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مقدمة

ما  وهو  العربية،  الدول  من  عدد  يف  التغيري  وحركات  االنتفا�شات  انطالق  بعد 

مل َتعد ن�شبة االأمن التي كانت ت�شعر بها “اإ�رشائيل” هي  اأطلق عليه “الربيع العربي”، 

نف�شها، خ�شو�شًا اأن تلك االنتفا�شات طالت عدداً من دول اجلوار.

فقد نزلت حركة االحتجاجات ال�شعبية يف الدول العربية، وخ�شو�شًا يف م�رش، 

كال�شاعقة، واعرتف امل�شوؤولون االإ�رشائيليون باأنهم فوجئوا بتوقيتها  “اإ�رشائيل”  على 

االأمريكية من االحتجاجات، وتعاملمُ  االإدارة  “اإ�رشائيَل” موقفمُ  اأربك  وقوتها، كما 

اأ�شفها لرحيل  عن  “اإ�رشائيل”  Barack Obama معها، وعربت  اأوباما  الرئي�ص باراك 

ح�شني مبارك، بعدما اأيقنت اأن م�رش ما بعد ثورة 25 يناير لن تكون مثل ما قبل هذه 

الثورة. 

على  االإ�شالميني  ا�شتيالء  يوؤدي  اأن  اإمكان  من  باخلوف  االإ�رشائيلي  القلق  وامتزج 

دفة ال�شلطة اإىل انهيار اتفاقية ال�شالم مع “اإ�رشائيل”، كما اأن فوز االأحزاب االإ�شالمّية 

يف االنتخابات يمُنظر اإليه على اأّنه حتقيق لـ“�شيناريو الرعب” الذي كان متوقعًا م�شبقًا 

كما يبدو.

وانطالقًا من اأهمية املو�شوع اختارت هيئة التحرير يف مركز الزيتونة اأن تخ�ش�ص 

اإ�شداره الثالث والع�رشين من �شل�شلة تقارير املعلومات لتناول املوقف االإ�رشائيلي من 

ثورة 25 يناير امل�رشية.

منذ  االإ�رشائيلية  امل�رشية  العالقات  على  االأول  الق�شم  يف  ال�شوء  التقرير  ي�شلط 

مرحلة  يف  العالقة  هذه  عن  احلديث  وي�شمل   ،Camp David ديفيد  كامب  اتفاقية 

الق�شم  اإىل احلديث يف  الرئي�ص مبارك، وينتقل  ال�شادات، ومن ثم عهد  اأنور  الرئي�ص 

االإ�رشائيلي معها، وكيف  بعر�ص ملحة عامة عنها، والتفاعل  يناير   25 ثورة  الثاين عن 

اأن التقديرات االإ�رشائيلية ف�شلت يف توقع ح�شول مثل هذه الثورة، كما يبني موقف 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية االإ�رشائيلية، واجتاهات الراأي العام االإ�رشائيلية من اأحداث الثورة.



تقرير معلومات

6 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

واملخاوف  “اإ�رشائيل”،  على  امل�رشية  الثورة  لتاأثري  الثالث،  الق�شم  يف  ويعر�ص 

الو�شع  على  انعكا�شاتها  ويتناول  الثورة،  بعد  ديفيد  كامب  م�شتقبل  من  االإ�رشائيلية 

الع�شكري يف “اإ�رشائيل”، وميزان القوى يف املنطقة. اأما الق�شم الرابع واالأخري فيتناول 

تداعيات الثورة امل�رشية على ال�شيا�شة االإ�رشائيلية جتاه الق�شية الفل�شطينية.
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اأوًل: العالقات الإ�صرائيلية - امل�صرية منذ كامب ديفيد

1. العالقات الإ�صرائيلية - امل�صرية يف عهد ال�صادات:

�شالم  معاهدة  على  التوقيع  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مّت   ،1978/9/17 يف 

التنفيذ يف  با�شم كامب ديفيد، ودخلت حيز  وم�رش، عرفت  “اإ�رشائيل”  تاريخية بني 

االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  ال�شادات  اأنور  امل�رشي  الرئي�ص  �شافح  وقد   ،1979/3/26

Menachem Begin، وذلك برعاية الرئي�ص االأمريكي جيمي كارتر  مناحيم بيجني 

نقطة  االتفاق  هذا  ويمُعّد  االأو�شط،  ال�رشق  يف  جديدة  حقبة  لتبداأ   ،Jimmy Carter

.
1
مف�شلية تغري عندها الواقع اجليو-�شيا�شي يف ال�رشق االأو�شط باأ�رشه

واالتفاقية مق�شومة اإىل وثيقتني: االأوىل تتناول اأ�ش�ص عالقة الكيان االإ�رشائيلي مع 

البالد العربية وم�شتقبل ال�شفة الغربية وقطاع غزة، واأما الثانية فتحدد اأ�ش�ص معاهدة 

ال�شالم بني م�رش والكيان االإ�رشائيلي. وقد ا�شرتجعت م�رش مبوجب هذه االتفاقية اأر�ص 

�شالم  عالقة  اإقامة  على  م�رش  ووافقت  فيها.  قواتها  وجود  ت�شبط  �رشوط  وفق  �شيناء 

، كما ت�شمنت 
2
دائم، وتطبيع العالقات �شيا�شيًا واقت�شاديًا وثقافيًا مع الكيان االإ�رشائيلي

ال�شوي�ص، واالعرتاف مبعابر تريان  ال�شفن االإ�رشائيلية من قناة  املعاهدة ال�شماح مبرور 

اإال  �شيناء  ت�شتعد كامل  فاإن م�رش مل  . ومع ذلك 
3
مائية دولية العقبة كممرات  وخليج 

يف �شنة 1989، عندما ا�شرتجعت منطقة طابا، بعد مماطلة اإ�رشائيلية واإحالة الق�شية من 

.
4
الطرفني اإىل حمكمة الهاي الدولية

ال�شعب  ممثلي  م�شاركة  اإىل  االتفاقية  فقد دعت  الفل�شطيني  بال�شعب  يتعلق  وفيما 

والقطاع،  ال�شفة  يف  فل�شطينيًا  ذاتيًا  حكمًا  واقرتحت  املفاو�شات،  يف  الفل�شطيني 

و“اإ�رشائيل”  واالأردن  م�رش  م�شتقبله(  و�شاأن  )ب�شاأنه  املفاو�شات  يف  ي�شرتك  بحيث 

وممثلون عن ال�شفة والقطاع ي�شمهم يف البداية وفدا م�رش واالأردن. وقد ي�شم الوفد 

فل�شطينيني اآخرين “وفقًا ملا يتفق عليه”؛ اأي مبعنى اأن للكيان االإ�رشائيلي حق رف�شهم 

.
5
اأو قبولهم
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م�رش  بني  ال�رشاع  االإ�رشائيلي،  املنظور  من  تمُنِه،  مل  ديفيد  كامب  اتفاقية  اأن  بيد 

على  ال�رشاع  ا�شتمّر  املعاهدة  توقيع  فبعد  جديداً؛  �شكاًل  منحته  لكنها  و“اإ�رشائيل”، 

الق�شايا، ويف مقدمتها ال�رشاع على املكانة والدور والنفوذ وقدرة  جملة وا�شعة من 

اإىل  ال�رشاع  هذا  اإدارة  يف  “اإ�رشائيل”  وا�شتندت  باملنطقة،  االأحداث  تطور  التاأثري يف 

عوامل قوتها، واأهمها:

تفوقها الع�شكري على م�رش وبقية الدول العربية يف االأ�شلحة التقليدية. 	•

احتكارها ال�شالح النووي يف املنطقة. 	•

ال�شنوي، منذ  الفرد  فيه معدل دخل  الذي يقرتب  املتقدم  و�شعها االقت�شادي   •
نحو عقدين، من معدل دخل نظريه يف اأوروبا.

امتالكها اإرادة �شيا�شية موحدة يف ق�شايا االأمن القومي، وت�شهم املوؤ�ش�شة االأمنية   •
العملية  ظّل  ويف  اأهدافها،  خلف  االإ�رشائيلي  املجتمع  ح�شد  ويف  بلورتها  يف 

اأيديولوجية  و“مقد�شات”  م�شلمات  على  القائمة  االإ�رشائيلية  الديوقراطية 

و�شيا�شية واأمنية.

متتعها بعالقات قوية للغاية مع الواليات املتحدة االأمريكية، حت�شل “اإ�رشائيل”   •
مبوجبها على دعم اأمريكي مهم وحيوي يف املجاالت االقت�شادية والع�شكرية 

.
6
وال�شيا�شية؛ بهدف ا�شتمرار تفوق “اإ�رشائيل” على جميع الدول العربية

وا�شتناداً اإىل عوامل قّوتها هذه، �شعت “اإ�رشائيل” يف العقود االأخرية اإىل التقليل من 

امل�شتقل يف تطور  تاأثريها  العربي واالإقليمي، وتقلي�ص  مكانة م�رش، وتهمي�ص دورها 

االأحداث يف املنطقة، كما حاولت “اإ�رشائيل” فر�ص اأجندتها على م�رش يف ما يخ�ص 

ق�شايا ال�رشاع االأ�شا�شية يف املنطقة، ويف مقدمتها الق�شية الفل�شطينية، مما جعل النظام 

يف م�رش يبدو وكاأنه مرّوج لل�شيا�شة االإ�رشائيلية جتاه هذه الق�شية وق�شايا اأخرى، حتت 

.
اأغطية “الو�شاطة” ومكافحة “االإرهاب” والت�شدي “للتطرف االإ�شالمي”7
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2. العالقات الإ�صرائيلية - امل�صرية يف عهد مبارك:

خا�شت  مبارك،  ح�شني  امل�رشي  الرئي�ص  حكم  من  الثالثني  ال�شنوات  خالل 

“اإ�رشائيل” عّدة حروب منظمة، باالإ�شافة اإىل عدوانها امل�شتمر واملفتوح على ال�شعب 
الفل�شطيني االأعزل، يف املقابل مل تخ�ص م�رش حربًا واحدة والتزمت مبعاهدة ال�شالم 

اآلة  دبلوما�شيًا،  توقف،  اأن  ت�شتطع  ومل  امل�شرتك،  العربي  الدفاع  اتفاقية  على ح�شاب 

