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اإلستراتيجية اإلسرائيلية في البحر األحمر 

 وتحوالت الصراع  على المالحة

شيماء منير  *

أدركــت إرسائيــل أهميــة البحــر األحمــر منــذ وقــت مبكر، 
حينمــا ســعى واضعــو اإلســراتيجية الصهيونيــة إىل احتــالل 
النقــب يف جنــوب فلســطني، إليجــاد موطــئ قــدم لهــم عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــررشاش - ع ــالل أم ال ــر باحت ــر األحم البح
أن الســيطرة عليهــا تعتــرب مــن قبــل األمــم املتحــدة، ومــن 
ــا  ــون هدفه ــروع - ليك ــر م ــًرا غ ــة أم ــة القانوني الوجه
الرئيــس بعــد ذلــك التصــدي ملحــاوالت تحــول البحــر األحمر 
إىل بحــرة عربيــة يمكــن حــال قيــام حــرب مســتقبلية غلــق 
نقاطــه اإلســراتيجية يف وجــه املالحــة مــن إرسائيــل وإليهــا، 
ــر  ــوب البح ــا يف جن ــز تواجده ــا إىل تعزي ــا دفعه ــو م وه
األحمــر عنــد بــاب املنــدب، عــرب توثيــق عالقتهــا مــع الــدول 

ــة، واآلســيوية. األفريقي

 ثــم اســتطاعت إرسائيــل توظيــف حالــة الضعــف 
ــم  ــل دع ــن أج ــج م ــة الخلي ــد أزم ــي بع ــزق العرب والتم
وجودهــا العســكري يف البحــر األحمــر. كمــا شــكل تصاعــد 
ــة،  ــة املالح ــى حري ــا ع ــة وتأثره ــال القرصن ــر أعم خط
ــورات  ــات الث ــة إىل انعكاس ــا، باإلضاف ــا لتدخله ــربًرا قويً م
العربيــة التــي اندلعــت منــذ العــام 2011، وتصاعــدت عــى 
ــث  ــر؛ حي ــر األحم ــراتيجية للبح ــة الجيوس ــا األهمي إثره
ــل  ــن أج ــدويل م ــي وال ــس اإلقليم ــا للتناف ــى مرًح أضح

ــة.  ــوذ والهيمن ــط النف بس
ــني  ــتيالء الحوثي ــذ اس ــي من ــزاع اليمن ــدالع الن ــكل ان ش
ــني  ــي للحوثي ــم اإليران ــام 2014، والدع ــلطة يف الع ــى الس ع
ــة  ــدويل، خاص ــي وال ــن اإلقليم ــى الصعيدي ــط ع كأداة ضغ
مــع التصعيــد الحوثــي ضــد أهــداف تخــص دول الخليــج، 
باإلضافــة إىل اشــتعال حــرب الســفن بــني إرسائيــل وإيــران 
يف البحــر األحمــر، يف وجــود مصالــح مشــركة بــني إرسائيــل 

* باحثــة متخصصــة يف الــرصاع العــريب اإلرسائيــي مبركــز األهــرام للدراســات 
السياســية واإلســرتاتيجية، ومديــر تحريــر دوريــة امللــف املــرصي.
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ارتكزت نظرية األمن اإلسرائيلي على أال يكون البحر األحمر بحيرة عربية، حتى ال يتم 

توظيفه ضد مصالح إسرائيل في المنطقة، والعمل على كسر طوق الحصار العربي، 

إغالق  دفع  لذلك   واآلسيوية.  األفريقية  األقطار  مع  الخارجية  تجارتها  وحماية 

سبل  عن  الحرب  أعقاب  في  للبحث  إسرائيل   1973 أوكتوبر  حرب  أثناء  باب  مضيق 

تعزيز تواجدها في الجزر القريبة من باب المندب عسكرًيا.

ــدي  ــول رضورة التص ــق ح ــل التواف ــن أج ــج م ودول الخلي
ــكلت  ــد ش ــي. وق ــر الحوث ــي، والخط ــوذ اإليران ــدد النف لتم
ــراء  ــل يف صح ــا إرسائي ــي عقدته ــة الت ــب الوزاري ــة النق قم
النقــب يف آذار 2022، تجســيًدا ملســاعي إرسائيــل وواشــنطن 
ــد  ــي ض ــي اإلرسائي ــي العرب ــاون األمن ــة للتع ــاد أرضي إليج
تمــدد املــروع اإليرانــي، مــن خــالل البحث عــن آليــة تعاون 
ــة  ــة والبحري ــدات الجوي ــة التهدي ــة ملواجه ــة إقليمي أمني
والقرصنــة يف البحــر األحمــر، وهــو مــا أطلــق عليــه "ناتــو 

ــه.  ــالً في ــًوا فاع ــل عض ــون إرسائي ــطي" تك رشق أوس
وهنــا يمكــن التنويــه إىل أهميــة اتبــاع اقــراب "املصلحــة 
الوطنيــة" يف التحليــل؛ حيــث يســاهم يف فهــم كيــف تســعى 
ــس  ــب أس ــر - يف تذوي ــّد كب ــت إىل ح ــل - ونجح إرسائي
ــا عــى قاعــدة املصالــح  الــراع العربــي اإلرسائيــي تدريجيً
الوطنيــة "القطريــة"، مــن خــالل ترســيخ هويــة "تعدديــة" 
لإلقليــم، وتدشــني عالقــات تعــاون إرسائيــي عربــي؛ وذلــك 
عــى أســس مــن الروابــط االقتصاديــة والتهديــدات األمنيــة 
ــده  ــاون وقواع ــك التع ــس ذل ــع أس ــد وض ــركة. وق املش
ــالل  ــن خ ــب، م ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس األمرك الرئي
ــة  ــة القضي ــع مكان ــس تراج ــي تعك ــام، الت ــات أبراه اتفاقي
ــة احتــالل  ــل كدول ــد النظــرة إىل إرسائي الفلســطينية، وتحيي
واســتيطان، مقابــل النظــر إىل إيــران كمصــدر تهديــد 
مشــرك، مــن خــالل تحريــف بوصلــة الــراع مــن عربــي 

ــي.  ــم إرسائي ــي بدع ــي إيران ــي إىل عرب إرسائي
ــل  ــاركة إرسائي ــع يف مش ــى أرض الواق ــك ع ــد ذل تجس
ــي  ــكرية الت ــاورات العس ــة يف املن ــدول العربي ــض ال وبع
ــة  ــام 2022، كنتيج ــالل الع ــر خ ــر األحم ــرت يف البح ج
ــن  ــل م ــل إرسائي ــاهمت يف نق ــي س ــام، الت ــات أبراه التفاق
ــة إىل  ــوات األمركي ــة للق ــادة األُوُروبي ــات القي ــة عملي منطق
منطقــة عمليــات القيــادة املركزيــة لتســهيل التعــاون األمنــي 
ــرق  ــة ال ــاء يف منطق ــم األعب ــي، وتقاس ــي واإلقليم الثنائ

ــر.1  ــر األحم ــط والبح األوس
ويف ســياق مــا ســبق، تســعى املقالــة إىل مناقشــة 
ــالل  ــن خ ــر، م ــر األحم ــة يف البح ــراتيجية اإلرسائيلي اإلس

أربعــة محــاور: األول، معرفــة األهــداف اإلرسائيليــة يف البحــر 
األحمــر مــن منظــور جيوســراتيجي، مــن أجــل فهــم  دوافع 
األطمــاع اإلرسائيليــة، وحــدود تمســك إرسائيــل بمخططاتهــا 
ــف  ــة فهــم كي ــي، محاول ــر. الثان التوســعية يف البحــر األحم
ــة  ــزع صف ــة لن ــدول العربي ــع ال ــراع م ــل ال أدارت إرسائي
العروبــة عــن البحــر األحمــر بذريعــة دعــم األمــن عنــد بــاب 
املنــدب، وتطويــق الــدول العربيــة مــن خــالل مــد نفوذهــا 
ــف  ــعى للكش ــث، يس ــا الثال ــيا. أم ــا ودول آس ــو أفريقي نح
عــن كيفيــة توظيــف إرسائيــل مقاربــة الســالم االقتصــادي 
ــرق  ــاب "ال ــا يف كت ــي طرحه ــس" الت ــمعون بري لـــ "ش
ــة  ــاريع اقتصادي ــرح مش ــل ط ــن أج ــد"، م ــط الجدي األوس
تحفــز التعــاون العربــي اإلرسائيــي انطالًقــا مــن "إيــالت"، 
مــع تنــاول أبــرز املخططــات اإلرسائيليــة الســاعية ملنافســة 
قنــاة الســويس، ومــا يشــكله ذلــك مــن مخاطــر إســراتيجية 
محتملــة عــى  األمــن القومــي املــري، خاصــة مــع ضلــوع 
رأس املــال الــدويل الحامــي لتلــك املشــاريع يف إطــار مبــادرة 

ــة.  ــق الصيني ــزام والطري الح
واملحــور الرابــع، يســعى لفهــم هــدف اتفاقــات أبراهــام 
يف شــقها األمنــي، والتــي تســعى إىل إعطــاء التعــاون األمنــي 
بــني إرسائيــل والــدول العربيــة مــربًرا عــى قاعــدة مواجهــة 
ــران".  ــرك "إي ــدو مش ــب ع ــن جان ــركة م ــدات املش التهدي
ــل  ــاج إرسائي ــنطن إلدم ــات واش ــار ترتيب ــك يف إط ــي ذل يأت
داخــل منظومــة رشق أوســطية جديــدة عــى أنقاض مــا بقي 
مــن النظــام اإلقليمــي العربــي، يكــون الحاكــم الرئيــس يف 
ــة عــى  ــكل دول ــة" ل ــة "الُقطري ــح الوطني تفاعالتهــا املصال

حــدة.

: األهداف الصهيونية في البحر األحمر 
ً

أوال
من منظور جيوستراتيجي  

ــر  ــر األحم ــة البح ــى منطق ــرف ع ــة التع ــي أهمي تأت
جيوسياســيًا مــع التطــرق إىل أهميتــه الجيوســراتيجية، وعدم 
ــاق  ــم نط ــل فه ــن أج ــا، م ــه جغرافيً ــى تناول ــار ع االقتص
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من مناورة بحرية إيرانية. )إ.ب.أ(

ــدود  ــر وح ــر األحم ــا يف البح ــة ودوائره ــة اإلرسائيلي الحرك
ــة  ــة املتنافس ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــض الق ــع بع ــا م تفاعله
لتحقيــق مصالحهــا، وكذلــك النظــم اإلقليميــة التــي ترتبــط 
ــة، يقصــد بالبحــر  ــة الجغرافي بالبحــر األحمــر. مــن الناحي
ــي  ــاحل الرق ــمل الس ــي تش ــة الت ــك املنطق ــر تل األحم
اآلســيوي، الذي يضــم كالً مــن: اليمــن، والســعودية، واألردن، 
وإرسائيــل مــن جهــة، والســاحل الغربــي األفريقــي، والــذي 
ــا  ــا، وإريتري ــودان، وإثيوبي ــر، والس ــن: م ــم كالً م يض
ــر  ــد البح ــرى. ويح ــة أخ ــن جه ــي م ــال، وجيبوت والصوم
األحمــر خليجيًــا العقبــة والســويس يف أقــى الشــمال، كمــا 
يحــده مضيــق بــاب املنــدب املنفتــح عــى خليــج عــدن، ثــم 
عــى البحــر العربــي، فاملحيــط الهنــدي يف أقــى الجنــوب.2 
ــمل  ــر ليش ــر األحم ــيايس للبح ــوم الجيوس ــع املفه ويتس
ــا  ــيًا واقتصاديً ــه سياس ــة ب ــية املرتبط ــدات السياس الوح
ــر  ــوض نه ــي، وح ــرن األفريق ــة الق ــل: منطق ــكريًا مث وعس
ــبة  ــر بالنس ــك األم ــدي وكذل ــط الهن ــة املحي ــل، ومنطق الني
ــي  ــج العرب ــم أن الخلي ــع العل ــي. م ــج العرب ــة الخلي ملنطق
ــي  ــام إقليم ــني لنظ ــني فرعي ــدان نظام ــر يُع ــر األحم والبح
ــان  ــل االثن ــا يمث ــطي، كم ــرق أوس ــام ال ــو النظ ــع ه أوس

ــي.3 ــي العرب ــام اإلقليم ــني يف  النظ ــن مهم عنري

 كمــا أن هنــاك الوحــدات السياســية التــي لديهــا مصالــح 
ــا  ــي وفرنس ــاد األوروب ــل: االتح ــة مث ــة يف املنطق اقتصادي
واليابــان، وهنــاك قــوى كــربى مثــل: الواليــات املتحــدة التــي 
ــر يف  ــر األحم ــع البح ــة يق ــة كامل ــراتيجية كوني ــك إس تمتل
ــر  ــر األحم ــي للبح ــام اإلقليم ــط النظ ــا. ويرتب ــب منه القل
ــم  ــذي يض ــط ال ــرق األوس ــم ال ــل إقلي ــة مث ــم إقليمي بنظ
ــهد  ــات يش ــذي ب ــيايس، وال ــاره الجيوس ــن إط األول ضم
سلســلة مــن التطــورات والتحــوالت واألزمــات خــالل العقــد 

ــر.4  األخ
ويتميــز البحــر األحمــر بموقــع جيوســيايس  فريــد يضفي 
نوًعــا مــن التعقيــد عــى العالقــات اإلقليميــة والدوليــة، فهــو 
يقــع عنــد نقطــة التقــاء قــارات ثــالث: أفريقيــا مــن الغــرب، 
وآســيا مــن الــرق وأوروبــا مــن الشــمال، ليصــل الــرق 
بالغــرب. وهــو أيًضا يربــط البحــر العربــي واملحيــط الهندي 
بالبحــر األبيــض املتوســط بواســطة مضيــق بــاب املنــدب يف 
الجنــوب وقنــاة الســويس يف الشــمال، وبهــذا يصبــح همــزة 

