتركا بٌن أغلب تعلٌمات وتحلٌالت الكتاب العرب فً اآلونة األخٌرة، من حدٌث عن (1)

رسمها بالدم، إلى تحذٌر من أن المستمبل فً المنطمة ٌراد له أن ٌصنع بأٌدي غٌر العرب، مرورا بمحاولة الحدود التً ٌعاد 

 .رصد األسباب الكامنة وراء تعدد الهزائم العربٌة ودور الدولة والمبٌلة فً ذلن

نهٌارات التً حدثت ولٌس ذلن مستغربا، ألن مختلف الشواهد تدل على أن ثمة خرائط جدٌدة ترسم للمنطمة فً ضوء اال

  .لبعض األنظمة والتصدعات التً عانت منها أنظمة أخرى، والتوترات التً أطلت برأسها فً فضاءات أنظمة ثالثة

وحٌن تم االتفاق بٌن واشنطن ومعها الدول الكبرى وبٌن طهران فإن الجمٌع أدركوا أن أوان الدخول فً حمبة جدٌدة لد حل، 

خاوفه لم ٌعد ثرثرة مثمفٌن أو توجسات سٌاسٌٌن، لكنه صار ضرورة ٌنبغً أن تؤخذ على محمل وأن الحدٌث عن المستمبل وم

 .الجد، ألن لطار التغٌٌر انطلك وبات من العسٌر ولف اندفاعه

حٌن تم االتفاق بٌن واشنطن ومعها الدول الكبرى وبٌن طهران فإن الجمٌع أدركوا أن أوان الدخول فً حمبة جدٌدة لد حل، "

لحدٌث عن المستمبل ومخاوفه لم ٌعد ثرثرة مثمفٌن أو توجسات سٌاسٌٌن، ولكنه صار ضرورة ٌنبغً أن تؤخذ على وأن ا

 "محمل الجد

تحت عنوان  ١١/٢استولفتنً فً هذا الصدد ممالة لوزٌر خارجٌة مصر األسبك السفٌر نبٌل فهمً نشرتها جرٌدة األهرام فً 

)حٌن  ١٠٠٩اإلٌرانً والعرب"، إذ استهلها باإلشارة إلى اتصال أجراه معه فً عام "الشرق األوسط الجدٌد واالتفاق النووي 

كان سفٌرا لمصر فً واشنطن( مستشار األمن المومً األمٌركً، والترح علٌه أن تشارن مصر فً اجتماع لمة حول إنشاء 

 .(عنه آنذانشرق أوسط جدٌد ٌشمل الدول العربٌة وٌمتد حتى باكستان وأفغانستان )وهو ما اعتذر 

http://strategy.unblog.fr/
http://strategy.unblog.fr/
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حدثه مسؤول إٌرانً ممرب من أصحاب المرار عن أنهم فً طهران لهم نظرة أخرى للشرق األوسط  ١٠٢٢وفى ربٌع عام 

الجدٌد مختلفة عما ٌرونه فً مصر، فلٌس صحٌحا فً رأٌهم أن المنطمة جوهرها عربً، ألن مرجعٌة المواطن العادي لم تعد 

  .العربً منمسم على نفسه، والثمل السٌاسً واألمنً وااللتصادي فٌه لٌس بٌن أٌٍد عربٌة المومٌة العربٌة، فضال عن أن العالم

وحٌن وضع األمران جنبا إلى جنب خلص إلى أن التفكٌرٌن األمٌركً واإلٌرانً ٌنطلمان من رؤٌة لمستمبل المنطمة بأٌٍد غٌر 

الح بٌن أٌٍد غٌر عربٌة؟ وهو ٌجٌب عن السؤال فإنه عربٌة، ثم تساءل عما إذا كانت تلن مؤامرة كبرى أم مجرد توافك مص

 .طرح أفكارا عدة محورها كٌف ٌستعٌد العالم العربً زمام المبادرة كً ٌصبح فاعال ولٌس مفعوال به

مالحظتً األساسٌة على ممالة السفٌر نبٌل فهمً أنها ولفت عند استعراض المولفٌن األمٌركً واإلٌرانً لكنها لم تشر ( 2)

تفكٌر اإلسرائٌلً األخطر فً الموضوع، ذلن أن األمٌركٌٌن واإلٌرانٌٌن إذا كانوا لد طرحوا أفكارا عن بعد، وكانت لهم إلى ال

