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إلی للرشق األوسط"  ةاالسرتاتيجيسات امرکز الدر" علی موقع مقالهيف " حامد حسيني"  الباحث السیايس شارأ

التطورات األخ�ة يف السياسة  رشخه؛ وبرأيه، تعكسوامکانیة استمراره أو  ةاألمني إزاء املنطق اإلرسائیيل كالسلو

العامل العريب، م� يث� تساؤالت حول ما إذا كان  الخارجية اإلرسائيلية تحوًال يف نظرة الکیان الصهیو� لألمن يف

وهل ينوي الكيان الصهيو� إقامة تحالفات دفاعية مع بعض ، الكيان الصهيو� قد غ� عقيدته األمنية التقليدية

أکرث من مجرد محاولة للتنسيق والتعاون األمني مع بعض  ليسالفاعل� العرب؟ أم أن ترصفات هذا الفاعل 

، يبدو متفائال الکیان الصهیو�إىل أن  مع اإلشارةية من أجل تحقيق أهداف الكيان ضد نفوذ طهران؟ الدول العرب

وبغض النظر ع� سیکون  .يف الوقت الحارض، بشكل مفرط يف جهوده إلنشاء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة

و� وحلفائه الجدد من جهة أخرى، مستقبل توازن القوى ب� إيران والقوى الوکیلة لدیها من جهة، والکیان الصهی

تش� التقلبات السياسية واألمنية يف الرشق األوسط إىل أن التحالفات الجيوسياسية قد تتغ� بشكل مفاجئ وغ� 

من املمكن أن يتم تشكيل تحالفات جديدة لتحقيق توازنات جديدة ضد الکیان  ،آخر متوقع. من جانب

زال يما ضد مصالحها الجيوسياسية. باإلضافة إىل ذلك، ال  تهديدٍ بالصهیو�، خاصة إذا شعرت القوى اإلقليمية 

ل بعض الفاعل� التي يحاو القضية املركزية وهيقضية فلسط�، تداعيات كب�ة عىل عالقات األطراف اإلقليمية ل

 تجاهلها أو عىل األقل يتظاهرون بعدم وجودها .

 مقال:لل الرتجمة الكاملة

يف تشكيل تحالف أمني إقليمي    الصهيو�رغبة الکیان    ، إىل2021يف مارس    "بيني غانتس"أشار وزير الدفاع اإلرسائييل  

تعكس حيث    مخاوف بشأن إيران.  مع وجود عالقات مع إرسائيل،    دیهمل  الذينخاص مع دول الخليج، أي الحلفاء الجدد  

التطورات األخ�ة يف السياسة الخارجية اإلرسائيلية أيًضا تحوًال يف نظرة الکیان الصهیو� لألمن يف العامل العريب، م� يث� 

 قد غ� عقيدته األمنية التقليدية. الكيان الصهيو� حول ما إذا كان تساؤالت

هل ينوي الكيان الصهيو� إقامة تحالفات دفاعية مع بعض الفاعل� العرب؟ أم أن ترصفات هذا الفاعل هو أکرث من  

 نفوذ طهران؟مجرد محاولة للتنسيق والتعاون األمني مع بعض الدول العربية من أجل تحقيق أهداف الكيان ضد 

 تو اإلرسائیيلاالن: 

بناء تحالف    يعمل عىل،  ينموذج التاریخلاغرار  علی  و   الكيان الصهيو�يف ضوء اإلجراءات األخ�ة، يقول بعض املحلل� إن  

، رئيس املؤمتر اليهودي  "رونالد لودر"ما يعزز هذه التكهنات هو وجهة نظر  .  ةاملنطق  دفاعي مع بعض الدول العربية يف
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، وأعلن نهاية الرصاع العريب اإلرسائييل وبداية مرحلة جديدة من التحالف االسرتاتيجي  2021سنة    قالها يف  الذيالعاملي،  