وصــل إســراتيجية لكثــر مــن الطــرق املائيــة.5 
ــة  ــت أهمي ــد ارتبط ــراتيجي، فق ــد الجيوس ــى الصعي وع
ــا باملميــزات الناتجــة عــن الســيطرة  البحــر األحمــر تاريخيً
العســكرية عــى املمــرات املؤديــة إليــه، بمــا يضمــن حريــة 
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املختلفــة؛ الطبيعيــة، واأليكولوجيــة، والثقافيــة، والسياســية، 
ــاهم  ــذي س ــو ال ــى النح ــة.8 ع ــة – االجتماعي واالقتصادي
ــة"  ــراتيجية الحديث ــمى بـــ "الجيوس ــا يس ــور م يف  ظه
ــبان  ــع يف الحس ــي تض MODERN GEOSTRATEGY  الت
ثالثــة عوامــل رئيســة: أولهــا، تأثــر تغــر الزمــن يف 
األهميــة النســبية للجغرافيــا بالنظــر إىل مــدى توافــر 
ــا،  ــاءة املــورد البــري فيه ــة ومســتوى كف املــوارد الطبيعي
وثانيهــا، أهميــة املوقــع الجغــرايف يف تحقيــق الســيطرة عــى 
تكنولوجيــا تدفــق املعلومــات واالتصــاالت وثالثهــا، التغــر يف 
املصالــح والتهديــدات مــع تغــر تــوازن القــوى يف املنطقــة 
الجغرافيــة محــط االهتمــام )البحــر األحمــر(؛ حيــث باتــت 
ــراتيجية  ــة جيوس ــر بيئ ــر األحم ــة البح ــكل يف منطق تتش
جديــدةNEW GEOSTRATEGIC Landscape   9 وذلــك 

مــع  التغــر الالفــت يف خارطــة التحالفــات، كنتيجــة للتغر يف 
إدراك املخاطــر وظهــور مهــددات جديــدة واحتــدام التنافــس 
اإلقليمــي والــدويل، عقــب سلســلة اكتشــافات النفــط يف دول 
الخليــج العربــي والقــرن األفريقــي، وتصاعــد أهميــة 
ــار  ــى ص ــاز، حت ــط والغ ــي النف ــري لقطاع ــن البح األم
ــو  ــى النح ــراتيجيًا،10 ع ــا إس ــا نفطيً ــر طريًق ــر األحم البح
ــم"،  ــب العال ــة "قل ــا لنظري ــه وفًق ــول إن ــن الق ــذي يمك ال
أضحــت عــى ضوئهــا منطقــة  البحــر األحمــر قلــب العالــم 

الحديــث.11
ونظــًرا لكــون جيوســراتيجية املوقــع تبحــث يف اإلمكانات 
املتاحــة التــي يمكــن اســتثمارها يف مجــال الدفــاع والهجــوم 
والســيطرة عــى طــرق املواصــالت لعرقلــة تحــركات 
ــة  ــراتيجية الصهيوني ــو اإلس ــتند واضع ــد اس ــدو12  فق الع

ــا يف  ــوًرا مهًم ــا، ومح ــة فيه املالح
ــكرية باملنطقة،  ــراتيجيات العس اإلس
ــة يف  ــة عســكرية محتمل ويف أي عملي
ــث  ــط؛ حي ــرق األوس ــة ال منطق
ــه - 379  تلعــب الجــزر الواقعــة في
ــة  ــا يف مضاعف ــرة - دوًرا مهًم جزي
ــكرية.6  ــراتيجية والعس ــه اإلس قيمت
"القــوة  لنظريــة  وفًقــا  وذلــك 
 A.( ــان ــد ماه ــة" لـــ ألفري البحري
ــوة  ــد بالق ــذي قص T. Mahan(، ال
البحريــة "القــوة العســكرية" ورأى 
أن التحكــم يف البحــار يعنــي التحكم 
يف القواعــد الربيــة التــي تتميــز 
ــة يف  ــراتيجية املتحكم ــع اإلس باملواق
النقــل البحــري، والقواعــد البحريــة 
ــواحل  ــكال الس ــا أش ــي تحميه الت
خلفيتهــا  وعمــق  جهــة،  مــن 

ــة.7 ــة ثاني ــن جه ــة م األرضي
ــهدها  ــي ش ــورات الت  إال أن التط
الحــرب  نهايــة  منــذ  العالــم 
خــروج  يف  ســاهمت  البــاردة 
املعنــى  "الجيوســراتيجية" مــن 
نحــو  التقليــدي  "العســكري" 
تفســر أكثــر شــمواًل للسياســة 
يف  واألمــن  والعامليــة،  اإلقليميــة 
املحــددات  مــن  العديــد  ســياق 

*  د. عبد هللا عبدالمحسن السلطان، »البحر األحمر والصراع العربي  اإلسرائيلي .. التنافس بين استراتجيتين«، )مركز دراسات الوحدة العربية،  

سلسلة أطروحات الدكتوراه )7( الطبعة األولى، آب 1984، ص24.
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منطقة  في  إسرائيل  جنوب  اعتبار  على  اإلسرائيلية  اإلستراتيجية  استندت 

نظرية  فإن  وبالتالي  )متكاملة(،  وحدة  العقبة  وخليج  إيالت،  وميناء  النقب، 

األمن القومي اإلسرائيلية قامت على فكرة الردع العسكري، الذي يعتبر حرية 

المالحة في البحر األحمر من وإلى إيالت أمًرا إستراتيجًيا بالمعنى السياسي، 

القومي  األمن  ألهداف  وإنما  فقط،  اقتصادية  ألهداف  وليس  والعسكري؛ 

التي تؤكد على إبراز رموز السيادة اإلسرائيلية على هذه المنطقة.

يف صياغتهــم لهــا إىل النظريــات الجيوسياســية التــي تركــز 
عــى أهميــة التحكــم يف املواقــع املطلــة عــى البحــار، خاصــة 
ــتقام  ــي س ــل الت ــني أن إرسائي ــادة الصهيوني ــع إدراك الق م
يف املنطقــة العربيــة ســتكون معزولــة ومحــارصة ومحاطــة 
ــزت  ــك رك ــا. لذل ــش معه ــل أو التعاي ــض التعام ــة ترف ببيئ
أوســاط صهيونيــة واســعة قبــل إنشــاء كيانهــا عــى املزايــا 
التــي يمكــن تحقيقهــا يف حالــة الســيطرة عــى موقــع عــى 
البحــر الحمــر. فعــى ســبيل املثــال، دعــا بــن غوريــون إىل 
ســيطرة إرسائيــل عــى نقــاط يف البحــر األحمــر ذات أهميــة 
ــرر  ــى التح ــاعدها ع ــوف تس ــاط س ــذه النق ــوى، ألن ه قص
ــكل  ــا ستش ــا كم ــا وتطويقه ــاوالت ملحارصاته ــن أي مح م
قاعــدة انطــالق عســكرية ملهاجمــة أعدائهــا.13 كمــا يســاهم 
هــذا املوقــع يف الوصــول إىل آســيا وأفريقيــا واحتــالل موقــع 
عليــه يســهم يف خلــق حاجــز بــري واســتيطاني وجغــرايف 
ــى  ــب ع ــا يرت ــع م ــه م ــن مغرب ــي ع ــرق العرب ــزل امل يع
ــه  ــية، ومن ــة وسياس ــراتيجية واقتصادي ــار إس ــن آث ــك م ذل
تنطلــق تجــارة الدولــة إىل أســواق أفريقيــا وآســيا لتريــف 
ــاج إليهــا.14   ــي تحت ــة الت منتجاتهــا واســتراد املــواد األولي

ــات  ــن الرواي ــدد م ــى ع ــة ع ــدت الصهيوني ــد اعتم وق
ــه  ــا تضمنت ــل م ــر، مث ــر األحم ــا يف البح ــر أحقيته لتربي
أســفار العهــد القديــم بشــأن النشــاط التجــاري الــذي قــام 
ــاري  ــل تج ــر كعمي ــر األحم ــن داود يف البح ــليمان ب ــه س ب
ــاك  ــل تجــاري، وســيايس للمريــني، فهن للفينيقيــني، وعمي
عبــارات يف اإلصحــاح العــارش مــن ســفر امللــوك األول تُشــكل 
عنــد الصهيونيــة بــذرة الحــق التاريخــي لليهــود يف التواجــد 
ــفار  ــات أس ــر رواي ــا تش ــر. كم ــر األحم ــل يف البح األصي
ــة يف البحــر األحمــر، ثــم  ــم إىل املالحــة التجاري العهــد القدي
الشــواطئ العربيــة الجنوبيــة امُلطلــة عــى املحيــط الهنــدي، 
ــى  ــة ع ــا القديم ــن موانئه ــدة م ــر واح ــكل أوف ــي تُش والت

ــان.15  ــاحل عم س
gert-  وهنــا تتضــح أهميــة آراء "جرتجــان ديجكينــك"
jan dijkink" حينمــا تنــاول فكــرة اإلقليم املقــدس أو األرض 
املقدســة، التــي تؤســس لعنــارص "الجيوبوليتيــكا الدينيــة"، 

ــم  ــار، وهبه ــه املخت ــعب الل ــم ش ــدون بأنه ــود يعتق فاليه
ــه  ــد قطع ــب وع ــطني( بموج ــة )فلس ــه األرض املقدس الل
ــأن يهــب لهــم أرًضــا  ــل ب ــاء بنــي إرسائي عــى نفســه ألنبي
عاصمتهــا القــدس، وتمتــد مــن نهــر النيــل إىل نهــر الفــرات. 
ــر  ــول إىل البح ــدف الوص ــة أن ه ــادة الصهيوني ــد رأى ق وق
ــت  ــك قام ــب، لذل ــى النق ــيطرة أواًل ع ــي الس ــر يقت األحم
ــات،  ــة الثالثيني ــي يف نهاي ــتيطان الصهيون ــراتيجية االس إس
ــب؛ إدراًكا  ــى النق ــيطرة ع ــى رضورة الس ــات ع واألربعيني
ــى  ــيطرة ع ــب الس ــر يتطل ــر األحم ــول إىل البح ــأن الوص ب

ــاملة.  ــيطرة ش ــب س النق
ــه  ــة يف خطت ــك األهمي ــى تل ــون ع ــن غوري ــد ب ــد أك وق
االســتيطانية عــام 1936 إىل الوكالــة اليهوديــة، التــي 
ــة  ــارات واضح ــك بعب ــب؛ وذل ــف إىل النق ــتهدفت الزح اس
وحازمــة عندمــا قــال: "هنــاك أهميــة كبــرة لســيطرتنا عــى 
رأس جــر يف خليــج إيــالت؛ فهــذه الســيطرة ســتُمكننا مــن 
إنشــاء مينــاء للتصديــر مــن أجــل تصديــر كنــوز، ومناجــم 
ــد  ــل، والعدي ــني إرسائي ــط ب ــًرا يرب ــون ج ــب؛ وليك النق
ــمال  ــى ش ــيطرة ع ــط الس ــة إىل بس ــار" باإلضاف ــن األقط م
أفريقيــا، ورشق وجنــوب رشق شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــة  ــة عــى األنشــطة الحيوي ــدي. وفــرض رقاب ــط الهن واملحي
ــارات،  ــن، واإلم ــعودية، واليم ــر، والس ــل؛ م ــدان مث لبل
والكويــت، وقطــر، والبحريــن، وإيــران، وباكســتان، وحتــى 
ــا  ــي عوًض ــان إرسائي ــتخدامه كري ــة إىل اس ــد، باإلضاف الهن
ــي  ــم العرب ــط العال ــك رواب ــويس، وتفكي ــاة الس ــن قن ع

ــة.16 القومي
أضــف إىل مــا ســبق، فقــد  تحــدث عــن أهميــة )إيــالت( 
"ايغــال ألــون" قائــد املنطقــة الجنوبيــة قبــل تنفيــذ حملــة 
)عوفاديــا(؛ حيــث قــال: "ال بــد مــن الســيطرة عــى منطقــة 
ــة رأس النقــب، والوصــول  ــا، وخاصــة منطق النقــب بأكمله
ــررشاش  ــى أم ال ــيطرة ع ــر، والس ــر األحم ــاحل البح إىل س
لنصــل إىل منفــذ بحــري عــى البحــر األحمــر لتكــون لنــا رئة 
نتنفــس منهــا، ونطــل بهــا عــى العالــم يف الــرق، وتســر 

مــن خاللهــا أســاطيلنا البحريــة".17
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خريطة رقم )2(: ميناء إيالت عى خليج العقبة *

ــار  ــى اعتب ــة ع ــراتيجية اإلرسائيلي ــتندت اإلس ــك اس لذل
جنــوب إرسائيــل يف منطقــة النقــب، ومينــاء إيــالت، وخليــج 
ــن  ــة األم ــإن نظري ــايل ف ــة(، وبالت ــدة )متكامل ــة وح العقب
ــكري،  ــردع العس ــرة ال ــى فك ــت ع ــة قام ــي اإلرسائيلي القوم
ــن وإىل  ــر م ــر األحم ــة يف البح ــة املالح ــرب حري ــذي يعت ال
ــكري؛  ــيايس، والعس ــى الس ــراتيجيًا باملعن ــًرا إس ــالت أم إي
ــن  ــداف األم ــا أله ــط، وإنم ــة فق ــداف اقتصادي ــس أله ولي
القومــي التــي تؤكــد عــى إبــراز رمــوز الســيادة اإلرسائيليــة 

ــة.18 ــذه املنطق ــى ه ع
ــب،  ــة رأس النق ــل ملنطق ــالل إرسائي ــايل كان احت وبالت
ــة يف  ــج العقب ــى خلي ــة ع ــررشاش" الواقع ــة "أم ال وقري
ــق  ــني، وأطل ــحق راب ــا إس ــي قاده ــكرية الت ــة العس العملي
عليهــا عمليــة )عوفاديــا(؛ وذلــك يف شــهر آذار 1949؛ بدايــة 

ــث  ــر؛ حي ــر األحم ــة يف البح ــراتيجية اإلرسائيلي ــذ اإلس تنفي

ــر  ــى البح ــذ ع ــع بمنف ــا تتمت ــل بمقتضاه ــت إرسائي بات

األحمــر، وأسســت عــى أنقاضهــا مينــاء إيــالت عــى خليــج 

ــة. 19  العقب
ــى  ــالت ع ــى إي ــيطرتها ع ــد س ــل بع ــت إرسائي وحرص
توظيــف موقعــه الجغــرايف، واللوجيســتي مــن خــالل اتبــاع 
إســراتيجية تعتمــد عــى "املرحليــة" يف التنفيــذ، والتــي تُعــد 
جــزًءا مــن اإلســراتيجية الصهيونيــة الكــربى للســيطرة عــى 

