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الإ�ستراتيجي الإ�سرائيلي
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ملخص

باحث سياسي

تواظب جهات أمنية إرسائيلية عىل تكرار مصطلح "سيناء أخطر مكان يف العامل"،

وتعيد وسائل اإلعالم اإلرسائيلية والغربية هذه املقولة ،وتعمل عىل توظيفها من بعدها

بشكل تلقائي ،حتى إن بعض وسائل اإلعالم العربية باتت تستخدم هذا املصطلح من
دون العودة إىل أي مرجع أمني عريب أو مرصي لتأكيد أو نفي هذه املعلومة ،فضلاً عن ذلك
منحت الدولة العربية ذاهتا احلق يف احلديث عن سيناء بشكل دائم ومتكرر ،وهذا جيعل

املهمة يف الفكر
ً
قدرا من التشكك يف ماهية االهتامم اإلرسائييل بسيناء ومركزية تلك املنطقة ّ

اإلسرتاتيجي اإلرسائييل والغريب عىل حد سواء ،مما خيدم معه التطلعات اإلرسائيلية بغض

النظر عن تبعية سيناء ملرص .هذا املقال يعرض مالمح تزايد االهتامم اإلرسائييل بسيناء من
قبل ثورة  25يناير  2011وصولاً إىل مرحلة ما بعد عزل الرئيس حممد مريس يف الثالث من

يوليو  ،2013وذلك من خالل حتليل ما ورد من ترصحيات وتقارير ودراسات وندوات
عقدهتا صفوة مراكز التفكري اإلرسائيلية والغربية عىل مدار ثالث السنوات األخرية.

مع

تصاع�د وتيرة نش�اط الفصائل
الفلس�طينية ض�د ق�وات جيش
االحتلال اإلرسائيلي ،وتزاي�د عملي�ات
هتري�ب الوس�ائل القتالية بمختل�ف أنواعها
من س�يناء املرصية -تعالت األصوات داخل
الدولة العربي�ة بوجوب لفت االنتباه لتحول
س�يناء إىل س�احة خلفي�ة لوجيس�تية لدع�م
النشاط الفلس�طيني ضد إرسائيل ،ووجوب
الضغط عىل اجلانب املرصي لضبط األوضاع

هن�اك ،قب�ل انفلات وش�يك ين�ذر بتغري يف
طريق�ة التعامل اإلرسائييل مع األمور يف هذه
املنطقة.

مرحلة ما قبل  25يناير

متي�زت الفرتة التي س�بقت ثورة  25يناير
يف مرص واإلطاحة بالرئيس األس�بق حس�ني
مب�ارك بح�راك واس�ع م�ن جان�ب فصائ�ل رؤية تركية
املقاومة الفلس�طينية ،وأبرزها حركة املقاومة 2014 - 12
اإلسلامية محاس وحركة اجلهاد اإلسلامي 160 - 141
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وألوي�ة النارص صالح الدي�ن ...وغريها من
فصائ�ل املقاومة التي س�عت بق�در اإلمكان
الس�تنزاف اجلان�ب اإلرسائيلي ،وتكبي�ده
خسائر يف العتاد واألرواح ،فضلاً عن عملية
خط�ف اجلن�دي جلع�اد ش�اليط ،وإخفائ�ه
يف م�كان غري معل�وم ّترد يف بع�ض األحيان
أن�ه داخل س�يناء ،ودفع هذا احل�راك اجليش
اإلرسائيلي لتنفيذ عملية عس�كرية يف صيف
ع�ام  ،2009على قط�اع غ�زة عرفت باس�م
عملي�ة "الرصاص املصب�وب" ،لكن احلراك
الفلس�طيني املق�اوم مل يتوق�ف وإن كان ق�د
ّ
ق�ل ،يف حماول�ة لت�دارك ما حل�ق بالقطاع من
خسائر.
بالتزام�ن م�ع حال�ة احل�راك املق�اوم
الفلس�طيني كانت سيناء تش�هد من آن آلخر
ً
نوعي�ا مل�ا يع�رف بفصائ�ل الس�لفية
نش�اطا ًّ
اجلهادية ،مس�تهد ًفا الس�ائحني اإلرسائيليني
يف س�يناء ،نف�ذه تنظي�م التوحي�د واجله�اد،
واجله�اد الس�لفي اجله�ادي ،وكان آخ�ره
متمثًل�اً يف تفجيرات منتج�ع ده�ب ع�ام
 ،2006ث�م تراجع�ت هذه العملي�ات حتى
ع�اودت الظه�ور م�رة أخ�رى مع ث�ورة 25
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يناير ،وتزام�ن هذا احلراك املوجه للداخل يف
سيناء مع حديث إرسائييل عن تنفيذ عمليات
إطالق صواريخ من داخل س�يناء عىل مدينة
إيالت يف مناسبات عدة أمهها يف شهر مارس
.)1(2010
م�ع ه�ذا احل�راك وذاك ب�رز االهتمام
اإلرسائيلي بتط�ورات األوض�اع يف س�يناء،
وحماول�ة تس�ليط الض�وء عليه على أنه خطر
هي�دد األمن القوم�ي للدولة العربية ،س�اع ًيا
قدر اإلمكان إىل تعظيم ما حيدث بشكل دائم
ومتالحق ،س�ع ًيا لكس�ب التعاطف الدويل،
وحتقي ًقا ألي قدر من املكاسب من وراء هذا،
وشكلت سيناء وما تشهده من تطورات ركيزة
أساسية يف تفكري النخبة األمنية والسياسية يف
إرسائيل ،ثم حلق ب�ه التناول البحثي املنصب
عىل تعظي�م اخلطر القادم من س�يناء عىل حد
وصف العديد من الق�ادة والباحثني ،خاصة
ذوو اخللفية األمنية والعسكرية منهم.
يف حين�ه تصاعد احلدي�ث اإلرسائييل عن
وج�وب مطالبة مصر باختاذ اللازم ،لضبط
األوض�اع بالتزام�ن م�ع عم�ل إرسائيل عىل
مجع املعلومات االس�تخباراتية هبدف إحباط
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أي عم�ل خيطط له مس�تقبلاً  .لكن هذا األمر
يظل كذلك يف يد مرص ،يف حماولة لإلحياء بأن
إرسائيل تقدم النصح واإلرشاد ليس إال ،وال
تتدخل بش�كل مبارش يف سيناء حتى ال يكون
ذل�ك س�ب ًبا يف توجي�ه انتق�ادات م�ن جانب
ال�رأي العام املصري لنظام الرئي�س مبارك،
بتهاون�ه مع اإلرسائيليني يف ه�ذا الصدد عىل
اعتبار أن س�يناء وما حيدث فيها شأن مرصي
داخلي يتعل�ق بأمنه�ا القوم�ي وحده�ا دون
غريها(.)2
تبع ذل�ك اهتامم أمن�ي إرسائييل بس�يناء،
باالنتق�ال م�ن مرحل�ة تس�ليط الض�وء على
املش�كلة إىل مرحل�ة وج�وب التصرف
والعم�ل ،عرب عنه يف حينه العقيد االحتياطي
باجلي�ش اإلرسائيلي "يعق�وب عمي�درور"
بقول�ه " :إن الس�لطات املرصي�ة تعل�م أن
س�يناء يوجد فيها عنارص من تنظيامت اجلهاد
العاملي ،فهي تس�تغل وعورة املنطقة ،وتعمل
على نشر الفك�ر الراديكايل املتطرف وس�ط
الب�دو ،وعىل الرغم من التحركات التي تقوم
هب�ا مرص فإن قدرهتم عىل إح�راز يشء يذكر
تظل حمدودة ،وه�ذا األمر يدفع إرسائيل كي
ت�درك جيدً ا أهن�ا تقع ضمن خريط�ة أهداف
اجله�اد العامل�ي ،وهلذا فإنه جيب أن نتس�اءل:
هل قمنا باالس�تعداد لذل�ك ،خاصة أن هذه
األم�ور وغريها تلزم إرسائي�ل اآلن بالبحث
ع�ن الس�بل الكفيل�ة بالتقليل من ح�دة هذه
املخاطر وتقليل أرضارها؟"(.)3
انتقل�ت إرسائي�ل يف حين�ه م�ن مرحل�ة
الترصحي�ات املنف�ردة على لس�ان قادهت�ا
العس�كريني واألمنيين إىل مرحل�ة إب�راز ما
تش�هده سيناء من تطورات يف جمموعة تقارير
ودراسات سعت لتحليل املوقف والتشكيك

يف ق�درات اجلانب املصري ،وتعظيم اخلطر
القادم من س�يناء ،فضلاً عن مس�اعدة صانع
الق�رار يف الدول�ة العربي�ة عىل اخت�اذ موقف
واض�ح مما حيدث هن�اك ،ومنه م�ا كتبه حملل
الش�ؤون العربي�ة "ي�وين ب�ن مناحي�م" وعرب
عن�ه بقوله" :ال بد أن نعرف حقيقة إذا ما كان
لدى القيادة املرصية الرغبة يف اختاذ قرار بقطع
أذرع اإلره�اب ،والعمل عىل إحكام قبضتها
األمنية يف س�يناء عىل الفور أم ال ،كذلك فإن
قاعدة اإلرهاب يف س�يناء إذا مل تعمل القيادة
املرصية عىل تفكيكها فإهنا رسعان ما ستحول
أنظارها إىل الداخل املرصي ،وستعمل بدون
ش�ك لزعزع�ة االس�تقرار يف الوق�ت ال�ذي
يسعى فيه الرئيس مبارك لالستقرار من أجل
نقل الس�لطة لنجله مجال بكل هدوء .كذلك
فإن تلك القاعدة اإلرهابية يف س�يناء ستعمل
كذل�ك على تزويد عن�ارص مجاع�ة اإلخوان
املسلمني بالسالح؛ ألهنا احلركة األكرب داخل
مصر ،والت�ي تعم�ل م�ن أج�ل من�ع انتقال
الس�لطة بأي ثمن لنج�ل الرئيس ،وأن هدف
إي�ران وتنظيمات اجله�اد العاملي�ة ه�و هدف
مشترك ،يتمثل يف القض�اء عىل أنظمة احلكم
العربية املعتدلة ،وعىل رأسها النظام املرصي،
وعىل الرئيس مبارك أال ينسى ذلك(.)4
ويمك�ن اعتب�ار حدي�ث "ب�ن مناحي�م"
بمثاب�ة حماول�ة إرسائيلية كان اهل�دف منها يف
حينه دفع نظام الرئيس األسبق حسني مبارك
الختاذ موقف صارم ضد أي نشاط مسلح يف
سيناء ،بدعوى أنه خطر عىل اجلانبني املرصي
واإلرسائييل عىل حد سواء ،وتصوير األمر يف
سيناء بأنه خطر عىل مستقبل نظام مبارك قبل
خطرا عىل إرسائي�ل ،لكن رسعان
أن يك�ون ً
ما حتركت األمور بخالف ما تريده إرسائيل،
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إذ متكن�ت ث�ورة  25يناير  2011م�ن إجبار
مب�ارك على التنح�ي والرحيل عن الس�لطة،
وانته�اء حل�م توريث نجل�ه مجال الس�لطة،
والذه�اب ألبع�د م�ن ذل�ك عبر تقديمه�م
للمحاكمة هم ورموز نظامه ،لتنتقل إرسائيل
ونخبتها من البحث عام سيحدث بعد رحيل
إستراتيجيا كام
ذخرا
نظ�ام وجدت فيه دو ًما ً
ًّ
فضلت أن تسميه.