بالنظر إلی تزاید مخاوف الکیان و من جانب اآلخر،    براهيمي.اال اتفاق السالم    توقيع   سي� بعد  ، الوإرسائيلب� العرب  

الوقت  الصهیو� بشأن نفوذ إيران يف املنطقة، وكذلك الشكوك حول قدرة الغرب عىل تغي� سلوك إيران، يعتقد لودر أن  

 نشأته علیلعب دوًرا محوریاً منذ    األطليس، حیثحان لتشكيل تحالف دفاعي اسرتاتيجي علی غرار حلف ش�ل  قد  

 . ، يف مواجهة التهديدات السوفيتيةروپاأو   ثبات يفمن والصعید توفیر األ 

يجب أن يشمل دوًال يف   )،MEDO(   "منظمة الدفاع عن الرشق األوسط"  ه الذي س�يقرتح لودر بأن التحالف الجديد،  

  معلنة مع إرسائيل، مبا يف ذلك مرص واألردن واإلماراتسابقة و لديهم معاهدة سالم    الذينالرشق األوسط وش�ل إفريقيا  

ك� وسع لودر دائرة هذا التحالف لیشمل اليونان وقربص وبعض الدول   والسودان واملغرب.  البحرينو العربية املتحدة  

 األفريقية ملواجهة النفوذ الرتيك يف املنطقة. 

للناتو يف املستقبل القريب سیکون صعباً.   شبيهعىل الرغم من تفاؤل لودر، فإن تشكيل تحالف دفاعي عريب إرسائييل  

يعترب   ، عضاءأ من ميثاقه أن أي هجوم عىل عضو أو عدة    5املادة  الذي تنص  عضًوا،    30الناتو، الذي يضم    فوفقا لرصاع

الناتو مسؤولية ج�عية للدفاع والرد عىل أي هجوم يستهدف ، يتحمل أ هجوًما عىل األعضاء اآلخرين؛ وبالتايل عضاء 

ومع ذلك، فإن آليات الدفاع التابعة لحلف الناتو تتعارض مع العقيدة األمنية إلرسائيل ورصاعها مع   عضًوا يف الحلف.

ألن    یان الصهیو�منذ نشأة الکتشكلت عقيدة إرسائيل األمنية    حيث  العامل العريب عىل مدى العقود السبعة املاضية.

 عيش يف جو إسالمي وعريب معارض له.ی الکیان

الض�ن لح�ية   يالجيش وحدها ه   قوة  إن  القائلةفرضية  البالتايل، أقام الكيان الصهيو� عقيدته األمنية عىل أساس  

وعلی اساس    .مواجهة الهج�ت والتهديدات الداخلية والخارجية، وهذا النهج متجذر يف املجتمع والسياسة  الکیان يف

الحقيقي من دون اسلحة وقوة إ   ؛ 2018يف أغسطس    "بنيام� نتنياهو"هذا املنطق، رصح   نه ال �كن تحقيق السالم 

وعىل حد قوله: الضعيف    القوة،وأضاف نتنياهو أن السالم سواء يف منطقة الرشق األوسط أو يف العامل يحتاج إىل    الدفاع.

بين� يعيش    سح. يذبح و�يسقط. التاريخ؛  الفاعل  ..  األقوياءمن  التحالفات مع  إجراء  باالحرتام ويتم  والقوي يحظى 

 وقعت من کانت قد) ملا 1994) واألردن (1979السالم مع مرص (ومن وجهة نظر الکیان الصهیو�، فإن اتفاقية  القوي.

رفض الکیان الصهیو� املشاركة يف التحالفات األمنية مع جهات غ� عربية ألن   الجانب اآلخرمن    دون رادع مؤثر وفعال.

 هذه التحالفات اإلقليمية مل تكن جزًءا من املبادئ األمنیة ملؤسسیها. 