القتل االإ�رشائيلية مّرة واحدة، والعدوان االإ�رشائيلي على غزة 2008-2009 كان دلياًل 

.
8
على قدرة “اإ�رشائيل” على حتييد م�رش لي�ص ع�شكريًا فقط، واإمنا دبلوما�شيًا اأي�شًا

واألزمت م�رش نف�شها، مع الدول العربية، مبا عرف باملبادرة العربية لل�شالم، التي 

اأقرتها القمة العربية يف بريوت يف 2002/3/27، وجعلت “ال�شالم خياراً ا�شرتاتيجيًا”، 

.
9
بينما تهربت “اإ�رشائيل” من كل مبادرات الت�شوية الدولية والعربية

وعلى مدار �شنوات حكم مبارك، متيزت العالقات ال�شيا�شية بني م�رش و“اإ�رشائيل” 

اجلنود  مقتل  تعدد  تكراراً  اأكرثها  كان  ج�شامًا،  اأحداثًا  الطرفان  وجتاوز  باال�شتقرار، 

غالب  كان، يف  ما  وهو  االإ�رشائيلي  بالر�شا�ص  امل�شرتكة  احلدود  نقاط  على  امل�رشيني 

.
10

االأحوال، يّر مرور الكرام

النووي  املفاعل  تدمري  من  “اإ�رشائيل”  متكنت  مبارك،  الرئي�ص  حكم  فرتة  ففي 

العراقي “اأوزيراك”، كما وقفت م�رش عاجزة اأمام قيام “اإ�رشائيل” باجتياح لبنان �شيف 

تهديد  �شاأنه  من  عمل  باأي  القيام  الثالثة  االجتياح  اأ�شهر  طوال  ت�شتطع  ومل   ،1982

“اإ�رشائيل”، اأو ال�شغط عليها لالن�شحاب من لبنان، اأو وقف عملياتها الع�شكرية �شده. 
وحدث العجز نف�شه عندما اأجربت احلكومة ال�شهيونية بالتعاون مع الواليات املتحدة 

االأمريكية القوات الع�شكرية ملنظمة التحرير الفل�شطينية على اخلروج من لبنان، بل اإنها 

�شاركت يف رعاية عملية اخلروج.

الفل�شطينية  االنتفا�شة  �شنوات  امل�رشي خالل  النظام  موقف  “اإ�رشائيل”  و�شمنت 

االأوىل، ومل تقلق حكوماتها على م�شاحلها من اأي رد فعٍل ر�شمي م�رشي، على الرغم 
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من االحتجاجات ال�شعبية امل�رشية العارمة، بل م�شت قدمًا يف قتل الفل�شطينيني وتدمري 

امل�رشي  النظام  موقف  يختلف  ومعاملهم وتخريب حياتهم. ومل  بيوتهم وم�شانعهم 

احلاكم يف انتفا�شة االأق�شى الثانية عن موقفه يف االنتفا�شة االأوىل، والذي مل يتجاوز 

الت�شوية  م�شار  ودعم  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  والتعاطف  الدبلوما�شي،  االحتجاج 

ال�شلمية.

كما اأدانت م�رش العدوان االإ�رشائيلية على لبنان يف �شنة 2006، واأكد الرئي�ص مبارك 

داعيًا  متييز،  اأو  تفرقة  بكافة طوائفه دون  للبنان و�شعبه  الداعمة  ا�شتمرار جهود م�رش 

الحرتام ا�شتقالله، و�شيادته، ووحدة اأبنائه، واأرا�شيه، مطالبًا بوقف فوري غري م�رشوط 

 .
11

للعدوان االإ�رشائيلي على �شعب لبنان ومكت�شباته وبنيته االأ�شا�شية

اأما على �شعيد احل�شار االإ�رشائيلي على قطاع غزة، فقد �شعت م�رش لدى احلكومة 

اأوملرت  اإيهود  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  ك�شف  حيث  احل�شار،  لفك  االإ�رشائيلية 

Ehud Olmert النقاب عن اأنه تلقى مكاملة هاتفية من الرئي�ص مبارك، طلب منه فّك 

. واأكد مبارك اأن بالده تبذل 
12

احل�شار عن قطاع غزة، اإال اأن اأوملرت رف�ص طلب مبارك

اأق�شى اجلهد الإنهاء معاناة ورفع اإجراءات العقاب اجلماعي التي تفر�شها “اإ�رشائيل” 

على ال�شعب الفل�شطيني، وقال اإن اأحداً ال يلك املزايدة على م�رش يف دعمها لل�شعب 

.
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الفل�شطيني ال�شامد، وق�شيته العادلة

اأ�شا�شيًا يف تطبيق اتفاقية املعابر، التي وقعها اجلانبان الفل�شطيني  لعبت م�رش دوراً 

واالإ�رشائيلي يف 2005/11/25، على الرغم من اأنها مل تكن طرفًا يف االتفاقية، ويرجع 

على  حما�ص  حركة  �شيطرة  فبعد  غزة.  لقطاع  املحاذي  اجلغرايف  موقعها  اإىل  ذلك 

القطاع يف منت�شف حزيران/ يونيو 2007، وما تبعها من عملية اإغالق كاملة للمعابر، 

وباالأخ�ص معرب رفح، اأ�شبحت ال�شلطات يف م�رش على متا�ص مبا�رش بالتغريات يف داخل 

القطاع. ولذلك �شعى النظام امل�رشي للق�شاء على جتارة االأنفاق، من خالل تدمريها 

لالأنفاق ومطاردة العاملني فيها، واإن�شاء اجلدار الفوالذي، وهو ما يعّده الكثريون من 
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م�شوؤولية  اإبقاء  اإىل  امل�رشية  القيادة  �شعت  كما  احل�شار.  يف  م�شاركة  غزة  قطاع  اأهل 

“اإ�رشائيل” والتزاماتها قائمة جتاه قطاع غزة.

واأدانت القيادة امل�رشية الر�شمية العدوان االإ�رشائيلي على قطاع غزة 2009-2008 

“اإ�رشائيل”  وحّملت  الغيط،  اأبو  اأحمد  اخلارجية  ووزير  مبارك،  الرئي�ص  ل�شان  على 

اأ�شفر عنه  عن قطاع غزة، وحّملتها م�شوؤولية ما  امل�شوؤولة”  “قوة االحتالل  بو�شفها 

العدوان من �شهداء وجرحى. غري اأن املوقف امل�رشي الر�شمي مل يغفل عن توجيه النقد 

اإىل حما�ص؛ حمماًل احلركة م�شوؤولية انهيار التهدئة مع “اإ�رشائيل”، باإطالقها ال�شواريخ 

.
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باجتاه البلدات االإ�رشائيلية املحيطة بغزة

خالل  العالقة بني م�رش و“اإ�رشائيل”  اأبرز معامل وحمددات  اإن  القول  ومن املمكن 

فرتة حكم مبارك مل�رش تتلخ�ص فيما يلي:

ربط تطور العالقات مبوقف “اإ�رصائيل” من ال�سعب الفل�سطيني وعملية ال�سالم مع الدول   •
العربية: مل يقم مبارك طوال فرتة حكمه بزيارة “اإ�رشائيل” اإال مرة واحدة لت�شييع 

جنازة رئي�ص الوزراء االأ�شبق اإ�شحاق رابني Yitzhak Rabin، الذي وقع اتفاقية 

اأو�شلو Oslo Agreement مع الفل�شطينيني، وهذه الزيارة التي مل تتكرر كانت 

تت�شمن ر�شالة اأال وهي تقدير م�رش بقيادة مبارك لدور القادة االإ�رشائيليني الذين 

.
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يتلكون اجلراأة ل�شنع ال�شالم

احرتام  على  “اإ�رشائيل”،  من  اأكرث  رمبا  م�رش،  التعاقدي: حر�شت  ال�سالم  احرتام   •
هذه  يف  الواردة  بااللتزامات  وقبلت  البلدين،  بني  املعقود  التعاقدي  ال�شالم 

الن�شو�ص كما قبلت بها “اإ�رشائيل”، وعند ن�شوء اأزمة طابا يف املرحلة النهائية 

اإىل  اإخالءها، جلاأت م�رش  “اإ�رشائيل”  �شيناء ورف�ص  االإ�رشائيلي من  لالن�شحاب 

التحكيم الدويل، وقبلت “اإ�رشائيل” مببداأ التحكيم الذي انتهى يف �شنة 1988، 

باإقرار حقِّ م�رش يف طابا. وباملثل عندما توترت االأمور يف غزة على حدود م�رش، 
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طلبت م�رش من “اإ�رشائيل” زيادة عدد قوات االأمن على احلدود بني م�رش وغزة، 

ووقعت اتفاقية بني الطرفني حددت عدد هذه القوات وت�شليحها للم�شاعدة يف 

حفظ االأمن على احلدود يف �شنة 2009. ويف جميع االأزمات والظروف ظّلت 

العالقات الر�شمية بني م�رش و“اإ�رشائيل” تخ�شع للتقاليد واالأعراف الدبلوما�شية 

.
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املعروفة

مراعاة اخلطوط احلمراء: وينطبق هذا املعيار على احلالة امل�رشية واحلالة االإ�رشائيلية   •
على حّد �شواء، فالطرفان حري�شان على عدم جتاوز اخلطوط احلمراء يف اإدارة 

عالقاتهما ومعاجلة االأزمات التي متّر بها هذه العالقات.

