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1

كان عامل الصدمة واملفاجأة أبرز ما ميّز ردة الفعل اإلسرائيلية األولى على اندالع الثورات في

تونس ومصر .فرغم قدراتها االستخبارية لم تتوقع إسرائيل ذاك الزخم الثوري الشعبي ،الذي أدى
إلى سقوط سريع ألنظمة طاملا صنفتها إسرائيل كأنظمة معتدلة موالية للغرب ،ومساندة ملشروع
التسوية مع إسرائيل ومحاربة لإلسالم السياسي .وقد عززت القراءة املؤسساتية واألكادميية
اإلسرائيلية للثورات التي اجتاحت العالم العربي ما كان متدا َو اًل حول الترابط العضوي والتداخل
العميق بني املؤسسة السياسية األمنية اإلسرائيلية والدوائر األكادميية املختصة بالدراسات
اإلسالمية والشرق أوسطية .فعلى سبيل مثال أوضحت دراسة الباحث اإلسرائيلي ﭼـيل إيال
( )Gil Eyalأن أبحاث الدوائر األكادميية املختصة بالدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية
تش ّكل جز ًءا ال يتجزأ من تكوين وعي وعقلية املؤسسة األمنية السياسية اإلسرائيلية ،واستمرا ًرا
لذهنية االستشراق التي قامت على معرفة اآلخر من منطلق كشف مواطن ضعفه وتسخير هذه
املواطن للسيطرة وللهيمنة ،وتسويغ فكرة انحطاطه من خالل منوذج ي ّدعي العلمية.
يحلل االستشراق اإلسرائيلي – شأنه في ذلك شأن املؤسسة احلاكمة – ويدرس احمليط العربي
اإلسالمي من منطلق ثابت هو املصلحة األمنية اإلسرائيلية ،كمعيار ِقيمي يحدد احلكم األخالقي
واملوقف السياسي من احمليط العربي .تُظهر دراسة إيال أن اخلبراء اإلسرائيليني في مجال
الدراسات الشرق أوسطية – ومنذ قيام الدولة – لعبوا دو ًرا مر َكز ًّيا ،ليس في صياغة رؤية
فحسب ،إمناً ،
أيضا ،في رسم احلدود الثقافية والسياسية
املجتمع اإلسرائيلي للمحيط العربي،
ْ
2
بني إسرائيل ومحيطها.
1

د .يسري خيزران ،محاضر في اجلامعة املفتوحة.
2. Gil Eyal, 2006. The Disenchantment of the Orient Expertise in Arab Affairs and the Israeli
State, Stanford: Stanford University Press, p. 185.
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سوف تتابع هذه الورقة مواقف إسرائيل جتاه التحوالت في بعض الدول العربية احمليطة ،وتدعي
أن أساس ردود فعل إسرائيل جتاه الثورات العربية هو مصاحلها ومكانتها األمنية العسكرية،
لذلك لم تكترث كثي ًرا للتحول في تونس ،كونه لم يش ّكل تهدي ًدا مباش ًرا وفور ًّيا لألمن اإلسرائيلي،
لكنّها تابعت باهتمام بالغ وبقلق شديد الثورة في مصر ،نظ ًرا إلى ما حتظى به مصر من أهمية
سياسية وأمنية واقتصادية إلسرائيل ،ولسبب قلقلها من بلوغ البديل اإلسالمي احلكم في مصر،
ملا قد يحمله هذا التحول من إسقاطات على املعادلة االقليمية القائمة .إلاّ أن اندالع الثورة في
سورية خفّف من مستوى القلق اإلسرائيلي وبعث اً
آمال بانهيار "محور الشر" املمتد من طهران
إلى بيروت ،وبدا لهم أن صعود اإلسالميني إلى السلطة في سورية سيع ّوض إسرائيل جزئيًّا عن
خسارتها بسقوط حليفها املتمثّل بنظام مبارك .باإلضافة ،عزّزت الفوضى التي ولّدتها الثورات
الصهيوني بضرورة االنعزال عن احمليط ،وزادت
العربية القناعات األيديولوجية املتأصلة في الفكر ِّ
االستعالء اإلسرائيلي وادعاءها بأنها الدميقراطية الوحيدة واملستقرة في الشرق األوسط .هذا
وإن متابعة اإلصدارات األكادميية ومواقف صنّاع القرار ورجال السياسية واإلعالم في إسرائيل
تعزّز هذه االدعاءات ،كما سنوضح في هذه الورقة.

 .1سقوط معسكر االعتدال
جاءت ردة الفعل اإلسرائيلية الرسمية على اندالع الثورة الشعبية في تونس فاترة لكنّها مشوبة
خاصا بالثورة التونسية
بقلق من املصير املجهول ،فلم تُب ِد القيادة اإلسرائيلية وال إعالمها اهتما ًما
ًّ
التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي .فتونس بالنسبة إليهم بعيدة جغرافيًّا وغير مؤ ّثرة
في السياسة اإلقليمية والصراع العربي اإلسرائيلي ،وال تلعب دو ًرا ها ًّما في معادالت القوى
العسكرية واألمنية اإلقليمية .ويد ّل على هذا الفتور ما نشره الباحث اإلسرائيلي في شؤون الشرق
األوسط ،إيلي فوده ،في صحيفة هآرتس ،من حتذير للنخبة اإلسرائيلية وزمالئه املستشرقني
اً
حتليل يستشرف أنّه من غير املستبعد
من االستخفاف بالثورة التونسية ،والذي جاء بعد أن ق ّدم
أن تُلقي الثورة في تونس بظاللها ،ومتتد إلى بلدان عربية أخرى تعاني من الضائقة االقتصادية
3
نفسها ومن قمع احل ّريات وتهميش الطبقة الوسطى.
.3

إيلي فوده“ ،ال تستخفوا بتونس” ،هآرتس 26 ،كانون الثاني .2011
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اخلاصة عربيًّا وإقليميًّا .باعتبارها
اختلفت األمور عندما امتد لهيب الثورة إلى مصر ،ذات األهمية
ّ
أكبر دولة عربية ومتتلك أكبر جيش عربي في املِنطقة ،وترتبط مع إسرائيل مبعاهدة سالم مستقرة
منذ عام  .1979عدا عن احلدود الطويلة لها مع دولة إسرائيل ومع قطاع غزة .إضاف ًة إلى البعد
أساسا ،في تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي املصري املستخدم لتشغيل
االقتصادي الذي يتمثّل،
ً
محطات توليد الكه َرباء وبأسعار بخسةُ .يضاف إلى ذلك تَشا ُرك مصر وإسرائيل في تخ ّوفاتهما
من اإلسالم السياسي ،والتي جتلّت بشكل واضح خالل عملية "الرصاص املصبوب" التي شنّها
اجليش اإلسرائيلي ض ّد حركة حماس في قطاع غزة عام  .2008يوضح ذلك ادعاء مارك هيلر،
من معهد دراسات األمن القومي في تل-أبيب ،أن "سياسة مبارك جاءت – إلى ح ّد بعيد –
متالئمة ومتناغمة مع املصالح األمنية العليا لدولة إسرائيل ،ألن مبارك كان يعتبر معاهدة السالم
مع إسرائيل مصلحة عليا ملصر .عدا عن أنّه شاركها هاجسها املتخ ّوف من اإلسالم السياسي
والقوى الرافضة ملشروع التسوية" 4.كما جتلّى هذا املوقف املصري الرافض للعودة إلى الصراع
مع إسرائيل خالل حرب لبنان الثانية عام  ،2006عندما ح ّمل نظام مبارك حزب الله املسؤولية عن
الدمار الذي حلق بلبنان من ج ّراء هذه احلرب.