ما بعد الرحيل وحكم المجل�س
الع�سكري

مع تويل املجلس العسكري برئاسة املشري
حمم�د حسين طنط�اوي املرحل�ة االنتقالي�ة
يف مصر ،ودخول البلاد يف مرحل�ة جديدة
من البح�ث عن انتقال ديموقراطي للس�لطة
م�ن خلال انتخاب�ات حقيقي�ة ،وتش�كيل
مؤسس�ات منتخبة بنظ�ام ديموقراطي يعتمد
على النزاه�ة -راح�ت النخ�ب اإلرسائيلية
تعي�د صياغ�ة أس�لوب تفكريها يف مس�تقبل
العالق�ات مع مرص ،عىل ض�وء إمكانية تويل
نظام إسلامي مقاليد السلطة يف البالد ،نظام
ترى فيه أداة لوص�ول العالقات بني اجلانبني
إىل أدنى مس�توياهتا ،وف ًق�ا العتبارات ورؤى
تق�وم على أن ه�ذا النظ�ام س�يكون داعًم�اً
لفصائ�ل املقاوم�ة الفلس�طينية العتب�ارات
إيديولوجي�ة ترب�ط بينهام ،فضلاً ع�ن ارتكاز
هذا النظام عىل عقيدة تتبنى فكرة اجلهاد ضد
إرسائي�ل ،وعىل ضوء ذل�ك تصاعد احلديث
عن خطورة ما يمكن أن تفيض عنه العالقات
مع مرص يف ظل وجود مثل هذا النظام.
مع ه�ذا التصاع�د ويف ظل ه�ذا الرتقب
حتولت سيناء منذ األيام األوىل لثورة  25يناير
مهم لعمليات فصائل
وما تلتها من أيام ملوقع ّ
الس�لفية اجلهادية باس�تهداف خ�ط األنابيب
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الواص�ل بين مصر وإرسائيل م�رات عدة،
وصل�ت إىل  15أو م�ا يزي�د ،وهو ما متخض
عنه يف هناية املطاف وقف ضخ الغاز املرصي
إلرسائيل يف رضبة قوية إلحدى أهم مهزات
الوص�ل يف العالق�ات بني اجلانبين ،وتزامن
ه�ذا م�ع ظه�و ٍر علن�ي للس�لفية اجلهادية يف
س�يناء بأعالمه�ا الس�وداء ،ومهامج�ة بع�ض
أقسام الرشطة ،وهو ما دفع إرسائيل يف حينه
للش�عور بحالة من الي�أس واإلحباط ،فضلاً
عن الرعب مما هو قادم.
عىل ضوء ه�ذا التحول اخلطري يف س�يناء
والتصاع�د يف م�ؤرشات هب�وط العالق�ات
بين اجلانبين املصري واإلرسائيلي على
خلفي�ة م�ا حي�دث يف س�يناء ،ذهب�ت ج�ل
النخب�ة اإلرسائيلي�ة ملتابع�ة م�ا جي�ري هناك
على أمل إيق�اف تصاع�د املد اإلسلامي يف
مصر ،ووص�ول مجاع�ة اإلخوان املس�لمني
للس�لطة بأي طريقة كانت ،س�واء من خالل
دف�ع اجلان�ب األمريكي للتدخل بأي ش�كل
ملنع ه�ذا الوص�ول ،أو عىل أق�ل تقدير إجياد
ضامن�ات تك�ون ملزم�ة ملصر باحلف�اظ عىل
اتفاق السلام معها ،أو بإع�ادة لفت األنظار
إىل س�يناء لَِل�يَ ّ ذراع الثورة املرصي�ة ،وابتزاز
اإلخوان املس�لمني يف حكمهم العتيد بمرص،
وأن يقبلوا برشوط أمنية وسياسية .
صحي�ح أن كلاًّ م�ن املجلس العس�كري
واألح�زاب املرصي�ة -بما فيه�ا احل�ركات
اإلسلامية الت�ي ف�ازت يف االنتخاب�ات
الربملانية -س�عت إلرس�ال رس�ائل اطمئنان
بشأن االلتزام بمعاهدة "كامب ديفيد" ،لكن
صناع القرار يف إرسائيل ظلت رؤيتهم تنطلق
من افرتاض مفاده أن صعود اإلسلاميني إىل
احلك�م يف مرص سيس�مح بتوفري بيئ�ة معادية
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إلرسائي�ل يف مصر ،كما ظل�ت س�يناء منبع
القل�ق اإلرسائيلي ،واخلش�ية م�ن أن تتحول
إىل نقط�ة انطلاق للعم�ل العس�كري ض�د
إرسائي�ل .وس�عت يف حين�ه لدف�ع القي�ادة
العس�كرية اجلديدة إىل تنفيذ عمليات خاصة
يف قلب سيناء.
وبالفع�ل تصاعدت هلج�ة خطاب القلق
اإلرسائيلي جت�اه س�يناء ،وهو ما عبر عنه يف
حين�ه الل�واء "ع�وزي دي�ان" نائ�ب رئي�س
أركان اجليش اإلرسائييل األسبق ،بقوله" :إن
اجلي�ش اإلرسائييل مطال�ب يف املرحلة املقبلة
ببلورة س�لم أولويات جدي�د ،وضمن ذلك
إقام�ة قيادات جدي�دة يف اجلي�ش اإلرسائييل
تعن�ى بمواجه�ة اخلط�ر املصري ،وتكثي�ف
األنش�طة االس�تخبارية ضد مرص ،وتدشين
وح�دة عس�كرية للعم�ل يف قل�ب س�يناء؛
إلحباط عمليات عس�كرية خيط�ط هلا داخل
الصح�راء" ،وتبع ذلك ق�رار حكومة نتنياهو
بن�اء ج�دار أس�منتي على احل�دود بني مرص
وإرسائيل بكلفة ملياري شيكل ( 455مليون
دوالر) وه�و ما َعدَّ ته أوس�اط إرسائيلية عدة
يش�كل مثالاً عىل كلفة التحديات املس�تجدة
بعد ثورات الربيع العريب.
مل تتوق�ف إرسائي�ل ع�ن تعظي�م اخلط�ر
الق�ادم من س�يناء يف ذاك الوق�ت ،بل حتدث
أكث�ر م�ن مس�ؤول يف الدول�ة العربي�ة ع�ن
الوضع يف س�يناء بش�كل ج�دي ،منهم وزير
الدفاع األس�بق وعضو الكنيست بنيامني بن
إليع�ازر ال�ذي ق�ال" :إن ش�به جزيرة س�يناء
أصبح�ت (منطق�ة خصب�ة لإلره�اب) ،وإن
(س�كاهنا الب�دو ُيس�همون) يف ه�ذا املضامر،
وإن فق�دان الس�يطرة عىل س�يناء ه�و مؤرش
لضع�ف احلكم املرك�زي يف مصر ،وللتغيري

اجل�ذري ال�ذي حصل هن�اك ،مؤك�دً ا أنه يف
ظ�ل املعطي�ات القائمة ال يس�تبعد أن حتصل
مواجهة عسكرية مبارشة بني اجلانبني".
ترافق�ت هذه التلميح�ات مع ترصحيات
أخرى أش�د خطورة جاءت عىل لسان اللواء
"بني جانتس" رئيس أركان اجليش اإلرسائييل

لم ّ
يتوقف الم�س�ؤولون في �إ�سرائيل عن تعظيم الخطر القادم من �سيناء ،منهم وزير
الدفاع الأ�سبق وع�ضو الكني�ست بنيامين بن �إليعازر الذي قال�" :إن �شبه جزيرة �سيناء
�أ�صبحت (منطقة خ�صبة للإرهاب) ،و�إن (�سكانها البدو ُي�سهمون) في هذا الم�ضمار،
و�إن فقدان ال�سيطرة على �سيناء هو م�ؤ�شر ل�ضعف الحكم المركزي في م�صر
الس�ابق ،عن تغري إستراتيجي يف الوضع مع
مرص يف ضوء النش�اط املس�لح داخل سيناء،
وأن إرسائي�ل الي�وم يف عني العاصف�ة ،أو يف
مرك�ز هزة أرضي�ة .وبحس�به ف�إن اإلخوان
املس�لمني س�وف حيصل�ون يف االنتخاب�ات
املرصي�ة ،للم�رة األوىل يف التاريخ ،عىل ثلث
مشيرا إىل أن�ه
مقاع�د الربمل�ان على األق�ل،
ً
ال يمك�ن ألح�د توقع كي�ف س�يبدو النظام
املرصي املنتخب ،لكنه عىل إرسائيل أن تأخذ
باحلس�بان أهنا قد جتد نفسها يف حالة مواجهة
م�ع مصر ،ومؤك�دً ا أن�ه يوج�د إلرسائي�ل
من�ذ الي�وم مش�كلة م�ع س�يناء الت�ي حتولت
–بحسبه -إىل "ساحة إرهاب" ،خال ًفا ملا هو
عليه الوضع يف الس�ابق بش�أن حري�ة العمل
يف قط�اع غ�زة؛ لذلك جي�ب أخذ ه�ذا األمر
باحلسبان.
وس�ط ه�ذا القدر م�ن االهتمام واملتابعة
س�عت أجه�زة األم�ن واالس�تخبارات
اإلرسائيلي�ة إىل دف�ع بعض التقاري�ر املرسبة
�شتاء 145 2014