واملق�شود باخلطوط احلمراء هو عدم الو�شول اإىل املنطقة االأمنية والع�شكرية   

وقوع حرب،  واحتماالت  الت�شليح  باجتاهات  ترتبط  التي  العالقات  هذه  من 

وذلك مل ينع اأو َيحل دون العديد من االحتجاجات على ن�شاطات ع�شكرية، 

اأو اإ�شارة اإىل عمليات ت�شليح، اأو انتقاد احلمالت امل�رشية ب�شاأن ال�شالح النووي 

النووي،  ال�شالح  انت�شار  حظر  ملعاهدة  “اإ�رشائيل”  وان�شمام  االإ�رشائيلي، 

اأن جميع  النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بيد  واإخ�شاع من�شاآتها 

هذه االحتجاجات اأديرت مبنطق االأزمات العابرة، التي ال تقرتب من اخلطوط 

.
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احلمراء، واملنطقة الع�شكرية واالأمنية، وت�شتبعد املواجهة الع�شكرية

الفل�شطينية من  الق�شية  اإىل  تنظر م�رش  الفل�سطينية:  ال�سلمية للق�سية  الت�سوية  عملية   •
القومية  االإقليمي والعربي واالإ�شالمي، ومن خالل م�شوؤولياتها  خالل دورها 

اإقليمية،  كقوة  النوعي  ثقلها  لتعزيز  م�رش  وت�شعى  و�شعبها.  فل�شطني  جتاه 

منذ  ال�شلمي  الت�شوية  م�شار  امل�رشي  النظام  والتزم  جتاهله.  يكن  ال  وكمحور 

ويرى نظام احلكم يف م�رش اأن  اأن عقد اتفاقيات كامب ديفيد مع “اإ�رشائيل”، 

الت�شوية مع “اإ�رشائيل” اأملتها ال�رشورة، وظروف املرحلة، التي ت�شهد اختالاًل 

كبرياً يف موازين القوى ل�شالح “اإ�رشائيل”.
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يف  الفل�شطينية  الت�رشيعية  االنتخابات  يف  حما�ص  فوز  �شكل  حما�س:  فوز   •
وللعديد  ولـ“اإ�رشائيل”  الفل�شطينية،  ال�شلطة  لقيادة  بالغة  �شدمة   ،2006/1/25

من الدول العربية والغربية. ومل ت�شعر القيادة يف م�رش باالرتياح لفوز حما�ص، 

خ�شو�شًا اأنه جاء عقب فوز جماعة االإخوان امل�شلمني يف االنتخابات الت�رشيعية 

التي جرت يف م�رش اأواخر �شنة 2005 بـ 88 مقعداً، اأي 20% من ع�شوية جمل�ص 

ال�شعب امل�رشي. كما خ�شيت ال�شلطات امل�رشية من اأن ينعك�ص فوز حما�ص على 

امل�رشي  اخلارجية  وزير  راأى  حيث  “اإ�رشائيل”،  مع  الفل�شطينية  الت�شوية  م�شار 

اأحمد اأبو الغيط اأن االنتخابات الفل�شطينية اأفرزت واقعًا �شيا�شيًا جديداً، ولكنه 

.
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اأكد اأن احلكومة امل�رشية حترتم اإرادة ال�شعب الفل�شطيني

واأدت �شيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007 اإىل   

االأمني  الوفد  ب�شحب  نف�شه  عن  عربرَّ  ال�شيطرة،  لتلك  معار�ص  م�رشي  موقف 

امل�رشي، واإغالق مقره يف غزة. ثّم قامت م�رش برفع حالة الطوارئ على احلدود 

اإليها، ورحبت على ل�شان وزير خارجيتها  مع غزة خ�شية نزوح الفل�شطينيني 

اإ�شماعيل هنية.  الوطنية برئا�شة  الوحدة  البديلة حلكومة  بحكومة �شالم فيا�ص 

الغربية، ونقلت جريدة  وال�شفة  الف�شل بني قطاع غزة  واأعلنت م�رش رف�شها 

اجلديد غري  بالو�شع  تعرتف  “ال  القاهرة  اأن  موثوق  م�شدر م�رشي  احلياة عن 

الرئي�ص  يف قطاع غزة، واأن هناك دعوة لتجمع عربي يوؤكد �رشعية  ال�رشعي” 

حممود عبا�ص، ويرف�ص التعامل مع دولة م�شتقلة يف قطاع غزة تتزعمها حركة 

.
19

حما�ص، مع تلويح بعزلها اإقليميًا

قطاع  على  ال�شامل  احل�شار  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  فر�شت  غزة:  ح�سار   •
الدولية والتجارية،  املعابر  اإغالق جميع  اإىل  2007/6/15، و�شارعت  غزة منذ 

واأ�شبح �شكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 1.5 مليون يف �شجن كبري حما�رش 

تراأ�ص  التي  غزة وحركة حما�ص،  قطاع  �شكان  يكن  ومل   .
20ً

وبحرا وجواً  براً 

احلكومة يف القطاع، ِليمُربِّئا احلكومة امل�رشية من تداعيات احل�شار، كما بدت 
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وذلك  املعابر،  واإغالق  غزة  ح�شار  يف  اأ�شا�شي  طرف  وكاأنها  امل�رشية  القيادة 

قطاع  يف  املحا�رش  الفل�شطيني  ال�شعب  مع  التما�ص  خط  على  وقوعها  ب�شبب 

اأهايل  . وقد دعا 
21

امل�شوؤولية عن معرب رفح احلدودي من جانبها غزة وتوليها 

التحرك،  اإىل  امل�رشيَة  احلكومَة  مراراً  غزة  يف  الفل�شطينية  واحلكومة  القطاع 

وحتمل م�شوؤولياتها جتاه �شكان القطاع الذين “يتعر�شون ملوت بطيء”.

مراعاة احل�سا�سية ال�سعبية: يرتبط هذا املعيار بفهم عموم امل�رشيني لعملية ال�شالم   •
واملعاهدة مع “اإ�رشائيل”، ذلك الفهم الذي اقت�رش على اإنهاء احلروب بني م�رش 

جرائمهم  جتاهل  اأو  لالإ�رشائيليني،  وامل�شاعر  القلوب  فتح  ولي�ص  و“اإ�رشائيل”، 

يف حقِّ امل�رشيني والعرب وال�شعب الفل�شطيني، واحلال اأن امل�رشيني اأدركوا اأن 

العالقات مع االإ�رشائيليني يجب اأن تقت�رش على العالقات الر�شمية، ويف احلدود 

الدنيا للمعاهدات والربوتوكوالت.

ال  بطريقة  “اإ�رشائيل”  مع  العالقات  اإدارة  امل�رشي  النظام  حاول  هنا  من   

تخرج بها عن منطق ومتطلبات هذين احلّدين، وذلك مع بع�ص اال�شتثناءات، 

م�رش  بني  املوقعة   Qualifying Industrial Zones  )QIZ( الكويز  كاتفاقية 

الغاز  من  جزء  ت�شدير  واتفاقية   ،2004 �شنة  و“اإ�رشائيل”  املتحدة  والواليات 

امل�رشي لـ“اإ�رشائيل” املوقعة �شنة 2005. واأ�شبح ال�شالم بني م�رش و“اإ�رشائيل” 

.
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مبثابة �شالم ال�رشورة، اأي اتقاء احلرب والعدوان وجتنب اآثارهما

من  كل  و�شعت  و“اإ�رصائيل”:  م�رص  قبل  من  املتحدة  الوليات  مع  العالقات  مراعاة   •
املتحدة  الواليات  مع  بعالقاتهما  االحتفاظ  باعتبارهما  و“اإ�رشائيل”،  م�رش 

وا�شنطن  اأن  وباعتبار  بينهما،  ال�شالم  راعية  االأقل،  على  باعتبارها،  االأمريكية 

كانت  واإن  البلدين،  لكال  واملالية  واالقت�شادية  الع�شكرية  امل�شاعدات  تقدم 

العالقة،  هذه  طبيعة  على  النهائية  املح�شلة  يف  تتوقف  متفاوتة،  بدرجات 

حر�ص  كذلك  و“اإ�رشائيل”.  م�رش  من  كل  بها  تتمتع  التي  واحلظوة  واملكانة، 
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الطرفان على اأخذ مواقف و�شيا�شات الواليات املتحدة يف املنطقة حمل االعتبار، 

.
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خا�شة اإزاء عملية ال�شالم يف ال�رشق االأو�شط

“اإ�رشائيل”  مع  العالقات  ملف  م�رش  تدير  والإ�سالمي:  العربي  بالعامل  م�رص  عالقة  	•
اأن ملف العالقات مع  الثنائية، فم�رش ترى  اأو�شع من جمرد العالقات  يف دائرة 

واإذا  والتوازن،  واحلذر  احلر�ص  تقت�شي  خا�شة  بح�شا�شية  يتميز  “اإ�رشائيل” 
كان من ال�شحيح اأن هذه العالقة مع “اإ�رشائيل” تدار وفق اعتبارات امل�شلحة 

الوطنية امل�رشية يف املقام االأول، فاإن هذه امل�شلحة الوطنية تنخرط يف منظور 

العربي والعامل  العامل  �شامل مل�شالح م�رش عامة وعالقاتها اخلارجية خا�شة مع 

.
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االإ�شالمي ملا مل�رش من مكانة وتاأثري يف هاتني الدائرتني

على �شوء ذلك تتميز اإدارة العالقات مع “اإ�رشائيل” باحلذر واحلر�ص وعدم االندفاع 

تكون  اأن  على  م�رش  حتر�ص  ثم  ومن  االإ�رشائيلي،  اجلانب  ملطالب  ال�رشيعة  التلبية  اأو 

العالقات مع “اإ�رشائيل” جمرد عالقات عادية حمدودة بال�شقف القانوين والدبلوما�شي 

اأن تربط بني املطالب االإ�رشائيلية لتطوير  املتعارف عليه بني الدول، كما حتر�ص على 

العالقات ب�رشوط �شيا�شية تخ�ّص االأداء االإ�رشائيلي وال�شيا�شات االإ�رشائيلية جتاه عملية 

مع  العالقات  االأحيان  من  الكثري  يف  وتوظف  الفل�شطيني،  ال�شعب  وحقوق  ال�شالم 

“اإ�رشائيل” لتو�شيل وجهة النظر العربية والفل�شطينية عرب القنوات الر�شمية.