ب ّررت التط ّورات التي شهدتها مصر – في أعقاب سقوط نظام مبارك حتى وقوع االنقالب العسكري
الذي نفّذه اجلنرال عبد الفتاح السيسي – مخاوف اإلسرائيليني من الثورات العربية .فقد تع ّرض
خط الغاز بعد الثورة لهجمات متكررة ،كما هوجمت السفارة اإلسرائيلية في القاهرة ،ومتّت إعادة
السفير اإلسرائيلي إلى تل-أبيب ،مقابل ذلك جرى االنفتاح على حركة حماس في غزة.
متيّزت املتابعة الرسمية والتغطية اإلعالمية اإلسرائيلية لألحداث التي أفضت إلى سقوط مبارك
الرغبوي ألاّ يحدث ذلك ،فقد كتب احمللل واملعلق
بنوع من الشعور باألسف واحلسرة ،والتفكير
ّ
التخصصات في هرتسليا ،في التاسع من شباط عام  ،2011أن
ﭼـاي بخور من املر َكز املتع ّدد
ّ
"مبارك لن يتنازل ولن يتخلّى عن موقعه" 5.واعتبر أودي سيـﭽـل ،احمللل السياسي للقناة الثانية،
6
يجسد بسياسته احلفاظ على االستقرار في الشرق األوسط.
مبارك رجل العام  ،2012ألنه كان
ّ
 .4مارك هيلر“ .2012 ،ردود فعل إسرائيلية على الربيع العربي” ،لدى يوئيل جوزنسكي ومارك هيلر (محرران) ،عام على الربيع العربي:
التداعيات الدولية واإلقليمية .تل-أبيب :معهد بحوث األمن القومي ،نشرة رقم  ،114ص.77 .
 .5ﭼـاي بخور“ ،كيف س ّوق ادعاء صمود النظام في مصر؟” ،ملفّات ﭼـاي بخورhttp://www.gplanet.co.il/prodetai l :
samewin.asp?pro_id=1319
 .6أودي سيـﭽـل“ ،يشرح ملاذا اختار حسني مبارك كرجل العام” ،نشرة أخبار القناة الثانية:2.10.2011 ،
https://www.youtube.com/watch?v=Da_ctREElhM
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ووصل األمر إلى أن يعرض الوزير السابق وأحد أركان حزب العمل (بنيامني بن إليعازر) ورئيس
احلكومة ،نتنياهو ،على الرئيس مبارك – خالل الثورة املصرية – اللجوء السياسي في إسرائيل،
حيث تعهدت احلكومة اإلسرائيلية منحه اللجوء السياسي واملعاجلة الطبية الالزمة ،إلاّ أنه رفض
7
هذا العرض.
لم جت ِر األمور وف ًقا لرغبات إسرائيل ،وكان انتخاب ّ
مرشح حركة اإلخوان املسلمني ،محمد مرسي،
رئيسا ملصر في أ ّول انتخابات رئاسية حرة تشهدها مصر منذ ثورة  ،1952حت ّو اًل صاد ًما بالنسبة
ً
إليهم؛ فانتخاب "إخواني" يعني سيادة البرنا َمج العا ّم لإلخوان الذي يرفض اإلقرار بشرعية دولة
إسرائيل ،ويه ّدد استقرار السالم مع إسرائيل ومعاهدة كامـﭖ ديـﭬيد ،التي كانت السبب الرئيسي
للخالف بني احلركة والرئيس الراحل ،أنور السادات .ورغم أن األيديولوجيا لها تأثيرها الها ّم
في السياسة اإلخوانية إلاّ أن التخوف اإلسرائيلي زاد نتيجة السلوك السياسي اليومي للحكم
اإلخواني ،الذي ش ّكل دع ًما معنو ًّيا حلركة حماس ،التي تُعتبر أحد فروع اإلخوان الها ّمة على

حدودها ِّ
الشمالية في قطاع غزة .فجماعة اإلخوان هي األب الروحي والتنظيم األم حلركة حماس
حسب ما يق ّره ميثاق حماس .وجتلّى ذلك أكثر حني زار رئيس احلكومة املصرية ،هشام
في غزةَ ،
8
قنديل ،غزة خالل عملية "عمود السحاب" في تشرين الثاني .2012
كما أثار انفتاح احلكم املصري اجلديد على إيران الهواجس في إسرائيل ،وأقلقتها زيارة الرئيس
اإليراني السابق ،أحمدي جناد ،ملصر كأ ّول زيارة ملسؤول إيراني بهذا املستوى منذ اندالع الثورة
اإلسالمية فيها عام  ،1979وكان قد سبقها مشاركة مرسي في مؤمتر دول عدم االنحياز في
طهران .ورغم أن هذه الزيارات لم تؤ ِّد إلى استئناف العالقات الدبلوماسية بني البلدين إلاّ أنها
9
كانت مدعاة قلق بالنسبة إلى إسرائيل.
ش ّكلت خطوة الرئيس مرسي ،إقالة قادة اجليش املصري في آب عام  ،2012قل ًقا في إسرائيل،
خصوصا أن وزير الدفاع ،محمد حسني طنطاوي ،كان معرو ًفا بعالقاته الوثيقة مع املؤسسة
ً
السياسية والعسكرية في إسرائيل .واعتبر احمللّل اإلسرائيلي ،إهود يعاري ،هذا القرار انقال ًبا
مدنيًّا على اجليش ،وخطوة إضافية نحو تعزيز سلطة وهيمنة اإلخوان املسلمني على الدولة
.7
.8
.9

صحيفة هآرتس“ ،بن إليعزر :عرضنا على مبارك حقّ اللجوء السياسي في إيالت” ،هآرتس.3.8.2011 ،
آﭬـي ساخاروﭪ وعاموس هرئيل“ ،مصر تص ّعد لهجتها إلاّ أنّها تسعى لتحقيق وقف إلطالق النار” ،هآرتس.16.11.2012 ،
تسـﭬـي برئيل“ ،أحمدي جناد في القاهرة :أ ّول زيارة لرئيس إيراني ملصر منذ عام  ،”1979هآرتس.5.2.2013 ،
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10
تفسر هذه املظاهر مجتمعة – إلى ح ّد بعيد – حالة الترقب والقلق السياسي واألمني،
املصرية.
ّ
بل واإلستراتيجي ،التي سادت إسرائيل خالل فترة حكم الرئيس محمد مرسي ،والتي لم تستم ّر
أكثر من عام.

أثارت حركة االحتجاج التي اجتاحت مصر ضد سياسة الرئيس مرسي ،واالنقالب العسكري
ارتياحا واس ًعا في إسرائيل ،فقد ظهر لها االنقالب كعودة
الذي نفّذه اجلنرال عبد الفتاح السيسي،
ً
للنظام القدمي بقالب جديد .فاجلنرال السيسي هو – في نهاية املطاف – نتاج النظام القدمي وممثّل
املؤسسة العسكرية التي حتظى بثقة الواليات املتحدة وإسرائيل ،م ًعا .واعتبر يورام ميطال،
املختص بتاريخ مصر ،أن السبب الرئيسي إلسقاط حكم مرسي هو "فشل اإلخوان املسلمني
اً
فشل ذري ًعا في استغالل الفرصة التي أتيحت لهم للحكم في مصر ،وألنهم لم يقنعوا الشعب