4 
 

مثل العالقات الوثيقة   كل فيها الکیان الصهیو� بعض التحالفات مع الجهات الفاعلة اإلقليمية،ش  ييف الحاالت النادرة الذ

محدودة يف كانت  العالقات رسية إىل حد كب� و   كانت تلكمع إيران وتركيا يف أواخر الخمسينيات من القرن املايض،  

 طبيعتها ومل تكن الدعامة األساسية السرتاتيجية الکیان الصهیو�. 

مصالح. أصبحت   بل هناكيدرك الكيان الصهيو� أنه ال يوجد أصدقاء أو أعداء دامئون يف عامل املنافسة الجيوسياسية،  

 ك وينطبق هذا األمر کذل  تركيا اليوم منافًسا اسرتاتيجيًا، والكيان الصهيو� متورط مع أنقرة يف عدد من القضايا اإلقليمية.

طريق العداء االسرتاتيجي الجاد مع الکیان منذ اندالع الثورة اإلسالمیة واختارت    قساب  تحولت من حليف  عىل إيران، التي

 . 1979عام 

 یرا�اإل عنرصال: 

لکیان  لنظور األمني  املصعيد تحقيق القدرات النووية، إىل تغي�    عىلأدى صعود إيران عىل املستوى اإلقليمي وجهودها  

العربية،    يفالصهیو�   بأخرى جديدة.  الکیان   ىسع و املنطقة  التقليدية  التهديدات  استبدال بعض  العقيدة   إىل  تستند 

األمنية اإلرسائيلية الحالية إىل حقيقة أنه، يف ضوء التغي�ات واالتجاهات يف املناطق االسرتاتيجية، مل يتم تهديد وجود 

 ن لديها توازن اسرتاتيجي جديد. ألسلحة النووية أو مل يكإيران ا الکیان الصهیو� أو وحدة أراضيه ما مل تنتج 

لكن هذا ليس كل يشء. ال شك يف أن ترصيحات كبار املسؤول� السياسي� والعسكري� اإلرسائيلي� تظهر زیادة قلق 

أحد أهم األحداث التي تشكل السياسة  باعتباره  - 2020ا يلي ركز مؤمتر هرتسحيث نفوذ إيران يف املنطقة.  جراءالکیان 

 من االهت�مات الرئيسية للكيان، کجزء من األولويات السياسة اإلرسائيلية: اثن�عىل  -األمنية اإلرسائيلية

  : األسلحة النووية وهيمنة إيران اإلقليمية:أوال

ة النووية، وتتزايد مخاوف الکیان یخىش الکیان الصهیو� من أن تتمكن إيران يف نهاية املطاف من تطوير األسلححيث  

ائة إىل مستويات  يف امل 20من إمكانية زیادة وتیرة صنع األسلحة النووية اإليرانية ومع زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 

، فإن ميزان القوى ب� إيران والکیان الصهیو�  كذلحدث  لو  وفی�    ،صنع أجهزة الطرد املركزي املتقدمة  أعىل والترسيع يف

 یزید قلق الکیان للغایة من تداعیاتها. يتحول إلی ديناميكية إقليمية جديدة، االمر الذس

باإلضافة إىل القضية النووية، يلعب كل من حزب الله وح�س دوًرا مهً� يف سياسات الکیان اإلقلیمیة حیث يشكالن 

خاض    كوكذل  2006صيف عام    يف  )لبنان(ن الکیان الصهیو� حارب حزب الله  الکیان. والسي� مبا  تهديًدا متزايًدا ألمن ا
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الحروب إلی تعزیز قدرة هاتین الحركت� عىل   ت تلك)، فقد اد2014،  2012،  2008(  ثالث حروب مع ح�س يف غزة

 الساحة الداخلية. مهاجمة الکیان الصهیو� يف

   مشاركة الواليات املتحدة يف مسارات منطقة الرشق األوسط: دانخفاض الفت علی صعي :ثانيا