ــياحية،  ــة س ــالت مدين ــارت إي ــى ص ــر.20 حت ــر األحم البح
ــى  ــل يف أق ــكرات العم ــارب، ومعس ــات التج ــًزا ملحط ومرك
ــه  ــت بتحصين ــا قام ــة، كم ــب، ووادي العرب ــوب النق جن
ــح  ــة.21 وأصب ــات الحربي ــة املتطلب ــة كاف ــل تلبي ــن أج م
ــاء يقــوم بــدور محــوري، وحيــوي يف تجــارة إرسائيــل  املين
ــة بــر الســبع،  ــة إيــالت بمدين ــة، وتــم ربــط مدين الخارجي
ومينائــي أســدود، وعســقالن عــى البحــر املتوســط بطــرق 
رئيســة تخــرق إقليــم النقــب، وتنقــل البضائــع عــرب هــذه 
ــالت  ــط إي ــم رب ــا ت ــة، كم ــاحنات الضخم ــرق بالش الط
بمنشــآت البوتــاس يف أســدود، وبمركــز املفاعــل النــووي يف 
ديمونــة بطــرق رئيســة معبــدة أخــرى تخــرق وادي عربــة، 

ــب.22  ــفات يف النق ــم الفوس ــا بمناج ــالت أيًض ــط إي وترب

ثانًيا: تأمين نطاق األمن الحيوي الجنوبي 

إلسرائيل 
ارتكــزت نظريــة األمــن اإلرسائيــي عــى أال يكــون البحــر 
األحمــر بحــرة عربيــة، حتــى ال يتــم توظيفــه ضــد مصالــح 
ــار  ــوق الحص ــر ط ــى ك ــل ع ــة، والعم ــل يف املنطق إرسائي
العربــي، وحمایــة حریــة تجارتهــا الخارجیــة مــع األقطــار 
ــاب  ــق ب ــالق مضي ــع إغ ــك  دف ــیویة. لذل ــة واآلس األفریقی
ــة يف  ــرات املائي ــم املم ــن أه ــًدا م ــد واح ــذي يع ــدب - ال املن

*  د. صبري فارس الهيتي، سلسلة الدراسات اإلستراتيجية )2(، »المكانة الجيوستراتيجية للبحر األحمر واألطماع الدولية«، )الطبعة األولى 2202، 

1 دار إريتيريا للنشر والتوزيع(، ص1٦
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خريطة رقم )3(: مضيق باب املندب *

ــن  ــادس م ــرب الس ــاء ح ــكريًا - أثن ــا وعس ــم، تجاريً العال
ــن  ــرب ع ــاب الح ــث يف أعق ــل للبح ــر 1973 إرسائي أوكتوب
ســبل تعزيــز تواجدهــا يف الجــزر القريبــة مــن بــاب املنــدب 
ــى  ــردة ع ــيطرة منف ــاك أي س ــون هن ــى ال تك ــكريًا حت عس
ــه،  ــة علي ــة املطل ــدول العربي ــب ال ــن جان ــر م ــر األحم البح

ــة.23 ــا املالحي ــن حريته وتضم
ــة  ــت منطق ــدف، حظي ــك اله ــق ذل ــل تحقي ــن أج وم
القــرن األفريقــي بأهميــة كبــرة يف التخطيــط اإلســراتيجي 
اإلرسائيــي ملنطقــة البحــر األحمــر، مــن أجــل رصــد 
التحــركات البحريــة يف مضيــق بــاب املنــدب؛ لذلــك حرصــت 
عــى إقامــة تحالفــات مــع إثيوبيــا وأريريــا وتطبيــع 
عالقاتهــا مــع دول القــرن األفريقــي، كمــا قامــت بتدشــني 
عالقــات ثنائيــة طويلــة األمــد، بمــا يف ذلــك رشاكات 
اســتخباراتية وأمنيــة قويــة24 مــن أجــل التمركــز العســكري 
يف بعــض الجــزر املطلــة عــى بــاب املنــدب يف البحــر 
األحمــر، واســتخدام موانئهــا والجــزر التابعــة لهــا ألغــراض 
ــالت  ــاء إي ــن مين ــا م ــوط تجارته ــني خط ــكرية، وتأم عس
وإليــه. حتــى أصبحــت تقيــم يف دهلــك أكــرب قاعــدة بحريــة 
لهــا خــارج حدودهــا، وتُعــد مركــًزا لهــا للرصــد واملراقبــة 
ــودان  ــن والس ــعودية واليم ــة الس ــر ومراقب ــر األحم يف البح
ــغيل  ــة لتش ــا محط ــد أيًض ــط، وتع ــالت النف ــة ناق وحرك

ــي  ــة الت ــة املــزودة بالصواريــخ النووي الغواصــات اإلرسائيلي
ــدب.25  ــاب املن ــق ب ــد مضي ــة عن ــة املالح ــوم بحرك تق

كمــا اســتغلت إرسائيــل عالقاتهــا بإريريــا إلنشــاء ثــالث 
قواعــد عســكرية يف كل مــن: جبــل حامــد، وجبــل مهــكالي يف 
غــرب أريريــا، وجبــل هقــر يف شــمال أريريــا، كمــا أقامــت 
قاعــدة عســكرية يف مينــاء "مصــوع" عنــد املدخــل الجنوبــي 

للبحــر األحمــر.26
وفاطمــة"  "حاليــب  جزيرتــي  اســتأجرت  كذلــك،   
ــدة  ــت قاع ــر" وبن ــر األحم ــرب البح ــوب غ ــني جن الواقعت
عســكرية يف كل منهمــا، ولــم تكتــف بذلــك، حيــث حصلــت 
ــى  ــني ع ــرا" املرفت ــنتيان وديم ــي "س ــى جزيرت ــا ع أيًض
ــت  ــدة تنّص ــل  قاع ــا أن إلرسائي ــدب،27 كم ــاب املن ــق ب مضي
ــذي  ــواره"، ال ــا س ــا "أمب ــل يف أريري ــى جب ــة أع ــى قم ع
ــا  ــر، كم ــة آالف م ــو ثالث ــر نح ــطح البح ــن س ــع ع يرتف
ــر،  ــل: زق ــة، مث ــزر اليمني ــض الج ــى بع ــا ع ــت عينه وضع
وميــون، وجبــل الطــر، وحنيــش، وحاولــت احتــالل بعضهــا 
ــا.28  ــل حلفائه ــن قب ــر م ــض اآلخ ــالل البع ــاندت احت أو س
كمــا اســتفادت إرسائيــل مــن تعزيــز أمــركا مــن 
ــرق  ــة ط ــة حماي ــر بحج ــر األحم ــة البح ــا يف منطق ثقله
املالحــة الدوليــة يف إطــار حملتهــا الدوليــة عــى مــا يعــرف 
ــول 2001؛  ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــاب بع باإلره

*  د. صبـــري فـــارس الهيتـــي، سلســـلة الدراسـات اإلسـتراتيجية )2(، »المكانـة الجيوسـتراتيجية للبحـــر األحمـر واألطمـاع الدوليـة«، مرجـع سـبق 

ذكـره، ص12
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جدول رقم )1(: طول الحدود املطلة عى البحر األحمر وعدد الجزر التابعة لكل دولة *

ــز  ــب التمرك ــي إىل جان ــز إرسائي ــاك تمرك ــح هن ــث أصب حي
ــد  ــا بع ــي، وخصوًص ــال وجيبوت ــي يف أرض الصوم األمرك
تفجــر الفنــدق اململــوك إلرسائيــل يف مومباســا يف كينيــا عــام 
2002، األمــر الــذي تذرعــت بــه إرسائيــل لتعزيــز وجودهــا 

ــي.29   ــرن األفريق ــر والق ــر األحم يف البح
ــر  ــل البح ــل لتدوي ــعت إرسائي ــبق، س ــا س ــف مل أض
األحمــر، تحــت ذريعــة مواجهــة القرصنــة يف البحــر األحمــر؛ 
حيــث تذهــب بعــض التقديــرات إىل وجــود مســؤولية 
ــك  ــايض؛ وذل ــد امل ــالل العق ــة خ ــاه القرصن ــة تج إرسائيلي
ــدويل.30  ــكري ال ــود العس ــة للوج ــني مروعي ــدف تدش به
ــة  ــي وإمكاني ــرار األفريق ــل يف الق ــل ثق ــح إلرسائي أصب
تأثــر فيــه، وبالتــايل تحويــل وجهــة دول القــرن األفريقــي 
ومواقفهــا مــن مواقــف مؤيــدة للقضايــا العربيــة إىل مواقــف 
مؤيــدة للمروعــني الصهيونــي واألمركــي يف املنطقــة، 
وتأكيــد الحضــور اإلســراتيجي يف دول حــوض النيــل، فضالً 
ــي  ــن القوم ــس األم ــر تم ــر يف دوائ ــالك أوراق تأث ــن امت ع
ــة  ــات ثنائي ــا يف ملف ــاومة به ــوداني واملس ــري والس امل
ــود  ــي، ووج ــد اإلثيوب ــة الس ــع أزم ــة م ــة، خاص وإقليمي
شــواهد تؤكــد اســتفادة إثيوبيــا مــن الخــربات التكنولوجيــة 

ــاه  ــا املي ــة، وقضاي ــد النهض ــق بس ــا يتعل ــة يف م اإلرسائيلي
ــو  ــر ه ــه م ــذي تواجه ــم ال ــدي األه ــا.31 إال أن التح عموًم
ــة ســد  ــة لحماي ــة إرسائيلي إنشــاء منظومــة دفــاع صاروخي
ــر  ــو األم ــي، وه ــكا" اإلرسائي ــع "ديب ــا ملوق ــة، وفًق النهض
الــذي ســيرتب عليــه امتــالك إثيوبيــا ألوراق ضغــط إضافيــة 

ــل.32 ــوض الني ــر، وح ــر األحم ــي البح ــل إقليم داخ
ــالت"  ــف "إي ــبل توظي ــادي وس ــالم االقتص ــا: الس ثالثً

ــي  ــل اإلقليم ــوذ إرسائي ــم نف لدع
ــررشاش  ــالل أم ال ــذ احت ــا من ــل يوًم ــل إرسائي ــم تغف  ل
ــن  ــه م ــف موقع ــة  توظي ــث يف كيفي ــن البح ــالت" ع "إي
أجــل الحصــول عــى اعــراف دويل بمكاســب جيوســراتيجية 
ــة  ــاريع اقتصادي ــرح مش ــالل ط ــن خ ــواء م ــدة، س جدي
ــمى  ــت مس ــي، تح ــي اإلرسائي ــاون العرب ــى التع ــز ع تحف
ــة  الســالم االقتصــادي، أو مــن خــالل طــرح مشــاريع بديل
أو منافســة لقنــاة الســويس، ويأتــي ذلــك تنفيــذًا لألهــداف 
الصهيونيــة، التــي ســبق وطرحهــا رئيــس الوكالــة اليهوديــة 
ــائها -  ــد إنش ــل بع ــس إلرسائي ــان- أول رئي ــم وايزم حايي
وهــي فكــرة توصيــل البحــر األحمــر بالبحــر املتوســط عــرب 
ــجيع  ــرى لتش ــكار أخ ــن أف ــام 1914 ضم ــت ع ــر املي البح

*  . أماني الطويل، »أمن البحر األحمر: التطورات الراهنة والخيارات المصرية« دورية بدائل )مركز األهرام للدراسات السياسية 2 
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28

العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــة يف  ــة يهودي ــة دول ــد بإقام ــتصدار وع ــى اس ــا ع بريطاني
فلســطني. وتشــر الوثائــق الربيطانيــة إىل مخاطبــة وايزمــان 
حكومــة بريطانيــا قائــاًل: "إنكــم تريــدون مــر بســبب قناة 
الســويس. يف وســعنا أن نعطيكــم قنــاة بديلــة ال تحمــل أثقال 
متاعبكــم مــع مــر، وذلــك بشــق قنــاة بــني خليــج العقبــة، 
والبحــر امليــت، كمرحلــة أوىل، ثــم مــن البحــر امليــت إىل البحر 
ــايض  ــرن امل ــينيات الق ــة". ويف خمس ــة ثاني ــط كمرحل املتوس
ــتعمارية،  ــاط االس ــوح يف األوس ــاة بوض ــرة القن ــت فك ُطرح
والصهيونيــة؛ وذلــك بعــد انســحاب القــوات الربيطانيــة مــن 
ــي  ــدوان الثالث ــل الع ــويس، وفش ــاة الس ــم قن ــر، وتأمي م
ــيطرة  ــكام الس ــد إح ــك بع ــام 1956؛ وذل ــر ع ــى م ع
ــع  ــران، ومن ــق ت ــويس، ومضائ ــاة الس ــى قن ــة ع املري
الســفن اإلرسائيليــة مــن عبــور القنــاة، والبحــث يف إمكانيــة 
شــق قنــاة تربــط البحــر املتوســط بخليــج العقبــة، وتكــون 

ــة.33  ــاة املري ــة للقن ــاة بديل قن
ثــم تجــدد طــرح فكــرة شــق قنــاة عريضــة بــني البحــر 
ــب  ــراء النق ــرب صح ــر ع ــر األحم ــط والبح ــض املتوس األبي
ــاة الســويس34 بعــد  ــاًل عــن قن يف العــام 1968 لتكــون بدي

ــة  ــدول العربي ــع ال ــروب م ــراع والح ــة ال  إال أن حال
ــل  ــا، وظ ــل طموحاته ــذ إرسائي ــام تنفي ــا أم ــكلت عائًق ش
ــرق  ــالم يف ال ــة الس ــالق عملي ــى انط ــع حت ــك الوض ذل
ــذي  ــام1991، وال ــالم ع ــد للس ــر مدری ــد مؤتم ــط بع األوس
أتــاح الفرصــة إلرسائیــل إلحیــاء العدیــد مــن املشــاریع التــي 
ــة  ــد األهمي ــاهم تصاع ــد س ــا.36 وق ــا إقلیمیً ــن تنفیذه یمك
ــة  ــة اإلقليمي ــر الوظيف ــر يف تطوي ــر األحم ــة للبح االقتصادي
ــي  ــادي، الت ــالم االقتص ــة الس ــالل مقارب ــن خ ــل، م إلرسائي
تدعــي أن التعــاون االقتصــادي ســيدفع بالســالم الســيايس 
ــكل  ــركة ل ــح املش ــرح املصال ــالل ط ــن خ ــى األرض م ع
األطــراف؛ حيــث أوضــح شــمعون بريــس، يف كتابــه 
ــن  ــي م ــن يأت ــالص ل ــد" أن الخ ــط الجدي ــرق األوس "ال
ــل  ــكلة، ب ــذور املش ــل ج ــة تتجاه ــية فارغ ــويات سياس تس

ــث.37  ــاد حدي ــاء اقتص ــالل بن ــن خ م
العمــل  وتلخصــت محصلــة اإلدراك اإلرسائيــي يف أن 
ــيظل  ــه – س ــه وقدرات ــت طاقات ــا كان ــكري – مهم العس
ــة  ــة للحرك ــداف الحيوي ــض األه ــق بع ــن تحقي ــًزا ع عاج
الصهيونيــة، وأن التوســع الســيايس، وهــدف الســيطرة 