المقاالت  -الدرا�سات

�أحمد الغريب

جرى ت�سريب تقرير لجهاز الأمن العام الإ�سرائيلي "ال�شاباك"
يدعي قيام مهرب�������ي الأ�سلحة في �سيناء عقب الثورة الم�صرية
بالعمل دون ح�سيب �أو رقيب ،و�أ�صبحت الو�سائل القتالية التي
ج�������رى تهريبها في الآونة الأخيرة �إل�������ى قطاع غزة ت�شمل مئات
ال�صواريخ التي يتراوح مداها بين  20 - 30كيلومت ًرا
للواجه�ة ،هب�دف إش�اعة حال�ة م�ن اخلوف
واهلل�ع لدى دول العامل بش�أن ،عماّ يمكن أن
تس�فر عنه األوضاع يف س�يناء مستقبلاً  ،ومن
بينها تقارير تتحدث عن تصاعد وترية نشاط
التنظيمات اجلهادي�ة الفلس�طينية واملرصي�ة
للقي�ام بعملي�ات مشتركة لدف�ع األم�ور يف
س�يناء نحو التدهور ،وتواف�ر معلومات عن
حماول�ة خلية تابعة حلركة اجلهاد اإلسلامي،
تض�م أكث�ر من عشرة أش�خاص -الدخول
إىل س�يناء لتنفي�ذ عملي�ة هن�اك ،وأن ق�وات
اجليش اإلرسائييل عىل أتم اس�تعداد ملواجهة
أي طارئ ،وهناك تعاون مع اجلانب املرصي
إلحباط مثل هذه املح�اوالت ،كذلك جرى
ترسي�ب تقرير جلهاز األم�ن العام اإلرسائييل
"الش�اباك" يدع�ي قي�ام مهريب األس�لحة يف
س�يناء عق�ب الث�ورة املرصي�ة بالعم�ل دون
حس�يب أو رقي�ب ،وأصبح�ت الوس�ائل
القتالية التي ج�رى هتريبها يف اآلونة األخرية
إىل قط�اع غزة تش�مل مئ�ات الصواريخ التي
يرتاوح مداها بني  30 20-كيلوم ً
رتا ،وألف
قذيفة ه�اون ،وعشرات الصواريخ املضادة
للدبابات ،وأطنا ًنا م�ن املواد املتفجرة واملواد
اخل�ام الت�ي تُس�تعمل يف تصنيعه�ا ،ووج�ه
جهاز "الش�اباك" االهتام يف حينه رصاحة إىل
إيران بلع�ب دور مركزي يف عمليات هتريب
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األسلحة ،من أجل حتسين القدرات القتالية
لدى حركتَي محاس واجلهاد اإلسالمي.
مل يتوق�ف التفكير اإلرسائيلي عند ذلك
فحس�ب ،ب�ل س�عت يف حينه النخب�ة لوضع
تصورات بش�أن ما هو قادم يف س�يناء ،وكان
أكث�ر ما عرب عن�ه ما كتبه إهي�ود يعاري اخلبري
اإلرسائيلي يف ش�ؤون الشرق األوس�ط،
ع�ن تط�ورات األوض�اع يف س�يناء ،والرؤية
اإلرسائيلي�ة اخلاص�ة هل�ذه التط�ورات،
وإمكاني�ات التعامل اإلرسائييل مع التغريات
التي تش�هدها مصر ،وخلص في�ه إىل حتذير
صانع القرار اإلرسائييل من هشاشة السالم مع
مرص ،وحتول سيناء بوترية متسارعة إىل مركز
لعدم االس�تقرار ،ونقط�ة انطالق لإلرهاب،
ومص�در للتوت�ر بني مصر وإرسائيل .فضلاً
عن التحذير مما يمكن أن يرتتب عىل تش�كيل
حكومة إسلامية ىف مرص ،وما ق�د يتبعه من
غض للطرف عن محاس واجلامعات املتطرفة
يف س�يناء وقطاع غزة ،مؤك�دً ا أن احلل يكمن
يف العم�ل عىل إبطاء التدهور األمني ،وتعزيز
التنسيق املرصي-اإلرسائييل ،وتدعيم قوات
حفظ السلام الدولية يف س�يناء ،واس�تخدام
املس�اعدات األمريكي�ة للضغ�ط على مرص،
واختب�ار م�دى فاعلية نفوذ واش�نطنّ ،
حلث
مرص عىل تش�ديد مراقبة نقل البضائع يف قناة
السويس(.)5
بذلك القدر كان من الواضح بجالء كيف
باتت تنظ�ر إرسائيل إىل تط�ورات املوقف يف
س�يناء بعني م�ن الريب�ة والقلق ،لتج�د ذاهتا
داخ�ل واقع جديد متث�ل يف اإلعالن عن فوز
مرش�ح مجاع�ة اإلخ�وان املس�لمني الدكتور
حممد مريس بمنصب رئيس اجلمهورية ،لتبدأ
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مرحلة جديدة من مراحل التفكري اإلرسائييل
فيام يمكن أن تسفر عنه األيام اآلتية.

مر�سي رئي�سً ا لم�صر

تزامنًا مع وصول الدكتور حممد مريس إىل
الس�لطة ،وإيذا ًنا بواقع جدي�د عىل إرسائيل،
ح�اول أكث�ر من خبير إرسائييل تقيي�م األمر
بشكل واضح ،منهم الربوفيسور إيال زيرس،
املختص بشؤون الرشق األوسط بجامعة تل
أبيب ،وعرب عن ذلك بقوله" :إن اتفاق كامب
ديفيد م�ع مرص هو مصلح�ة إرسائيلية عليا،
�م عىل تل أبي�ب ْ
أن تُس�هم يف احلفاظ
وم�ن َث ّ
عليه ع�ن طريق ضبط النف�س ،وبذلك فإهنا
املصري احلايل
ُتقدّ م مس�اعدة كبيرة للنظام
ّ
ال�ذي يريد ه�و اآلخ�ر املحافظة على اتفاق
السالم.
كذل�ك رسبت بعض التقدي�رات األمنية
والعسكرية اإلرسائيلية هبدف طمأنة الداخل
اإلرسائييل من تطورات املشهد يف مرص ،ومن
بينها تقدير موقف صادر عن اجليش اإلرسائييل
يؤكد أن مرص س�تحافظ عىل معاهدة السالم
نظرا
م�ع إرسائيل خلال الس�نوات املقبل�ةً ،
حلاجته�ا إىل املس�اعدات العس�كرية واملالي�ة
األمريكي�ة ،وحت�ى عندما تدف�ع التحوالت
داخلها باجتاه معاداة إرسائيل ،فإهنا س�تحتاج
إىل وق�ت لتمثّل هتديدً ا مثلما فعلت يف األيام
التي سبقت حرب عام .1973
يف ذات الوقت راحت النخب العسكرية
اإلرسائيلي�ة تتح�دث ع�ن حت�والت جديدة
يش�هدها اجلي�ش اإلرسائيلي بع�د الوض�ع
اجلدي�د يف مصر ،وم�ن بينه�ا حدي�ث ع�ن
وض�ع خطط تتعلق بإعادة تأس�يس وحدات
عس�كرية ،كان اجلي�ش قد فككها قبل س�بع
س�نوات ،على خلفي�ة وج�ود قل�ق داخ�ل