وتوفیر تفوقه يف    بشكل متزايد عىل توف� الدعم من الواليات املتحدة  الستينيات،اعتمد الكيان الصهيو� منذ أواخر  

كن التغي�ات األخ�ة مبا أن الترصيحات األمريكية ال تزال تؤكد عىل التحالف االسرتاتيجي مع الكيان الصهيو�، ل.  املنطقة

املحيل األمرييك (االنقسامات الحزبية الداخلية   والداخلعىل الساحة الدولية (الرصاع األمرييك الصيني الرويس املتزايد)  

 جائحة كورونا) قد تث� بعض املخاوف.و 

يعتقد الكيان أن واشنطن حث  تتزايد مخاوف الکیان الصهیو� من االنسحاب التدريجي للواليات املتحدة من املنطقة. 

فعالة للتعامل مع القضية النووية اإليرانية فحسب، بل تحاول أيًضا    تشکیل اسرتاتيجيةإىل    مل تفشل فقط يف التوصل

سيؤدي الذي  ویشعر بالقلق من أن نهج الرئيس األمرييك الحايل جو بايدن    تقليص انخراطها يف قضايا الرشق األوسط.

تضاءل  تيف كال الحالت�، يدرك الكيان الصهيو� أن خياراته    بعد خيار استخدام القوة العسكرية.مع إيران ويست  إىل تسوية

يف الواقع، فإن العزلة الدبلوماسية والعقوبات    لعب دور حاسم يف برنامج إيران النووي.  املتحدة يفمع عدم رغبة الواليات  

  ك التكنولوجيا النووية أو النفوذ يف منطقه الرشق األوسط. سواء علی مستوی امتال  إيران،تقلل من أهداف    االقتصادية مل

یضع الکیان الصهیو� الیوم اسرتاتيجية للضغط عىل إيران حیث لها ظروف مؤاتیة لبعض الدول العربية وتركز بشكل 

ملواجهة   وذلك  فی هذا املسار، یعتمد الکیان الصهیو� عىل موجة تطبيع للعالقاتو   أسايس عىل التنسيق والتعاون األمني.

املنطقة.   إيران يف  الدفاعي    ورغم كوننفوذ  التحالف  التطبيع مل تنص عىل تشكيل  أن  املشرتك؛اتفاقيات  التعاون    إال 

األمني هووالتنسيق  االتفاقيات.  ،  هذه  يف  املهمة  املکّونات  الصاروخي   من  الدفاع  منظمة  أعلنت  املثال،  سبيل  عىل 

ع الصاروخي مع دول الخليج مستعدة للتعاون يف مجال الدفا   "إرسائيل"أن    2020رب)  اإلرسائيلية يف كانون األول (ديسم

، الکیان الصهیو�  2021نقلت وزارة الدفاع األمريكية يف يناير  وقد    التي تشاركها مخاوف مشرتكة بشأن إيران.  الفاريس

لتعزيز التنسيق األمني ب�    كوذل   ، USCENTCOMإىل مقر القيادة املركزية    USEUCOMمن مقر القيادة األوروبية  

إىل توحيد حلفائه األساسي� يف   البنتاغون حالیاً يف الواقع، يسعى    .ورشكائه الجدد يف الخليج الفاريس  الكيان الصهيو�

ومن املتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إىل زيادة التعاون العسكري   املنطقة وتحفيز العمل املشرتك ضد التهديدات اإلقليمية.

واالستخبارايت ب� الجيش اإلرسائييل والقوات األمريكية من جهة وبعض الجهات الفاعلة املتحالفة مع أهداف واشنطن 

 لصهیو� من جهة أخرى.والکیان ا
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 التحدیات املقبلة : 

واجه جهود الکیان الصهیو� لفتح ساحة أمنية جديدة مبشاركة بعض الفاعل� العرب، ثالثة تحديات مرتابطة حیث من  ت

 املحتمل أن تؤثر عىل قدرة الکیان الصهیو� عىل تشكيل تحالفات أمنية أسرتاتيجية وقوية مع الدول العربية:

 التيار اليميني اإلرسائييل  تواجد :أوالً

عدًدا متزايًدا من القوى اليمينية او اليمينية املتطرفة التي ترفض العالقات    الکیان الصهیو�  شهدیمنذ أكرث من عقد،  

اإلرسائييل ، أصبح اتجاه املجتمع 2021بالنظر إىل االنتخابات اإلرسائيلية األخ�ة التي أجريت يف آذار  الوثيقة مع العرب.