من ناحية اأخرى، فاإن م�رش، بلد االأزهر ال�رشيف، تربطها بالعامل االإ�شالمي روابط 

اإىل  باالإ�شافة  تنطوي  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  االأهمية، وتدرك  بالغة  تنظيمية و�شيا�شية 

بعدها العربي القومي والفل�شطيني على بمُعدٍ اإ�شالمي وا�شح ال لب�ص فيه، خا�شة فيما 

الق�شايا  �شاماًل الأخذ هذه  ي�شتلزم منظوراً  بالقد�ص وامل�شجد االأق�شى، وهو ما  يتعلق 

العربية  الدول  اأو بني  وفل�شطني،  “اإ�رشائيل”  �شواء بني  ال�شالم  اإزاء عملية  يف االعتبار 

و“اإ�رشائيل”.
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ال�شالم، وهذا  تتم�شك يف احلفاظ على معاهدة  كل هذا وغريه، يجعل م�رش 

ميطال  يورام  اأعدها  اإ�رشائيلية  درا�شة  يف  وجاء  مبارك،  حقبة  به  ات�شمت  ما 

االأو�شط  ال�رشق  لدرا�شات  هرت�شوغ  حاييم  مركز  رئي�ص   ،Yoram Meital

 The Chaim Herzog Center for Middle East Studies and والدبلوما�شية 

Diplomacy بجامعة بن جوريون Ben-Gurion University يف بئر ال�شبع اأّن التزام 

اأوقات االأزمات  النظام امل�رشي باحلفاظ على اتفاق ال�شالم وا�شح وعلني، حتى يف 

يف  النظر  اإعادة  ب�رشورة  تنا�شده  التي  الدعوات  نهائيًا  مبارك  الرئي�ص  رف�ص  الع�شيبة 

اإ�رشائيلية، واأكرب دليل  اأية عمليات عدوانية  التزامات بالده جتاه اتفاق ال�شالم، عقب 

على ذلك موقف م�رش عقب اندالع االنتفا�شة الثانية )2000/9/28(، وخالل العدوان 

الذي �شنته “اإ�رشائيل” على قطاع غزة )2009-2008(. 

وقال اأي�شًا اإن ال�شيا�شة امل�رشية الداخلية واخلارجية يف العقود الثالثة االأخرية ترتكز 

على التحالف اال�شرتاتيجي مع الواليات املتحدة االأمريكية، واملحافظة على ال�شالم مع 

“اإ�رشائيل”، الأن �شّناع القرار يف القاهرة يرون اأن احلفاظ على التحالف مع وا�شنطن، 
.

25
واحلفاظ على ال�شالم مع “اإ�رشائيل”، يعطيانها املجال حللِّ امل�شاكل الداخلية
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ثانيًا: ثورة 25 يناير

1. ملحة عامة عن الثورة امل�صرية:

الغ�شب  “يوم  حتّول  اأن  بعد   2011/1/25 يف  امل�رشية  االحتجاجات  انطلقت 

اإىل  االنرتنت  �شبكة  على  حزبيني  غري  معار�شون  وجهها  دعوة  جمّرد  من  امل�رشي”، 

حركة احتجاج مل تعرفها م�رش منذ �شنوات طويلة، حيث خرج االآالف اإىل �شوارع 

يف  مبارك،  ح�شني  بالرئي�ص  باالإطاحة  للمطالبة  تظاهرات  يف  املدن  وكربى  القاهرة 

وقت بدا اأن االحتجاجات مفتوحة على احتماالت الت�شعيد، بعدما اأ�رشرَّ املتظاهرون 

اإنهاء حتركهم، وكانت  اإىل  امل�رشية  ال�شلطات  ال�شارع، متحدين دعوة  البقاء يف  على 

قمُّدر  التحرير، حيث  القاهرة، وحتديداً يف ميدان  التظاهرات قد خرجت يف  اأ�شخم 

.
26

عدد امل�شاركني باأربعني اإىل خم�شني األفًا

نظيف  اأحمد  يراأ�شها  التي  احلكومة  من  مبارك  الرئي�ص  طلب   2011/1/28 ويف 

�شفيق  اأحمد  الفريق  املدين  الطريان  وزير  كلف   2011/1/29 ويف  با�شتقالتها،  التقدم 

، وعنّي مدير املخابرات العامة اللواء عمر �شليمان 
27

بت�شكيل احلكومة امل�رشية اجلديدة

.
نائبًا له، بعد اأن ظّل املن�شب �شاغراً منذ تويل مبارك احلكم يف �شنة 281981

ويف 2011/2/10 انعقد املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة امل�رشية يف غياب الرئي�ص 

مبارك، واأعلن البيان رقم واحد، وقرر االنعقاد ب�شكل دائم ملتابعة االأو�شاع يف م�رش. 

كما اأعلن مبارك اأنه قام بتفوي�ص �شلطاته لنائبه عمر �شليمان وفق ما يحدده الد�شتور، 

واأنه لن يرت�شح لفرتة رئا�شية جديدة، كما طلب من جمل�ص ال�شعب تعديل خم�ص مواد 

من الد�شتور هي 76 و77 و88 و93 و198، وتقدم بطلب الإلغاء مادة �شاد�شة هي املادة 

179 مبا يفتح الباب اأمام اإلغاء قانون الطوارئ. 

وتعهد مبارك بتهيئة الظروف الإجراء انتخابات رئا�شية نزيهة، وقّدم اعتذاره الأهايل 

اأن دماء ال�شحايا لن ت�شيع هدراً، و�شيحا�شب امل�شوؤولني  �شحايا املظاهرات، موؤكداً 

.
29

عن العنف، واأعلن اأنه ال يقبل اإمالءات من اخلارج
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رئي�ص  من�شب  عن  وتخليه  مبارك،  تنحي  �شليمان  عمر  اأعلن   2011/2/11 ويف 

كما   .
30

البالد �شوؤون  باإدارة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وتكليفه  اجلمهورية، 

اأعلن اجلي�ص بيانه رقم 2 و3، �شدد فيهما على اأن اإنهاء حالة الطوارئ يتم فور انتهاء 

الظروف احلالية، و�شمان اإجراء انتخابات رئا�شية حرة، واأكد على اأنه لي�ص بدياًل عن 

.
31

ال�رشعية التي يرت�شيها ال�شعب امل�رشي، الذي اأطاح بنظام مبارك

بكافة  التزامه  فيه  اأعلن  الرابع،  بيانه  امل�رشي  اجلي�ص  اأ�شدر   2011/2/12 ويف 

املعاهدات التي وقعتها م�رش، كما نا�شد امل�رشيني التعاون مع ال�رشطة، واأكد اأنه يتطلع 

ل�شمان االنتقال ال�شلمي لل�شلطة يف م�رش، كما كلف احلكومة امل�رشية القائمة بت�شيري 

 .
32

االأعمال حتى ت�شكيل اأخرى

بيانه اخلام�ص،  اأ�شدر املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة امل�رشية   2011/2/13 ويف 

اإنهاء  يتم  حتى  اأو  اأ�شهر،  �شتة  ملدة  موؤقتة  ب�شفة  البالد  حكم  �شيتوىل  اأنه  فيه  اأعلن 

انتخابات الربملان مبجل�شيه، وانتخابات رئا�شة اجلمهورية، معلنًا يف البيان ذاته تعطيل 

العمل بالد�شتور، وحل جمل�شي ال�شعب وال�شورى، وت�شكيل جلنة لتعديل بع�ص مواد 

رئي�شه  اأن  املجل�ص  اأعلن  كما  ال�شعب.  من  عليها  اال�شتفتاء  �رشوط  وحتديد  الد�شتور، 

�شيتوىل متثيله اأمام كافة اجلهات يف الداخل واخلارج، واأكد على اأن للمجل�ص احلّق يف 

.
33

اإ�شدار مرا�شيم بقوانني خالل الفرتة االنتقالية التي يتوىل فيها حكم البالد

بينما  قتياًل،   846 كان  امل�رشية  الثورة  �شحايا  عدد  فاإن  الر�شمية  للمح�شلة  وفقًا 

.
34

جرح االآالف

ويف 2011/2/18، جتمع نحو ثالثة ماليني م�رشي مبيدان التحرير لالحتفال بجمعة 

. ويف 2011/2/24 قدمت حكومة اأحمد �شفيق اعتذاراً لل�شعب امل�رشي عن 
35

الن�رش

. ويف 2011/3/3 
36

االأخطاء املرتاكمة التي مّت ارتكابها يف حّقه طوال ال�شنوات املا�شية

25 يناير، واأعلن  ا�شتجاب املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة ملطلب رئي�شي من ثورة 

الوزراء، وتكليف ع�شام �رشف بت�شكيل احلكومة  اأحمد �شفيق، رئي�ص  ا�شتقالة  قبول 

.
37

اجلديدة
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التعديالت  التي اقرتحتها جلنة  التعديالت  2011/3/19 جرى اال�شتفتاء على  ويف 

يف  اال�شتفتاء  على  امل�رشفة  العليا  الق�شائية  اللجنة  واأعلنت  امل�رشية،  الد�شتورية 

الذين  امل�رشيني  من   %77.2 اأن  اأظهرت  لال�شتفتاء  النهائية  النتائج  اأن   2011/3/20

.
38

�شاركوا يف الت�شويت اأيدوا التعديالت اجلديدة للد�شتور

الوطني  احلزب  حلرَّ  م�رش  يف  العليا  االإدارية  املحكمة  قررت   2011/4/16 ويف 

الديوقراطي، الذي كان يراأ�شه مبارك، وكذلك ت�شفية اأموال احلزب واأمالكه، واإعادة 

باأحداث  املعنية  احلقائق  تق�شي  جلنة  اأعلنت  كما   ،
39

الدولة ملكية  اإىل  مقراته  جميع 

.
40

الثورة يف 2011/4/19 اأن مبارك هو املتهم االأول بجرائم قتل املتظاهرين اأثناء الثورة

انتخابات  اأول  2011/11/28 و2012/1/11 جرت  بني  ما  املمتدة  الفرتة  وخالل 

م�رشية بعد ثورة 25 يناير، ويف 2012/1/21 اأعلن امل�شت�شار عبد املمُعّز اإبراهيم، رئي�ص 

اللجنة العليا لالنتخابات امل�رشية، النتائج النهائية النتخابات جمل�ص ال�شعب امل�رشي، 

االإخوان  جماعة  اأ�ش�شته  الذي  والعدالة،  احلرية  حزب  ح�شول  النتائج  اأبرز  وكانت 

امل�شلمني، على 235 مقعداً، بن�شبة 47.2% من املقاعد، يليه حزب النور بـ 123 مقعداً، 

الثالث، بح�شوله  املركز  الوفد اجلديد  املقاعد، واحتل حزب  24% من جملة  بن�شبة 

على 38 مقعداً، وفاز ائتالف الكتلة امل�رشية بـ 31 مقعداً... وبلغ عدد االأحزاب املمثلة 