املؤسس�ة األمني�ة اإلرسائيلية بش�أن إمكانية
قيام اجليش املرصي باالنتش�ار يف شبه جزيرة
س�يناء التي تنص اتفاقي�ات كامب ديفيد عىل
بقائه�ا منزوعة السلاح وخالية م�ن الوجود
العس�كري املصري ،كام ج�رى احلديث عن
أن دوائ�ر داخ�ل اجلي�ش اإلرسائيلي تش�هد
ارتفاعا يف مس�توى النقاش بشأن حتديد نقطة
ً
التح�ول يف الوضع املرصي ،بحيث س�تكون
هناك حاجة إىل الرشوع يف إنش�اء تشكيالت
عسكرية ،ووضع برامج جديدة ملواجهة هذا
التهديد.
رئيس�ا
قب�ل أي�ام قليل�ة م�ن تعيني مريس ً
للجمهوري�ة أعلن جملس ش�ورى املجاهدين
بتنظيم أكناف بيت املقدس -عن تنفيذ عملية
عىل احلدود املرصية اإلرسائيلية ن ّفذها اثنان:
أحدمه�ا مصري اجلنس�ية والثاين س�عودي،
وأن ه�ذه العملي�ة ت�أيت نصرة لألقصى
وسيرا على هن�ج الش�يخ أس�امة
واألرسى،
ً
ب�ن الدن أمير ومؤس�س تنظي�م القاع�دة،
اس�تُهدفت خالهل�ا دورية مكون�ة من جيبني
عس�كريني ،بواس�طة عب�وة ناس�فة وقذائف
مض�ادة للدروع ورشاش�ات متوس�طة ،بعد
التس�لل إىل داخل اخلط احلدودي وااللتفاف
عىل القوات اإلرسائيلية املتمركزة عىل احلدود
بني إرسائيل واألرايض املرصية ،وهو ما دفع
إرسائيل للشعور باخلطر.
بمرور الوقت تصاعدات األمور يف سيناء
وش�هدت حتوالت خطيرة متثل�ت يف حادثة
قتل  16من اجلنود املرصيني يف سيناء يف شهر
رمض�ان ،األم�ر ال�ذي تصاعدت مع�ه حدة
املخ�اوف من تط�ور عمل مجاعات الس�لفية
اجلهادية يف سيناء ،وويل هذه العملية تطور يف
املواجهة بين القوات املس�لحة املرصية وبني
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مجاع�ات الس�لفية اجلهادي�ة ،ع�رف بعملي�ة
"نرس "2لتطهري س�يناء م�ن خطر اإلرهاب
املتفيش فيها.
كان�ت إرسائي�ل تراق�ب وتتاب�ع احلدث
عن كثب ،وت�ويل اهتام ًما بام تق�وم به القوات
املس�لحة املرصية يف س�يناء وبالطبع استبقت
ذلك حال�ة من اجلدال الواضح حول سماح
إرسائيل بدخ�ول املزيد من الق�وات املرصية
إىل سيناء ،عبرّ عنه أكثر من مسؤول عسكري
إرسائييل ،من بينهم الل�واء االحتياطي يواف
جاالن�ت نائ�ب رئي�س هيئ�ة األركان العامة
اإلرسائيلية ،بقول�ه" :إن اجليش املرصي يعد
من أقوى اجليوش يف منطقة الرشق األوسط،
ويبلغ عدد جنوده أكثر من مليون ،وإن التآكل
املتواصل يف اتفاقية السلام س�وف يؤدي إىل
نرش جيش مرصي يف س�يناء ،وهو ما أدى يف
السابق إىل حرب عام  ،1967وعىل إرسائيل
أن تب�دأ باالس�تعداد لليوم الذي س�يقوم فيه
اجلي�ش املصري بالدخ�ول إىل ش�به جزي�رة
سيناء(.)6
اس�تغلت إرسائي�ل التطور الذي تش�هده
سيناء والتحوالت الرهيبة يف نوعية املواجهة
يف ظل وج�ود حكم إسلامي يرتب�ط عقد ًّيا
وأيديولوجي�ا بفك�ر اجلامع�ات الت�ي متارس
ًّ
هن�ج العن�ف واإلره�اب ،وراح�ت تبح�ث
ع�ن تفسيرات ملا يمك�ن أن تفضي عنه هذه
املواجه�ة ،ويف ه�ذا الص�دد ازدادت وتيرة
التقارير اإلرسائيلية بش�أن املوقف يف س�يناء،
يف ظ�ل مث�ل ه�ذا الوض�ع إذ َع�دّ عام�وس
هرئي�ل ،املحرر األمني لصحيف�ة "هاآرتس"
اإلرسائيلي�ة ،أن مرص مل حتقق أي نتائج فعلية
يف حرهبا عىل اإلرهاب يف س�يناء حتى اليوم،
وال ي�زال يف مقدور العرشات من املس�لحني
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الب�دو تطويق مركز األجه�زة األمنية املرصية
يف العري�ش ومهامجتها ،ومعاودة اهلجوم عىل
املواقع احلدودية ،األمر الذي يؤكد أن الوضع
األمن�ي مل يتغري بص�ورة جذرية .وأن الرئيس
حممد مريس ،اس�تغل مقتل  16جند ًّيا مرص ًّيا
بالق�رب م�ن معبر كرم أبو س�امل لك�ي يقوم
بحمل�ة تطهير ،يف القيادة العس�كرية وقيادة
جه�از املخاب�رات ،لكن�ه مل يعال�ج وبجدي�ة
مش�كلة س�يناء .وذه�ب إىل أبع�د م�ن كل
ه�ذا ،حيث ق�ال رصاحة" :إن م�ا هيم زعامة
اإلخ�وان املس�لمني ه�و الرغبة يف الس�يطرة
على القاهرة وبقي�ة املدن املرصي�ة األخرى،
أكث�ر مم�ا هتمه�م الس�يطرة على املجموعات
املس�لحة التي تعمل بأمر م�ن منظمة القاعدة
يف س�يناء ،وأن املفاوض�ات الت�ي أجراه�ا
الرئي�س حممد م�ريس ،أو بعض م�ن املقربني
منه مع املسلحني اإلسلاميني مل تنجح ،وهو
ما أدى إىل جتدد اهلجامت عىل اجليش املرصي
بعن�ف .كام نقل عن مصادر فلس�طينية قوهلا:
"إن ناش�طي اجلهاد العاملي يف س�يناء هددوا
الرئي�س حمم�د م�ريس بأهن�م سيس�تخدمون
ثلاث وس�ائل ضده يف ح�ال واصل هجامته
عليهم ،وهي" :مهامجة األهداف السياسية يف
البحر األمحر ،ومهامجة قناة الس�ويس ،وشن
هجامت يف املدن املرصية"(.)7
ويمك�ن أن ُي َ
وض�ع يف عين االعتب�ار أن
إرسائي�ل ونخبته�ا األمني�ة والبحثية س�عت
بق�در كبير لتعظيم ش�أن م�ا جيري يف س�يناء
يف ذاك الوق�ت كمحاول�ة ملامرس�ة أقصى
درج�ات الضغط على نظام مجاع�ة اإلخوان
املس�لمني ،وذهب�ت إىل احلدي�ث ب�دون
توق�ف ع�ن إمكانيات وحت�والت خطرية قد
تش�هدها املنطقة بس�بب املش�هد املتصاعد يف
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س�يناء ،وتواصل ذلك إىل أن بل�غ ذروته من
خلال ترصحيات أكث�ر خطورة م�ن اجلانب
اإلرسائيلي ع�ن عدم بق�اء إرسائي�ل مكتوفة
األيدي ملا حيدث يف س�يناء ،فمنهم من تطرق
للحدي�ث ع�ن أن مرص س�تبقى عاج�زة عن
حتقي�ق أي إنجاز وحدها يف س�يناء ،ويف هذا
الصدد يش�ار ملا كتبه "أفريم عنرب" مدير مركز
بيغن-الس�ادات "أن مرص ستعجز عن ضبط
احلدود مع إرسائيل ،وستتزايد األخطار التي
هت�دد الداخ�ل اإلرسائيلي ،ولن يك�ون أمام
ٍ
ٍ
عازلة
منطق�ة
إرسائي�ل آنذاك س�وى ف�رض
أمني ملنع وصول
داخل س�يناء تعمل كحزام ٍّ
اهلجامت إىل أراضيها"(.)8

تحوالت ما بعد عزل مر�سي

تصاع�دت ح�دة األزم�ة السياس�ية يف
مصر ،ودخل�ت البلاد يف حالة م�ن ضبابية
املش�هد وغموض�ه ،وس�ط تباي�ن واضح يف
املواق�ف والرؤى بين نظام مجاع�ة اإلخوان
املسلمني ومنارصيه من جهة ،وباقي التيارات
واحلركات السياسية يف مرص من جهة أخرى،

الذي بلغ ذروته بإعالن يوم الثالث من يوليو
 2013يو ًم�ا إلجب�ار الرئي�س حمم�د م�ريس
على اعتزال الس�لطة ،وهو ما حتق�ق بالفعل؛
بس�بب إعالن املؤسسة العس�كرية (الوقوف
إىل جانب اجلامهري لتحقيق رغبتها) ،وهو ما
أفىض إىل عزل الرئيس مريس ،واإلعالن عن
خريطة الطريق لنقل السلطة يف مرص ،وتعيني
رئيسا مؤقتًا للبالد.
املستشار عديل منصور ً
م�ع أن م�ريس اعتم�د يف هناي�ة املط�اف
إج�راءات أكث�ر تش�دّ ًدا يف س�يناء بعدما بات
واضح�ا أن الوس�اطة أخفق�ت يف احت�واء
ً
املتطرف�ة ،إال أن
املجموع�ات اإلسلامية
ّ
األوان كان ق�د ف�ات .فالق�ادة العس�كريون
كانوا قد بدأوا مباحثات خلف الكواليس مع
معاريض مريس ،حت�ى يف الوقت الذي أجاز
فيه هذا األخري إغراق األنفاق التي تُس�تخدَ م
يف التهريب بني س�يناء وغ�زة ،باملياه ،وتعزيز
اإلج�راءات عن�د احلدود ،العتراض حركة
األسلحة واملهاجرين ،وتوقيف كل َمن يشتبه
يف ضلوع�ه يف عمليات االتجّ ار غري املرشوع.
ربما مل يك�ن قد ج�رى بع�د حتدي�د التوقيت
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والطريق�ة ،لكن اجليش اتخّ ذ قراره بأن مريس
غري مناسب حلكم البالد(.)9
وس�ط هذه التحوالت السياسية اخلطرية
مل تغب س�يناء عن املش�هد ،ومل تكن إرسائيل
ه�ي األخ�رى بعي�دة عما حي�دث ،ويف حينه
أخذت القوات املس�لحة املرصية األمور عىل
َ
اجليشني اإلرسائييل
ضمني من
بدعم
عاتقها،
ٍ
ٍّ
واألمريك�ي ِ
القل َقين م�ن تده�ور الوض�ع
األمن�ي ،من أج�ل محاية ما اعتربت�ه األولوية
القصوى يف األمن القومي املرصي.
ثم حتولت سيناء إىل ساحة حرب حقيقية،
بين الق�وات املس�لحة املرصي�ة وعن�ارص
اجلامع�ات اجلهادية املس�لحة يف أنحاء س�يناء
تطورا نوع ًي�ا يف عمليات
كاف�ة التي ش�هدت
ً
نفذهت�ا مجاع�ة أنص�ار بي�ت املق�دس ض�د
ردا منه�ا على عملية فض
اجلي�ش املصريًّ ،
ميداين رابعة العدوية والنهضة ،وحماولة منها
إلهناك قوته يف حرب طويلة األمد تعتمد عىل
أسلوب حرب العصابات.
اس�تمر القل�ق اإلرسائيلي -وإذا ج�از
التعبير -اس�تمر الس�عي وراء اس�تغالل
املوق�ف املتصاع�د يف س�يناء ،ومل تكت�ف تل
أبي�ب بإزاحة مجاع�ة اإلخوان املس�لمني من
الس�لطة ،ب�ل راحت تبحث عام ه�و أبعد من
ذل�ك بما يضم�ن هل�ا مس�تقبلاً عودة س�يناء
منطقة معزولة مستقرة بال عنف أو جهاديني،
مص�درا للسلاح الق�ادم
أو دون أن تك�ون
ً
إىل قط�اع غ�زة ،وبالفع�ل مل تتوقف إرسائيل
يف اإلع�راب ع�ن خماوفه�ا بش�أن تصاع�د
وتيرة العنف يف س�يناء ،إذ صدر عن اجلانب
اإلرسائييل تعليقات يمكن وصفها باخلطرية،
خاصة وأهنا متس س�يادة مرص عىل أراضيها،
مثلما كان احل�ال علي�ه يف ترصحي�ات املحلل
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تحولت �سيناء �إلى �ساحة حرب حقيقية،
بين القوات الم�سلحة الم�صرية وعنا�صر
الجماع�������ات الجهادي�������ة الم�سلح�������ة في
�أنح�������اء �سيناء كافة التي �شهدت تطورًا
نوع ًيّا في عمليات نفذتها جماعة �أن�صار
بي�������ت المقد�س �ضد الجي��������ش الم�صري،
ر ًّدا منها على عملية ف�ض ميداني رابعة
العدوية والنه�ضة
العسكرى اإلرسائييل روين دانيال بقوله" :إن
مضطرا ىف الوقت
اجليش اإلرسائييل قد يكون
ً
القري�ب الحتلال صح�راء س�يناء املرصية،
وذل�ك بزعم احلفاظ على أمن�ه ،وختوفه من
س�يطرة اجلهاديين عليه�ا ،ويف ح�ال ت�ردي
األوضاع األمنية فيها(.)10
كذل�ك بل�غ االهتمام اإلرسائيلي ذروته
باإلعالن عن أن جهاز األمن العام (الشاباك)
أس�س وحدة خاصة باس�م "وحدة س�يناء"،
يقوده�ا عمي�د ،وتعم�ل يف إط�ار املنطق�ة
اجلنوبية ،وتركز عملها ىف ش�به جزيرة سيناء،
هبدف إحب�اط العمليات اإلرهابي�ة ،وهو ما
عدّ ه يف حينه مراقبون إرسائيليون بمثابة إجراء
إسرتاتيجي لألمن القومي اإلرسائييل ،الذي
جيس�د املخاطر املتزايدة من هجمات إرهابية
تش�ن ضد إرسائي�ل انطال ًقا من س�يناء ،بعد
إسقاط الرئيس حممد مريس وزيادة املخاوف
داخل "الشاباك" من أن تتحول سيناء إىل جبهة
ح�رب جدي�دة إلرسائيل ،وأن س�يناء كانت
هد ًفا جله�از املخاب�رات العس�كرية (أمان)،
بعد توقيع معاهدة السلام ،وعودة سيناء إىل
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مصر ،واس�تمر ذلك الوضع حت�ى قبل عدة
أع�وام ،حني انتقل�ت إىل "الش�اباك" ،ورغم
توقيع معاهدة السلام ،والتع�اون املخابرايت
املثم�ر بني مصر وإرسائيل يف عصر الرئيس
األس�بق حس�ني مبارك ،فإن مرص وجيشها،
الذي بقي أكرب وأقوى اجليوش العربية ،ظلاَّ
هد ًفا للمخابرات اإلرسائيلية(.)11
كذل�ك راح�ت مراك�ز إرسائي�ل البحثية
تعظ�م م�ن ش�أن اخلط�ر الق�ادم من س�يناء،
ووجدت النخبة دورها يف تعزيز تلك الرؤية
اس�تعدا ًدا منه�ا لالحتماالت كاف�ة الت�ي قد
تشمل يف وقت من األوقات تدخلاً عسكر ًّيا
ً
مب�ارشا يف س�يناء ،وكان هن�اك م�ن يتحدث
عن ه�ذا التعاظم بقول�ه" :إن اجلامعات التي
تتبنى العنف يف سيناء تنقسم إىل ثالث ،تضم
ُأوالها التنظيمات املعارضة للحكم املركزي
ألس�باب خمتلف�ة ،ومنه�ا عصابات مس�لحة
تنشط يف هتريب املخدرات أو السالح ،وهذه
جمموعات دوافعها اقتصادية ،وال تس�تهدف
إرسائي�ل .وتض�م املجموعة الثاني�ة منظامت
ذات توجه�ات أيديولوجي�ة ت ُِع�دّ إرسائي�ل
رئيس�ا لعملياهتا ،وتشمل جمموعات أو
هد ًفا ً
أفرا ًدا انش�قوا عن حركة املقاومة اإلسلامية
(مح�اس) واجله�اد اإلسلامي ،العتقاده�م
أهن�ا ال تتعامل بالش�دة املطلوبة مع إرسائيل،
أم�ا املجموعة األخرية فتض�م منظامت تتبنى
أيديولوجي�ة جهادي�ة ،بينه�ا مجاع�ة التوحيد
واجله�اد ،وأن س�يناء ال ت�زال حت�ت س�يطرة
اجليش املرصي ،وأن مجيع املنظامت اإلرهابية
تتع�رض لضغط ثالثي م�ن إرسائيل ومحاس
ومصر ،لك�ن املش�كلة يمك�ن أن تظه�ر إذا
ضعف النظام احلاكم ىف مرص؛ حيث ستصبح
سيناء قوة جاذبة للجامعات اجلهادية(.)12