  مسبوقة، أزمة حكم غ�    الكيان الصهيو�، دخل  2019منذ أبريل    نحو عمل األحزاب اليمينية، حقيقة راسخة وهامة.

حاليًا   "إرسائيل"حيث أجريت أربع انتخابات دون أن تتمكن إحدى الكتل الرئيسية من تشكيل حكومة مستقرة. تنقسم  

   .فيها � واليم� املتطرف دوًرا مهً� إىل كتلت� رئيسيت�، حیث يلعب فيه� اليم

الليكود، بزعامة نتنياهو، كتلة تتكون بشكل أسايس من أحزاب �ينية ودینیة متطرفة. من جهة أخرى،    يشكل حزب 

الكتلة الثانية، تتكون من مزيج من األحزاب املتصارعة ذات األيديولوجيات املختلفة، مثل حزب "األمل الجديد اليميني" 

بينيتو   بقيادة "جدئون سعر"، "نفتايل  بقيادة  "�ينا"  يقوده  "، وحزبحزب  الذي  بيتنا"  ليربمان  "إرسائيل   " "أفيغدور 

إن   اليساریین.   "میرتس"معسكر املركزي مثل "حزب املستقبل" بقيادة "يائ� البيد" وحزيب العمل ولحزاب التابعة لاأل و 

مع   معظمهم السالمبين� يرفض    السلطة،إلطاحته من    ينياهو والسعهو معارضة نت  ،حزاباأل القاسم املشرتك ملعظم  

  الفلسطيني� عىل أساس حل الدولت�.

"الیمنب التي سیکون لهم دور فعال يف تشكيل أي حكومة إرسائيلية مستقبلية، مثل حزب  اليمينية  ي  ي عض األحزاب 

أي خطوة حقيقية نحو السالم مع  ونعارضيللعرب واملسلم� و عدائیة علنیة  يتبنوناملتطرف" بقيادة "بنت" املتطرف، 

 العامل العريب ولدول اإلسالمية.

 حل الدولت� آليةرفض : ثانيًا

الفلسطيني الدعم لحل سيايس للقضية  اليمينية يف املجتمع اإلرسائييل إىل تقليل  القوى  غالبية حيث إن    ة.أدى ظهور 

بين� يروج نتنياهو للسالم مع العامل العريب،    اإلرسائيلي� يرفضون حالیاً إقامة دولة فلسطينية عىل أساس حل الدولت�.

، األيديولوجية املتشددة مببدأ األرض للسالم حیث يركز عىل إدارة الرصاع الفلسطيني  استبدل الجناح اليميني اإلرسائييل

، عىل مرشوع قرار يفرض السيادة اإلرسائيلية عىل املستوطنات وتوسیعها 2018حزب الليكود يف عام  وافق    وليس حله.
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اإلرسائيلية للسيطرة  وضمها  القدس  ذلك  يف  (مبا  املحتلة  الغربية  الضفة  فلسطينية    ،يف  دولة  إلقامة  فرصة  أي  إلنهاء 

الفلسطينية عىل التيارات اليمينية فحسب، بل �تد اليوم ليشمل القوى ال يقترص رفض الحل السلمي للقضية  و   مستقلة).

أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة هآرتس اليسارية يف آذار (مارس)   لقد  اليسارية التي دعمت تاريخياً حل الدولت�.