؛ كما يو�شح اجلدول التايل:
41

يف املجل�ص 15 حزبًا

جدول رقم (1): النتائج النهائية لنتخابات جمل�س ال�سعب امل�رصي 2012-2011

عدد املقاعداحلزب

235حزب احلرية والعدالة

123حزب النور

38حزب الوفد

31ائتالف الكتلة امل�رصية

71بقية الأحزاب وامل�ستقلون

498املجموع
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مّت   ،2012/2/22-1/29 ال�شورى على مرحلتني، ما بني  انتخابات جمل�ص  اأمُجريت 

الرئي�ص  املتبقية  املقاعد  يمُعنِيّ  بينما   ،264 الـ  املجل�ص  مقاعد  من  مقعداً   180 انتخاب 

الذي �شكله حزب احلرية  التحالف  الرئا�شية، وت�شدر  اإجراء االنتخابات  املقبل، بعد 

58.3%، فيما جاء حتالف حزب  بن�شبة  105 مقاعد،  والعدالة امل�شهد بح�شوله على 

النور يف املركز الثاين بعد ح�شوله على 46 مقعداً، بن�شبة 25%، وجاء حزب الوفد يف 

املركز الثالث بعد ح�شوله على 14 مقعداً، بن�شبة 7.7%، وفاز ائتالف الكتلة امل�رشية 

؛ كما يو�شح اجلدول التايل:
بثمانية مقاعد بن�شبة 42%4.4

جدول رقم (2): النتائج النهائية لنتخابات جمل�س ال�سورى امل�رصي 2012

عدد املقاعداحلزب

105حزب احلرية والعدالة

46حزب النور

14حزب الوفد

8ائتالف الكتلة امل�رصية

7باقي الأحزاب وامل�ستقلون

180املجموع

د�شتورية  بعدم  م�رش  يف  العليا  الد�شتورية  املحكمة  ق�شت   ،2012/6/15 ويف 

انتخابات جمل�ص ال�شعب، واأكدت اأن تكوين املجل�ص بكامله باطل منذ انتخابه، كما 

ال�شيا�شية املعروف با�شم العزل  ق�شت املحكمة بعدم د�شتورية قانون مبا�رشة احلقوق 

قال �شامي مهران، رئي�ص االأمانة العامة ملجل�ص ال�شعب،  . ويف 2012/6/16 
43

ال�شيا�شي

القوات  االأعلى ملجل�ص  الرئي�ص  تلقت خطابًا من حممد ح�شني طنطاوي،  االأمانة  اإن 

الد�شتورية  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك  الربملان،  حل  على  ين�ص  امل�رشية،  امل�شلحة 

.
44

العليا

الرئا�شية  االنتخابات  من  االأوىل  اجلولة  اإجراء  مّت   2012/5/24-23 يومي  ويف 

امل�رشية، والتي مل ي�شتطع اأي من املر�شحني الثالثة ع�رش ح�شم املعركة ل�شاحله، وجرت 
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جولة االإعادة يومي 16-2012/6/17 بني حممد مر�شي، مر�شح حزب احلرية والعدالة، 

واأحمد �شفيق، اآخر رئي�ص وزراء يف عهد مبارك، ويف 2012/6/24 اأعلنت اللجنة العليا 

اللجنة  رئي�ص  �شلطان،  فاروق  اأعلن  حيث  الرئا�شية،  االنتخابات  نتيجة  لالنتخابات 

من   %51.73 ن�شبة  على  ح�شوله  بعد  مر�شي  حممد  فوز  الرئا�شية،  لالنتخابات  العليا 

.
اإجمايل عدد االأ�شوات، بينما ح�شل اأحمد �شفيق على ن�شبة 45%48.27

ال�شعب  جمل�ص  بعودة  جمهوريًا  قراراً  مر�شي  الرئي�ص  اأ�شدر   ،2012/7/8 ويف 

جمل�ص  فاإن  للقرار  ووفقًا  اخت�شا�شاته،  كل  وممار�شة  جل�شاته  وعقد  للعمل،  امل�رشي 

ال�شعب  ملجل�ص  مبكرة  انتخابات  �شتجري  القانونية، حيث  مدته  يكمل  لن  ال�شعب 

خالل �شتني يومًا من تاريخ موافقة ال�شعب على الد�شتور اجلديد، واالنتهاء من قانون 

الد�شتورية  املحكمة  ق�شت  مر�شي  الرئي�ص  اإعالن  من  يومني  وبعد   .
46

ال�شعب جمل�ص 

.
47

امل�رشية بوقف تنفيذ قرار عودة جمل�ص ال�شعب لالنعقاد

2. التفاعل الإ�صرائيلي مع ثورة 25 يناير: 

اأ. الثورة امل�صرية وف�صل التقديرات الإ�صرائيلية:

�شاد اال�شطراب االأو�شاط االإ�رشائيلية عندما اندلعت ثورة 25 يناير امل�رشية، واأثار 

اندالعها جداًل وا�شعًا يف “ اإ�رشائيل”، دار حول ف�شل اأجهزة اال�شتخبارات االإ�رشائيلية 

يف  توقع الثورة، ال �شّيما اأن رئي�ص جهاز اال�شتخبارات الع�شكرية االإ�رشائيلية )اأمان( 

 Aviv كوخايف  اأفيف   The Directorate of Military Intelligence )Aman(

يف   Knesset للكني�شت  التابعة  واالأمن  اخلارجية  جلنة  اأمام  اأكد  قد  كان   Kochavi

2011/1/25، اأي يف اليوم الذي بداأت فيها االحتجاجات �شّد نظام مبارك، اأن النظام 

خطر  وال  يوجد  م�رش،  يف  احلكم  ا�شتقرار  على  خ�شية  توجد  وال  م�شتقر،  يف  م�رش 

فيه  مبا  منظمة  حركة  امل�شلمني  االإخوان  جماعة  اأن  يرى  ال  اأنه  على  م�شرياً   يتهدده، 

اإ�رشائيلية رفيعة  ا�شتخباراتية  اأكدت م�شادر  . كما 
48

الكفاية لكي ت�شتويل على احلكم

امل�شتوى جلريدة معاريف Maariv يف 2011/1/26 اأن م�رش لي�شت كتون�ص اأو لبنان، 

.
49

واأن النظام فيها م�شتقر وال خوف عليه من تكرار التجربة التون�شية
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ويف ال�شياق ذاته، قال الرئي�ص ال�شابق جلهاز اال�شتخبارات الع�شكرية االإ�رشائيلية 

اأهارون زئيفي فرك�ص Aharon Zeevi-Farkash: اإن من ال�شعب معرفة تطّور االأمور 

التي  ال�شلطة والقوة  لديه  امل�رشي  اإن احلكم  القول  “يكن  تتجه م�رش، لكن  اأين  واإىل 

تخّوله مواجهة اال�شطرابات الداخلية”، م�شرياً اإىل اأن “امل�شاألة تتعلق بكيف يكن اأن 

يقل�ص النظام ب�رشعة حجم املواجهات القائمة، اإذ متلك القاهرة القدرة على املواجهة 

.
مبا لديها من اأجهزة اأمنية وا�شتخبارية مركزة على الداخل”50

والوزير  االإ�رشائيلي،  الوزراء  رئي�ص  نائب   ،Dan Meridor مريدور  دان  اأن  اإال 

فرباير  �شباط/  يف  اأكد  النووية،  الطاقة  جلنة  وعن  اال�شتخبارية  االأجهزة  عن  امل�شوؤول 

مبارك،  نظام  �شّد  ال�شعبية  باالحتجاجات  فوجئت  االإ�رشائيلية  املخابرات  اأن   2011

. وطالب النائب بالكني�شت اإيتان كابل Etan Kabel من اللجنة اال�شتثنائية 
51

وحجمها

يف  اال�شتخبارات  اأجهزة  اإخفاقات  لبحث  طارئة  جل�شة  عقد  اال�شتخبارات  لق�شايا 

تقييمات  من  مذكرته  يف  كوخايف  قدمه  ما  “ت�شادف  وقال:  امل�رشية،  بالثورة  التنبوؤ 

ويلزمنا  و�شاغط  مقلق  اأمر  هذا  توقعاته،  يحدث عك�ص  اأيام  وبعد  م�رش،  بخ�شو�ص 

ح�شاب الذات واالإمعان واإعادة التفكري”. كما طالبت معاريف بت�شكيل جلنة حتقيق 

بن  ميخائيل  بالكني�شت  النائب  ودعا   .
52

اال�شتخبارات منظومة  وعمل  اأداء  لفح�ص 

 Benjamin Netanyahu Michael Ben-Ari رئي�ص احلكومة بنيامني نتنياهو  اآري 

.
53

لفتح حتقيق داخلي يف جهاز اال�شتخبارات الذي ف�شل مرة تلو االأخرى

2011/1/28 و�شف  االأمريكية يف   Time Magazine التامي  مقابلة مع جملة  ويف 

وزير اإ�رشائيلي ع�شو يف املجل�ص الوزاري امل�شغر ل�شوؤون االأمن، طلب عدم ذكر ا�شمه، 

االأحداث يف م�رش باأنها زلزال يف ال�رشق االأو�شط، غري اأنه قال اإن “اإ�رشائيل” تعتقد اأن 

.
54

النظام �شوف يتغلب على املظاهرات، واأن مبارك �شوف يظّل على راأ�ص ال�شلطة

 ،Zvi Mazel من جهته، توقع ال�شفري االإ�رشائيلي ال�شابق يف القاهرة ت�شفي مازئيل

اأن يتمكن نظام مبارك من ال�شيطرة على ال�شارع امل�رشي، ولكنه اأكد اأن مبارك انتهى، 

نائب  م�رش  يقود  اأن  مازئيل  وتوقع  ال�شيا�شية،  وقوته  تاأثريه  خ�رش  فقد  بقي،  لو  حتى 
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الرئي�ص عمر �شليمان نحو االنتخابات، م�شدداً على اأنه “اأف�شل خيار الإ�رشائيل”. غري 

اأنه اأكد اأن الثورة امل�رشية كانت قادمة ال حمالة، م�شتغربًا، يف الوقت نف�شه، اأن اجلميع 

.
55

عرّب عن املفاجاأة من اندالعها

التابعة  واالأمن  اخلارجية  جلنة  رئي�ص   ،Shaul Mofaz موفاز  �شاوؤول  ودافع 

اإفادة  عن  بعد،  فيما  لكاديا  رئي�شًا  اأ�شبح  والذي  ال�شابق،  الدفاع  وزير  للكني�شت، 

كوخايف، م�شدداً، يف مقابلة مع اإذاعة اجلي�ص االإ�رشائيلي، على اأنه من ال�شابق الأوانه 

يف  موفاز  و�شع  م�رش،  يف  التطورات  �شوء  وعلى   .
56

انتهى مبارك  نظام  اإن  القول 

خّل�شها يف  الو�شع يف م�رش،  اإليه  يوؤول  قد  ملا  متوقعة  �شيناريوهات  2011/2/1، عدة 

:
57

االآتي

اأن يمُ�رّش مبارك على كبح “اأعمال ال�شغب” ووقفها، الأنها تفتقر لقيادة منظمة  	•
توجههم ب�شكل من�ّشق، ويف حال حدوث ذلك، �شيتطلع الإجراء انتخابات يف 

اأيلول/ �شبتمرب 2011، وهو “ال�شيناريو املف�شل لدى اإ�رشائيل”، على حّد تعبري 

موفاز.