بأنّهم يستحقون الثقة التي حصلوا عليها من جهة ،أو أنّهم قادرون على احلكم من جهة أخرى".
فيما نشر املوقع اإللكتروني للقناة الثانية – في أعقاب إطاحة مرسي – اً
مقال ب ُعنوان "فجر عهد
جديد في مصر" 12.حتى وإن ظهر أن إسرائيل الرسمية لم تبتهج أو تتشفّى بسقوط حكم اإلخوان
املسلمني ،إلاّ أن احلرب األخيرة على غزة ( )2013كشفت مدى التناسق والتناغم ما بني نظام
السيسي واحلكومة اإلسرائيلية .فقد اتضحت رغبة نظام السيسي بخروج حماس مهزومة
ومستضعفة من احلرب وكأن احلرب على القطاع كانت مك ّملة جلهوده في تصفية وجود رديفتها
األيديولوجية ،حركة اإلخوان في مصر 13.لتكون احملصلة األ ّولية أن ليس ك ّل ما نتج عن الثورة
املصرية ،سواء أكان انتخاب مرسي أم إطاحته من خالل انقالب عسكري مدعوم شعبيًّا ،كان
ً
متعارضا مع املصالح اإلسرائيلية .صحيح أن إسرائيل خسرت برحيل مبارك وانهيار السيطرة
األمنية للدولة املصرية في شبه جزيرة سيناء ،إلاّ أن االنقالب الذي قاده اجليش ضد حكم اإلخوان
املسلمني ش ّكل نو ًعا من التعويض عن اخلسارة إلسرائيل .فالنظام اجلديد يشاركها العداء حلركة
حماس كنسخة ِفلَسطينية عن حركة اإلخوان املسلمني .األمر الذي يوحي بأن املعادلة السياسية-
11

األمنية التي حتكم العالقة بني إسرائيل ومصر لم تتأ ّثر كثي ًرا بالثورة ،وبقيت مرتكزة – إلى حد
بعيد – على املصالح األمنية املشتركة ،واحلاجة إلى احلفاظ على استقرار معاهدة السالم بني
.10
.11
.12
.13

شاهدوا التحليل الذي ق ّدمه إهود يعاري“ ،مرسي يعزل قادة اجليش” في الرابط اآلتي/https://www.youtube.com :
watch?v=xrzAU2E559k
لقاء مع يورام ميطال“ ،فش َل اإلخوان املسلمون في إقناع الشعوب بأنّهم قادرون على احلكم أو يستحقّونه” ،الصنارة 6 ،حزيران
.2014
أخبار القناة اإلسرائيلية الثانية“ ،فجر يوم جديد :مصر تستيقظ غداة الثورة”/http://www.mako.co.il/news-world/arab :
Article-c71546c53b7af31004.htm
يورام جوسنسكي وﭼـاليا ليندنشتراوس“ ،حملة اجلرف الصامد في حلبة إقليمية متهاوية” ،نظرة على ،عدد ،23.7.2014 ،578
مركَز دراسات األمن القومي ،تل-أبيب.
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الدولتني من جهة ،والعداء املشترك لك ّل ما ميثّله اإلسالم السياسي من جهة أخرى.

 .2امل ّد اإلسالمي
اً
فصل للعالقة
خصص فيه
نشر بنيامني نتنياهو ،عام  ،1993كتا ًبا ب ُعنوان "مكان بني األمم"ّ ،
اجلدلية بني السالم والدميقراطية ،واعتبر نتنياهو أن حتقيق السالم بني إسرائيل وجيرانها العرب
مشروط بدميقراطية الدول العربية ،وأن الغرب املتحضر ملزم بدفع مسيرة الدميقراطية ُقد ًما في
رئيسا حلكومة
العالم العربي .وبعد مرور  20عا ًما على نشر الكتاب يظهر نتنياهو ،الذي أصبح
ً
دولة إسرائيل ،مبشاعر سوداوية ،متحفظة وباهتة من اندالع ثورات احلرية في عدد من الدول
العربية ،ومن حت ّول اعتبره بداية لتأسيس نظام قمعي إسالمي متطرف في املِنطقة .كما عزّزت
حادثة اقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة ،في أيلول  ،2011القناعة لدى نتنياهو بأن املِنطقة
تقف أمام موجة عارمة معادية للغرب والليبرالية وإسرائيل والدميقراطية ،م ًعا 14.وقد عبّر عدد من
خصوصا
القادة العسكريني في إسرائيل عن مخاوف واضحة إزاء التحوالت في الدول العربية،
ً
على أثر حادثة اقتحام السفارة اإلسرائيلية والهجمات املتكررة على أنبوب الغاز وانهيار الوضع
األمني في سيناء ،وتدفّق السالح إلى قطاع غزة من خالل األنفاق ،وارتفاع منسوب املعنويات
لدى حركة حماس بعد انتخاب مرسي .فعلى سبيل املثال ،رأى اجلنرال يوآﭪ ﭼـالنط ،الذي شغل
منصب قائد املِنطقة اجلنوبية في اجليش اإلسرائيلي ،أن الربيع العربي سيتحول إلى خريف
إسالمي طويل وبارد .ورأى أﭬـيـﭪ كوخاﭬـي ،رئيس جهاز االستخبارات العسكرية ،ساب ًقا،
مما كان عليه في
أن إسرائيل عام  2012ستواجه محي ًطا غير مستقر ،متوت ًرا ،وإسالميًّا أكثر ّ
املاضي 15.ولم يختلف موقف وزير الدفاع السابق ،إهود براك ،عن مواقف القيادات العسكرية،
حني اعتبر أن الثورات العربية أدخلت املِنطقة إلى املجهول وأن الشرق األوسط بات أق ّل استقرا ًرا
16
وأكثر إسالمي ًة ،وبالتالي فإن الربيع العربي حت ّول ،اً
فعل ،إلى خريف إسالمي.
الصحافة اإلسرائيلية .إذ اعتبر
كما انعكس اخلوف من املد اإلسالمي بشكل واضح في ردود فعل ِّ
املتخصص بشؤون الشرق األوسط ،إهود يعاري ،في مؤمتر عقد في معهد دراسات
الصحافي
ِّ
ّ
األمن القومي ملناسبة مرور عام على اندالع الثورات العربية ،أن هذه الثورات جاءت «بغيمة
 .14ليؤور لهرس .2013 ،ظالم في مصر أم ربيع الصبا؟ :اخلطاب اإلسرائيلي عن الربيع العربي ،تل-أبيب :معهد ميتاﭬـيم.
 .15لهرس ،املصدر السابق ،ص .5
 .16إهود براك “التحديات التي تنتظرنا” ،محاضرة في االحتفال السنوي إلحياء ذكرى موشه د ّيان ،في مر َكز موشه د ّيان ،جامعة تل-أبيب،
 11تشرين الثاني https://www.youtube.com/watch?v=FIbw9eNdshs :2012
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غبار إسالميه ثقيلة» ّ
حطت على الشرق األوسط ،وأن التيار اإلسالمي سوف يتسلّم السلطة أو
يصبح – على األق ّل – شري ًكا فيها ،رغم افتقاره إلى برنا َمج عمل واضح 17.وخرجت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" في  30كانون الثاني  2011ب ُعنوان "أظلمت القاهرة» للتعبير عن مخاوف
الصحيفة من سقوط نظام مبارك .أ ّما صحيفة"ماكور ريشون – املصدر األ ّول” فنشرت – في
وكأن احلركة
أعقاب انتخاب محمد مرسي – خريطة ما ُس ّمي بإمبراطورية اإلخوان املسلمني،
ّ
تخطط للسيطرة على العالم اإلسالمي ،في حني اعتبرت صحيفة “يسرا ِئل هيوم – إسرائيل اليوم”
18
املعروفة بنزعتها اليمينية أن املصريني انتخبوا اإلسالم.
وجاءت استطالعات رأي املجتمع اإلسرائيلي متناغمة مع االنطباع السلبي الذي تبلور لدى النخبة
احلاكمة .ففي أيار  ،2011اعتبر  44%من اإلسرائيليني أن مكانة إسرائيل تدهورت وتضررت في
أعقاب سقوط األنظمة في العالم العربي ،وفي شهر تشرين الثاني  2011رأى  68%أن الوضع
19
األمني لدولة إسرائيل تراجع بفعل الثورات احلاصلة.
التخوف من وصول اإلسالميني للحكم لم يكن العامل الوحيد الذي أقلق مضاجع نتنياهو.
وباإلضافة إلى ذلك ،خشيت إسرائيل من تداعيات سلبية على مصير معاهدة السالم مع مصر.
اً
عامل أساسيًّا ح ّدد موقف احلكومة والنخبة في إسرائيل من الثورة في مصر.
هذه اخلشية كانت
وميكن القول إن التخوف من املد اإلسالمي ارتبط عضو ًّيا مبعاهدة السالم مع مصر ،التي ُيعتبر
خصوصا أن حركة اإلخوان اتخذت – منذ البداية – موق ًفا
إلغاؤها أكثر ما تخشاه إسرائيل،
ً
ً
معارضا لهذه املعاهدةُ .يضاف إلى ذلك أن إسرائيل – ومنذ تأسيسها – اعتبرت األيديولوجيات
الشمولية اجلماعية التي تؤكد على ال ُهو ّية اجلماعية لل ِمنطقة خط ًرا عليها .فلم يكن موقفها من