يؤيدون نوعاً ما، شکالً من    - التيارات الرئيسية واألحزاب اليسارية    يمبا يف ذلك مؤيد  -ئيلي�  ٪ من اإلرسا 42أن    2019

٪ من ناخبي 41ن فقط  أ ستطالع  هذا اال   حل الدولت�. والالفت يف  فقط  ٪)34اإلرسائيلي� (  من  ثلثٌ   يؤيد  االنض�م، بين�

 حزب العمل يعارضون أي انض�م للضفة الغربية.

 ثالثًا: تضارب املصالح اإلقليمية

الكيان إىل  اهت�مات الکیان الصیهو� وحلفائه الخليجي�. بين� يسعى كل الدول العربية واإلقليمية لديها نفس  يستل

ن مرص قلقة  إ الجديدة مع الدول العربية لصالح مصالحه االقتصادية والسياسية واألمنية، إلی    تطوير تطبیع العالقات

ة، �كن أن  من الناحية الجيوسياسي  اإلجراءات.من تزايد نفوذ الکیان الصهیو� اإلقليمي وتهمش القاهرة من جراء هذه  

 تشكل صلة وصل وجرساً برياً ب� العامل العريب وأوروبا، م� يعني تهميش قناة السويس حيث    یکون الکیان الصهیو�

 الحيوي لنفوذ مرص واقتصادها.   الرشيان لقناةا

النفط   أنابيب  الکیان الصهیو� خططه املستقبلية لتوسيع خطوط  ب� مينايئ "إيالت "و"عسقالن" من جهة ال یخفي 

يف الواقع، وقع الكيان   لتقليل تكاليف ومخاطر مهاجمة ناقالت النفط أو القرصنة.  ؛من جهة أخرى  الفاريس  ودول الخليج

ء الصهيو� واإلمارات العربية املتحدة اتفاقية لنقل نفط الخليج الفاريس إىل أوروبا عرب خط األنابيب الذي يربط ب� مينا

 "إيالت" يف البحر األحمر و"عسقالن "يف البحر األبيض املتوسط. 

 السيناريوهات املتوقعة 

بناًء عىل البيانات املتوفرة، �كن رسم السيناريوهات املحتملة التالية لعالقات الكيان الصهيو� األمنية والسياسية مع 

 املنطقة: 

تفوقه العسكري النوعي والكمي   اسرتاتيجية فعالة لض�ن أمنه و من املرجح أن ينتهج الكيان الصهيو�  القيادة اإلقليمية:

ن عنها رسميًا بعد. ونتيجة تش� تقارير عديدة إىل أن الكيان الصهيو� �تلك ترسانة نووية مل يتم اإلعال حيث    يف املنطقة.

، وبالتايل خلق توازن جديد للقوى قد  حقيق مكاسب يف املنطقةت  ، فإن عقيدته األمنية تقوم عىل منع منافسيه منلذلك

، لن يرتدد الكيان الصهيو� يف استخدام كل الخيارات ملنع إيران من األرجح  عىل  يؤدي إىل تحول التحالفات اإلقليمية.
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 املرشوع النووي  الكيان الصهيو� نيته استخدام القوة العسكرية ك� فعل يف  ول عىل الطاقة النووية. وال يخفيالحص

يف األشهر توقف  تمل  ترصيحات املسؤول� اإلرسائيلي�  أن  ك�    .2007أو الربنامج النووي السوري عام    1981العراقي عام  

 �كن تفس� عملیات التخريب األخ� ملنشآت إيران النووية يف هذا السياق.و األخ�ة والتهديد ضد برنامج إيران النووي،  

من غ� املرجح أن تتحول عالقات الکیان الصهیو� مع الدول العربية قريبًا إىل   التحالف الدفاعي:أو  تنسيق األمني،  ال

الناتو. التعاون األمني واالستخبارايت والعالقات  ومع ذلك  تحالف دفاعي تقليدي يشبه حلف  ، من املمكن أن يستمر 