خريطة رقم )4(: أهم الجزر اليمنية الواقعة يف البحر األحمر *

ــران"،  ــق "ت ــالق مضائ ــة إغ محاول
ــة  ــباب املركزي ــن األس ــت م ــي كان الت
وراء نشــوب حــرب 1967، األمــر 
اعتــداء  إرسائيــل  اعتربتــه  الــذي 
مبــارش عــى حريــة املالحــة يف البحــر 
ــل  ــرت إرسائي ــث اضط ــر؛ حي األحم
ــربي يف  ــر ال ــتخدام الج ــذاك الس آن
النقــب كبديــل للقنــاة، بحيــث يكــون 
ــالً للشــحن بــني البحــر األحمــر،  بدي
ــت  ــط. وظل ــض املتوس ــر األبي والبح
ــل  ــراتيجية مح ــة اإلس ــك املنطق تل
توتــر أمنــي كبــر طــوال حــرب 
ــم  ــك، ت ــى ذل ــاء ع ــتنزاف وبن االس
ــام 1970  ــري يف الع ــر ب ــاء ج إنش
اإلرسائيــي  البحــري  الخــط  عــى 
)زيــم(، لتوفــر خدمــة الشــحن بــني 
ــت  ــالت. ويف الوق ــاء إي ــدود، ومين أش
نفســه، تــم وضــع أنبــوب نفــط 
قطــره 42 بوصــة بســعة تعــادل 60 
مليــون طــن ســنويًا عــرب النقــب مــن 

ــدود.35 ــالت إىل أش إي

*  القبطان علي حميد شرف، »الجزر والفنارات اليمنية في البحر األحمر- خليج عدن- البحر العربي« الطبعة الثانية، كانون الثاني 2002،  ص40.
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ــا  ــا، ومنافذه ــا ومياهه ــم يف أجوائه ــة والتحك ــى املنطق ع
ــب فــرض )النفــوذ الناعــم( مــن خــالل  اإلســراتيجية يتطل
املدخــل االقتصــادي مــن أجــل التوســع اإلقليمــي، وتدشــني 

ــة".38  ــة "اآلمن ــات االقتصادي ــن العالق ــبكة م ش
ــبل  ــر وس ــر األحم ــة البح ــن أهمي ــس ع ــدث بري وتح
ــروع  ــرة م ــرح فك ــالل ط ــن خ ــالت م ــاء إي ــف  مين توظي
قنــاة البحريــن )األحمــر – امليــت( ورأى أنــه بــداًل مــن الحرب 
حــول ميــاه نهــر األردن يمكــن توفــر ميــاه إضافيــة تــوزع 
لفائــدة الجميــع، كمــا أن التعــاون يف هــذا املروع بــني األردن 
والفلســطينيني وإرسائيــل ســيؤدي إىل إعــادة إنعــاش البحــر 
امليــت، ويحولــه إىل مصــدر هائــل للدخــل39  وقــد بــدأ البحــث 
ــد  ــوز 1994 بع ــخ 25 تم ــدي بتاري ــكل ج ــروع بش يف امل
ــم  ــث ت ــة؛ حي ــة – اإلرسائيلي ــع معاهــدة الســالم األردني توقي
التوصــل يف شــهر تمــوز 2017 إىل اتفــاق ثالثــي؛ فلســطيني- 
ــع  ــأن تبي ــي ب ــاه، يق ــال املي ــي، يف مج ــي – أردن إرسائي
إرسائيــل مــا يصــل إىل 33 مليــون مــر مكعــب، إىل الســلطة 
ــأن  ــدويل؛ بش ــك ال ــا البن ــة يرعاه ــا لخط ــطينية، وفًق الفلس
بنــاء خــط أنابيــب بطــول 200 كيلومــر، تمتــد مــن البحــر 
ــة  ــاء محط ــة إىل إنش ــت، إضاف ــر املي ــى البح ــر، وحت األحم

ــي.40  ــة األردن ــاء العقب ــاه يف مين ــة املي لتحلي

ــن  ــات، م ــض املعوق ــروع لبع ــك امل ــرض ذل ــد تع وق
بينهــا توتــر العالقــات بــني األردن وإرسائيــل، إال أنــه 
يف أعقــاب اتفاقــات أبراهــام بــني إرسائيــل والبحريــن 
ــة  ــي يف الحكوم ــاون اإلقليم ــررت وزارة التع ــارات، ق واإلم
ــة إعــادة النظــر يف اســتئناف العمــل يف املــروع،  اإلرسائيلي
ــر التعــاون اإلقليمــي  ــك إىل وزي ــة بعمــل ذل ورفعــت توصي

ــس.41  ــر أكوني أوف
مــن املهــم التنويــه يف هــذا الســياق إىل أنــه عــى الرغــم أن 
بعــض الدراســات اســتبعدت قــدرة إرسائيــل عــى شــق قنــاة 
لربــط البحريــن األحمــر وامليــت، أو البحــر األحمر باملتوســط؛ 
ــیة  ــة السیاس ــبب الحال ــة أو بس ــات فنی ــا لصعوب ــك إم وذل
ــا أكــرب بكثــر  املوجــودة يف املنطقــة، أو ألنهــا تبــدوا ظاهريً
ــإن الفكــرة  ــا، ف ــا وإمكانياته ــل وقدراته مــن حجــم إرسائي
ــا إســراتيجياً، كمــا  ــا صهيونيً ــل هدًف ــر ألنهــا تمث ــم تندث ل
ــة  ــرة اقتصادي ــاريع بنظ ــك املش ــر إىل تل ــب النظ ــه ال يج أن
ــاد  ــر؛ ألن االقتص ــرة النظ ــة قص ــح رؤي ــا تصب ــة؛ ألنه بحت
ــل  ــوم إرسائي ــربى، ال تق ــاريع الك ــك املش ــي، وتل اإلرسائي
بدعمهــا ذاتيـًـا، بــل تدعمهــا الصهيونيــة - كحركــة عنريــة 
ــمالية  ــم الرأس ــة إىل دع ــتيطانية - باإلضاف ــتعمارية واس واس
ــك إىل  ــود ذل ــا يع ــة. كم ــدول الغربي ــن ال ــدد م ــة، وع العاملي

شكل رقم )1(: مخطط أويل ملروع ربط البحرين )األحمر وامليت( *

*  معين حداد، السلطة الفلسطينية تنضم إلى مشروع »قناة البحرين« المائي، »إسرائيل« وافقت على زيادة مبيعات المياه للسلطة 

الفلسطينية،2017/7/13 الخليج أونالين  http://alkhaleejonline.net/articles ،  »قناة البحرين:  إشكاليات« ص14 دراسة متوافرة على 
https://uneautregeographie.files.wordpress.com/2016/09/kanat-al-bahrein.pdf:الرابط اآلتي
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ــب  ــت املناس ــار التوقي ــي تخت ــة الت ــة الصهيوني الرباغماتي
ــا.42   ــاء أهدافه ــراتيجي دون إلغ ــرب اإلس ــا للص وفًق

ويف مــا يخــص أطمــاع إرسائيــل يف منافســة قنــاة 
الســويس، وتزامنـًـا مــع مســاعيها الســتكمال أنبــوب البحرين 
)امليــت/ األحمــر( يأتــي مــروع بنــاء ســكة حديــد تصــل 
ــدود  ــاء أش ــر( ومين ــر األحم ــى البح ــالت )ع ــاء إي ــني مين ب
)عــى البحــر املتوســط( لربــط البحرين43 اســتكمااًل ملســاعي 
إرسائيــل ملنافســة مــر يف موقعهــا؛ حيــث أقــرت حكومــة 
نتنياهــو يف شــهر أيــار عــام 2012، إنشــاء املــروع 
ــر  ــس، وزي ــل كات ــع يرائي ــوز وق ــهر تم ــاع، ويف ش باإلجم
ــي،  ــره الصين ــع نظ ــم م ــرة تفاه ــي، مذك ــل اإلرسائي النق
ــد.44  ــكة الحدي ــط س ــاء خ ــني يف إنش ــراط الص ــا انخ معلنً
يأتــي ذلــك ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
وتصاعــد األهميــة اإلســراتيجية ملوانــئ البحــر األحمــر، التــي 
ــازت  ــث ف ــا؛ حي ــيًا فيه ــا أساس ــر مكونً ــر األحم ــد البح يع
ــاء خــط ســكة  ــار دوالر لبن الصــني بمناقصــة بقيمــة 2 ملي

حديــد "ميد ــــ ريــد".45 
وعــن املميــزات التــي تحــاول إرسائيل تســويقها بالنســبة 
ملــروع )ميــد – ريــد(، فعــى الرغــم مــن أن املســافة بــني 
إيــالت، وأشــدود نحــو 190 ميــاًل، فســيتم قطعهــا بواســطة 
هــذا القطار)ميــد – ريــد( يف نحــو 4 ســاعات فقــط، ومــن 
ثــم فــإن عمليــة الشــحن، والتفريــغ كاملــة ســوف تســتغرق 
نحــو 20 ســاعة فقــط.46 ومــن منظــور جيوســراتيجي  فــإن 
إرسائيــل ســتتمكن مــن الوصــول إىل األرض )عــرب أوراســيا(، 
ــايل،  ــر،47 وبالت ــط   واألحم ــض املتوس ــن األبي ــط البحري ورب
يتبــني كيــف تســعى إرسائيــل لتوظيــف مزايــا موقــع إيــالت، 
ــة مــن  حتــى تصبــح جــًرا يربــط طــرق التجــارة الصيني
ــط، وإىل  ــرق األوس ــا إىل ال ــى أفريقي ــى حت ــرق األق ال
ــح إىل أن  ــل تطم ــإن إرسائي ــور ف ــذا التص ــن ه ــا. وم أوروب

تصبــح جــزًءا أساســيًا مــن النظــام التجــاري العاملــي.48

ــأن  ــل تــروج وتدعــي ب ــر بالذكــر أن إرسائي ومــن الجدي

ــاة الســويس، بــل مجــرد  ــا لقن هــذا املــروع ليــس منافًس

طريــق فرعــي مكمــل، خصوصــاً يف أوقــات الطــوارئ لقنــاة 

ــل  ــكل كام ــني اآلن بش ــا الص ــد عليه ــي تعتم ــويس الت الس

لشــحناتها إىل أوروبــا، ومــن ثــم لــن تصبــح بحاجــة إىل أن 
تعتمــد عــى مســار واحــد للنقــل متمثــاًل يف قنــاة الســويس، 
وســيكون بمقدورهــا أن تتجنــب مخاطــر انقطاع الشــحن.49 
وهــذا مــا تــم تجــدد مناقشــته إثــر حادثــة جنــوح الســفينة 
"إيفرجيفــني" بقنــاة الســويس يف آذار 2021؛ حيــث تحدثــت 
ــروع  ــذ امل ــة تنفي ــودة دراس ــن ع ــة ع ــر إرسائيلي تقاري
اإلرسائيــي، مــع احتمــال تعــرض املالحــة البحريــة يف البحــر 
األحمــر مــن مخاطــر، إذا تعــرض مخرجــه الشــمايل للخطــر. 

ومــن منظــور تعزيــز القــدرات التنافســية لهــذا املــروع 
ــة  ــن وجه ــط م ــذا الخ ــاء ه ــإن إنش ــويس ف ــاة الس ــع قن م
النظــر اإلرسائيليــة يتطلــب إحــداث حركــة تطويــر واســعة 
تتجــاوز مينائــي أشــدود وإيــالت، وســتكون الخدمــة 
البحريــة مرتبطــة بحركــة الســفن العامليــة، وإنشــاء 
ــي ســتكون قائمــة  ــدويل الت مناطــق الرانزيــت التجــاري ال
يف أشــدود وإيــالت، وهــو مفهــوم اقتصــادي مــازال يجــرى 
ــة اســتغالله بحيــث تكــون إحــدى الوظائــف  ــه، وكيفي بحث
ــرح  ــي املق ــة اإلرسائي ــكك الحديدي ــط الس ــية لخ األساس
ــكل  ــة ب ــة، والعمالق ــفن التجاري ــداد الس ــو؛ إم ــاؤه ه إنش
ــتراًدا  ــواء أكان اس ــع س ــلع، والبضائ ــن الس ــا م احتياجاته
ــل  ــط أن تص ــفن املتوس ــر س ــث ال تضط ــًرا، بحي أم تصدي
ــة  ــط املرحل ــيتم ضغ ــا س ــالت، وإنم ــاء إي ــا إىل مين بحمولته
ــة  ــكك الحديدي ــة الس ــالل مرحل ــن خ ــتكمل م ــة لتس البحري
اإلرسائيليــة التــي تصــل بالبضائــع إىل موانــئ البحــر 
األحمــر، والعكــس صحيــح. وباإلضافــة إىل حــرص املــروع 
ــون  ــر ليك ــر األحم ــى البح ــالت ع ــاء إي ــف مين ــى توظي ع
نافــذة عــى الــدول العربيــة اآلســيوية، فإنــه يعطــي كذلــك 
ــاك دول  ــك فهن ــل ذل ــن أج ــا، وم ــرة ألفريقي ــة كب أهمي
أفريقيــة عــدة ســيتم فيهــا نــر مراكــز التســويق، والتجارة 
ــة،  ــات إرسائيلي ــول مؤسس ــة إىل دخ ــالت، باإلضاف ــاء إي ملين
وأمركيــة يف نطــاق املكاتــب الكــربى لالســتراد والتصدير؛ أي 
إنشــاء حركــة تجاريــة قاريــة واســعة النطــاق بــني أفريقيــا، 
ــات  ــالل املؤسس ــن خ ــة م ــة، واألمركي ــا األوروبي ونظراته
ــاء  ــا يف مين ــتصب جميعه ــي س ــة الت ــة، واألمركي اإلرسائيلي

ــر.50  ــر األحم ــى البح ــالت ع إي
وإدراًكا مــن جانــب مــر للمخاطــر املســتقبلية يف حــال 
تنفيــذ تلــك املروعــات، فقــد حرصــت عــى تطويــر مرفــق 
القنــاة وتزويــده بأحــدث اإلمكانــات وتعزيــز مكانتــه، مــع 
ــا  ــة وربطه ــئ املختلف ــر املوان ــر لتطوي ــط كب ــذ مخط تنفي
ــأة  ــة مهي ــوط بري ــة إىل خط ــض، باإلضاف ــا البع ببعضه
ــن  ــالً ع ــه، فض ــف أنواع ــل بمختل ــة النق ــتيعاب حرك الس
تزويــد املوانــئ بأحــدث التجهيــزات اللوجســتية؛ ممــا يجعلها 
مهيئــة الســتقبال أكــرب الســفن والحاويــات يف العالــم، 
والتعزيــز مــن امليــزات التنافســية التــي توفرهــا مــر يف مــا 
ــتوى  ــى مس ــى ع ــات، وحت ــع والحاوي ــل البضائ ــق بنق يتعل