وس�ط حدي�ث ال ينقط�ع م�ن النخ�ب
اإلرسائيلي�ة عن عدم البق�اء مكتويف األيدى
أم�ام ما حيدث يف س�يناء ،تواتر احلديث دون
تأكي�د أو نف�ي إرسائيلي ع�ن القي�ام بالفعل
بالتدخ�ل يف بعض األحي�ان لتنفيذ عمليات
داخل س�يناء املرصية ،منه�ا احلديث عن قيام
طائرة إرسائيلية بدون طيار باستهداف مخسة
من عن�ارص تنظيم أنصار بي�ت املقدس قبيل
إطالقه�م صواري�خ باجتاه إرسائي�ل ،مما أدى
ملقت�ل أربع�ة منه�م ،وبطبيعة احل�ال تبع هذا
احل�ادث ص�دور ترصيح على لس�ان العقيد
أركان ح�رب حممد علي املتحدث الرس�مي
باس�م اجلي�ش املصري ،نف�ى في�ه أي دور
إرسائيلي يف الواقع�ة ،قائًل�اً  :إن�ه "ال صح�ة
ش�كلاً
وموضوع�ا لوج�ود أية هجمات من
ً
اجلانب اإلرسائييل داخ�ل األرايض املرصية،
ومش�د ًدا عىل أن احل�دود املرصية خط أمحر مل
ولن يسمح باملساس به(.)13
س�بق هذه العملية النوعي�ة عملية أخرى
يف ش�هر يوني�و  ،2013قامت هبا عنارص من
االس�تخبارات اإلرسائيلي�ة باختط�اف وائل
حس�ن أبو ريدة (32عا ًما) القيادي يف حركة
اجلهاد اإلسلامي الفلسطينية بعد استدراجه
يف منطق�ة العين الس�خنة بس�يناء ،وهن�اك
ج�رى اعتقال�ه ونقل�ه إىل إرسائي�ل ،ومل يتبع
ذلك احل�ادث أي تعليق من اجلانبني املرصي
أو اإلرسائيلي ،ويمك�ن َعدُّ ه�ذه العمليات
النوعي�ة الت�ي تظل حت�ى وقتنا ه�ذا غامضة
م�ن دون وض�وح حقيقته�ا أو جلاء حقيقة
من نفذوها ،يف حالة قيام إرسائيل هبا -بمثابة
مؤرش عىل تبني صانع القرار اإلرسائييل رؤية
تق�وم عىل تنفيذ عمليات نوعية داخل س�يناء
هبدف محاية األمن القومي اإلرسائييل(.)14
�شتاء 151 2014

المقاالت  -الدرا�سات

�أحمد الغريب

عىل ضوء هذه التطورات وتصاعد وترية
املواجهة يف س�يناء وج�دت إرسائيل الفرصة
مرة أخرى إلصدار ترصحيات يمكن وصفها
بأهن�ا مت�س بش�كل مب�ارش األم�ن القوم�ي
املرصي ،منها ترصيح عىل لسان "داين دانون"
نائ�ب وزير الدف�اع اإلرسائييل ،ق�ال فيه :إن
إرسائي�ل تتوقع من مصر االهتمام بالوضع
األمن�ي داخ�ل أراضيه�ا ،وأهن�ا ستحاس�ب
من خيط�ط لتنفيذ اعتداء ض�د إرسائيل ،وإن
ُو ِجد يف أرايض دول�ة أخرى .وهو الترصيح
ال�ذي قوبل بر ّد مرصي عىل لس�ان املتحدث
الرس�مي باس�م وزارة اخلارجي�ة الدكت�ور
ب�در عب�د العاطي ،اس�تنكر في�ه الترصحيات
الص�ادرة ع�ن "داين دان�ون" ،واص ًف�ا إياه�ا
بغري املس�ؤولة ،وتتناقض م�ع قواعد القانون
ال�دويل وميث�اق األم�م املتحدة ،وش�دّ د عىل
أهن�ا مرفوضة ش�كلاً
وموضوع�ا ،وأن مرص
ً
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لن تته�اون يف احلف�اظ عىل س�يادهتا الوطنية
وصيانة أمنها القومي(.)15
فيام َعدَّ مراقبون مرصيون هذه الترصحيات
بمثاب�ة حماول�ة من إرسائي�ل خلل�ط األوراق
يف املنطق�ة ،وإعط�اء إرسائي�ل ذريع�ة خت�دم
دعايته�ا حول ع�دم إحكام اجلي�ش املرصي
س�يطرته عىل س�يناء ،وتدعو املجتمع الدويل
إما بالتدخل يف سيناء ،أو السامح هلا بالتدخل
مبارشة لوقف مثل هذه العمليات(.)16
مع تنفيذ عملية اس�تهداف باص سياحي
يف مدين�ة طاب�ا املرصي�ة الواقع�ة يف جن�وب
س�يناء يف الس�ادس عشر م�ن ش�هر فرباي�ر
 ،2014عاد احلديث اإلرسائييل عن س�يناء،
ووصف احلادث بأنه بمثابة استعراض للقوة
م�ن جان�ب اجلامع�ات اجلهادي�ة ،هي�دف إىل
حتدي احلمل�ة الضخمة الت�ي يديرها اجليش
املصري ض�د قواع�د "املخربين" بس�يناء،
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خطيرا يتمث�ل يف خطورة
كما يمث�ل هتدي�دً ا
ً
اس�تفحال نش�اط اجلامعات والتنظيامت التي
ي�أيت أعضاؤها إىل ش�به اجلزي�رة املرصية من
دول عربي�ة أخ�رى ،مث�ل ليبي�ا والس�ودان،
وزادت عىل ذل�ك مص�ادر إرسائيلية بقوهلا:
"إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا التهديد
هو زيادة التعاون مع احلكومة املرصية ،بام يف
ذلك تب�ادل املعلومات االس�تخبارية ،وطاملا
هن�اك معاهدة سلام م�ع القاه�رة ،ال يمكن
لتل أبيب أن تترصف من تلقاء نفس�ها ،ومن
َث ّم فإن العمل املشترك عىل أساس املصلحة
الواحدة هو احلل الوحي�د ،وإن وزير الدفاع
املصري يف ذاك الوق�ت املشير عب�د الفت�اح
الس�ييس ورئيس ال�وزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياه�و يف نف�س خندق احلرب ض�د اجلهاد
العامل�ي ،ال�ذي يس�تخدم س�يناء قاع�دة ل�ه
مؤك�دة أن هذا اجله�اد مل يعد مقره يف جبالت�ورا بورا األفغاني�ة ،ولكن هناك يف س�يناء،
على بع�د أرب�ع س�اعات بالس�يارة م�ن ت�ل
أبي�ب ،و 8س�اعات م�ن القصر الرئايس يف
القاهرة(.)17