ما يريده الكيان الصهيو� هو ایجاد نوع من التنسيق األمني،    ائه.املنسقة لخدمة أهداف الكيان يف املنطقة وضد أعد

التنسيق األمن االستفادة من هذه العالقات، ويف الوقت قدر من  تحقيق أقىص  لي مع السلطة الفلسطينية،  عىل غرار 

توازن القوى    حيث بامكانهم تغي��لعريب وتطه� املنطقة من املنافس نفسه اكتساب ميزة تفوقه عىل حساب العامل ا

 يف املنطقة. ا يف ذلك امتالك الطاقة النووية)(مب

إيران يف املستقبل املنظور كالعب    ىیان الصهیو�، فمن املرجح أن تبقفي� اندلعت حرب ب� إيران والک  :یرا�الرد إإل

بالتايل، يجب عىل بعض الجهات الفاعلة التي تت�ىش مع أهداف الكيان الصهيو� أن تأخذ   إقليمي مهيمن يف املنطقة.

عىل وجه   شن هجوم عسكري عىل إيران، فإنهم سيدفعون أيًضا مثن طموحات الكيان الصهيو�.   حالأنه يفاالعتبار    بع�

اإلمارات والبحرين املسؤولية إذا سمحت للكيان وجود الکیان تهديًدا مباًرشا لها، وبالتايل تحمل    ،التحديد، تعترب إيران

قد یؤدي إىل   ،جوم اإلرسائييل عىل املنشآت النووية اإليرانية ه ال يف ضوء ذلك، من املرجح أن    بفتح قدمها عىل حدودها.

أمنية خاصة ، طاملا اإلمارات والبحرين ال تربطه� عالقات  بالتايل بالنظر إىل هذا الوضع  استهداف طهران لتلك الدول. 

 إيران الرد. حال قررتن الكيان ملزم بالدفاع عنها يف فلم يك الصهيو�، كة مع الكيان ومشرت 

  ستنتاج: اإل 

 يف الوقت الحارض، يبدو أن الکیان الصهیونی متفائل بشكل مفرط يف جهوده إلنشاء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة.

إيران والقوى الوکیلة لدیها من جهة، والکیان الصهیو� وحلفائه   بغض النظر ع� سیکون مستقبل توازن القوى ب� 

الجيوسياسية قد تتغ�  التحالفات  السياسية واألمنية يف الرشق األوسط إىل أن  التقلبات  الجدد من جهة أخرى، تش� 

ضد الکیان من جانب، من املمكن أن يتم تشكيل تحالفات جديدة لتحقيق توازنات جديدة    بشكل مفاجئ وغ� متوقع.

ما، ضد مصالحها الجيوسياسية. باإلضافة إىل ذلك، ال تزال قضية   الصهیو�، خاصة إذا شعرت القوى اإلقليمية تهديداً 
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تجاهلها فلسط�، لها تداعيات كب�ة عىل عالقات األطراف اإلقليمية حیث املشكلة الحقيقية التي يحاول بعض الفاعل�  

 وجودها. عىل األقل يتظاهرون بعدم   أو

ال تزال قضية فلسط� قضية إقليمية ذات أبعاد تاريخية ودينية وثقافية، وال �كن للکیان الصهیو� وحلفائه العرب 

من املستبعد   جديًدا، لكنصحيح إن مسار عالقات الكيان الصهيو� مع بعض الدول العربية أتحذت شكالً    تجاهلها.

ك� أن العديد من الدول العربية ال   صهیو� قبل حل القضية الفلسطينية. تشكيل تحالفات دفاعية قوية مع الکیان ال 

تريد تصنيفها تزامناً عىل أنها حليفة للکیان الصهیو�، بين� يرفض املجتمع اإلرسائييل الرغبة يف السالم مع الفلسطيني�  

 المية. ويفضل بدالً من ذلك، دعم قوى اليم� املتطرف املعادية للجاليات العربية واإلس
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