ــة".51 ــوال األجنبي ــذب رؤوس األم ــتثمار وج االس
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ــلحة،  ــات مس ــاالت إىل رصاع ــض الح ــت يف بع ــي تحول والت
ــرى،  ــاالت أخ ــلها يف ح ــة أو فش ــة القومي ــار الدول وانهي
ــد  ــة املزي ــل إلعطــاء الســاحة البحري عوامــل دفعــت إرسائي
ــداد  ــد امت ــة بع ــة، خاص ــا األمني ــام يف عقيدته ــن االهتم م
ــي يف  ــرن األفريق ــة الق ــو منطق ــة نح ــات املتطرف التنظيم
ــع  ــة، ورف ــة الصومالي ــة الدول ــرة، وهشاش ــنوات األخ الس
ــة بالبحــر األحمــر، عــى النحــو  ــدات األمني مســتوى التهدي
ــة يف  ــة املتحكم ــة الحيوي ــذه املنطق ــن ه ــر يف أم ــذي أث ال
ــة عــرب البحــر األحمــر.52 أضــف إىل  مســار التجــارة العاملي
ــة،  مــا ســبق تصاعــد حــدة التنافــس بــني القــوى اإلقليمي
والدوليــة  خاصــة مــع انــدالع النــزاع اليمني يف العــام 2014 
ومســاعي إيــران الســتكمال الدوائــر املفرغــة مــن "الهــالل 
الشــيعي"، مــن خــالل الســيطرة عــى مضيــق بــاب املنــدب 
ــم.  ــتقراراً يف العال ــة اس ــرات املائي ــل املم ــح أق ــذي أصب ال
ــوة  ــا كق ــه" وتعزيزه ــار الل ــوة "أنص ــم ق ــرب دع ــك ع وذل
عســكرية حليفــة إليــران، بتكنولوجيــات األســلحة اإليرانيــة، 
خصوًصــا الطائــرات املســرة والصواريــخ الباليســتية 
ــل  ــربه إرسائي ــذي تعت ــو ال ــى النح ــة، ع ــام البحري واأللغ
ــة، ســواء مــن  ــًدا ألمنهــا القومــي مــن الجبهــة اليمني تهدي
خــالل قدراتهــا الصاروخيــة والطائــرات املســرة القتاليــة، 
ــة عــى  ــة الســفن اإلرسائيلي ــة مهاجم أو مــن خــالل امكاني
ــة  ــددت حرك ــث ه ــر53. حي ــر األحم ــة البح ــول منطق ط
ــًدا  ــس بعي ــالت لي ــاء إي ــأن مين ــل ب ــه" إرسائي ــار الل "أنص
ــداف  ــك أه ــا بن ــة، وأن لديه ــخ اليمني ــى الصواري ــن مرم ع

ــًرا.54 ــًرا وبح ــي ب إرسائي
  ومؤخــًرا يُعــد تجــدد هجمــات حركــة الشــباب يف 
ــك  ــكله ذل ــا يش ــوز 2022، وم ــايل، يف تم ــل الصوم الداخ
د  ــدُّ ــع  تم ــة م ــر، خاص ــر األحم ــن البح ــدات ألم ــن تهدي م
نشــاطها يف الجــوار اإلقليمــي، عوامــل دفعــت نحــو إعــادة 
التموضــع األمركــي يف الصومــال لدعــم الرئيــس الصومــايل 
يف محاربــة اإلرهــاب وحركــة الشــباب، التــي تعــززت قوتهــا 
ــد أن  ــة، بع ــوام املاضي ــالل األع ــة خ ــكرية واالقتصادي العس
قــرر الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب ســحب قواتــه مــن 

ــع 2021.  ــه مطل ــاء واليت ــل انته ــال قب الصوم
ومــن ثــم يمكــن القــول إن إرسائيــل تعــد تلــك التطورات 
ــة  ــًدا لحري ــكل تهدي ــة، تش ــن ناحي ــة، فم ــات أمني تحدي
مالحــة الســفن اإلرسائيليــة، مــن إرسائيــل وإليهــا، وبالتــايل 
تهديــًدا ملصالحهــا االقتصاديــة، خاصــة أن إرسائيــل تعتمــد 
عــى الشــحن البحــري يف معظــم تبادالتهــا التجاريــة، فوفًقا 
لـــصحيفة "هآرتــس"، تجــري 90% مــن واردات وصــادرات 
ــّر يف  ــات تم ــل عــرب البحــر، و12% مــن هــذه العمليّ إرسائي
مضيــق بــاب املنــدب. ومــن ناحيــة أخــرى، إرسائيــل قلقــة 

مــن أن يصبــح اليمــن نقطــة وســيطة للتهريــب إىل حمــاس 
والجهــاد اإلســالمي يف قطــاع غــزة.55 

ــل حــرب اليمــن عــى قائمــة  ومــن ثــم وضعــت إرسائي
ــش  ــع الجي ــا دف ــي، مم ــا القوم ــارشة ألمنه ــدات املب التهدي
اإلرسائيــي لوضــع منطقــة البحــر األحمــر ضمــن خططــه 
األمنيــة والعســكرية امللحــة.56 كمــا تصاعــدت كذلــك 
ــل  ــة بالنســبة إلرسائي ــة البحــر األحمــر كســاحة قتالي أهمي
ــص  ــا يخ ــران يف م ــع إي ــل م ــرب الظ ــت ح ــد أن انتقل بع
ــى  ــتملت ع ــي اش ــكرية - والت ــة العس ــا النووي ردع قدراته
سلســلة االغتيــاالت التــي اســتهدفت مقتــل علمــاء نوويــني 
ــة  ــة إيراني ــآت نووي ــة يف منش ــرات غامض ــني، وتفج إيراني
- إىل "الســاحَة البحريــة". ومــن ثــم باتــت البحريــة 
ــن  ــني م ــربه اثن ــا تعت ــا يف م ــب دوًرا رئيًس ــة، تلع اإلرسائيلي
املصالــح القوميــة اإلرسائيليــة األساســية: أولهمــا، تقليــص 
ــدرات  ــز الق ــة تجهي ــي، وكيفي ــووي اإليران ــروع الن امل
البحريــة، لتوجيــه رضبــة إىل إيــران يف حــال حصولهــا عــى 
ســالح نــووي، باإلضافــة ملــا يشــكله خطــر الدعــم اإليرانــي 
للحوثيــني. وثانيهمــا، تأمــني إمــدادات الطاقــة اإلرسائيليــة؛ 
ــول  ــام 1999، الحص ــذ الع ــل من ــتطاعت إرسائي ــث اس حي
Da- و Dolphin ــة ــن فئ ــة م ــات تقليدي ــع غواص ــى تس  ع
ــا،  ــتة منه ــف س ــت بتكلي ــام 2020 قام ــول الع kar، وبحل
تــم إنتاجهــا يف أملانيــا، ويُعتقــد إىل حــد كبــر أنهــا يمكــن 
أن تحمــل صواريــخ كــروز مــع القــدرة عــى إيصــال ســالح 

ــووي.57  ن
عــى صعيــد ارتــدادات الحــرب اليمنيــة إقليميًــا، 
ــن األول  ــذ تري ــة من ــدات األمني ــدة التهدي ــدت ح تصاع
2017 حــني تــم اســتحداث الرضبــات الصاروخية، وانتشــار 
األلغــام البحريــة الالســلكية التــي زرعتهــا املليشــيات 
الحوثيــة، فضــالً عــن تنفيــذ رضبــات ضــد القطــع البحريــة 
الخليجيــة بواســطة طائــرات دون طيــار58 واســتهداف بُنـًـى 
ــرات  ــطِة الطائ ــارات بواس ــعوديّة واإلم ــراتيجيًة يف الس إس
ــى  ــيَّ ع ــوَم النوع ــا الهج ــخ، كان أبرُزه ــّرة والصواري املس
منشــآت رشكــة أرامكــو للنفــط الســعوديّة يف أيلــول 2019، 
ــة  بواســطة صــاروخ "قــدس 2" املجنّــح، والــذي يعــد نقل

ــة.59  ــني الصاروخي ــدرات الحوثي ــة يف ق نوعي
وقــد ســعت واشــنطن وإرسائيــل لتوظيــف عامــل 
)التهديــدات األمنيــة املشــركة(، والدمــج بــني مــرح 
العمليــات بــني الخليــج العربــي والبحــر األحمــر، كمدخــل 
مــن أجــل إيجــاد أرضيــة للتعــاون العربــي مــع إرسائيــل، 
ــة  ــران، ومحاول ــّد طه ــف ض ــكيل حل ــى تش ــل ع والعم
ــار أن  ــراف، باعتب ــّددة األط ــتباك متع ــة اش ــرض معادل ف
ــن  ــى كل م ــًرا ع ــد مقت ــم يُع ــر ل ــر األحم ــزاع يف البح الن
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أصبح إلسرائيل ثقل في القرار األفريقي وإمكانية تأثير فيه، وبالتالي تحويل 

العربية  للقضايا  مؤيدة  مواقف  من  ومواقفها  األفريقي  القرن  دول  وجهة 

إلى مواقف مؤيدة للمشروعين الصهيوني واألميركي في المنطقة، وتأكيد 

 عن امتالك أوراق تأثير في 
ً
الحضور اإلستراتيجي في دول حوض النيل، فضال

دوائر تمس األمن القومي المصري والسوداني.

ــراط  ــاً انخ ــمل أيض ــات يش ــا ب ــل، وإنم ــران وإرسائي إي
أطــراف خليجيــة يف املعادلــة، ومــن ثــم رضورة العمــل مــن 
ــل تأمــني تجــارة  أجــل تأمــني مصالحهــا اإلســراتيجية مث
ــة.60  النفــط يف البحــر األحمــر، واســتثماراتها يف دول املنطق
ــة  ــايل املصداقي ــدي ع ــنطن أن التص ــايل، رأت واش وبالت
للتهديــدات اإليرانيــة، يتطلــب التعــاون بــني الــدول العربيــة 
ــل  ــب قب ــرص إدارة ترام ــك يف ح ــس ذل ــل، وانعك وارسائي
مغادرتهــا البيــت األبيــض أن يصبــح التطبيــع علنيًــا 
وليــس رسيـًـا وتحويلــه إىل عالقــات رســمية، وذلــك بتوقيــع 
اتفاقــات أبراهــام مــع كل مــن اإلمــارات والبحريــن واملغــرب 
ــة  ــل كدول ــود إرسائي ــة وج ــم رشعن ــن ث ــودان. وم والس
ــالل  ــوة احت ــا كق ــاء وصفه ــي، وانتف ــا اإلقليم يف محيطه
ــه إىل  ــم التنوي ــن امله ــة. وم ــطينية املغتصب ــألرايض الفلس ل
ــام  ــاق أبراه ــودان اتف ــع الس ــملها توقي ــي يش ــائل الت الرس
ــة  ــة أو أفريقي ــة عربي ــي 2021، ألي دول ــون الثان يف 6 كان
ــه  ــة وأن ــل، خاص ــع إرسائي ــع م ــع التطبي ــالمية تمان أو إس
كان يمثــل رمــز الصمــود العربــي حينمــا ســبق وانطلقــت 
ــل يف  ــع إرسائي ــل م ــة للتعام ــالث الرافض ــالءات الث ــه ال من
ــتوى  ــى املس ــا ع ــة يف آب 1967. أم ــة الرابع ــة العربي القم
ــودان  ــع الس ــف موق ــعى لتوظي ــل تس ــإن إرسائي ــي، ف األمن
ــة  ــة إيراني ــّد أي محاول ــل ص ــن أج ــر م ــر األحم ــى البح ع
ــة  ــار البحري ــع األخط ــاعدة يف دف ــل، واملس ــد إرسائي لتهدي
ــد  ــوم. وق ــع الخرط ــي م ــيق األمن ــالل التنس ــن خ ــا م عنه
ــر االســتخبارات إيــي كوهــني، حينمــا  ــك وزي أكــد عــى ذل
ــاً، إذ  ــع مــع الســودان أمني ــة اتفــاق التطبي أكــد عــى أهمي
ــول  ــا تح ــران، ألنه ــتية إلي ــة لوجس ــل رضب ــه يمث رأى أن
دون اســتخدام الســودان معــرباً لدعــم القــدرات العســكرية 
لحركــة "حمــاس"، كمــا يســاهم يف مــد النفــوذ اإلرسائيــي 
إىل عمــق مــر اإلســراتيجي الجنوبــي، وبالتــايل يعــزز مــن 
الوجــود اإلرسائيــي يف تلــك املنطقــة الجيوســراتيجية التــي 
تمثــل بُعــداً رئيســاً يف منظومــة األمــن القومــي املــري.61 
أمــا عــى صعيــد تطبيــع العالقــات بــني إرسائيــل واإلمــارات 
والبحريــن فســوف يجعــل عمليــات انتشــار البحريــة 

ــة املســتقبلية يف الخليــج العربــي أســهل.62 لذلــك  اإلرسائيلي
ــة يف  ــكرية إماراتي ــدة عس ــيس قاع ــل بتأس ــت إرسائي رحب
ــم  ــث تتحك ــة؛ حي ــقطرى اليمني ــل س ــزر أرخبي ــدى ج إح
ــرب،  ــد إىل الغ ــن الهن ــر م ــذي يم ــط ال ــل بالخ ــكل كام بش
موقًعــا  يشــكل إلرسائيــل  ممــا  أفريقيــا،  يف  وتتوغــل 
إســراتيجيًا. وبالتــايل تســتفيد إرسائيــل مــن القواعــد 
ــن  ــه م ــا تقدم ــق، وم ــذه املناط ــرة به ــة املنت اإلماراتي
ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــل، يف الس ــكرية إلرسائي ــهيالت عس تس