احلركة القومية العربية ،ساب ًقا ،أق ّل عدائية عن الذي اتخذته من التيار اإلسالمي ،باعتبار أن أي
الصهيوني ،فو ًرا ،إلى
أيديولوجية تؤكد على ال ُهو ّية اجلماعية لل ِمنطقة تؤدي في الفكر السياسي ِّ
استثناء إسرائيل املتمايزة عن محيطها .وقد رأى إفرامي هليـﭬـي ،رئيس املوساد ساب ًقا ،أن إسرائيل
اتخذت موق ًفا مبدئيًّا بعدم التدخل في الثورات العربية باستثناء االلتزام بالتدخل حلماية مصاحلها
األمنية ،واعتبر هذا املوقف خطأً
فادحا .وطرح هليـﭬـي رؤية سوداوية حول الثورات ،ليس لسبب
ً
 .17إهود يعاري“ ،اإلخوان املسلمون وإسرائيل” ،محاضرة ألقيت في مؤمتر "عام على اندالع الثورات العربية" ،معهد أبحاث األمن القومي،
تل-أبيبhttps://www.youtube.com/watch?v=9RQVcZAFdFY :
 .18راجعوا العناوين الرئيسية لهذه الصحف“ :يديعوت أحرونوت” 20 ،كانون الثاني 2011؛ “مكور ريشون” 28 ،حزيران 2012؛
“يسرائيل هيوم” 25 ،حزيران .2012
 .19االستطالعات الشهرية ملؤشر السالم .ميكن االطالع على نتائج استطالعات الرأي في الرابط اآلتيhttp://www.peaceindex. :
org
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صعود اإلسالميني فقط ،إمناً ،
أيضا ،لسبب التداعيات اإلستراتيجية الدولية التي ترتبت عن هذه
الثورات .فقد عزّزت الثورات العربية مكانة روسيا في املِنطقة وجعلتها تت ّمسك بنظام البعث في
سوريةُ .يضاف إلى ذلك أن هذه الثورات ح ّولت التنظيمات اجلهادية من مج ّرد تنظيمات إرهابية
20
عشوائية إلى قوة منظمة عسكر ًّيا وإدار ًّيا.
تغيّرت مخاوف اإلسرائيليني من امل ّد الثوري الشعبي الذي اجتاح العالم العربي بعض الشيء،
بعد اندالع الثورة في سورية .فقبل اندالع الثورة السورية في آذار  2011سقطت أنظمة موالية
للغرب أو منفتحة عليه ،األمر الذي اعتبرته دوائر القرار في إسرائيل تهدي ًدا لالستقرار وحت ّو اًل
إستراتيجيًّا يه ّدد مصاحلها اإلستراتيجية على املدى البعيد .وظلّت الرؤية اإلسرائيلية للثورات
العربية سوداوية ،قامتة ،ومتشائمة إلى حني اندالع الثورة السورية .ميكن رصد ذلك من خالل

خطاب رئيس احلكومة ،بنيامني نتنياهو ،أمام اجلمعية العا ّمة لألمم املتحدة ( )2012حيث أعلن أنه
ميد يد السالم لشعبَي ليبيا وتونس اللذين يحاوالن بناء الدميقراطية ،وملواطني سورية ولبنان
وإيران الذين يناضلون ض ّد أنظمة قمعيه ظاملة ،مستثنيًا ذكر مصر التي شهدت سقوط نظام
حليف إلسرائيل.

 .3تفكيك "محور الشر"
لم ت ِ
ُخف إسرائيل الشماتة باندالع الثورة ض ّد نظام األسد في سورية ،الذي لطاملا اعتُبر ،إسرائيليًّا،
احللق َة األه ّم في “محور الشر” املمت ّد من طهران إلى بيروت .ففي كانون األول  2011ص ّرح وزير
الدفاع اإلسرائيلي ،إهود براك ،مبشّ ًرا بأن نظام األسد آيل إلى السقوط ،وأن سقوطه سيكون خالل
سيوجه ضربة مميتة حملور إيران – حزب الله 21.واعتبر براك
أسابيع معدودة ،وأن هذا التح ّول
ّ
أن سقوط نظام البعث هو أفضل من بقائه بالنسبة إلى إسرائيل ،حتى وإن كان ثمن هذا السقوط
وصول األسلحة الكيماوية إلى أيدي حزب الله ،ألن ذلك – في احملصلة النهائية – سيضعف
إيران 22.وعبّر عاموس ﭼـلعاد ،رئيس القسم السياسي األمني في وزارة الدفاع ،عن قراءة مماثلة؛
حيث قلّل من خطر التهديد الذي تش ّكله التنظيمات اجلهادية في حال استيالء اإلسالميني على
السلطة في سورية ،وقال إنه "مع االحترام الشديد ملثل هذا اخلطر إلاّ أن التهديد الذي يش ّكله
 .20إفرامي هليـﭬـي“ ،اِحتجاج وثورة في الشرق األوسط” ،محاضرة في مؤمتر “أبير” اخلامس ،اجلامعة العبرية ،آذار https:// :2014
www.youtube.com/watch?v=Zq8QAD4AUIc
األول .2011
يرجح :األسد آيل إلى السقوط خالل أسابيع” ،هآرتس 11 ،كانون ّ
 .21عاموس هرئيل“ ،إهود براك ّ
 .22إهود براك“ ،من األفضل أن يسقط األسد وإن كان ثمن ذلك تس ّرب أسلحة كيماوية حلزب الله” ،ﭼـلوبس 22 ،آب .2011
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محور إيران – سورية – حزب الله هو أكبر بكثير بالنسبة إلى إسرائيل".