تطلعات تتعلك بنفوذ كل منهما فإن مشروع اإلسرائٌلٌٌن الموجودٌن فً للب المنطمة تم اختبار أفكاره، ونفذ بعضها على 

 .فً صمت وبعٌدا عن األعٌنأرض الوالع، والبعض اآلخر جاٍر تنفٌذه 

من وجهة النظر اإلسرائٌلٌة، فإن المنطمة العربٌة ال تشكل وحدة ثمافٌة وحضارٌة واحدة كما ٌعتمد العرب، إنما هً خلٌط 

متنوع من الثمافات والتعدد اللغوي والدٌنً واإلثنً، ولد اعتادت إسرائٌل تصوٌر المنطمة على أنها فسٌفساء تضم بٌن 

ة معمدة من أشكال التعدد ما بٌن عرب وفرس وأتران وأرمن وإسرائٌلٌٌن وأكراد وبهائٌٌن ودروز وٌهود ظهرانٌها شبك

  .وبروتستانت وكاثولٌن وأرثوذكس وعلوٌٌن وصابئة وشٌعة وسنة وموارنة وشركس وآشورٌٌن.. إلخ

ومن ثم ٌصبح التارٌخ الحمٌمً هو تارٌخ بالتالً، فإن المنطمة ما هً إال مجموعة من األللٌات التً ال ٌوجد تارٌخ ٌجمعها، 

كل أللٌة على حدة، والغاٌة من ذلن التحلٌل تتمثل فً تحمٌك هدفٌن، األول رفض مفهوم المومٌة العربٌة ومماومة فكرة الوحدة 

على العربٌة، ذلن أن التصور اإلسرائٌلً ٌعتبر أن المومٌة العربٌة فكرة ٌحٌط بها الغموض إن لم تكن غٌر ذات موضوع 

  .اإلطالق

ولد برز فً هذا المجال اتجاهان، أحدهما ٌتحدث عن "خرافة" الوحدة العربٌة، وأصحاب هذا الرأي ٌتحدثون عن أمة واحدة 

لكنهم ٌتصرفون كدول متنافرة، ورغم أن ما ٌجمع بٌن هذه البالد هو اللغة والدٌن، لكن ذلن ال ٌعنً بالضرورة أنهم أمة 

 .للغة اإلنجلٌزٌة أو اإلسبانٌة دون أن ٌجعل ذلن منها أمة واحدةواحدة فثمة شعوب تتحدث ا

االتجاه الثانً ٌعترف بوجود المومٌة العربٌة بمعنى وجود مجموعة روابط ثمافٌة وعاطفٌة وتارٌخٌة بٌن العرب، لكن أصحاب 

 .ٌعتبرون أنها مستحٌلةذلن االتجاه ٌفصلون بٌن االعتراف بتلن الروابط وبٌن السعً لتحمٌك الوحدة العربٌة التً 

الهدف الثانً من التروٌج لفكرة تعدد األللٌات والهوٌات فً العالم العربً هو تبرٌر شرعٌة الوجود اإلسرائٌلً، ذلن أن 

المنطمة وفك ذلن التصور تضم خلٌطا من المومٌات والشعوب واللغات، وتصور لٌام وحدة بٌنها هو ضرب من الوهم 

مٌة المترتبة على ذلن تعنً أن ٌكون لكل لومٌة فً المنطمة كٌانها الخاص، وبذلن تكتسب إسرائٌل والخٌال، والنتٌجة المنط

 .شرعٌتها باعتبارها إحدى الدول المومٌة التً تعٌش على أرضها

فً حٌن نرى تركٌزا شدٌدا على طموحات اإلٌرانٌٌن ومخططات داعش اإلرهابٌة نلمس تجاهال وسكوتا عن مساعً "

ن الذٌن أصبحوا ٌعتبرون أنفسهم جزءا من معسكر الحرب ضد اإلرهاب، بٌنما ٌمارسون فً فلسطٌن كل ما اإلسرائٌلٌٌ

 "ٌمكن تخٌله من مظاهر اإلرهاب والممع

هذا التوجه فً التفكٌر اإلسرائٌلً دفعها إلى تبنً إستراتٌجٌة تشجٌع مناطك األللٌات فً المنطمة، وطرحها بٌن حٌن وآخر 

ت درزٌة أو مارونٌة على حدود إسرائٌل لتكون بمثابة مناطك أمن تكسب إسرائٌل االطمئنان وتشكل حاجزا فكرة إلامة دوٌال