ــة.63  ــة الدولي ــذ البحري املناف
ــراتيجي  ــول إس ــدوث تح ــا ح ــح هن ــم يتض ــن ث وم
ــت  ــد أن كان ــي، فبع ــي اإلرسائي ــراع العرب ــة ال يف طبيع
ــل  ــدب عوام ــاب املن ــران وب ــق ت ــويس ومضاي ــاة الس قن
ــات  ــروب ورصاع ــوب ح ــارشة إىل نش ــورة مب ــت بص دفع
بــني إرسائيــل والعــرب، فقــد شــكلت التهديــدات املشــركة، 
ــة  ــة الخليجي ــدول العربي ــض ال ــا بع ــت تواجهه ــي بات الت
وارسائيــل، دافًعــا للتعــاون األمنــي ضــد الخطــر اإليرانــي، 
ــار  ــذي ص ــن، ال ــراع يف اليم ــج ال ــد تأجي ــة بع خاص
بموقعــه الجيوســيايس يف قلــب معــادالت الــراع يف املنطقة. 
ويف خطــوة مكملــة التفاقــات أبراهــام، يف شــقها 
ــي  ــف إقليم ــز تحال ــاعيها لتعزي ــار مس ــي، ويف إط األمن
بمشــاركة الــدول العربيــة وإرسائيــل ضــد تهديــدات إيران 
والجماعــات املتطرفــة، فقــد قــررت إدارة الرئيــس الســابق 
ــة  ــادة األمركي "ترامــب" نقــل إرسائيــل مــن منطقــة القي
األوروبيــة )EUCOM( إىل القيــادة املركزيــة األمركيــة 
)CENTCOM(، يف 15 كانــون الثانــي 2021، والتــي تضــم 
20 دولــة وهــي )أفغانســتان، البحريــن، جيبوتــي، مــر، 
إريريــا، إثيوبيــا، األردن، إيــران، العــراق، كينيــا، الكويــت، 
عمــان، باكســتان، قطــر، الســعودية، الصومــال، الســودان، 
اإلمــارات، اليمــن، سيشــل(، لتصبــح إرسائيــل الدولــة رقــم 
)21(. ووفًقــا للبنتاجــون، فــإن "اتفاقيــات إبراهــام"  
ــل  ــق لنق ــد الطري ــاهمت يف تمهي Abraham Accords س
هــذا  ويف  األمركيــة.  املركزيــة  القيــادة  إىل  إرسائيــل 
الشــأن يقــول "أوديــد بركويتــز"، محلــل االســتخبارات يف 
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ــر،  ــارية للمخاط ــيكوريتي" االستش ــس س ــة "ماك مجموع
ــى أن  ــا" ع ــا "أجربته ــع جرانه ــل م ــات إرسائي أن عالق
تكــون تحــت القيــادة األمركيــة األوروبيــة )إيكــوم( طيلــة 
الســنوات املاضيــة، لكــن الوضــع تغــر يف األعــوام األخــرة، 
خاصــة الســنة املاضيــة )2021(. فعــى مــدار عقــود كانت 
ــة  ــة العدائي ــبب الطبيع ــوم( بس ــن )إيك ــزًءا م ــل ج إرسائي
ــذي  ــر ال ــة، األم ــدول العربي ــن ال ــد م ــا بالعدي لعالقاته
جعــل مــن الصعــب عــى القيــادة املركزيــة أن تعمــل مــع 
ــام"  ــات "أبراه ــه. إال أن اتفاق ــت نفس ــني يف الوق الجانب
ــدون  ــي ب ــوج العمليات ــن الول ــل م ــن إرسائي ــوف تمك س
ــفنها إىل  ــال س ــا إرس ــو، وبإمكانه ــر والج ــود يف البح قي
البحــر األحمــر وبحــر العــرب وحتــى االقــراب مــن خليــج 
ــدول  ــواء  ال ــتخدام أج ــا اس ــا أيًض ــان"، و"بإمكانه عم
املجــاورة، بتســهيل مــن القيــادة املركزيــة، بعــد أن كانــت 
ال تســتطيع اســتخدام أجــواء هــذه الــدول".64 وبــذا 
ــاظ  ــي الحف ــش اإلرسائي ــى الجي ــهل ع ــن الس ــيكون م س
عــى االتصــاالت العســكرية مــع دول  املنطقــة؛ والحصــول 
ــات املتحــدة يف االتصــاالت  عــى دعــم عســكري مــن الوالي
مــع الجيــوش املجــاورة، بمــا يُحســن االســتجابة اإلقليميــة 

ــركة.65  ــدات املش للتهدي
ــن  ــى م ــتوى أع ــر مس ــر األحم ــن البح ــل أم ــد دخ وق
االشــتباك العســكري بعــد تعــرض الســفينة اإليرانيــة 
ــة  ــر قبال ــت متمركــزة يف البحــر األحم ــي كان "ســافيز" الت
ــي يف 6  ــم إرسائي ــوم بلغ ــراء هج ــن ج ــا ألرضار م إريري
ــت  ــفينة كان ــذه الس ــد أن ه ــث يعتق ــان 2021، حي نيس
بمثابــة غرفــة عمليــات اســتخباراتية متنقلــة تابعــة للحرس 
الثــوري، وتعمــل ملصلحــة الحوثيــني وإيــران، وأنهــا 
ــر.66  ــر األحم ــة البح ــس يف منطق ــطة تجس ــة يف أنش ضالع
ــل، فقــد  ــران وإرسائي ــني إي ــادل ب ــد املتب ويف إطــار التصعي
 MT Mercer" "ــريت ــررس س ــط "م ــة النف ــت ناقل تعرض
Street" التــي تشــغلها رشكــة إرسائيليــة لهجــوم يف خليــج 
عمــان يف 29 تمــوز 2021، ممــا أســفر عــن مقتــل اثنني من 
طاقهمــا. وقــد أشــارت التريحــات غــر الرســمية اإليرانيــة 
إىل أن الهجــوم عــى الســفينة "MT Mercer Street" جــاء 
عــى خلفيــة القصــف اإلرسائيــي ملوقــع يف منطقــة القصــر 
ــعودية  ــفينة س ــت س ــايل، تعرض ــوم الت ــورية. ويف الي الس
تابعــة للتحالــف العربــي لدعــم الرعيــة يف اليمــن ملحاولــة 
ــة، ويف 3 آب 2021،  اســتهداف فاشــلة مــن املليشــيا الحوثي
تعرضــت ســفينة "Princess Asphalt" ملحاولــة اختطــاف 

ــة".67  "غامض
وعــى صعيــد تنفيــذ الشــق األمنــي يف اتفاقــات أبراهــام، 
فقــد أجــرت القيــادة املركزيــة للقــوات البحريــة األمركيــة 

)األســطول الخامــس( تمرينًــا متعــدد األطــراف عــى 
عمليــات األمــن البحــري يف البحــر األحمــر، يــوم 11 تريــن 
الثانــي 2021؛ وذلــك بمشــاركة قــوات إماراتيــة وبحرينيــة 
وإرسائيليــة، ليعــد ذلــك أول تدريــب مــن نوعــه يُعلــن عنــه 
ــا  ــا اتفاًق ــن وقع ــني اللذي ــن الخليجي ــل والبلدي ــني إرسائي ب
ــة  ــك رســالة ردع عالي ــل ذل ــا، ليمث ــع العالقــات معه لتطبي
ــاورة ذات  ــة أن املن ــه، خاص ــار الل ــران وأنص ــة إلي املصداقي

ــع هجومــي.68   طاب
ــباط  ــت يف17 ش ــران، نظم ــرى إلي ــالة ردع أخ ويف رس
2022، القــوات البحريــة التابعــة لـ"القيــادة املركزيــة 
ــاورة  ــن املن ــابعة م ــخة الس ــنتكوم(، النس ــة" )س األمركي
ــي  ــس 22"، والت ــم "آي أم أك ــل اس ــي تحم ــة الت الضخم
تجــرى كل عامــني منــذ أن انطلقــت فعالياتهــا للمــرة األوىل 
يف العــام 2012، حيــث شــاركت إرسائيــل يف املنــاورة إقليميـًـا 
ألول مــرة. وقــد ضمــت أكثــر مــن 60 دولــة منهــا دول لديها 
عالقــات مــع إرسائيــل ومنهــا دول لــم تقــم عالقــات معهــا؛ 
ــة  ــة البحري ــُث األنظم ــن َحي ــن م ــرب تمري ــد أك ــث تع حي
ة عــن بعــد مــع أكثــر مــن 80  العســكرية لألجهــزة املســرَّ
نظامــاً لطائــرات مــن دون طيــار. ومــن ثــم هنــاك رســائل 
سياســية وراء تعــدد املنــاورات وتوســيع قاعــدة املشــاركني 
ــن 18  ــر م ــت إىل أكث ــث وصل ــل؛ حي ــمل إرسائي ــا لتش فيه
ــك  ــي ذل ــة العــام 2022. ويأت ــذ بداي ــاورة عســكرية من من
ــاء  ــة حلف ــران، وطمأن ــى إي ــط ع ــد والضغ ــار الحش يف إط
واشــنطن إزاء التهديــدات التــي تشــكلها إيــران والحوثيــون 
يف البحــر األحمــر، وجديــة واشــنطن وقدرتهــا عــى ضمــان 

ــم. أمــن هــذه املنطقــة الحرجــة مــن العال
بشــأن  ومســاعيها  األمركيــة  للخطــط  واســتكمااًل 
ــدب،  ــاب املن ــني ب ــة لتأم ــي، الهادف ــن اإلقليم ــات األم ترتيب
ــاء  ــة إنش ــطى األمركي ــة الوس ــادة البحري ــرار القي ــي ق يأت
 13 يف   ،153-CTF الجنســيات  متعــددة  العمــل  فرقــة 
نيســان 2022، لتعزيــز االســتقرار واألمــن يف البحــر األحمــر 
ــس يف  ــكل رئي ــتتمركز CTF-153 بش ــي  س ــة، والت واملنطق
ــاب  ــل ب ــد مدخ ــر عن ــر األحم ــن البح ــي م ــاع الجنوب القط
ــت رســالة ردع  ــج عــدن، لتعــد يف هــذا التوقي ــدب وخلي املن

ــني.69  ــران والحوثي إلي
وعــى صعيــد مســاعي إيــران لتعزيــز ردعهــا إلرسائيــل 
ــيا  ــع روس ــاركة م ــى املش ــت ع ــد حرص ــنطن، فق وواش
ــري 2022"،  ــي البح ــزام األمن ــات "الح ــني يف تدريب والص
ــة  ــك املنطق ــدي، تل ــط الهن ــمال املحي ــت يف ش ــي أجري الت
ــرة لوجــود مجــاٍر  ــة جيوسياســية كب ــي تحظــي بأهمي الت
مائيــة ومضائــق بــاب املنــدب ومــاالكا، وهرمــز؛ حيــث تعــد 

ــام 70.2019  ــا ع ــذ إجرائه ــة من ــاورات الثالث املن
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حتى  إيالت،  موقع  مزايا  لتوظيف  إسرائيل  تسعى  كيف  يتبين  وبالتالي، 

أفريقيا  حتى  األقصى  الشرق  من  الصينية  التجارة  طرق  يربط  جسًرا  تصبح 

إلى الشرق األوسط، وإلى أوروبا. ومن هذا التصور فإن إسرائيل تطمح إلى أن 

تصبح جزًءا أساسًيا من النظام التجاري العالمي.

ويف إطــار تصاعــد األهميــة الجيوســرايجية للبحــر 
مــن  تكــون  ســوف  بالطبــع  إيــران  فــإن  األحمــر، 
ــه،  ــز تواجدهــا في املســتفيدين مــن مســاعي روســيا لتعزي
تأسيًســا للعقيــدة البحريــة الروســية الجديــدة التــي أعلــن 
ــة  ــالل الكلم ــني، خ ــر بوت ــرويس فالديم ــس ال ــا الرئي عنه
التــي ألقاهــا يف ســان بطرســربغ بمناســبة يــوم األســطول 
ــى  ــه ع ــد توقيع ــوز 2022، عن ــرويس، يف 31 تم ــي ال الحرب
مرســوم رئــايس يقــر بموجبــه العقيــدة البحريــة الروســية 
ــد  ــاء قواع ــكو إلنش ــط موس ــن خط ــي تتضم ــدة، الت الجدي
ــار أن  ــدي، باعتب ــط الهن ــر واملحي ــر األحم ــة يف البح بحري
الحفــاظ عــى الوجــود البحــري الــرويس يف منطقــة الخليــج 
العربــي، وإقامــة مراكــز دعــم لوجســتية يف البحــر األحمــر 
واملحيــط الهنــدي، مــن أولويــات السياســة البحريــة 

ــية.71 الروس
ويف إطــار تعزيــز قدراتهــا البحريــة، كشــفت طهــران، يف 
21 آب 2022، عــن وجــود مدمــرات عســكرية بحريــة تابعــة 
ــش  ــة الجي ــد بحري ــال قائ ــث ق ــر؛ حي ــا يف البحــر األحم له
ــرات  ــود املدم ــي، إن وج ــهرام إيران ــرال ش ــي، األدم اإليران
ــد  ــى بع ــش ع ــراتيجية للجي ــة اإلس ــوة البحري ــة للق التابع
2200 كــم مــن حــدود البــالد بالبحــر األحمــر، يعــد الضامَن 
ألمــن الحــدود االقتصاديــة للبــالد. وشــدد "إيرانــي"، خــالل 
مراســم اســتقبال املجموعــة البحريــة الـــ83، التابعــة للقوة 
البحريــة اإلســراتيجية للجيــش بقيــادة املدمــرة "جمــاران" 
ــا يف نطــاق منطقــة مضيــق بــاب املنــدب  أنهــا تقــوم حاليً
إىل شــمال البحــر األحمــر وقنــاة الســويس، بتنفيــذ املهمــة 
ــالد  ــادي للب ــان االقتص ــني الري ــة بتأم ــا املتمثل ــة له املوكل

وحمايــة مصالــح إيــران.72  
ــى  ــران ع ــول طه ــإن حص ــبق، ف ــا س ــف إىل م أض
العضويــة الكاملــة يف منظمــة شــنغهاي للتعــاون يف أيلــول 
ــاون  ــز التع ــو تعزي ــع نح ــة للدف ــوة مهم ــد خط 2022 يع
ــيا  ــن )روس ــع كل م ــادي، م ــكري واالقتص ــي والعس األمن
والصــني والهنــد( وبمثابــة رســالة رادعــة إلرسائيــل 