بقاء اجلي�ص امل�رشي حمافظًا على موقفه بعدم مواجهة املتظاهرين، االأمر الذي  	•
يلمح اإىل اإمكانية �شيطرة اجلي�ص على مقاليد احلكم يف م�رش.

تقدمي مبارك ال�شتقالته، و�شيطرة جماعة االإخوان امل�شلمني على احلكم، االأمر  	•
الذي تنظر اإليه “اإ�رشائيل” على اأنه “مبعث قلق وتهديد بالن�شبة لها”.

يف  املخت�ص  الباحث   ،Uri Ben-Joseph جوزف  بن  يوري  توقع  جانبه،  ومن 

نحو  االأمور  “تتجه  اأن  حيفا،  جامعة  يف  الدولية  والعالقات  اال�شتخبارات  �شوؤون 

�شيمُبقي  الذي  اجلي�ص،  يد  �شتكون يف  االأوراق  اأن جميع  اإال  مبارك وعائلته،  تهمي�ص 

على التعاون االأمني مع اإ�رشائيل �شّد اجلماعات االإرهابية واإيران”، م�شرياً اإىل اأن “م�رش 

برف�ص  يخاطر  لن  معتدل،  تيار  هناك  امل�شلمني،  االإخوان  بني  وحتى  اإيران،  لي�شت 

.
اتفاقات ال�شالم مع اإ�رشائيل”58
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 Aluf Benn األوف بن Haaretz واأ�شار ال�شحفي االإ�رشائيلي يف جريدة هاآرت�ص

:
59

اإىل اأن ف�شل “اإ�رشائيل” يف توقع الثورة امل�رشية، يعود لعدة اأ�شباب، اأهمها اأن

النظام يف  اأن  يعتقدون  االإ�رشائيلية كانوا  املوؤ�ش�شات  العربية يف  ال�شوؤون  خرباء  	•
م�رش قوي، واملعار�شة �شعيفة.

االأجهزة االأمنية االإ�رشائيلية، خف�شت من ر�شدها ملا يجري يف م�رش، منذ توقيع  	•
معاهد كامب ديفيد لل�شالم يف 1979/3/26، وركزت جهودها على ال�شاحة 

الفل�شطينية، وال�شاحة اللبنانية، وال�شاحة االإيرانية.

االأجهزة االأمنية االإ�رشائيلية تبنت وجهة نظر االأجهزة االأمنية امل�رشية، التي ترى  	•
ا�شتقرار النظام يف القاهرة.

، نفى 
60Ipcha Misstabra رئي�ص دائرة اإيفخا مي�شتابرا ،Erez غري اأن العميد اإيرز

اأن يكون جهاز اال�شتخبارات الع�شكرية االإ�رشائيلية قد ف�شل يف توقع الثورة امل�رشية، 

يف   Yedioth Ahronoth اأحرونوت  يديعوت  جريدة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  وقال 

2011/10/14: اإن “هذا لي�ص �شحيحًا، كان لدى �شعبة اال�شتخبارات الع�شكرية تقدير 

.
كهذا، وحتى اأنه مّت ا�شتعرا�شه اأمام القيادة”61

با�رشت اأجهزة اال�شتخبارات االإ�رشائيلية بهيكلة منظومتها من جديد، ب�شكل يتالئم 

مع احلراك اجلماهريي، و�شاحات الن�شال، واملعارك التي ي�شنها ال�شباب العرب على االأنظمة 

 ،Yuval Diskin دي�شكن  يوفال  قال  حيث  االجتماعي؛  التوا�شل  �شبكات  على 

اإن   ،Israel Security Agency—ISA )Shabak( )رئي�ص جهاز االأمن العام )ال�شاباك

اإحداث  يف  ت�رشع  اأ�شبحت  االجتماعي  والتوا�شل  االإنرتنت  و�شبكة  التكنولوجيا 

تغيريات �شيا�شية واجتماعية يف بع�ص الدول، وعليه فاإن قواعد اللعبة قد تغريت، كا�شفًا 

النقاب عن تخ�شي�ص جهاز اال�شتخبارات 20% من طواقمه للعمل يف ق�شم املعلومات 

.
62

والتكنولوجيا
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ب. موقف املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية الإ�صرائيلية:

2011/1/28 من الوزراء  طلب مكتب بنيامني نتنياهو يف  مع بداية الثورة امل�رشية 

ما يح�شل يف  ب�شاأن  االإعالم  اإىل و�شائل  التحدث  الر�شميني عدم  الناطقني  ومن كافة 

التطورات يف  يتابع مع وزارة اخلارجية، عن كثب  اأنه  اأعلن  م�رش، وكان املكتب قد 

م�رش، وقالت هاآرت�ص اإن اخلارجية االإ�رشائيلية جتري مباحثات تقييم للو�شع كل ب�شع 

مع  حتدث   Avigdor Lieberman ليربمان  اأفيجدور  اخلارجية  وزير  واأن  �شاعات، 

ال�شفري االإ�رشائيلي يف القاهرة يت�شحاق ليفانون Yitzhak Levanon من اأجل �شماع 

.
63

تقديراته

وقال نتنياهو يف اجلل�شة احلكومية �شباح 2011/1/30، اإن ال�شالم بني “اإ�رشائيل” 

العالقات  ا�شتمرار  هو �شمان  “اإ�رشائيل”  �شنة، واأن هدف  وم�رش م�شتمر منذ ثالثني 

بني البلدين، م�شيفًا اأن “اإ�رشائيل” تتابع التطورات يف م�رش واملنطقة، واأنه يبذل جهده 

. ونقلت اإذاعة اجلي�ص االإ�رشائيلي عن م�شادر 
64

للحفاظ على اال�شتقرار واالأمن فيهما

رفيعة يف مكتب نتنياهو قولها اإن قلقًا كبرياً ي�شود دوائر �شنع القرار يف تل اأبيب، يف 

النظام يف م�رش كاماًل،  تغيري  اإ�رشار وا�شنطن على  توؤكد  اإليها  ظّل معلومات و�شلت 

.
65

دون تغيري �شيا�شته، ولي�ص بع�ص رموزه فقط

 Benyamin Ben-Eliezer واأكد القيادي البارز يف حزب العمل بنيامني بن اإليعازر

يف 2011/1/30 يف ت�رشيحات نقلها التلفزيون االإ�رشائيلي اأن اأي نظام قد يحكم م�رش 

اإال يف حالة و�شول  اإ�رشائيل،  م�شلحة  ت�شب يف  ويعتربها  ال�شالم  معاهدة  “�شيحرتم 
نظام مدعوم من حركة االإخوان امل�شلمني”، وذكر اأي�شًا اأن عمر �شليمان، “متم�شك 

امل�رشية  ال�شلطات  اأن  له  اأكد  مبارك  اأن  اإليعازر  بن  قال  كذلك  املوقف”.  بهذا  بقوة 

.
“تعرف ما يجري يف ال�شارع، واأنها قد جهزت اجلي�ص م�شبقًا”66

ويف نهاية االأ�شبوع االأول للثورة يف م�رش، بعثت “اإ�رشائيل” بر�شالة اإىل الواليات 

على  احلفاظ  يف  للغرب  م�شالح  يوجد  اأنه  مفادها  الغربية  الدول  من  وعدد  املتحدة 
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ا�شتقرار النظام يف م�رش، واأن “اإ�رشائيل” ترى اأن ا�شتقرار النظام يف م�رش مفيد لال�شتقرار 

.
67

يف ال�رشق االأو�شط كله، ولذلك يجب جلم االنتقادات العلنية التي تمُوجه ملبارك

نظام  اأي  التزام  �شمان  على  الدويل  املجتمع   2011/2/1 يف  نتنياهو  حّث  كما 

جديد يف م�رش مبعاهدة ال�شالم التي اأبرمتها م�رش قبل ثالثة عقود مع “اإ�رشائيل”، وقال 

ال�رشق  والديوقراطية يف  احلّرة  القيم  تقدم  “ي�شجع  اإنه  نتنياهو:  اأ�شدره مكتب  بيان 

االأو�شط”، لكن اإذا حّل نظام مت�شدد بدياًل عن مبارك “مثلما حدث يف اإيران، واأماكن 

.
اأخرى، فيمكن اأن تكون النتيجة لطمة لل�شالم والديقراطية”68

2011/1/31 خالل  Shimon Peres يف  برييز  �شمعون  االإ�رشائيلي  الرئي�ص  وقال 

حفل ت�شلِمه اأوراق اعتماد لعدد من ال�شفراء االأجانب اجلدد يف تل اأبيب: اإن “ن�شوء 

نظام حكم ديني مت�شدد يف م�رش لن يجعل االأو�شاع يف هذا البلد اأف�شل حااًل مما كانت 

اأن  على  موؤكداً  الديقراطية”،  بالثوابت  التزامه  عدم  رغم  احلايل  النظام  ظّل  عليه يف 

.
مبارك “حر�ص على حماية ال�شالم يف ال�رشق االأو�شط مما يجعلنا مدينني له بال�شكر”69

يديعوت  جريدة  موقع  اأورد  اإ�شافية  لوالية  تر�شحه  عدم  مبارك  اإعالن  وبعد 

اأحرونوت يف 2011/2/2 اأن نتنياهو، بّدل وجهته، وغري من نربة كالمه، بعد اأن اأمل 

احلكومة  اأن  اإىل  واأملح  ال�شعبية،  الغ�شب  موجة  اأمام  م�رش  يف  مبارك  نظام  ي�شمد  اأن 