23

تعي إسرائيل جيّ ًدا املخاطر التي قد تترتب عن سقوط النظام في سورية ،فقد حافظ النظام على
بقاء اجلبهة مع سورية هادئة خالل أربعة عقود مضت ،فيما سيطرح سقوط النظام أسئلة ِج ّد ّية
حول مصير ترسانة األسلحة اإلستراتيجية التي ميتلكها النظام؛ من صواريخ بعيدة املدى ،أو
تف ّكك الدولة السورية وشيوع الفوضى على احلدود ِّ
الشمالية إلسرائيل .ورغم ذلك يعتبر قادة
إسرائيل – ضمن حسابات الربح اخلسارة على املدى البعيد – أن سقوط النظام السوري أفضل
من بقائه.
حاولت إسرائيل التقليل من حجم هذه املخاطر عبر تدخّ لها غير املباشر في النزاع احلاصل في

سورية .فقد ش ّن الطيران احلربي اإلسرائيلي سبع غارات على مواقع وأهداف عسكرية في
سورية ،كان أه ّمها في محيط دمشق والالذقية ،مستهد ًفا مخازن ومواقع للجيش احتوت على
أسلحة صاروخية إستراتيجية ،من شأنها – وفق املنطق العسكري اإلسرائيلي – اإلخالل مبوازين
القوى بينها وبني حزب الله في حال وصولها إلى يديهُ .يضاف إلى ذلك أن االتفاق مع النظام
السوري على تسليم األسلحة الكيماوية أزال أكبر ترسانة أسلحة كيماوية في ِمنطقة الشرق
بأن سقوط الدولة السورية
األوسط ،والتي كانت تُع ّد تهدي ًدا وجود ًّيا إلسرائيل .هنا يجدر التنويه ّ
وتقسيم سورية إلى دويالت كان – على مدى سنوات طويلة – فكرة متداولة في أروقة احلكم
إن ضابط االستخبارات العسكرية ،الـﭘـروفسور يوﭬـال نئمان ،أع ّد
واجليش في إسرائيل ،حتى ّ
ّ
"ملف الﭬـي" لتفكيك الدولة السورية وتقسيمها
– في سنوات اخلمسني – خُ طة مفصلة ُس ّميت
24
فإن تقسيم سورية ليس – بالضرورة – من دواعي قلق إسرائيل.
إلى دويالت طائفية .وبالتالي ّ
من الواضح أن إسرائيل تتوق إلى سقوط النظام احلالي واستبداله بنظام “سنّي” معتدل مق ّرب
من السعودية ،يصبح رأس َحربة في مواجهة إيران وحزب الله .يؤ ّيد ذلك ما اقترحه ميخائيل
هرتسوچ ،السكرتير العسكري السابق لوزير األمن شاؤول موفاز ومدير مكتب وزير الدفاع إهود
براك ساب ًقا ،حيث دعا إلى تدخل دولي وإقليمي لدعم املعارضة وتعجيل سقوط النظام 25.واعتبر
عاموس يدلني ،قائد االستخبارات العسكرية ساب ًقا ،ورئيس قسم الشؤون السياسية في وزارة
 .23أمير بوحبوط“ ،عاموس ﭼـلعاد :نشطاء القاعدة ينتظرون الفرصة لالستيالء على سوريه” ،موقع واال اإلخباري 2 ،نيسان :2013
http://news.walla.co.il/?w=/9/2629505
 .24شلومو نكدميان“ ،اجلد إفرامي ومغامراته في املوساد” ،هآرتس 25 ،آب .2011
 .25ميخائيل هرتسوچ“ ،اِستغالل الفرصة في سورية” ،هآرتس 18 ،حزيران .2012
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األمن حاليًّا ،أن الربيع العربي أضعف احملور الراديكالي املعادي إلسرائيل 26.أ ّما مئير دﭼـان،
رئيس املوساد األسبق ،فاعتبر أن الربيع العربي أزال التهديد العسكري املباشر ض ّد إسرائيل
في السنوات اخلمس املقبلة ،على األق ّل 27.كما دعا عاموس يدلني إلى تدخّ ل إسرائيل عسكر ًّيا
في سورية من أجل إسقاط األسد الذي يقتل شعبه ،ألن إسقاط األسد ليس مصلحة إستراتيجية
إلسرائيل فقط ،بل مسؤولية أخالقية حتتّم على دولة إسرائيل أن تتدخّ ل حتى وإن كان ذلك خارج
28
اإلجماع الدولي.
رئيسا ملعهد ترومان
املختص بالشؤون السورية ،والذي عمل – في السابق –
يعبّر موشيه معوز،
ّ
ً
للسالم في اجلامعة العبرية ،ومستشا ًرا ساب ًقا للحكومة اإلسرائيلية ،عن موقف غير قلق من
صعود اإلسالميني إلى السلطة؛ حيث يرى أن إسرائيل تستطيع أن تستثمر هذا التحول لصاحلها

من خالل التأكيد على مبدأ عد ّو عد ّوي صديقي ،مبعنى أنّه إذا استجابت إسرائيل ملبادرة السالم
أساسا لتحالف
العربية واجتهت نحو تسوية الصراع مع ال ِفلَسطينيني فإن من شأن ذلك أن يش ّكل
ً
إستراتيجي بني إسرائيل والدول العربية السنّية ،في مواجهة اخلطر اإليراني في املِنطقة .إلاّ أنّه
يؤ ّكد أن هذا التحالف يجب أن يستند إلى مع ًطى آخ َر هو تسوية القضية ال ِفلَسطينية اعتما ًدا على
ح ّل الدولتني ومبادرة السالم السعودية 29.وفيما يتعلّق بسورية حتدي ًدا ،يرى معوز أن إسرائيل
يجب ألاّ تتخ ّوف من صعود حركة اإلخوان املسلمني إلى السلطة إذا ما سقط نظام البعث فيها ،ألن
هذه احلركة ستنض ّم إلى نادي الدول اإلسالمية املعتدلة مثل إندونيسيا وتركيا وتونس ،املتحالفة
تؤسسه حركة اإلخوان املسلمني في سورية سيكون
مع الغرب .واألهم من ذلك أن أي نظام قد ّ
– بدون أدنى شك – معاد ًيا حلزب الله وإيران ،لسبب موقفهما املساند لنظام البعث ،وبالتالي
فإن صعود اإلخوان املسلمني إلى السلطة في سورية قد يعيد َموضعة سورية كركن في التحالف
30
اإلقليمي املك ّون من تركيا والسعودية ،ولرمباً ،
أيضا ،إسرائيل في مواجهة امل ّد الشيعي.

.26
.27
.28
.29
.30

بوعز فايلير“ ،يدلني :الربيع العربي يش ّكل فرصة أكثر من كونه مخاطرة”2011Ynet : http://www.ynet.co.il/ ،28.8.2011 ،
articles/0,7340,L-4088468,00.html
ليئور ﭼـوطمان“ ،مئير داﭼـان :التهديد األمني على إسرائيل للسنوت الثالث أو اخلمس القادمة تبخّ ر” ،صحيفة كلكاليست 10 ،متوز
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3576641,00.html :2012
Elhanan Miller, “Ex-intel Cheif: Israel should punish Assad for killing civilians”, The Times of
Israel, May 13, 2014: http://www.timesofisrael.com/ex-intel-chief-israel-should-punish-assad-for./killing-civilians
ِ
موشه معوز ،اإلسالم السياسي والربيع العربي ،تل-أبيب :معهد ميتاﭬـيم ،2013 ،ص.4 .
املصدر السابق ،ص.5-6 .
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تلقي هذه القراءة ملواقف مسؤولني سياسيني وعسكريني ومحلّلني إسرائيليني الضوء على أن العامل
األساسي ،الذي ح ّدد موقف إسرائيل من األزمة السورية ،كان التهديد األمني اإلستراتيجي الذي
يش ّكله حزب الله .فلطاملا كانت سورية البيئة احلاضنة للحزب واملصدر الرئيس لتزويده بالسالح
واحلليف املخلّص له .وبالتالي فإن سقوط النظام في سورية يش ّكل ضربة قاضية حلزب الله،
الذي سيكون ،حينها ،فريسة سهلة إلسرائيل ،تستطيع االستفراد به في مواجهة غير متكافئة.
أساسا ،نحو لبنان ونحو حزب الله
موجهة،
فعندما ينظر اإلسرائيليون إلى سورية تكون عيونهم ّ
ً
الذي تعتبره إسرائيل تهدي ًدا إستراتيجيًّا ألمنها واستقرارها .رغم ذلك ال ميكن القول إن املنطق
يفسر ارتياح املؤسسة اإلسرائيلية ِحيال اندالع الثورة
العسكري-األمني هو العامل الوحيد الذي ّ
السورية وانزالق سورية نحو جحيم احلرب األهلية ،بل إن للعامل األيديولوجي حضو ًرا في ذلك،
ولو كان في مرتبة أدنى من العامل األمني-العسكري.