ــا.  وحلفائه

وترتيبًــا ملــا ســبق، ويف إطــار التطــورات الالفتــة 
والتحــوالت يف طبيعــة العالقــات بــني الــدول العربيــة 
وإرسائيــل التــي باتــت تؤســس لعالقــات مصلحيــة 
ــر  ــر األحم ــراتيجي يف البح ــع اإلس ــإن الواق ــة"، ف "ُقطري
وبــاب املنــدب والعقبــة بــات يشــر إىل أن إرسائيــل أصبحــت 
حقيقــة يف اإلقليــم73 ومــن ثــم فإنــه مــن غــر املســتبعد أن 
ــوم"  ــل مــن أجــل املشــاركة يف مــروع "ني تطمــح إرسائي
الــذي أعلــن عنــه الجانــب الســعودي يف تريــن األول 
2017، والــذي يعــد نموذًجــا للتعــاون اإلقليمــي بــني ثــالث 
ــر  ــعودية وم ــر )الس ــر األحم ــاطئة للبح ــة مش دول عربي

واألردن(.74 
ــام إىل  ــل االنضم ــن أج ــعى م ــل ستس ــا أن إرسائي كم
ــج  ــر والخلي ــر األحم ــى البح ــة ع ــدول املطل ــس ال مجل
ــر  ــم )م ــي 2020، ويض ــون الثان ــس يف 6 كان ــذي أس ال
واألردن واليمــن وإريريــا وجيبوتــي والصومــال والســودان 
ــة  ــا ألي منظوم ــع رفضه ــة م ــعودية(، خاص ــة الس واململك
ــة للبحــر األحمــر تســتبعدها وتقتــر عــى الجانبــني  أمني
ــاص  ــور خ ــا لتص ــل طرحه ــي، يف مقاب ــي واألفريق العرب
بإنشــاء  كيــان يُعــرف بــدول البحــر األحمــر عــرب منتــدى 
أو تجمــع اقتصادي/إســراتيجي، بمــا يخــدم مصالــح الدول 
املطلــة عــى البحــر األحمــر، ويقــف يف مواجهــة التهديــدات 
اإليرانيــة. ويمكــن اعتبــار "قمــة النقــب" التــي اســتضافتها 
ــت وزراء  ــب يف آذار 2022، وضم ــراء النق ــل يف صح إرسائي
والبحريــن  واملغــرب  واإلمــارات  مــر  مــن:  كل  دول 
ــل  ــات املتحــدة، خطــوة تســتهدف إرسائي ــل والوالي وإرسائي
مــن ورائهــا تشــكيل آليــة تعــاون أمنيــة إقليميــة ملواجهــة 
التهديــدات يف البحــر األحمــر. عــى النحــو الــذي يتســق مــع 
ــا  ــذا م ــة، وه ــل يف املنطق ــج إرسائي ــنطن لدم ــاعي واش مس
أكــد عليــه "إعــالن القــدس" الــذي وقعــه الرئيــس األمركــي 
ــر  ــايل يائ ــي االنتق ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــدن ورئي ــو باي ج
لبيــد خــالل زيــارة األول إىل إرسائيــل يف تمــوز 2022 ليعلــن 
بوضــوح عــن رغبتــه يف تعميــق التطبيــع ومشــاريع دمــج 

ــة.  ــل يف املنطق إرسائي
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استخالصات 
ــل يف  ــه إرسائي ــذي أحرزت ــدم ال ــبق التق ــا س ــح مم يتض
ــا  ــي يف مقدمته ــر، ويأت ــر األحم ــا يف البح ــذ مخططاته تنفي
أنــه لــم يُعــد فعليـًـا بحــرة عربيــة، فباإلضافــة إىل حصولهــا 
عــى حــق املــرور يف خليــج العقبــة ومضائــق تــران وقنــاة 
الســويس، اســتطاعت كبنــاء قواعــد عســكرية لهــا بالقــرب 
مــن املدخــل الجنوبــي للبحــر األحمــر بحيــث أضحــى بــاب 
املنــدب تحــت التهديــد اإلرسائيــي. واتضــح أيًضــا التحــول يف 
طبيعــة الــراع يف ســاحة البحــر األحمــر، فبعــد أن ربطــت 
ــا بالبحــر األحمــر وسیاســتها التوســعیة،  ــل اهتمامه إرسائي
بمواجهــة اإلســراتیجیة العربیــة فيــه، فقــد ســعت إرسائيــل 
لتوظيــف املهــددات املشــركة، مثــل ظهــور الحــركات 
ــي،  ــوذ اإليران ــدد النف ــة، وتم ــال القرصن ــة، وأعم الجهادي
ــة  ــم يف معادل ــم مه ــي كرق ــوذ الحوث ــروز النف ــرًا ب وأخ
ــي  ــاون العرب ــاق التع ــل آف ــل تذلي ــن أج ــري، م ــن البح األم

ــة".  ــة "الُقطري ــح الوطني ــل املصال ــن مدخ ــي، م اإلرسائي
ــح  ــجل لصال ــي تُس ــاط الت ــك النق ــن تل ــم م ــى الرغ وع
ــرض  ــّدة تع ــات ع ــإن عقب ــر، ف ــر األحم ــل يف البح إرسائي
ــة  ــادة إرسائيلي ــطي بقي ــو رشق أوس ــكيل نات ــاعي تش مس
ملواجهــة إيــران عســكريًا تحــت ذريعــة التهديدات املشــركة. 
ــي  ــر اإليران ــعودية إدارة الخط ــح الس ــة، ترج ــن ناحي فم
سياســيًا، فعــى الرغــم مــن تالقــي تشــاركها مــع إرسائيــل 
يف اإلحســاس بالخطــر النــووي اإليرانــي، وكذلــك التهديــدات 
التــي يشــكلها الحوثيــون يف املنطقــة - كان آخرهــا الهجــوم 
الحوثــي يــوم 25 آذار2022 عــى الســعودية، الــذي تســبب 
ــة  ــة لرك ــة تابع ــأة نفطي ــل يف منش ــق هائ ــدالع حري يف ان
ــس  ــعودية ودول مجل ــإن الس ــدة-  ف ــة  ج ــو يف مدين أرامك
التعــاون الخليجــي ال تدعــم توجيــه رضبــة عســكرية ضــد 
ــن  ــاون. م ــن دول التع ــى أم ــاتها ع ــًرا النعكاس ــران؛ نظ إي
ــو  ــكيل نات ــام تش ــر أم ــق آخ ــاك عائ ــرى، هن ــة أخ ناحي
عربــي إرسائيــي ملواجهــة إيــران، يتمثــل يف اختــالف رؤيــة 
الــدول املشــاطئة للبحــر األحمــر وإدراكهــا للتهديــدات التــي 
تشــكلها إيــران، وطــرق التصــدي لهــا وأولوياتــه،  خاصــة 
ــكريًا.  ــا عس ــة معالجته ــاع ُكلف ــار ارتف ــذ يف االعتب ــع األخ م
ــن  ــم م ــى الرغ ــر، فع ــبة مل ــال، فبالنس ــبيل املث ــى س ع
ــروع  ــر امل ــول مخاط ــري ح ــي م ــق خليج ــود تواف وج
ــن دول  ــى أم ــاته ع ــم، وانعكاس ــعي يف اإلقلي ــي التوس اإليران
ــل  ــران ال تحم ــاط طه ــرة لنش ــرة القاه ــإن نظ ــج، ف الخلي

ــج. ــدى دول الخلي ــودة ل ــها املوج ــاوف نفس املخ
 كمــا أن مــر عــى الرغــم مــن وجــود عالقــات رســمية 
مــع إرسائيــل، بنــاء عــى اتفاقيــة الســالم بــني البلديــن، فإن 
إرسائيــل ال تــزال تشــكل عــى املســتوى االســراتيجي خطــًرا 

ــى  ــدة؛ فع ــة ع ــات إقليمي ــة، يف ملف ــح املري ــدد املصال يه
صعيــد شــمال البحــر األحمــر، تأخــذ مــر بعــني االعتبــار 
ــويس،  ــاة الس ــة قن ــاعية ملنافس ــل الس ــات إرسائي مخطط
ــح  ــاًل ملصال ــتقبليًا محتم ــراتيجيًا مس ــًدا ‘س ــا تهدي وتعده
ــا،  ــذ بعضه ــا يف تنفي ــل تكتيكيً مــر، وإن تراجعــت إرسائي
فإنهــا تظــل هدًفــا صهيونيـًـا أصيــالً لــن تتنــازل عنــه. هــذا 
فضــالً عــن مــا يشــكله التطبيــع اإلرسائيــي بشــكل خــاص 
ــراتيجي  ــر اإلس ــق م ــد لعم ــن تهدي ــودان م ــع الس م
ــراع  ــوية ال ــة لتس ــر األولوي ــي م ــا تعط ــي. كم الجنوب
الفلســطيني اإلرسائيــي، باعتبــار القضيــة الفلســطينية 

ــري.  ــي امل ــن القوم ــز األم ــن ركائ ــزة م ركي
وبالتــايل، فــإن إرسائيــل يف مقابــل تلــك العقبــات امُلشــار 
ــات  ــة عملي ــا إىل منطق ــا نقله ــف مزاي ــوف توظ ــا، س إليه
القيــادة املركزيــة لتســهيل التعــاون مــع دول املنطقــة 
ــر  ــط، والبح ــرق األوس ــة ال ــا يف منطق ــة مصالحه لحماي
األحمــر، مــع العمــل عــى توظيــف التخــوف املشــرك مــن 
الخطــر النــووي االيرانــي املحتمــل الــذي تــروج لــه إرسائيــل 
عــى الرغــم ممــا تمتلكــه مــن ترســانة نوويــة، الســتخدامه 
ــر  ــى الس ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــج، م ــدول الخلي ــة ل كفزاع
ــعى  ــل تس ــإن إرسائي ــك ف ــام. لذل ــات أبراه ــا يف اتفاق قدًم
ــج  ــالل الروي ــن خ ــووي، م ــاق الن ــودة إىل االتف ــة الع لعرقل
ــك  ــل كذل ــل، ب ــبة إلرسائي ــط بالنس ــس فق ــيئ لي ــه س بأن
بالنســبة للــدول العربيــة الصديقــة وللعالــم. وقــد عــرّب عــن 
ــدور  ــب ال ــابق، وصاح ــي الس ــن القوم ــار األم ــك مستش ذل
األكــرب يف توقيــع اتفاقيــات إبراهــام، وأحــد كبــار الباحثــني 
ــال  ــا ق ــبات، حينم ــن ش ــر ب ــي، مئ ــن القوم ــد األم يف معه
ــى  ــًرا ع ــكل خط ــد تش ــووي ق ــاق الن ــودة إىل االتف "إن الع
مســرة التطبيــع القائمــة". ومــن ثــم فــإن إرسائيــل يمكــن 
أن تعطــي نفســها، وحلفاءهــا املــربر بــأن تواصــل عملياتهــا 

ــكري. ــتباك العس ــران دون االش ــد إي ــة ض الري
ــر  ــدة دوائ ــع ع ــاك تقاط ــل، هن ــن قب ــا م ــا أوضحن وكم
جغرافيــة جيوسياًســا مــع البحــر األحمــر، واتســاع أهميتــه 
الجيوســراتيجية، فــإن مــآالت التصعيــد اإلرسائيــي اإليرانــي 
يف البحــر األحمــر، ســوف تكــون رهــن تطــورات عــدة. فعــى 
ــة الاليقــني باتــت املســيطرة عــى التفاعــالت  الرغــم أن حال
ــة  ــول إن ثم ــن الق ــه يمك ــة، فإن ــة الراهن ــة والدولي اإلقليمي
ــواء  ــاالت احت ــن احتم ــح م ــة ترج ــددات رئيس ــة مح ثالث
التصعيــد وعــدم الوصــول إىل حافــة الهاويــة بتفجــر حــرب 
إقليميــة، تؤثــر عــى األمــن البحــري، أولهــا، يخــص املوقفــني 
)األمركــي واألوروبــي(؛ حيــث تقتــي األولويــة عــدم 
نشــوب حــروب يف املنطقــة، مــع احتــدام الحــرب األوكرانيــة 
الروســية، وتداعياتهــا عــى الطاقــة والنفــط ومخاطــر 



36

العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

التلويــح الــرويس بالتصعيــد النــووي، فضــاًل عــن مخاطر أن 
تصبــح تايــوان الســاحة املقبلــة للمواجهــة، وبالتــايل الرغبــة 
يف تحييــد منابــع الطاقــة يف الســعودية واإلمــارات عــن نــران 
ــع  ــة، م ــرة اليمني ــرات املس ــتية والطائ ــخ البالس الصواري
الحــرص كذلــك عــى تأمــني طــرق الطاقــة، وتحديــًدا عــرب 
ــنطن  ــة واش ــك يف معالج ــح ذل ــدب. واتض ــاب املن ــق ب مضي
ــع  ــر م ــر األحم ــري يف البح ــكاك البح ــادث االحت ــلميًا لح س
إيــران، يــوم 2022/9/2، خاصــة وأن أي قــرار إرسائيــي أو 
أمركــي بتوجيــه رضبــة عســكرية ضــد إيــران ســيكون لــه 
عواقــب مــن خــالل أنصــار إيــران يف املنطقــة. لذلــك فعــى 
الرغــم مــن التوتــر بــني واشــنطن والســعودية نتيجــة قــرار  
خفــض إنتــاج النفــط يــوم 5 تريــن األول 2022 مــن خالل 
ــك  ــأن أوب ــنطن ب ــات واش ــالس"، واتهام ــك ب ــف "اوب تحال
بــالس "متحالفــة مــع روســيا"، وتزايــد التوتــر يف العالقــة 
بــني واشــنطن والســعودية، فــإن واشــنطن ســوف تحتــوى 
التصعيــد مــع الســعودية ألســباب عــّدة، تأتــي يف مقدمتهــا  
خشــية أن يتحــول موقــف الســعودية املحايــد مــن الحــرب 
األوكرانيــة إىل مؤيــد، عــى النحــو الــذي يتســبب يف خســارة 
ــع  ــم تري ــن ث ــة، وم ــا يف املنطق ــراتيجي له ــف إس حلي
الجهــود الجاريــة لتنويــع العالقــات العســكرية الســعودية، 
ــاق  ــو اتف ــعودية نح ــع الس ــود دف ــة جه ــية يف عرقل وخش
أبراهــام، وعــدم توســيع الفجــوة بــني واشــنطن والســعودية، 
ــدع  ــرأب الص ــران ل ــاعي إي ــام مس ــق أم ــد األف ــة يف س رغب
ــرار  ــر ق ــاء إث ــه ج ــة وأن ــعودية. خاص ــع الس ــا م يف عالقته
أوبــك+ ، ومــا أعقبهــا مــن توتــر يف العالقــات بــني واشــنطن 
والســعودية، دعــوة كبــر مستشــاري املرشــد األعــى اإليراني، 
عــي خامنئــي، للســعودية بإعــادة فتــح ســفارتي البلديــن، 
ــران  ــت إي ــبق ووجه ــررة وس ــا متك ــن أنه ــم م ــى الرغ وع
ــرات  ــياق التغ ــي يف س ــا تأت ــإن أهميته ــابقة، ف ــوات س دع
الجيوسياســية التــي يشــهدها العالــم خــالل الفــرة األخــرة 
يف ظــل تداعيــات الحــرب الروســية األوكرانيــة وزيــادة نســب 
ــك الدعــوة،  التضخــم. ويف حــال موافقــة الســعودية عــى تل
فربمــا تدفــع نحــو التقــارب بــني البلديــن، ومــن ثــم توجيــه 
ــران  ــادرت إي ــة إذا ب ــع، خاص ــار التطبي ــة لقط ــة قوي رضب
بخطــوات حســن نوايــا مــن خــالل إعطــاء الضــوء األخــرض 
ــح  ــتهدافهم املصال ــن اس ــف ع ــة، والتوق ــني للتهدئ للحوثي