احلا�شلة يف  التطورات  اأعقاب  ب�شورة جدية يف  االأمن  ميزانية  �شتزيد من  االإ�رشائيلية 

، كما حذر نتنياهو، يف خطاب له اأمام الكني�شت يف 2011/2/7، من اأن م�رش 
70

م�رش

.
71

يكن اأن تقع يف اأيدي االإ�شالميني املتطرفني نتيجة لالنتفا�شة يف البالد

وقال وزير الدفاع االإ�رشائيلي، اإيهود باراك Ehud Barak، يف جل�شة للكني�شت 

االإ�رشائيلي يف 2011/2/6 اإن ما يحدث يف م�رش ينطوي على اأهمية بالغة و�شتكون له 

تداعيات على املدى البعيد لكنه ال يثل خطراً اأمنيًا فوريًا، واأ�شار اإىل اأن اجلي�ص امل�رشي 

.
72

�شيوا�شل لعب دور رئي�شي يف ا�شتقرار العالقات بني “اإ�رشائيل” وم�رش
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االإ�رشائيلي   Herzliya Conference هرت�شليا  موؤمتر  اأمام  كلمته  برييز، يف  ودعا 

ال�شالم  عملية  يف  حلٍّ  نحو  ب�رشعة  التحرك  اإىل  نتنياهو   ،2011/2/6 يف  ال�شنوي 

على �رشورة  م�شدداً  مب�رش،  ع�شفت  التي  االأزمة  �شوء  الفل�شطينية، يف   - االإ�رشائيلية 

القيام بذلك يف اأقرب وقت ممكن، الأنه يتم ا�شتغالل النزاع وذلك على ح�شاب جميع 

.73
االأطراف

االأطل�شي  �شمال  العام حللف  االأمني  ا�شتقباله  2011/2/9 خالل  ليربمان يف  وقال 

)الناتو( )North Atlantic Treaty Organization )NATO اأندر�ص فوغ را�شمو�شن 

Anders Fogh Rasmussen اإن تقلبات االأو�شاع االأخرية يف ال�رشق االأو�شط تفر�ص 

التعامل معها ب�شورة غري تقليدية واإدراك اأمني خمتلف، م�شرياً اإىل اأن االأحداث يف م�رش 

للغرب وخا�شة حلف  االأو�شط  ال�رشق  الوحيد يف  احلليف  هي  “اإ�رشائيل”  اأن  توؤكد 

.
74

الناتو

امل�شلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وتكليف   ،2011/2/11 يف  مبارك  تنحي  ومع 

م�شوؤولية اإدارة البالد، رف�شت احلكومة االإ�رشائيلية التعليق على هذا القرار، واأعربت 

عن اأملها يف اأن يتم احلفاظ على معاهدة ال�شالم القائمة مع اجلانب امل�رشي، ونقلت 

االإذاعة العربية عن بيان مقت�شب �شدر عن مكتب نتنياهو قال فيه: “اإن اإ�رشائيل تعرب 

عن اأملها يف اأن تقوم القيادة امل�رشية القادمة باحلفاظ على معاهدة ال�شالم القائمة بني 

.
75

البلدين”، داعيًا االأمُ�رشة الدولية اإىل العمل نحو حتقيق هذه الغاية

ورحب نتنياهو يف 2011/2/12 ببيان �شدر عن املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة 

اأن  على  بيان  نتنياهو يف  واأكد  الدولية،  باملعاهدات  �شتلتزم  البالد  اأن  يوؤكد  م�رش  يف 

حجر  وهي  البلدين،  على  كبري  “بنفع  عادت  وم�رش  “اإ�رشائيل”  بني  ال�شالم  معاهدة 

.
الزاوية لل�شالم واال�شتقرار يف ال�رشق االأو�شط كله”76

 ،Meet the Press وقال برييز يف 2011/2/26، يف لقاء مع برنامج قابل ال�شحافة

مل  ظاهرة  م�رش  يف  حدثت  “لقد  االإ�رشائيلي:  التلفزيون  يف  الثانية  القناة  تبثه  الذي 
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حتدث يف تاريخها اأبداً، لقد جاء اأ�شخا�ص غري م�شلحني وطالبوا باحلرية، اإننا ن�شهد 

الثورات  اإن   2011/3/10 يف  برييز  وقال   .
امل�رشي”77 ال�شعب  لدى  حقيقية  �شحوة 

التي ت�شهدها املنطقة لي�شت بثورات �شيا�شية، بل يقودها ال�شباب الذين يرون بف�شل 

التكنولوجيا بو�شوح الوجه القبيح للديكتاتورية. وتعقيبًا على ما قاله نتنياهو من اأن 

كانت  ولو  “حتى  اإنه  برييز:  قال  هائج  بحر  يف  اال�شتقرار  من  واحة  هي  “اإ�رشائيل” 
يوؤثر  الذي  هو  البحر  الأن  البحر،  يهداأ  اأن  يف�شل  فاإنه  اال�شتقرار،  من  واحة  اإ�رشائيل 

على الواحة ولي�ص العك�ص”. وراأى اأن “الطريق لتهدئة املنطقة هو احتواء االأزمة بني 

. واأعرب برييز يف 2011/3/29 عن اعتقاده باأن الثورات من 
اإ�رشائيل والفل�شطينيني”78

اأكرث  اإذا جعلت هذه الثورات الدول العربية  لـ“اإ�رشائيل”،  اأف�شل  اإيجاد جريان  �شاأنها 

.
79ً

ديقراطية وازدهارا

ل�شبكة  حديث  يف   2011/2/10 يف  باراك  اإيهود  االإ�رشائيلي،  الدفاع  وزير  وقال 

الأي  احلقيقيني  “الفائزين  اإن  العاملية:  االإخبارية   ABC News ايه.بي.�شي  تلفزيون 

انتخابات على املدى الق�شري ولَنقل خالل ت�شعني يومًا �شيكونون االإخوان امل�شلمني”. 

الرغم  على  االأو�شط  ال�رشق  ال�شالم يف  عملية  م�شتقبل  ب�شاأن  مت�شائمًا  لي�ص  اإنه  وقال 

يف  باراك،  وادعى   .
80

العربي العامل  من  اأخرى  واأماكن  م�رش  يف  اال�شطرابات  من 

اتفاقية  اأن   ،2011/3/23 اأبيب يف  تل  القومي يف  االأمن  لدرا�شات  املعهد  اأمام  كلمته 

 ،2011 �شبتمرب  اأيلول/  اقرتاب  اأنه مع  مل�رش وجلي�شها. و�شدد على  ال�شالم مهمة جداً 

بدولة  لالعرتاف  املتحدة  االأمم  اإىل  واحد  جانب  من  الفل�شطينية  ال�شلطة  جلوء  موعد 

واأ�شاف  فل�شطينية م�شتقلة، �شوف تواجه “اإ�رشائيل” ما �شماه بـ“ت�شونامي �شيا�شي”، 

اأن “اإ�رشائيل” هي جزيرة ا�شتقرار يف ال�رشق االأو�شط، واأ�شار اإىل اأنه ال يوجد تهديد 

.
فوري من قبل م�رش على “اإ�رشائيل”81

 Barak رافيد  باراك  هاآرت�ص،  يف  ال�شيا�شي  املرا�شل  ك�شف   2011/4/16 ويف 

مع   2011/4/11 يف  عقده  الذي  اللقاء  خالل  عرّب،  نتنياهو  اأّن  عن  النقاب   ،Ravid

�شفراء االحتاد االأوروبي يف القد�ص، عن خوفه من اأن تكون �شيا�شة احلكومة امل�رشية 
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الوزاري  املجل�ص  يف  رفيع  وزير  عن  هاآرت�ص  ونقلت  لـ“اإ�رشائيل”.  معادية  اجلديدة 

امل�شغر لل�شوؤون ال�شيا�شية واالأمنية قوله اإّنه مع اقرتاب موعد االنتخابات يف م�رش يف 

اأيلول/ �شبتمرب 2011 �شن�شهد تطرفًا جديداً يف املواقف امل�رشية �شّد “اإ�رشائيل”، بهدف 

.
82

ح�شول املر�شحني على اأكرب عدد من االأ�شوات

 :Tzipi Livni النائبة ت�شيبي ليفني Kadima ومن جهتها قالت رئي�شة حزب كاديا

]يف م�رش[،  باأن علينا اجللو�ص جانبًا جراء هذه االأحداث  اإ�رشائيل  “من يقول هنا يف 
وعدم االكرتاث لها وبكل ما يحدث حولنا ال عالقة لنا به، الأنه ويف النهاية اجلمود 

موؤمتر  يف  م�شاركتها  خالل  وقالت  واأمنها”،  اإ�رشائيل  بدولة  ي�ّص  ال�شالم  عملية  يف 

بيكونك�ص Pecunix لرجال االأعمال يف 2011/11/22: “اإن الو�شع الراهن يف م�رش 

فيه  ي�شيطر  م�رش  واقع جديد يف  اأمام  النهاية  اأنف�شنا يف  جند  قد  تدهور...،  حالة  يف 

.
املتطرفون على نظام احلكم وعلى الديقراطية التي ين�شدها ال�شباب املعت�شمون”83

وعلى اإثر اإعالن النتائج النهائية النتخابات جمل�ص ال�شعب امل�رشي يف 2012/1/21، 

 2012/1/26 يف  االإ�رشائيلية  اخلارجية  وزارة  بل�شان  الناطق  عن  �شادر  بيان  يف  جاء 

ال�شعب  اإ�رشائيل  دولة  “تهنئ   :2012/1/23 يف  امل�رشي  ال�شعب  جمل�ص  التئام  مبنا�شبة 

امل�رشي على جهوده الرامية اإىل احل�شول على احلرية والديقراطية والتنمية االقت�شادية، 

نتمنى ملجل�ص ال�شعب العمل البّناء واملثمر من اأجل رفاهية ال�شعب امل�رشي، اإننا على 

.
يقني باأن م�رش توا�شل اأن ت�شع ن�شب عينيها اأهمية ال�شالم واال�شتقرار يف منطقتنا”84