َ .4د َمقرطة احمليط
عزّزت الفوضى والصراعات الدموية الداخلية التي ع ّمت الدول العربية ،نتيجة الثورات العربية،
من قناعة ومزاعم إسرائيل حول "انهزامية العرب" ،و"الدونية االستثنائية العربية" .فهذه
الثورات لم ت ِ
ُفض إلى بناء دميقراطيات مستقرة ،كتلك التي أفرزها انهيار األنظمة الشيوعية في
شرق أوروبا أو انهيار الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا الالتينية ،فيما بعد .إنمّ ا دفعت بالدول
العربية إلى الوراء وأدخلتها إلى نفق مظلم من صراعات داخلية وانهيارات مؤسساتية وتف ّكك
خصوصا بعد اندالع الثورة السورية .فالدولة مغيّبة في ليبيا واجليش عاد إلى احلكم
اجتماعي،
ً
في مصر واحلرب األهلية أتت على الدولة السورية ،واليمن ممزّق والعراق على شفا التقسيم.
ترسخت في الذهنية اإلسرائيلية حول الفشل
وبالتالي فإن الثورات العربية عزّزت القناعات التي ّ
التاريخي والدونية احلتمية للشعوب العربية .عبّر عن هذه القناعات رئيس احلكومة ،بنيامني

بأن إسرائيل هي واحة أو جزيرة االستقرار والدميقراطية
تبجح ّ
نتنياهو ،في مناسبات ع ّدة ،حيث ّ
وسط بحر من الطغيان واالستبداد 31.وميكن القول إن أكثر ما كانت تخشاه إسرائيل هو أن تفرز
الثورات الشعبية أنظمة حكم دميقراطية في احمليط العربي ّ
حتطم مقولة "الدميقراطية الوحيدة في
الشرق األوسط" ،التي لطاملا تغنّى بها قادة إسرائيل أمام الغرب كدليل قاطع على تف ّوق إسرائيل
األخالقي وال ِقيمي على احمليط العربي ،العاجز عن َد َمقرطة نفسه .فلو جنحت الدميقراطية بعد
األول .2012
 .31عاموس هر ِئل“ ،بقيت إسرائيل جزيرة مستق ّرة في محيط من العدائية والتط ّرف الديني” ،هآرتس 20 ،كانون ّ
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الثورات العربية لفقدت إسرائيل املس ِّوغ األخالقي األيديولوجي األ ّول ،الذي تطالب الغرب باسمه
بتوفير الدعم لها .هنا تكون الثورات العربية قد أسقطت ،حت ًما ،نظرية االنهزامية احلتمية العربية
وأثبتت زيفها وعنصريتها.
توقّف الثورات عند إسقاط األنظمة بدون االنتقال إلى الدميقراطية عزّز ادعاء عدم جاهزية العرب
للدميقراطية في نظر إسرائيل .فقد ر ّد نتنياهو – خالل استقبال رئيس حكومة كندا في الكنيست،
في كانون الثاني من العام احلالي – على مقاطعة خطابه من قبل أحد النواب العرب له بقوله:
ألن احل ّرية موجودة هنا ،في إسرائيل ،فقط!" 32.فقد أ ّكدت
"هذا ما ال ميكن فعله في دمشقّ ،
احلرب األهلية التي مزّقت املجتمع السوري لإلسرائيليني عقيدة االستعالء على احمليط العربي.
فقبل اندالع الثورات العربية وبعدها كان إهود براك ير ّدد مقولة "نحن ﭬـيال في غابة" ،فإسرائيل
ال تعيش في غرب أوروبا أو ِ
شمال أمريكا ،إنمّ ا في محيط صعب .فهي ﭬـيال في قلب غابة ومحاطة

بق ًوى معادية" 33.كم اعتبر املستشرق اإلسرائيلي ،دان شيفطان ،أن إسرائيل لن تتمكن من إيجاد
حلول ملشكلة غزة أو الضفة أو لبنان ألنها تعيش في ِمنطقة قرصنية فوضوية ،وأن العرب فشلوا
34
في مصر واليمن وسورية وليبيا واجلزائر والسودان ،وكذلك فشلوا هنا.
لم تولد هذه النزعة االستعالئية جتاه احمليط العربي من رحم النزاع مع ال ِفلَسطينيني ،أو من
الصهيوني منذ نشأته.
الفوضى التي ولّدتها الثورات العربية ،إنمّ ا هي مالزمة للفكر األيديولوجي ِّ
الصهيوني ،عام ،1897
فقد اعتبر ماكس نوردو ،املساعد األ ّول لهرتسل ،في خطابه أمام املؤمتر ِّ
أن شعوب آسيا شعوب متخلفة .أ ّما بن غوريون فكان ،دائ ًما ،يعتبر شعب إسرائيل شعب النخبة
الذي يجب أن يبعث النور في الشعوب األخرى ،في حني عتبت ﭼـولدا مئير على املصريني الذين
35
ألزموا أبناء إسرائيل بقتلهم رغ ًما عنهم.
اً
وإيغال في النزعة االستعالئية ،دعا أﭬـﭼـدور ليبرمان ،وزير اخلارجية ،املجتمع الدولي ِمرا ًرا إلى
التدخل في سورية من أجل وقف ح ّمام الدم ،ال بل اقترح إنشاء مناطق مالذ آمنة للاّ جئني
.32
.33
.34
.35

خطاب نتنياهو خالل استقبال رئيس حكومة كندا في الكنيست 20 ،كانون الثاني https://www.youtube.com/ :2014
watch?v=r9Q1Q93C6qU
ناحوم برنع“ ،صوت الغضب من القاهرة” ،ملحق السبت ،يديعوت أحرونوت 5 ،متوز .2013
مقابلة مع دان شيفطان في راديو الشمس 14 ،متوز .2014
شمو ِئل أمير“ ،ﭬـيال في الغابة” ،موقع الضفة اليسارية 30 ،متوز  .2006راجع الرابط:
/http://hagada.org.il/2006/07/30וילה-בגונגלcomment-page-1/
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توجه
السوريني في ِمنطقة احلدود مع إسرائيل 36.إلاّ ّ
أن ق ّمة االستعالء اإلسرائيلي جتلّت في ّ
رئيس املخابرات العا ّمة السابق ،آﭬـي دختر ،بنداء متلفز ،للشعب السوري ،اً
قائل فيه" :إني أتألم من
سكوت العالم عن هذه اجلرائم البشعة التي تقوم بها ق ّوات األمن السورية ض ّد املواطنني األبرياء".
وتساءل دختر" :أين األ ّمة العربية ،أين اجلامعة العربية ،أين املاليني ،أين األمم املتحدة؟!" .وقد
ق ّدم دختر اعتذاره للشعب السوري عن عدم تدخل إسرائيل ألسباب إقليمية معروفة 37.كذلك يرى
املؤرخ بيني موريس أن الثورات العربية تؤ ّكد – من جديد – همجية احمليط العربي ،فالشعوب
العربية وال ِفلَسطينيون لم يوهبوا علماء استطاعوا احلصول على جائزة نوبل ،إنمّ ا "أبدعوا" في
38
أساليب القتل كما يبدو من القتل اجلماعي احلاصل في العراق وسورية وغيرها.
خرج وزير االقتصاد اإلسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي ،نفتالي ِبنِت ،في مطلع العام احلالي،
اً
محاول تبرير احلرب الشعواء على غزة ،مص ّر ًحا أن إسرائيل هي الدولة الدميقراطية الوحيدة في
اً
ومتسائل" :هل يوجد في السعودية أو األردن أو لبنان أو سورية عضو يهودي
الشرق األوسط،