مادٌا ومعنوٌا ٌفصل بٌنها وبٌن الدول العربٌة، وهو ما من شأنه أن ٌشجع األللٌات األخرى على أن تسٌر على ذلن الدرب، 

 .ن ومورٌتانٌا على االستماللوٌحفز األكراد فً العراق و"األفرٌكان" فً جنوب السودا
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كتابات أبا إبٌان السٌاسً الصهٌونً ووزٌر خارجٌة إسرائٌل التً نشرت تحت عنوان "صوت إسرائٌل" تعد أفضل تعبٌر عن 

الفكرة، ذلن أنه اعترض على االفتراض المائل إن الشرق األوسط ٌمثل وحدة ثمافٌة، وإن على إسرائٌل أن تتكامل مع تلن 

  .الوحدة

ر أن العرب عاشوا دائما فً فرلة عن بعضهم، وأن فترات الوحدة المسرٌة كانت تتم بموة السالح، من ثم فإن التجزئة وذك

السٌاسٌة لم ٌحدثها االستعمار، وأن الروابط الثمافٌة والذات التً جمعتها البالد العربٌة ال ٌمكن أن تضع األساس للوحدة 

 .السٌاسٌة والتنظٌمٌة

عن مركز دٌان  ١٠٠٣كلها لٌست لً، ولكنها التباس مطول منمول حرفٌا عن كتاب صادر فً تل أبٌب عام  الفمرات السابمة

 ."ألبحاث الشرق األوسط وأفرٌمٌا، وكتاب العمٌد المتماعد موشٌه فرجً، وعنوانه "إسرائٌل وحركة تحرٌر جنوب السودان

 :حتى اآلن على األلل، هًهذه األفكار تم اختبارها فً ثالث تجارب فً ما هو معلن (3)

ألامت إسرائٌل عاللات وثٌمة مع لٌادات الموارنة فً لبنان، مستثمرة فً ذلن عاللات التوتر التارٌخٌة بٌنهم وبٌن المسلمٌن  -

لام السنة، وثمة دراسات متعددة أرخت لتلن العاللة اإلسرائٌلٌة واللبنانٌة، منها دراسات األستاذ صمر أبو فخر عن الدور الذي 

  .به اإلكلٌروس المارونً فً التواصل مع اإلسرائٌلٌٌن، وكتاب كرٌستٌن شولز عن الدبلوماسٌة اإلسرائٌلٌة السرٌة فً لبنان

وفى كتاب أالن مٌنارج عن أسرار حرب لبنان نص رسالة بعث بها رئٌس حزب الوطنٌٌن األحرار كمٌل شمعون إلى رئٌس 

من أن الفرنسٌٌن حٌن ألاموا لبنان الكبٌر ضموا إلى الموارنة األراضً المأهولة  وزراء إسرائٌل مناحٌم بٌغن، شكا فٌها

بالمسلمٌن "وكان هؤالء سببا فً جمٌع العلل والشرور"، ودعاه إلى تجنب اإلسرائٌلٌٌن أراضً مأهولة بالمسلمٌن حتى ال 

 .ٌعانوا مما عانت منه لبنان

، ٢٨٢٨موارنة دفع األخٌرٌن إلى إلامة دولة لبنان الحر وحكومتها فً عام الشاهد أن تواصل اإلسرائٌلٌٌن مع بعض شرائح ال

وشكل هؤالء ما سمً جٌش لبنان الجنوبً الذي لاده سعد حداد ومن بعده أنطوان لحد، وكان لألحزاب المارونٌة الثالثة التً 

، إال أن مشروع دولة الموارنة فشل ٢٨٩١شكلت الجبهة اللبنانٌة دورها فً الترحٌب باالجتٌاح اإلسرائٌلً فً لبنان عام 

 .وانهار بعد انسحاب اإلسرائٌلٌٌن من لبنان

التجربة اإلسرائٌلٌة الثانٌة كانت مع المتمردٌن فً جنوب السودان، ولد فصل كتاب العمٌد موشٌه فرجً فً تتبع تلن العاللة  -

لجنوبً وإضعاف السودان للضغط على مصر ، واستهدفت دعم التمرد ا٢٨٢٩التً بدأ اإلسرائٌلٌون فً نسجها فً عام 