�سيناء في واجهة التفكير
الإ�ستراتيجي الإ�سرائيلي

خل�ق ه�ذا الواقع اجلديد يف س�يناء زيادة
مط�ردة يف حجم االهتامم اإلرسائييل بس�يناء،
متث�ل يف تبن�ي مؤسس�ات إرسائي�ل البحثي�ة
الت�ي تض�م نخبة م�ن العس�كريني ورجالأجه�زة األمن واالس�تخبارات اإلرسائيلية-
موضوع سيناء ،وحتويله إىل أبحاث وندوات
يتوالها اللويب اليهودي يف أمريكا ،كام حتولت
إىل موضوع ملحادث�ات مبارشة بني الواليات
املتحدة وإرسائيل ،وإن ظلت هذه املحادثات
يف طي الكتمان والرسية داخ�ل أروقة وزارة

اخلارجية يف واشنطن .وتثري هذه االهتاممات
األمريكيةــ اإلرسائيلية بس�يناء التساؤل عن
مس�ألة تدخ�ل أمري�كا وإرسائي�ل يف بح�ث
املوضوع بش�كل دائم؟ وإن كان الرد اجلاهز
ل�دى الطرفين ع�ن ه�ذا الس�ؤال يتمث�ل يف
أمرين :أن الواليات املتحدة تتوىل أمر املراقبة

خل�������ق هذا الواقع الجدي�������د في �سيناء زي�������ادة مطردة في حجم
االهتمام الإ�سرائيلي ب�سيناء ،تمثل في تبني م�ؤ�س�سات �إ�سرائيل
البحثي�������ة -الت�������ي ت�ضم نخبة م�������ن الع�سكريين ورج�������ال �أجهزة
الأمن واال�ستخبارات الإ�سرائيلي�������ة -مو�ضوع �سيناء ،وتحويله
�إلى �أبحاث وندوات يتوالها اللوبي اليهودي في �أمريكا
العس�كرية لتنفيذ اتفاقات ومعاهدة السلام
التي و ّقع�ت يف أمريكا بني مصر وإرسائيل،
وأهن�ت االحتلال اإلرسائييل لش�به اجلزيرة
املرصي�ة .وأن إرسائيل يس�اورها قلق من أن
تتح�ول س�يناء إىل "جبهة جدي�دة للرصاع"،
وه�و زع�م يبني�ه العس�كريون اإلرسائيليون
عىل زع�م أخطر وهو أن س�يناء خرجت عن
الس�يطرة املرصية منذ اندالع ثورة  25يناير،
األمر الذي جعل الوضع احلايل يشكل هتديدً ا
ألمن إرسائيل.
وج�اءت الدراس�ة الت�ي أعده�ا ج�ايب
س�يبوين ورام ب�ن ب�اراك ونرشه�ا معه�د
دراس�ات األمن القوم�ي يف إرسائيل ومركز
"سابان  "Sabanلسياسات الرشق األوسط
التاب�ع ملعه�د "بروكينج�ز "Brookings
بواشنطن -بعد سلس�لة ممتدة من الدراسات
والتقاري�ر اإلرسائيلي�ة والغربي�ة لتعي�د م�ن
جدي�د الس�ؤال ذات�ه :وم�ا "دخ�ل" أمري�كا
وإرسائيل بس�يناء؟ وتس�تمد الدراسة أمهيتها
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م�ن كات َبيه�ا ،ومه�ا الل�واء االحتياطي جايب
س�يبوين ورام بن باراك ،إذ إن اللواء س�يبوين
مع�روف عنه أن�ه واحد من جن�راالت جهاز
االستخبارات العسكرية اإلرسائييل (أمان)،
وأح�د أه�م الباحثين م�ن ذوي اخللفي�ة
العسكرية االستخباراتية يف إرسائيل ،وواحد
من أهم معدّ ي التقارير والدراس�ات اخلاصة
ويتم أخذ ما
باألوضاع األمنية والعس�كريةّ ،
ُيع�دّ ه باالعتب�ار م�ن جانب صن�اع القرار يف
إرسائيل ،فيام ُيعدّ رام باراك أحد مستش�اري
دي�وان رئاس�ة احلكوم�ة اإلرسائيلي�ة ،ويعد
واح�دً ا م�ن ّ
املطلعين على أه�م التقاري�ر
الص�ادرة بش�أن املوق�ف اإلرسائيلي م�ن
تطورات األوضاع يف سيناء ،ويالحظ يف هذا
الس�ياق اعتامد الدراس�ة عىل جمموع�ة تقارير
رسمية صادرة عن أجهزة األمن اإلرسائيلية،
فضلاً عن حتليل بعض الترصحيات الرس�مية
الصادرة عن مس�ؤويل احلكومة اإلرسائيلية،
وهن�ا تبرز أمهية الدراس�ة التي ت�م صياغتها
بش�كل جيد ،هبدف عرضها م�ن خالل أحد
أكبر مراك�ز األبح�اث األمريكية ،ك�ي يقنع
بدوره الرأي العام واإلدارة األمريكية بام ورد
فيها من وجهات نظر ورؤى إرسائيلية.
وضع�ت ه�ذه الدراس�ة تص�ورات عدة
بش�أن مستقبل األوضاع يف س�يناء ،وحتدثت
عن قيام إرسائيل بتنفي�ذ جمموعة من التدابري
الدفاعي�ة اجلدي�دة عىل جانبه�ا احلدودي مع
مرص ،من بينها إضف�اء حتديث جوهري عىل
أجه�زة املراقب�ة والتكنولوجي�ات األخ�رى
املس�تخدمة لرص�د املتس�للني؛ ونشر املزي�د
من الق�وات يف املنطقة احلدودية؛ وبناء جدار
حدودي م�ع مرص ،كذلك أنش�أت إرسائيل
وح�دة جديدة تابعة لـ"الشين ب�ت" ،هدفها
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الوحي�د إحباط اهلجامت املنطلقة من س�يناء،
وس�ط تقارير تفي�د بأن الوس�ائل التي تتبعها
هذه الوحدة تتامشى مع وحدات أخرى تابعة
لـ"الشين ب�ت" ُمكلف�ة بإحب�اط التهديدات
اإلرهابية يف هيودا والسامرة (الضفة الغربية)؛
ً
م�ؤرشا عىل مدى تزايد القلق
ـعدّ
يــ َ
وهو ما ُ
اإلرسائييل حي�ال التهديد اإلرهايب النابع من
سيناء .وأن هذه اإلجراءات غري كافية ،وجيب
عىل إرسائي�ل إعادة تقييم موقفها األمني جتاه
س�يناء وتطوير رد فعل عميل وكاف للتعامل
مع تاليش املنطقة العازلة مع مرص ،والتش�دد
املتزايد لبدو سيناء ،ويكمن التحدي الرئيس
الذي تواجهه إرسائيل يف املحافظة عىل األمن
عىل طول حدودها مع مرص ،ومنع املزيد من
عمليات التسلل عرب احلدود ،ومنع اهلجامت
الصاروخي�ة م�ن اس�تهداف مواطنيه�ا يف
اجلنوب ،وس�يتطلب ذلك إبقاء إرسائيل عىل
مراقبة يقظة للمنطقة احلدودية ،واستمرارها
يف حتسني آليات مجع املعلومات االستخباراتية
من أج�ل مراقب�ة العنارص املتطرفة يف س�يناء
ع�ن كثب ،وأن إرسائيل عىل اس�تعداد للقيام
بعمل عس�كري إذا اقتض�ت الرضورة حلامية
مواطنيه�ا وأراضيه�ا م�ن املزيد م�ن األعامل
اإلرهابية النابعة من سيناء(.)18
يمك�ن الق�ول إن النخب�ة األكاديمي�ة
يف مراك�ز الفك�ر واألبح�اث اإلرسائيلي�ة
واألمريكي�ة تنش�غل خاص�ة برص�د وحتليل
الوض�ع األمن�ي يف ش�به جزيرة س�يناء ،التي
ت ّ
ُشكل دائماً
أمنيا إلرسائيل ،والسيام
ً
هاجس�ا ًّ
م�ع تزاي�د اهلجمات على احل�دود ،ووجود
مجاع�ات جهادية تس�تهدف إرسائي�ل ،األمر
ال�ذي يدفعها م�ن آن آلخر لالس�تعانة بآراء
اخلبراء اإلرسائيليين ،واالعتماد عليه�م يف
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ط�������وال ال�سنوات الما�ضي�������ة بقيت �سيناء ت�ش�������كل ركيزة �أ�سا�سية
في العق�������ل الجماعي الإ�سرائيلي على �أنه�������ا جبهة قابلة للعودة
م�������ن جديد �ساح�������ة لل�صراع والح�������رب بين الجانبي�������ن الم�صري
والإ�سرائيلي ،بع�������د و�ضع االحتماالت كافة في االعتبار ،وو�ضع
الت�صورات كافة �أمام �صانع القرار الإ�سرائيلي لهذه الإمكانية
صياغ�ة تقاري�ر ،هب�دف فه�م وإدراك الواقع
الراه�ن ومس�تقبله ،وتُلق�ي دراس�ة ج�ايب
س�يبوين ورام ب�ن ب�اراك وم�ا س�بقها م�ن
دراس�ات الضوء على االهتمام اإلرسائييل–
األمريكي بتطورات األوضاع يف س�يناء ،وما
تولي�ه من أمهية قص�وى باحلال�ة األمنية التي
تشهدها سيناء يف ذاك التوقيت ،والعمل عىل
صياغ�ة توصي�ات وق�رارات يمك�ن لصناع
القرار يف ّ
كل من تل أبيب وواشنطن التعامل
ً
حارضا
من خالهلا مع الوضع القائم يف سيناء
ومستقبلاً .