في البرملان؟ نحن الدميقراطية الوحيدة التي متنح النساء حقو ًقا متساوية ،نحن الدولة الوحيدة
التي يستطيع فيها الفرد إسماع صوته" 39.وعندما ُسئل ِبنِت عن قتل املدنيني في غزة قال" :نحن
ال نعيش في الال الند ،إنّنا نعيش في مكان حقيقي ،هناك أﭘـرتهايد في سورية ولبنان .ففي سورية
يحتج ،أ ّما إسرائيل فهي املكان الوحيد الذي
ذبحوا  100ألف شخص ،وفي إيران يقتلون ك ّل من
ّ
40
تُكفل فيه ح ّرية التعبير".
يحمل ك ّل ما تق ّدم – في طيّاته – داللة واضحة ،وإن تع ّددت إرهاصاتها وتفاوتت مستوياتها،
على عقلية االستعالء على احمليط ،ومحاولة إسرائيلية الستغالل احلالة العربية لترويج الدعاية
اإلسرائيلية في الساحة الدولية .فاجليش اإلسرائيلي جيش أخالقي ال يقتل األبرياء وال يرتكب
محصن ال يقترف ما تقترفه املجتمعات
ما ترتكبه اجليوش العربية ،واملجتمع اإلسرائيلي مجتمع
ّ
العربية بحقّ نفسها ،وإسرائيل كدولة هي مؤسسة ِقيمية قائمة على نظام متكامل من ال ِقيم
واألعراف الراسخة .تلخّ ص التصريحات الصادرة عن ِبنِت اخلطاب السياسي األيديولوجي
.36
.37
.38
.39
.40

حزكي عزرا“ ،أﭬﭼدور ليبرمان :املجزرة في سورية ال حتتمل” ،موقع القناة السابعة 4 ،آذار http://www.inn.co.il/ :2014
. News/News.aspx/234512
وجهه آﭬـي دختر" ،العالم العربي يتجاهل الشعب السوري"https://www.youtube.com/ :
شاهدوا النداء الذي ّ
watch?v=3rGhmcZu6Iw
بيني موريس“ ،ملزمون بإحلاق الهزمية بحماس في احلرب القادمة” ،هآرتس 25 ،متوز .2014
مقابلة مع وزير االقتصاد ،نفتالي ِبنِت ،في برنا َمج  Hard Talk BBC، 25شباط  2014شاهد الرابطhttps://www.youtube. :
com/watch?v=22GP-jR9OkA
املصدر السابق.
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السائد في أوساط النخبة اإلسرائيلية منذ تأسيس إسرائيل ،والذي يقوم على فكرتني أساسيتني
جتسدان منطق االستعالء :األولى أن إسرائيل على النقيض من أعدائها – هي الدولة الوحيدة
ّ
التي حتكم بالدميقراطية الغربية ،وهي الوحيدة التي تتقاسم مع الغرب ِقيمه وأخالقياته ونظامه
املتحضر ،تعيش في محيط
أن إسرائيل ،التي هي جزء من العالم الغربي
ّ
السياسي .أ ّما الثانية فهي ّ
ينصب في هذه
متحضر يسوده التخلّف والهمجية ،وأنّه إذا أقدمت إسرائيل على أي فعل
غير
ّ
ّ
ألن همجية محيطها تقودها إلى التعامل معه مبنطقه نفسه؛ فالعرب
اخلانة فليس ألنها كذلك ،بل ّ
ال يفهمون إلاّ منطق الق ّوة .مبعنى أن إسرائيل لم تتف ّوق على محيطها بجيشها وتق ّدمها العسكري
أيضا ،بأخالقياتها ،ألنّها إذا ما ارتكبت اً
والتكنولوجي فقط ،إنمّ اً ،
عمل ال-أخالقيًّا يكون ذلك ر ّد
فعل ناب ًعا ،حت ًما ،من نوعية احمليط الذي تعيش فيه.
يش ّكل التأكيد على مفهوم انعدام االستقرار في املِنطقة امتدا ًدا الدعاء لطاملا طرحه قادة إسرائيل،
تعج
وهو أن القضية ال ِفلَسطينية ليست عامل التوتر الوحيد في املِنطقة ،وأن ِمنطقة الشرق األوسط ّ
بالصراعات واخلالفات احلدودية والعرقية واإلقليمية والداخلية 41.وجتسي ًدا لذلك نشر امللحق
االقتصادي لصحيفة هآرتس اً
مقال عن جريدة "اإليكونوميست" البريطانية حتت ُعنوان "مأساة
العرب"ُ ،يظهر أن املجتمعات العربية فشلت في حاضرها وباتت بال مستقبل 42.وإذا كان الواقع
أن األمر األه ّم
العربي – في العقود األخيرة – يدعم مقولة "فشل الدول واملجتمعات العربية" ،إلاّ ّ
وأن هذا الفشل لم يكن حتميًّا أو بنيو ًّيا أو
الذي يتناساه اإلسرائيليون هو دورهم في هذا الفشلّ ،
اً
منزل ،إنمّ ا هو وليد الظروف والتطورات والتحوالت التي م ّرت بها املِنطقة منذ دخول احلداثة
قد ًرا
الغربية إليها.
رغم ك ّل ما تق ّدم ،ميكن القول إن ر ّدة الفعل اإلسرائيلية على الثورات العربية لم تخ ُل من مظاهر
ّ
املبطن أو املعلن .حيث يعتبر إهود يعاري أن الثورات العربية أعادت صياغة العالقة
اإلعجاب
بني املواطن العربي والسلطة .فحتى اندالع الثورات لم يكن العرب في بلدانهم أكثر من رعايا،
وجاءت الثورات العربية لتعبّر عن رفضهم لهذه املعادلة وخرجت اجلماهير العربية مطالبة بحقوق
املواطنة .وللم ّرة األولى في تاريخ العرب احلديث بات العرب في بلدانهم مواطنني ال رعايا 43.كما
موشه د ّيان ،في مر َكز ِ
 .41إهود براك ،محاضرة في ذكرى ِ
موشه د ّيان في جامعة تل-أبيب 11 ،تشرين الثاني https://www. :2012
youtube.com/watch?v=FIbw9eNdshs
 .42املقال االفتتاحي لصحيفة اإليكومنيست" :فقر ،عنف ،وكراهية :العالم العربي مج ّرد فشل" ،احمللق االقتصادي جلريدة هآرتسThe ،
 Marker، 8متوز .2014
 .43إهود يعاري”،التط ّورات األخيرة في الشرق األوسط” ،محاضرة في جامعة بار إيالن في كانون الثاني https://www. :2012
youtube.com/watch?v=83jqLcOUf8M
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اعتبر الـﭘـروفسور شلومو أﭬـينيري ،املدير العا ّم السابق لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،أن الثورات
وإن لم ِ
أن
تأت بالدميقراطية املنشودة – أسقطت مقولة "استثنائية العرب" ،وثبت ّ
العربية – ْ
العرب قادرون على فعل التغيير ،ألنّهم جنحوا – وللم ّرة األولى في تاريخهم احلديث – في إسقاط
44
أنظمة دكتاتورية.