واختزان المارة األفرٌمٌة، وشمل ذلن الدعم كل المجاالت العسكرٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة، حٌث وفرت إسرائٌل الخبرات 

والسالح واألموال وكل ما احتاجته حركة التمرد لتحدي حكومة الخرطوم وتثبٌت ألدامها على األرض، األمر الذي انتهى 

 .١٠٢٢فصال الجنوب وإعالن استمالله فً عام بان

التجربة الثالثة مع األكراد فً شمال العراق، ذلن أن زعماء األكراد فً نضالهم ضد نظام صدام حسٌن وضد شاه إٌران لبل  -

ن الثورة كانوا ٌتلمسون الدعم من أي مصدر، األمر الذي سارعت إسرائٌل إلى تلبٌته فمدمت ألكراد العراق الكثٌر م

 .المساعدات التً لم تعلن تفاصٌلها، لكنها انتهت بأن أصبح إلسرائٌل حضور استخباراتً لوي فً شمال العراق

مخططات التفتٌت التً تُرسم تراهن على الشروخ والتشممات الحاصلة فً كل لطر عربً، ولذلن فإن الوعً بتلن "

طات التفتٌت ال ٌتحمك لها النجاح إال فً حال هشاشة المخططات ٌنبغً أن ٌستصحب اهتماما بحصانات الداخل، ألن مخط

 "المجتمعات ولابلٌتها للتفتٌت

وهذا المولع له أهمٌته اإلستراتٌجٌة المهمة ألنه أتاح لإلسرائٌلٌٌن إمكانٌة االلتراب مما ٌحدث فً العراق وسورٌا وإٌران 

ل الذي أصبح اآلن مطلبا معلنا من جانب المثمفٌن وتركٌا، ولم ٌعد سرا أن كردستان لطعت شوطا بعٌدا فً سعٌها لالستمال

 .والسٌاسٌٌن واألكراد، وبالتالً لم ٌعد السؤال المطروح اآلن هو هل ٌعلنون استماللهم أم ال، ولكنه متى ٌتم ذلن
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من  نبالغ كثٌرا إذا للنا إن إسرائٌل فعلت من جانبها كل ذلن، ألن األصح واألصوب أنها ساهمت فً صنعه مستفٌدة( 4)

ظروف داخلٌة مواتٌة فً كل بلد، وهو ما ٌدعونا إلى المول إن عملٌة تفتٌت العالم العربً واإلفادة من تنوع كٌاناته وتعدد 

  .األللٌات فٌه تنطلك من إستراتٌجٌة إسرائٌلٌة واضحة المعالم منذ خمسٌنٌات المرن الماضً

رسم للمنطمة لم ٌأخذ حمه من االنتباه والدراسة، ذلن أننا نرى تركٌزا ولألسف فإن الدور اإلسرائٌلً فً الخرائط الجدٌدة التً ت

شدٌدا على طموحات اإلٌرانٌٌن ومخططات جماعة داعش )تنظٌم الدولة( اإلرهابٌة، كما نلمس تجاهال وسكوتا على مساعً 

طائرة مروحٌة  ٢١ألردن اإلسرائٌلٌٌن الذٌن أصبحوا ٌعتبرون أنفسهم جزءا من معسكر الحرب ضد اإلرهاب )لدموا إلى ا

 .لهذا الغرض( فً حٌن ٌمارسون فً فلسطٌن كل ما ٌمكن تخٌله من مظاهر اإلرهاب والممع

لست أدعو إلى تجاهل الدور اإلٌرانً وال الكف عن مماومة اإلرهابٌٌن، لكننً أتمنى االنتباه إلى ثالثة أمور، األول توفٌر 

من حٌث أولوٌاتها وطبٌعتها، الثانً أن تظل على وعً كاٍف بالمخططات  رؤٌة عربٌة واضحة للتحدٌات التً توجه األمة

  .اإلسرائٌلٌة التً ما زالت تسعى إلى تفكٌن العالم العربً وتفتٌته

أما األمر الثالث واألهم فهو أن مخططات التفتٌت التً تُرسم تراهن على الشروخ والتشممات الحاصلة فً كل لطر عربً، 

بتلن المخططات ٌنبغً أن ٌستصحب اهتماما بحصانات الداخل، ألن مخططات التفتٌت ال ٌتحمك لها النجاح ولذلن فإن الوعً 

 إال فً حال هشاشة المجتمعات ولابلٌتها للتفتٌت.
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