�سيناء جبهة جديدة للحرب

ط�وال الس�نوات املاضي�ة بقي�ت س�يناء
تش�كل ركي�زة أساس�ية يف العق�ل اجلامع�ي
اإلرسائيلي على أهنا جبه�ة قابل�ة للعودة من
جديد س�احة للرصاع واحلرب بين اجلانبني
املرصي واإلرسائييل ،بعد وضع االحتامالت
كاف�ة يف االعتب�ار ،ووضع التص�ورات كافة
أمام صانع القرار اإلرسائييل هلذه اإلمكانية.
مل تخُ ْ ِ
ف إرسائيل مسألة وضع سيناريوهات
عسكرية لتجدد الرصاع العسكري يف سيناء،
ب�ل على العك�س ،نشرت أكث�ر م�ن دورية
إستراتيجية إرسائيلية متخصصة تقارير عدة
توض�ح ه�ذه الس�يناريوهات ،منه�ا م�ا كتبه
اخلبري العس�كري اإلرسائييل "إهي�ود عيالم"
أس�تاذ التاري�خ العس�كري والدبلوم�ايس

بجامعة تل أبيب ،حتت عنوان" :أمهية س�يناء
كجبه�ة عس�كرية ألي ح�رب مس�تقبلية بني
مرص وإرسائيل" ،وذكر فيه أنه طوال احلروب
األرب�ع الت�ي خاضته�ا إرسائيل ض�د مرص،
ختل�ت إرسائيل عن س�يناء مرتين ،رغم كل
ما متثل�ه من أمهية يف جماالت ال�ردع واإلنذار
املبك�ر ومجع املعلوم�ات االس�تخباراتية عىل
أهنا جبهة دفاعية أمامية ،وأرض غنية باملوارد
الطبيعية والنفط ،ويمكن من خالهلا السيطرة
على قن�اة الس�ويس وتأمين خلي�ج العقب�ة
واملم�رات اجلوي�ة ،إىل جان�ب كوهنا س�احة
مناس�بة لتنفيذ تدريبات جوي�ة وبرية ،ورغم
أن مصر من جهتها قد تنازل�ت عن ح ّقها يف
أن يكون هلا وجود عس�كري ملحوظ خلف
خ�ط املمرات-مع أن املنطق�ة كلها تقع حتت
الس�يادة املرصي�ة -لك�ن يمك�ن هل�ا حتقي�ق
استفادة اقتصادية وزراعية وسياحية كبرية.
مشيرا إىل إخالء سيناء من السالح -من
ً
الناحية العسكرية -ال جيعلها خط دفاع أمامي
ملرص ،بل ستظل فقط جمرد منطقة فاصلة بينها
وبني إرسائيل ،األمر الذي س�يحول مستقبلاً
من انتشار اجليش املرصي فيها بشكل موسع
يف ح�ال ان�دالع ح�رب جدي�دة م�ع اجليش
اإلرسائييل ،وقال إنه منذ توقيع اتفاقية كامب
ديفيد قامت مرص بإنش�اء ع�دة طرق جديدة
يف س�يناءُ ،أقيم�ت ألغراض غري عس�كرية.
لك�ن م�ن املؤك�د يف ح�ال ان�دالع ح�رب
جديدة س�يزيد اجليشان املرصي واإلرسائييل
م�ن جهودمها من أجل الس�يطرة عىل مفارق
الط�رق املحورية قبل الط�رف اآلخر ،كذلك
تطرق عيالم إىل املطارات يف سيناء وأمهيتها،
خاصة يف ظل تعاظم دور الطريان والسلاح
اجل�وي خلال احل�روب التي ش�هدهتا ش�به
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لك�������ي نتمكن من مناق�شة مو�ضوع ا�ستخدام القوات البرية في �سيناء
مع بداية �أي حرب م�ستقبلية بين م�صر و�إ�سرائيل ،يجب الإ�شارة �إلى
�أن الجي�ش الإ�سرائيلي �سيقوم على الفور بغلق معب َري رفح ونت�سينا،
مع الإبقاء على عدد م�������ن القوات الع�سكرية للحيلولة دون �أن يمثل
الأردنيون والفل�سطينيون �أي تهديد ،ولو بدون ا�ستخدام القوة
موضحا
جزيرة س�يناء بني مرص وإرسائي�ل،
ً
ّ
أن إرسائي�ل قام�ت خلال احتالهل�ا لس�يناء
بإنش�اء عدد من املط�ارات اجلوية ،مثل مطار
(رفيديم) بوس�ط س�يناء ،ومطار أوفري(رشم
حاليا)
حاليا) ومطار عتس�يون (طابا ًّ
الش�يخ ًّ
حاليا).
ومطار إيتان (العريش ًّ
ونوه عيلام بأن البند الثال�ث من اتفاقية
السلام املرصية-اإلرسائيلية ينص عىل حظر
إنش�اء أي مط�ارات غير مدني�ة يف س�يناء،
وهن�اك قيود حتد من عملي�ات إقالع وهبوط
الطائ�رات احلربي�ة يف املناطق احلساس�ة ،لذا
وعىل ض�وء أمهي�ة املط�ارات يف س�يناء فمن
املتوق�ع يف ح�ال نش�وب حرب جدي�دة بني
مصر وإرسائي�ل أن حيدث تس�ابق بينهام من
أج�ل الس�يطرة على تل�ك املط�ارات لضامن
ف�رض الس�يادة الكامل�ة .وعلى ض�وء ُبع�د
املس�افات بني مط�ارات س�يناء ،وبني حدود
البلدي�ن يتوق�ع أن ينجح اجلي�ش املرصي يف
الس�يطرة على مطار بئ�ر اجلفجاف�ة وبئر متدة
ورشم الشيخ ،بينام يتمكن اجليش اإلرسائييل
مطاري العريش وطابا ،واألمر
الس�يطرة عىل َ
س�يكون يف هناية املطاف ً
منوطا بمدى رسعة
رد فع�ل كل طرف م�ن األطراف .وبحس�به
لك�ي نتمكن من مناقش�ة موضوع اس�تخدام
الق�وات الربية يف س�يناء مع بداي�ة أي حرب
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مس�تقبلية بني مرص وإرسائيل ،جيب اإلشارة
إىل أن اجلي�ش اإلرسائيلي س�يقوم عىل الفور
ربي رفح ونتس�ينا ،م�ع اإلبقاء عىل
بغل�ق مع َ
ع�دد من الق�وات العس�كرية للحيلولة دون
أن يمثل األردنيون والفلسطينيون أي هتديد،
ولو بدون اس�تخدام القوة .وعىل ضوء ذلك
م�ن املتوقع أن تلج�أ إرسائيل إىل األس�اليب
القديم�ة من خالل إقامة خ�ط دفاعي يفصل
النقب عن شامل سيناء ،بالشكل الذي يسهم
يف تنام�ي قوة اجلي�ش اإلرسائييل ،ويف املقابل
سينجح اجليش املرصي يف عبور قناة السويس
بواس�طة اجلس�ور واألنف�اق ،وسيس�عى
للسيطرة بشكل أسايس عىل املمرات اجلبلية،
خاصة وأنه متدرب عليها بش�كل جيد .لكن
املشكلة الرئيسة التي ستواجه اجليش املرصي
هي مناطق الس�هول املنترشة يف شامل سيناء،
حيث يتوقع أن تشهد قتالاً عني ًفا.
وط�رح عيلام تس�اؤلاً مهماًّ يف دراس�ته،
وه�و ماذا س�يكون اهل�دف الرئي�س للجيش
اإلرسائيلي يف ح�ال ان�دالع ح�رب جدي�دة
م�ع مصر؟ وبرأي�ه ،هن�اك ثالث�ة خي�ارات
أساس�ية مطروح�ة أم�ام اجلي�ش اإلرسائييل
األول ،املب�ادرة بالقض�اء
يف تل�ك احلال�ةّ :
عىل أية قوة عس�كرية مرصي�ة ضخمة حتاول
الوصول إىل س�هول شمال س�يناء ،مع عدم
إبق�اء ق�وات إرسائيلية بامل�كان .الثاين ،تنفيذ
هج�وم إستراتيجي مض�اد الحتلال ج�زء
كبير م�ن س�يناء ،أو ربما كل أرض س�يناء،
وتدمير اجلي�ش املرصي املوج�ود فيه�ا ،أ ّما
الثالث واألخري ،بحسب عيالم ،الرتكيز عىل
اس�تهداف الق�وات اجلوية املرصي�ة ،وتنفيذ
هجامت جوية داخ�ل العمق املرصي إلجبار
اجليش املرصي عىل االنسحاب من سيناء.
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وتاب�ع عيالم قائلاً  ،إنّ�ه يمكن الدمج بني
اخلي�ارات الثالث�ة ،رغ�م أن كل خي�ار حيمل
بع�ض املميزات وبع�ض العي�وب .ومقارنة
بح�رب االس�تنزاف ف�إن أي رضب�ة للجبهة
الداخلي�ة املرصية س�تدفع مصر إىل االنتقام
م�ن اجلبهة الداخلي�ة اإلرسائيلية باس�تخدام
صواري�خ أرض أرض ،أو أس�لحة كياموي�ة،
أو هجامت جوية بواس�طة الطائرات احلربية،
وخلص إىل القول ّ
إن هناك خماوف قائمة ترتبط
بإلغاء اتفاق السلام بني مرص وإرسائيل ،بل
واحتمال ان�دالع مواجهات عس�كرية بينهام
نتيج�ة ألس�باب وعن�ارص متعلق�ة بالداخل
املرصي ،وألس�باب أخرى متعلق�ة باجلانب
ريا إىل املخاوف اإلرسائيلية من
اإلقليمي ،مش ً
تعاظم القوة العسكرية املرصية يف شبة جزيرة
سيناء ،ومن َث ّم تأثريها عىل األمن اإلرسائييل
يف املنطقة اجلنوبية ،الفتًا إىل ّ
س�ينتخب
أن من ُ
رئيس�ا للجمهوري�ة يف االنتخاب�ات املرص ّي�ة
ً
القادم�ة س�يكون الفيص�ل يف حتدي�د وج�ه
العالقة بني البلدين(.)19
مل يتوق�ف التفكير اإلرسائيلي عند ذلك
فحس�ب ب�ل إن "إهي�ود عيلام" ذات�ه وضع
يف كتاب�ه الص�ادر بعن�وان «احل�رب القادم�ة
بين إرسائي�ل ومصر» (the next war
)between israel and egypt
س�يناريوهات متع�ددة ،إلمكاني�ة قي�ام
إرسائي�ل بعمل عس�كري يمتد نحو س�يناء،
من بينه�ا انفلات التنظيمات واجلامعات يف
شبه جزيرة س�يناء ،وخروجها عن السيطرة،
بحيث تؤدي الش�تعال احل�رب بني البلدين،
وم�ا كان يزي�د م�ن صعوبة األمر ع�دم قدرة
جي�ش الدف�اع اإلرسائييل عىل ش�ن رضبات
اس�تباقية ض�د ه�ذه التنظيمات؛ ألن ه�ذا