اخلالصة:
مؤس ًسا في تاريخ املِنطقة العربية ،ال نزال
ال يختلف اثنان على أن الثورات العربية تش ّكل حد ًثا
ّ
إن تأثير هذه الثورات امت ّد إلى املجتمع اإلسرائيلي ،الذي خرجت منه
نعيش تداعياته وتبعاته .حتى ّ
حركة االحتجاج االجتماعي في متوز  ،2011مطالبة احلكومة بتحقيق العدالة االجتماعية وإنقاذ
إن
الطبقة الوسطى من االنهيار ،لسبب عبء الضرائب وغالء املعيشة واخلدمة العسكرية .حتى ّ
أهم الشعارات التي ُرفعت خالل حركة االحتجاج كانت “الشعب يريد عدالة اجتماعيه” مستوحي ًة
45
ذلك الشعار من املنتفضني العرب.
خاص في احليّز اإلسرائيلي ،وتع ّددت حولها التفسيرات
استحوذت الثورات العربية على اهتمام
ّ
والتحليالت ،إلاّ أنّها انطلقت جميعها من زاوية السؤال اإلسرائيلي املر َكزي ،وهو ما إذا كانت هذه
أن ا َ
حلراك الثوري اجلماهيري
التحوالت
تصب في صالح إسرائيل أم ال 46.ال ميكن إنكار حقيقة ّ
ّ
الذي اجتاح العالم العربي ،وجناح الثورات الشعبية في إسقاط أنظمة دكتاتورية عاتية ،أثارا اهتمام
ً
منتفضا بهذا الشكل كان مشه ًدا لم يعتَده
أن مشاهدة اإلنسان العربي
املجتمع اإلسرائيلي ،ذلك ّ
خصوصا فيما
أن صعود التيار اإلسالمي كان مبعثًا حقيقيًّا للقلق في إسرائيل،
اإلسرائيليون .إلاّ ّ
ً
يتعلّق مبصر ،الدولة العربية األكبر واأله ّم بالنسبة إليها 47.على الض ّد من احلالة السورية التي ال
تخشى فيها إسرائيل استيالء اإلسالميني على احلكم ،وقد اعتُبر وصول اإلخوان إلى السلطة في
مصر حت ّو اًل خطي ًرا لسبب الترادف والتماثل الفكري والسياسي مع حركة حماس في غزة.
ش ّكل اندالع الثورة السورية نقطة حت ّول في القراءة اإلسرائيلية وتعاملها مع الثورات العربية ،فقد

.44

.45
.46
.47

شلومو أﭬـينيري“ ،الكلمة االفتتاحية” في مؤمتر “أبير” اخلامس الذي ُعقد في آذار https://www.youtube.com/ :2014
watch?v=jbdA47TQJqk
لهرس ،مصدر سابق ،ص.15-16 .
لهرس ،مصدر سابق ،ص.18 .
إفرامي عنبار“ ،التقلّبات في العالم العربي واألمن القومي إلسرائيل” ،إفرامي عنبار (محرر) ،ربيع عربي؟ .تل-أبيب – "يديعوت
أحرونوت" ،2013 ،ص.226 .
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بعثت اً
أن انزالق الثورة السورية
آمال حقيقية لها بانهيار "محور الشر" الذي تقوده طهران .كما ّ
إلى حرب أهلية بدمويتها غير املسبوقة عزّز – من جديد – القناعات اإلسرائيلية حول التف ّوق
األخالقي والقيَمي ،الذي لطاملا ا ّدعت إسرائيل امتيازها به مقابل جيرانها .انعكست هذه النزعة
االستعالئية بشكل واضح في خطاب رئيس احلكومة نتنياهو في الكنيست مطلع عام  ،2014لدى
استقبال رئيس احلكومة الكندية ،حيث قال" :آمل أن تكون هناك برملانات حقيقية ،في سورية
اً
مثل ،فهنا في البرملان – كما رأيت – ك ّل واحد يستطيع التعبير عن رأيه ،ك ّل واحد يستطيع أن
يحتج .هذا ما ال ميكن فعله في دمشق ...ال ميكن فعله في أماكن أخرى،
يتكلّم ،أن يصرخ ،وأن
ّ
أن أصدقاءنا ،عرب إسرائيل،
ألن احل ّرية مكفوله في إسرائيل ،فقط .أستطيع أن أقول إنّني لم أجد ّ
ّ
48
يريدون االنفصال عن دولة إسرائيل ،كلّهم يريدون البقاء هنا وبحقّ  ،وأنا أتف ّهمهم".
أن أكثر ما تخشاه
ُيعتبر متنّي نتنياهو ،وجود برملانات في املِنطقة ،لغ ًوا إعالميًّا ،فيما احلقيقة هي ّ
ألن تعميمها في املِنطقة العربية سيُفقد إسرائيل
إسرائيل هو أن تع ّم الدميقراطية في الوطن العربيّ ،
احملصلة األ ّولية ،رغم
مصادر استعالئها وقواسمها املشتركة مع الغرب .ال تُعتبر الثورات – في
ّ
صعود اإلسالميني وانهيار الدول والتناحر الداخلي ،الذي مزّق املجتمعات العربية – في القراءة
ألن أ ًّيا من الدول العربية لم ت ُعد تش ّكل تهدي ًدا وجود ًّيا إلسرائيل .كما
اإلسرائيلية حت ّو اًل كارثيًّاّ ،
لقص
قصرت املسافة بني إسرائيل واألنظمة امللكية التي وجدت في الثورة السورية فرصة ّ
أنّها ّ
أجنحة إيران املمت ّدة في الوطن العربي.
سيؤ ّدي االنهيار احلاصل في احمليط العربي حت ًما إلى ازدياد النزعة االنعزالية لدى املجتمع
ألن احمليط الذي كانت حتكمه الدكتاتوريات تستشري فيه الفوضى ،وبالتالي ال ب ّد
اإلسرائيليّ ،
إن "جتدير" إسرائيل
من حتصني الذات من خالل جدار
نفسي وآخر ملموس على األرض ،حيث ّ
ّ
هو حتصيل حاصل لفشل مشروع التسوية مع الشعب ال ِفلَسطيني واندالع الثورات العربية وامل ّد
اإلسالمي ،الذي بدأ يأخذ بع ًدا صداميًّا-دمو ًّيا.
خشيت إسرائيل من الثورات العربية بداية األمر ،وتخ ّوفت من تسييس اجلماهير العربية ،متناسية
ألن املواطن العربي ق ّرر ،أخي ًرا ،أن
أن القضية ال ِفلَسطينية كانت الغائب األكبر عن هذه الثوراتّ ،
ّ
يعلن ملله من األيديولوجيات والشعارات واخلطابات اخلشبية ،وأن ُيسمع صوت أنينه ضد
 .48خطاب نتنياهو خالل استقبال رئيس حكومة كندا في الكنيست 20 ،كانون الثاني  .2014شاهد الرابط اآلتيhttps://www. :
youtube.com/watch?v=r9Q1Q93C6qU

مـدى الكرمـل Mada al-Carmel

برنامج دراسات إسرائيل

17

رؤية إسرائيلية للثورات العربية

أن املنحى الذي أخذته
ّ القمع والفقر والتهميش واإلقصاء ،الذي لطاملا أُخمد في أقبية املخابرات .إلاّ ّ
هذه الثورات ،فيما بعد ،جعل إسرائيل الرسمية والشعبية تقتنع مبنطق اآلية القرآنية من سورة
أن تَكرهوا شيئًا وهو خي ٌر لكم" .فإسرائيل التي اتخذت قرا ًرا بعدم التدخّ ل في
البقرة" :وعسى ْ
ما يحدث من حولها ،إلاّ إذا تع ّرضت مصاحلها األمنية للخطر ،لم تكن بحاجة إلى التدخّ ل املباشر
ألن التح ّوالت التي جاء بها ما ُس ّمي "الربيع العربي" لم تكن – بالضرورة – في غير
أو اخلفيّ ،
صالح إسرائيل ،بل أكثر من ذلك ،فقد أفرغت هذه الثورات املِنطقة من دور عربي فاعل ،ولم ِ
تأت
بالدميقراطية ،وفتحت الباب أمام تغيّرات من شأنها إعادة رسم خارطة املِنطقة ،حيث ال يستطع
أحد ،اآلن ،التنبّؤ كيف سيكون تأثيرها على إسرائيل في املستقبل البعيد				 .
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