ــة.  ــعودية يف املنطق الس
ثانيهــا، فتــح جبهــة رصاع وتنافــس جديــدة بــني 
إرسائيــل وإيــران يف أوكرانيــا، فثمــة شــواهد حدثــت مؤخــًرا 
ــاحة  ــح س ــوف تصب ــة س ــاحة األوكراني ــر إىل أن الس تش
ــرة  ــالل الف ــران خ ــل وإي ــني إرسائي ــس ب ــراع والتناف لل
املقبلــة، يأتــي ذلــك يف ظــل مــا تــردد مؤخــًرا مــن تقاريــر 

مــن البنتاغــون، ومصــادر أوكرانيــة- قامــت بنفيهــا طهــران 
ــوري  ــرس الث ــن الح ــارص م ــأن عن ــادت ب ــني - أف والكرمل
موجــودون يف األرايض املحتلــة بأوكرانيــا ويوجهــون الجنــود 
ــة،  ــدرون اإليراني ــرات ال ــة تشــغيل طائ ــروس حــول كيفي ال
وأبــرز أنواعهــا “أبابيــل 3” و“مهاجــر 6” و“شــاهد” 
ــت  ــل بات ــإن إرسائي ــتجدات ف ــك املس ــوء تل 1و2و9. ويف ض
أمــام تحــدي عــدم توتــر العالقــات مــع روســيا، خاصــة مع 
مطالــب كييــف بــأن تقــدم إرسائيــل دعًمــا عســكريًا، وعــدم 
االكتفــاء بالدعــم اإلنســاني واالســتخباراتي، خاصة أنه ســبق 
ورفضــت إرسائيــل طلبــات متكــررة مــن أوكرانيــا بتزويدهــا 
ــوي  ــاع الج ــة الدف ــا أنظم ــا فيه ــة، بم ــلحة الثقيل باألس
واملعــدات العســكرية. حيــث حــذرت روســيا مــن قبــل  مــن 
ــا بالســالح،  ــد أوكراني ــي "متهــور" لتزوي أي تحــرك إرسائي
ــة بــني  وســوف يكــون املقابــل تدمــر كل العالقــات املتبادل
ــورية  ــاحة الس ــد الس ــذي تع ــه ال ــت نفس ــن، يف الوق البلدي
أولويــة بالنســبة إلرسائيــل إذا مــا قورنــت بأوكرانيــا؛ حيــث 
ــة  ــات املوالي ــتهداف الجماع ــل اس ــكو إلرسائي ــمحت موس س

ــادم".  ــع التص ــة من ــا "آللي ــورية، وفًق ــران يف س إلي
ــرة  ــني هج ــد الكرمل ــن تقيي ــب م ــل أبي ــى ت ــا تخ كم
اليهــود مــن أوكرانيــا- ومــا يشــكله ذلــك مــن بُعــد ديمغرايف 
ــة  ــي- خاص ــطيني االرسائي ــراع الفلس ــة ال ــم يف معادل مه
ــة  ــوى قضائي ــع دع ــية برف ــدل الروس ــام وزارة الع ــد قي بع
ــة اليهوديــة يف روســيا،  تطالــب فيهــا بحظــر نشــاط الوكال
ــدو  ــني ال تب ــى ح ــية . ع ــني الروس ــا القوان ــبب انتهاكه  بس
إيــران يف الحــرة نفســها مثــل إرسائيــل مــن حيــث التجــاذب 
ــع  ــراتيجية م ــا اإلس ــيا وعالقته ــع روس ــا م ــني مصالحه ب
ــم  ــي دع ــة تقت ــران أن األولوي ــرى إي ــث ت ــنطن، حي واش
الحليــف الــرويس، خاصــة يف مرحلــة إعــادة تشــكل النظــام 
الــدويل، ومصلحــة إيــران يف أن تحقــق روســيا تقدًمــا 
ــة  ــة خريط ــل خلخل ــن أج ــرب، م ــك الح ــاًرا يف تل أو انتص

ــران. ــايل إي ــيا، وبالت ــح روس ــة لصال ــات الدولي التوازن
ــي  ــل اإلرسائي ــات الداخ ــل يف تحدي ــا، فتتمث ــا ثالثه أم
ــض  ــراع يف بع ــاحة ال ــد س ــة يف تربي ــي، والرغب واإليران
ــات  ــض األزم ــل بع ــن أن ترحي ــم م ــى الرغ ــات، فع امللف
ــد  ــد أح ــة يُع ــات خارجي ــورط يف أزم ــال الت ــة بافتع الداخلي
ــات  ــض األوق ــل ويف بع ــبة إلرسائي ــة بالنس ــكات املتبع التكتي
ــة  ــإن البيئ ــي، ف ــدو خارج ــود ع ــالل وج ــن خ ــران م إي
ــايل  ــد، وبالت ــك التصعي ــأة لذل ــر مهي ــة غ ــة واإلقليمي الدولي
توجــد رغبــة مشــركة إيرانيــة إرسائيليــة يف تقليــص 
الــراع الدائــر بينهمــا عــرب وكالء إيــران يف املنطقــة، والــذي 
ــر.  ــر األحم ــراع يف البح ــد ال ــى تربي ــدوره ع ــينعكس ب س
ــه  ــث يواج ــة؛ حي ــل الداخلي ــك العوام ــاه ذل ــع باتج وتدف
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ــتقرار  ــدم االس ــن ع ــة م ــي حال ــي واإليران ــل اإلرسائي الداخ
ــه.  ــالف طبيعت ــع اخت م

فبالنســبة إليــران، يواجــه النظــام هنــاك معركــة البقــاء 
ــه  ــة، خاصــة أن ــز عــى وأد االحتجاجــات الداخلي مــع الركي
ــركا  ــنها أم ــي تش ــة الت ــرب الري ــن الح ــزًءا م ــا ج يعتربه
ــل،  ــن الداخ ــران م ــقاط إي ــل إس ــن أج ــه م ــل علي وإرسائي
ــه  ــذي تواج ــت ال ــة. يف الوق ــا الري ــالل أذرعهم ــن خ م
ــة  ــة الغربي ــة يف الضف ــكات املقاوم ــوًرا يف تكتي ــل تط إرسائي
ــى  ــا ع ــر يف داللته ــم وأخط ــد أه ــي تع ــتوياتها، والت ومس
أمــن إرسائيــل مــن صواريــخ غــزة، التــي تمثلــت يف "كتيبــة 
جنــني"، و"عريــن األســود" يف نابلــس، مــع إمكانيــة 

ــلحة. ــة مس ــا إىل انتفاض ــاعها وتحوله ــتمرارها واتس اس
ــد  ــول تربي ــق ح ــى التواف ــؤرشات ع ــاك م ــايل، هن بالت
ــوء  ــران الض ــاء إي ــرب إعط ــه( ع ــزب الل ــمال )ح ــة الش جبه
األخــرض لحــزب اللــه للموافقــة عــى اتفــاق ترســيم الحــدود 
البحريــة بــني لبنــان وإرسائيــل، ويصبــح بمقتضــاه حقــل 
كاريــش بشــكل كامــل يف الجانــب اإلرسائيــي، مــع ســيطرة 
ــيم  ــط الرس ــاوز خ ــذي يتج ــا" ال ــل قان ــى "حق ــان ع لبن
الفاصــل بــني الطرفــني، وســتبارش رشكــة توتــال الفرنســية 
ــن  ــض" م ــى "تعوي ــل ع ــتحصل إرسائي ــه، وس ــب في التنقي
ــة"  ــه كامل ــى "حقوق ــان ع ــيحصل لبن ــني س ــة، يف ح الرك
دون أي رشاكــة مــع إرسائيــل. وإذا نظرنــا إىل ذلــك االتفــاق 
ــن  ــكل م ــب ل ــن املكاس ــدًرا م ــق ق ــه يحق ــكل أويل، فإن بش
الطرفــني اإلرسائيــي واللبنانــي. فبالنســبة إلرسائيــل، فضــاًل 
عــن الفوائــد التــي ســوف تجنيهــا مــن الناحيــة االقتصادية، 
فــإن االتفــاق يعنــي أن لبنــان ألول مــرة، دخــل يف اعــراف 
ــاط  ــك االرتب ــاهم يف ف ــا س ــا.  كم ــل وحدوده ــي بإرسائي فع
ــا- ذلــك التهديــد  ــا وتكتيكيً بــني ســاحات املواجهــة – مؤقتً
ــن  ــذرت م ــل وح ــا إرسائي ــذه يف اعتباره ــت تأخ ــذي كان ال
ــني  ــات ب ــدة الجبه ــزة 2021، ووح ــرب غ ــر ح ــه إث نتائج
غــزة والقــدس والضفــة وفلســطيني 48، ومــا شــكله ذلــك 
ــايل  ــا. وبالت ــزاز أمنه ــل، واهت ــق إرسائي ــد لعم ــن تهدي م
ــاق كأداة ردع  ــه بعــد االتف ــح بتدخــل حــزب الل ــإن التلوي ف
ــتقبل  ــل يف املس ــى األق ــة ع ــًدا للمصداقي ــات فاق ــل ب إلرسائي

ــور.  املنظ
ــي  ــاق يعن ــإن االتف ــه، ف ــزب الل ــران وح ــد إي ــى صعي ع
اعــراف إدارة بايــدن بشــكل غــر مبــارش بـ"حــزب اللــه" 
كطــرف أســايس يف لبنــان، وكذلــك الــدول الغربيــة. كمــا أن 
ــه أمــام الشــعب اللبنانــي،  الحــزب يحــاول تحســني صورت
ــايل  ــه، وبالت ــدة ل ــة املتزاي ــادات الداخلي ــع االنتق ــة م خاص
ــي  ــا ويراع ــان ومصالحه ــة للبن ــي األولوي ــه يعط ــت أن أثب
األوضــاع االقتصاديــة املرديــة. عــى حــني أن االتفــاق جــاء 

ــة،  ــة مالي ــوأ ضائق ــن أس ــزب م ــه الح ــي في ــت  يعان يف وق
ــه،  ــة علي ــة الغربي ــة واملالي ــات االقتصادي ــة للعقوب نتيج

ــه.  ــران ل ــم إي ــص دع وتناق
ــزب  ــاق يف ردع الح ــة االتف ــدود فعالي ــص ح ــا يخ ويف م
وإىل متــى؟ فــإن الجــواب عــى ذلــك التســاؤل يظــل رهــن 
التطــورات التــي ستشــهدها املنطقــة، ومــدى حاجــة إيــران 
الســتدعاء تدخــل الحــزب؛ أي أنــه عــى الرغــم مــن أن االتفاق 
ــا  ــل اقتصاديً ــة التدخ ــًرا لكلف ــراع؛ نظ ــًدا لل ــي تربي يعن
عــى لبنــان، فــإن التــزام الحــزب بالتهدئــة والهــدوء ليــس 
إجباريًــا أو مطلًقــا، وســيظل رهــن حــدود التصعيــد 
اإلرسائيــي، أو حاجــة إيــران للحــزب يف التدخــل، خاصــة أن 
العائــد مــن االتفــاق مــا زال ربًحــا مؤجــالً، فمــا زال هنــاك  
حاجــة إىل مزيــد مــن أعمــال االستكشــاف والبنيــة التحتيــة 
ــوال. أي أن  ــا أي أم ــل قان ــن حق ــان م ــي لبن ــل أن يجن قب
ــا.  مــردوده اإليجابــي عــى اقتصــاد لبنــان لــن يكــون قريبً
وبالتــايل فإنــه يمكــن اعتبــاره تربيــًدا تكتيكيـًـا للــراع، مــع 
ثبــات إســراتيجية املقاومــة يف إطــار حلــف املقاومــة، الــذي 
ــميًا  ــات رس ــودة العالق ــد ع ــم بع ــادة ترمي ــهد إع ــات يش ب

ــنوات.  ــة 10 س ــد قطيع ــاس، بع ــق وحم ــني دمش ب
ــًدا  ــد تهدي ــد يُع ــا ق ــي، وم ــف اليمن ــد املل ــى صعي وع
ــارات،  ــعودية واإلم ــن الس ــكل م ــري، ول ــن البح ــا لألم حوثيً
واملصالــح اإلرسائيليــة، فعــى الرغــم مــن اإلخفــاق يف الدفــع 
باتجــاه التمديــد الثالــث للهدنــة الــذي كان مقــرًرا لــه يــوم 
2 تريــن األول2022، وتهديــد جماعــة الحوثيــني الــركات 
ــة  ــتهدافها، باإلضاف ــة باس ــاه الدولي ــالد واملي ــة يف الب النفطي
اإلمــارات  يف  واملطــارات  والغازيــة  النفطيــة  للمنشــآت 
والســعودية. فــإن األمــور مازالــت تحــت الســيطرة، وهنــاك 
ــة  اتصــاالت مكثفــة تديرهــا األمــم املتحــدة مــن أجــل إطال
أمــد الهدنــة. ومــن غــر املســتبعد أن تعطــي ايــران الضــوء 
األخــرض كمــا فعلــت مــع حــزب اللــه يف مــا يخــص اتفــاق 
ــة،  ــة طويل ــل لهدن ــل التوص ــن أج ــل، م ــع إرسائي ــاز م الغ
تضمــن مــن خاللهــا األمــن البحــري للــدول املشــاطئة للبحر 
األحمــر، واملصالــح الغربيــة، واألهــم طمأنــة الســعودية مــن 
ــا مــن  ــي، وليعــد مــؤرًشا عــى حســن النواي ــد الحوث التهدي
ــتجابة  ــعودية لالس ــز الس ــل تحفي ــن أج ــران، م ــب إي جان
لدعــوة التصالــح وعــودة العالقــات الرســمية بــني البلديــن.  
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