يعن�ي اعت�داءه مب�ارشة عىل الس�يادة املرصية
والدخ�ول يف مواجه�ة مب�ارشة م�ع اجلي�ش
املصري ،وعىل ما يبدو ،فإن أس�وأ س�يناريو
بالنسبة إلرسائيل يف هذه النقطة ،هو أن تظل
س�يناء منطقة خارجة عن الس�يطرة ،وقاعدة
تنطل�ق منه�ا هجمات التنظيمات اإلرهابية،
واأله�م :أن اجليش املرصي يف هذه احلالة قد
يلجأ إىل نرش قوات عىل مس�احات واسعة يف
س�يناء للس�يطرة عىل هذا التهدي�د اإلرهايب،
حتى من دون احلصول عىل موافقة إرسائيل،
ويواص�ل" :بالنس�بة ملرص ،س�يكون املوقف
خمتل ًف�ا .صحيح أن خطورة الوضع يف س�يناء
تثري القلق يف مرص ،إال أن تلك الفوىض هناك
يمكن أن تك�ون فرصة للقاهرة لكي ترس�ل
قواهتا العس�كرية إىل هناك ،وبش�كل ما ،فإن
انطالق سلس�لة م�ن اهلجمات اإلرهابية من
سيناء عىل إرسائيل يمكن أن يصب ىف النهاية
يف مصلح�ة مصر ،ل�و نجح�ت يف توصي�ل
فك�رة أن الوجود العس�كري املرصي القوي
يف س�يناء هو األم�ر الوحيد ال�ذي يمكن أن
ي�ردع تل�ك التنظيمات اإلرهابي�ة .بمعن�ى
آخر :كلام ازداد الوضع يف س�يناء سو ًءا ،صار
موقف مرص أفض�ل من ناحية أخرى .ويرى
الكتاب أن الوجود العسكري املرصي وإهناء
قاع�دة إبق�اء س�يناء منطقة منزوعة السلاح
أكث�ر أمهية بالنس�بة للقاهرة م�ن القضاء عىل
اجلامع�ات والتنظيمات اإلرهابي�ة يف ش�به
مطروح�ا
اجلزي�رة ،وس�يظل ذل�ك اخلي�ار
ً
بالنس�بة ملرص ،طاملا ظلت الفوىض ىف س�يناء
بش�كل ما حت�ت الس�يطرة ،م�ن دون أن متتد
لتهدي�د قن�اة الس�ويس وأج�زاء أخ�رى من
مرص ،األمر الذي يمكن أن هيدد االس�تقرار
األمن�ي الداخيل يف البلاد ،الذي يعاين أصلاً
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م�ن رضبات ش�ديدة ،ويتاب�ع« :ال ينفي هذا
أن�ه م�ن املمك�ن أن تندلع احل�رب املقبلة بني
مرص وإرسائيل لو ب�دا أن مرص غري قادرة أو
غري راغبة يف القضاء عىل اإلرهاب ىف سيناء،
عندها من املمكن أن تتحرك إرسائيل لوضع
حد لذلك اخلطر الذي هيدد أمنها ،كام فعلت
ىف اجتياحه�ا لبعض املناطق الت�ي كانت تقع
حتت س�يطرة الس�لطة الفلس�طينية ،ىف الفرتة
بين عام�ي  2000و 2005عندم�ا عجزت
الس�لطة عن الس�يطرة عىل انطلاق هجامت
من ميليش�يات مس�لحة ىف تلك املناطق ضد
إرسائيل.
ويواص�ل« :خسرت مصر قط�اع غ�زة
لصال�ح إرسائي�ل ىف ح�رب ع�ام ،1967
فتقبل�ت مصر ه�ذا الوضع ،بل ربما أرادت
التن�ازل ع�ن قط�اع غ�زة ال�ذي مل يع�د يمثل
بالنس�بة هل�ا إال كتل�ة متزاي�دة م�ن الفق�راء
واملهمشين ،يف الوق�ت ال�ذي مل يك�ن في�ه
ّ
الرئي�س األس�بق أن�ور الس�ادات راغ ًب�ا يف
تويل رعاية الفلس�طينيني .أم�ا إرسائيل ،فهي
تفه�م جي�دً ا أن هن�اك مناطق ىف س�يناء تعاين
مش�كالت أمني�ة وسياس�ية واقتصادية ،وأنه
لو نجح جيش الدف�اع اإلرسائييل يف احتالل
س�يناء يف أي حلظ�ة ،فربما تك�ون بذل�ك قد
أس�دت خدم�ة ملصر بتخليصه�ا مؤقتً�ا من
يس�مى س�يناء ،لكي
(ع�ش الدبابير) الذي
ّ
تنجح مصر ولو مؤقتًا يف الرتكيز عىل العديد
م�ن امللف�ات الش�ائكة الداخلي�ة األخ�رى،
ويضيف« :بل إنه من املمكن أن تستغل مرص
احتالل إرسائيل جلزء من سيناء إلبقاء وجود
عس�كري مكثف لقواهت�ا يف باق�ي األجزاء،
واأله�م أهن�ا ستس�تغل الفرصة لك�ي يلتف
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باقي أفراد الشعب حول حكومتهم كام حيدث
ىف األزمات الوطنية عادة(.)20
ما كتب�ه هذا وذاك يعرب بجلاء عن عمق
وحموري�ة س�يناء يف التفكير اإلستراتيجي
اإلرسائييل ،وأن هذا التفكري اليقف عند حد
ترقب املوقف يف س�يناء ومتابعته ،بل يتخطى
ذل�ك ليص�ل إىل مرحلة أكثر خط�ورة تتمثل
يف وضع س�يناريوهات لعودة س�يناء كساحة
حرب مستقبلية.

الخاتمة

إزاء ه�ذا املنط�ق اإلرسائيلي يتعين عىل
مرص -عىل الرغم م�ن تعقيد املوقف الراهن
خاص�ة يف ظ�ل تنام�ي احل�رب الدائ�رة يف
س�يناء بع�د جم�زرة ك�رم القوادي�س وإعالن
تنظي�م أنص�ار بي�ت املق�دس والءه الكام�ل
لتنظي�م الدولة اإلسلامية ومبايع�ة أيب عمر
البغ�دادي -أن تتوخ�ى احلذر بش�أن س�يناء
وإستراتيجيا .وأول حذر رضوري
سياس�يا
ًّ
ًّ
م�ن جانب مصر ينبغ�ي أن يك�ون يف جتنب
احل�رب م�ع إرسائي�ل ب�أي ثم�ن .وجتن�ب
االختالف م�ع الواليات املتح�دة بأي ثمن،
والس�يام أن حتول شبه جزيرة س�يناء املرصية
ّ
إىل موض�وع للبحث وإخضاعها القرتاحات
حمددة من اجلانبني األمريكي واإلرسائييل إنام
سياس�يا عىل س�يادة مرص عىل
يش�كل اعتداء
ًّ
ه�ذا اجل�زء م�ن األرض املرصي�ة ،يمكن أن
ينذر باعتداء عس�كري م�ن جانب إرسائيل،
يس�تمد مربرات�ه غير املرشوع�ة م�ن وض�ع
تتخلل�ه عملي�ات للمقاومة ،وه�ي مربرات
من خل�ق إرسائيل ،وم�ن صميم سياس�تها،
ومن واقع أطامع إرسائيل التارخيية يف سيناء.
إذ تس�عى إرسائي�ل إىل أن يك�ون هل�ا
دور يش�ارك ال�دور املصري يف س�يناء ويف

�سيناء في التفكير الإ�ستراتيجي الإ�سرائيلي

�إن �إ�سرائيل تعتمد على دور �ضاغط تقوم به الواليات المتحدة ل�صالحها �-أي
ل�صالح �إ�سرائيل -لمحاولة �إجبار م�صر على قبول دور لإ�سرائيل في �سيناء.
وبداية ف�إن المتوق�������ع من الواليات المتحدة في هذا ال�صدد �أن تتظاهر ب�أن
اال�ستجابة لما تريده �إ�سرائيل �إنما ينبع من حر�ص الواليات المتحدة على
تجنب ن�شوب حرب في المنطقة الفا�صلة بين م�صر و�إ�سرائيل
ش�ؤون س�يناء ،تس�تمده م�ن الت�ذرع ب�أن
مصر بع�د الث�ورة تتخىل عن س�يطرهتا عىل
ش�به اجلزيرة .ومن املؤكد أن إرسائيل تريد
م�ن ه�ذه الس�يادة املشتركة عىل س�يناء أن
سياس�يا يعرق�ل أي جهود من
دورا
تلع�ب ً
ًّ
جان�ب مصر لتعدي�ل معاه�دة واتفاق�ات
كام�ب ديفي�د .إن موقف إرسائي�ل املناوئ
ملث�ل ه�ذا التعدي�ل ال�ذي ال ب�د أن يتناول
حجم الق�وات املرصية يف س�يناء قد اتضح
يف ترصحي�ات عديدة ملس�ؤولني إرسائيليني
مطروحا بع�د الثورة إدخال
من�ذ أن أصبح
ً
ه�ذه التعديالت كضرورة عملي�ة ملواجهة
تعقي�دات الوض�ع يف املنطق�ة الفاصل�ة بني
مصروإرسائي�ل.
وكما هي العادة ف�إن إرسائيل تعتمد عىل
دور ضاغط تقوم به الواليات املتحدة لصاحلها
أي لصالح إرسائي�ل -ملحاولة إجبار مرصعىل قبول دور إلرسائيل يف سيناء .وبداية فإن
املتوق�ع من الواليات املتح�دة يف هذا الصدد
أن تتظاهر بأن االس�تجابة مل�ا تريده إرسائيل
إنما ينب�ع من ح�رص الوالي�ات املتحدة عىل
جتنب نش�وب حرب يف املنطق�ة الفاصلة بني
مرص وإرسائيل .وه�ذا يعني بالدرجة األوىل
إظهار خش�ية الواليات املتحدة من أن يؤدي
اس�تمرار الوضع الراهن يف س�يناء إىل حرب
بني مرص وإرسائيل.
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