مر�شح  وفوز   ،2012/6/24 امل�رشية يف  الرئا�شية  االنتخابات  نتائج  اإعالن  وعقب 

“ت�شيد  بيان:  يف  نتنياهو  مكتب  قال  بالرئا�شة،  مر�شي  حممد  والعدالة  احلرية  حزب 

اإ�رشائيل  “تتوقع  البيان:  وقال  نتيجتها”.  الديقراطية يف م�رش وحترتم  بالعملية  اإ�رشائيل 

ا�شتمرار التعاون مع االإدارة امل�رشية على اأ�شا�ص معاهدة ال�شالم بني البلدين التي هي يف 

. وذكرت هاآرت�ص اأن الرئي�ص 
م�شلحة ال�شعبني والتي ت�شهم يف اال�شتقرار االإقليمي”85

مر�شي رف�ص احلديث مع نتنياهو لتهنئته بالفوز عرب الهاتف، مما دفع نتنياهو لالكتفاء 
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باإر�شال برقية تهنئة بعد ا�شت�شارة االإدارة االأمريكية، �شدد فيها على “رغبة اإ�رشائيل يف 

. واأكد يا�رش علي، املتحدث با�شم الرئا�شة امل�رشية، 
موا�شلة التعاون وتعزيز ال�شالم”86

االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  من  مر�شي  الرئي�ص حممد  تلقاها  التي  الوحيدة  “الر�شالة  اأن 

“وزارة  اأن  اإىل  م�شرياً  مل�رش”،  رئي�شًا  انتخابه  مبنا�شبة  للتهنئة  كانت  نتنياهو  بنيامني 

اخلارجية هي التي ردت على هذه الر�شالة الأنها املنوطة بهذه االت�شاالت بالنظر اإىل اأن 

.
م�رش دولة موؤ�ش�شات”87

 .
وقال برييز: “نحن ن�شيد بال�شالم بني بلدينا و�شنحافظ على العالقات ال�شلمية”88

حتافظ  اأن  وتوقع  املنطقة”،  يف  مهم  “تغرّي  م�رش  برئا�شة  مر�شي  فوز  اأن  باراك  وراأى 

. كما اأعلن ليربمان 
89

القيادة امل�رشية اجلديدة على معاهدة ال�شالم مع اجلانب االإ�رشائيلي

الق�شم  اأدائه  اأعلن عند  املنتخب  الرئي�ص  اأن  اإىل  ال�شعب امل�رشي، م�شرياً  احرتامه قرار 

التي وقعتها م�رش،  الدولية  باالتفاقيات  االلتزام  يعتزم  اأنه   2012/6/30 الد�شتوري يف 

 .
90

وقال ليربمان اإن هذه خطوة م�شجعة

االنتظار  “يجب  اإليعازر:  بن  بنيامني  االأ�شبق،  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  قال  بينما 

لرنى ماذا �شيفعل الرئي�ص اجلديد، فهو اإ�شالمي ومعروف يف املا�شي مبواقف مناه�شة 

الإ�رشائيل، ولكنني اآمل اأن ي�شمح هذا الرجل للجي�ص باأن يوا�شل التعاون مع اإ�رشائيل يف 

. وقالت رئي�شة حزب العمل االإ�رشائيلي املعار�ص �شيلي يحيموفيت�ص 
الق�شايا االأمنية”91

Shelly Yechimovich: “ال�شالم مع م�رش له اأهمية ا�شرتاتيجية كبرية وعلى اإ�رشائيل 

اأن تقوم بكل ما يف و�شعها للمحافظة على العالقات ال�شلمية مع م�رش”، داعية احلكومة 

االإ�رشائيلية اإىل اإجراء حوار فوري مع الرئي�ص امل�رشي املنتخب... وقالت: “ اإنني اأمتنى 

وقال ع�شو  اأن ت�شتمر االتفاقات ال�شيا�شية املوقعة بيننا وعلى راأ�شها اتفاقية ال�شالم”. 

امل�شمى  الوهم  االأخري يف  امل�شمار  هو  مر�شي  فوز  “اإن  اآري:  بن  ميخائيل  الكني�شت 

بال�شالم مع م�رش، والذي كلفنا ثمنًا باهظًا، ومن يعرف االآن ماذا ينتظرنا على احلدود 

.
اجلنوبية والتي تعترب االآن اإ�شالمية”92
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ج. موقف املوؤ�ص�صة الع�صكرية الإ�صرائيلية:

“اإ�رشائيل”  على  فوري  ع�شكري  تهديد  خطر  باراك  اإيهود  الدفاع  وزير  ا�شتبعد 

ب�شبب تطورات الثورة يف م�رش، وقال يف 2011/2/2: “ال �شك اأن عهد مبارك انتهى، 

معرفة  ال�شعب  من  اأنه  على  م�شدداً  �شابقًا”،  كان  ما  �شيء  ي�شبه يف  يبداأ ال  اأمر  هناك 

، واأكد اأن ما يحدث يف م�رش 
93

معامل “العهد اجلديد”، الذي هو جزء من تغيري عميق

ينطوي على اأهمية بالغة، و�شتكون له تداعيات على املدى البعيد، لكنه ال يثل خطراً 

االأمنية يف  القيادة  توليها  التي  االأهمية  تدرك  “اإ�رشائيل”  اأن  على  م�شدداً  فوريًا،  اأمنيًا 

مع  ال�شالم  معاهدة  وعلى  �شيناء،  جزيرة  �شبه  يف  والنظام  االأمن  على  للحفاظ  م�رش 

.
“اإ�رشائيل”94

ب�شكل  �شيناء  اإىل  احلجم  �شغرية  قوات  اإدخال  طلبت  م�رش  اأن  اإىل  باراك  واأ�شار 

موؤقت للحيلولة دون انت�شار اال�شطرابات اإىل هناك، وقال اإن “اإ�رشائيل” تفهمت هذا 

الطلب، مو�شحًا اأن هذا الو�شع هو و�شع موؤقت ي�شتمر اإىل اأن ت�شتقر االأو�شاع يف 

. ولكنه �شدد على اأن قوات اجلي�ص االإ�رشائيلي �شتوا�شل تاأهبها وا�شتنفارها على 
95

م�رش

طول منطقة احلدود مع م�رش، حتى ت�شتقّر االأو�شاع االأمنية، وتهداأ حالة اال�شطراب 

الإن�شاء  جهودها  تكثف  االإ�رشائيلية  احلكومة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما  م�رش،  ت�شهدها  التي 

، حيث كان باراك ورئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي 
96

ال�شياج االأمني على امتداد تلك احلدود

بنيامني نتنياهو قد اأ�شدرا تعليماتهما بت�رشيع بناء ال�شياج االأمني على طول احلدود مع 

.
97

م�رش، على خلفية اندالع الثورة امل�رشية

االإ�رشائيلية  الدفاع  وزارة  يف  واالأمنية  ال�شيا�شية  الدائرة  رئي�ص  حذر  جهته،  ومن 

امل�شلمني يف  االإخوان  اأن �شعود  من   Amos Gilad احتياط عامو�ص جلعاد  اجلرنال 

م�رش �شيقلب موازين القوى يف منطقة ال�رشق االأو�شط، واأنه �شيجّر املنطقة اإىل دوامة 

من عدم اال�شتقرار، و�شيغري موازين القّوة يف املنطقة اإىل االأ�شواأ، حمذراً من اأن “االإخوان 

اإىل  القوة احلقيقية يف املنطقة، مثل حركة حما�ص، وهم يتطلعون  امل�شلمني ي�شكلون 

.
ال�شيطرة على منطقة ال�رشق االأو�شط باأكملها”98
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�شكنازي  اأ جابي  اجلرنال  �شــرائيلي  االإ اجلي�ص  اأركــان  هيئة  رئيــ�ص  وحذر 

Gabi Ashkenazi من اأن االأو�شاع االأمنية ه�شة، والهدوء الذي ت�شهده احلدود قد 

يتغري يف اأي حلظة، بدليل ما يحدث يف م�رش، م�شرياً اإىل اأن الهدوء الن�شبي على طول احلدود 

مبختلف االجتاهات نابع من عدة اأ�شباب اأهمها قوة الردع االإ�رشائيلية، ولكنه �شدد على اأن 

.
99

امل�شهد يكن اأن يتغري يف اأي حلظة الأنه هدوء ه�ص

وقال اأ�شكنازي، يف خطابه اأمام موؤمتر هرت�شليا الـ 11 يف 2011/2/7: اإن “التغيريات 

التي نراها ]يف املنطقة[ تتطلب من اجلي�ص االإ�رشائيلي اال�شتعداد للحرب القادمة، التي 

حب  ، م�شدداً على اأن “هذه التغريات تزيد �شمُ
�شتكون �شاملة، ويف عدة جبهات”100

االأ�شا�ص كامن يف  فاإن واجبنا  االأو�شط، واإزاء ذلك  ال�رشق  �شماء  املتلبدة يف  ال�شباب 

احلفاظ على دولة اإ�رشائيل قوية وجاهزة”. ولكن اأ�شكنازي اأكد، يف اآخر اجتماع تراأ�شه 

�ص لتقدير املوقف اإزاء اآخر التطورات يف  �شّ لهيئة االأركان العامة يف 2011/2/10، وخمُ

.
101

العامل العربي، على اأن اال�شتقرار يف ال�رشق االأو�شط اأهم من الديوقراطية

“االأحداث  اإن  واليته:  انتهاء  عقب  وذلك  اأ�شكنازي،  قال   ،2011/2/14 ويف 

مبديًا  العربي”،  للعامل  التوا�شع واحلذر يف تقديراتنا  اأنه يتوجب علينا  تثبت  يف م�رش 

االأمريكي يف  بالرتاجع  املرتبط  املنطقة،  املعتدلني يف  “احلكام  مكانة  تراجع  من  قلقه 

االأمريكية  اليهودية  املنظمات  روؤ�شاء  موؤمتر  اأمام  األقاه  خطاب  يف  واأ�شار،  املنطقة”، 

قائمة يف  هناك،  ]امل�رشية[  بالثورة  ت�شببت  التي  “املركبات  اأن  اإىل  القد�ص،  انعقد يف 

اأ�شكنازي قد اعرتف، يف موؤمتر هرت�شليا، باأنه مل  . وكان 
دول اأخرى يف املنطقة”102

التنبوؤ بالثورات مثل تلك التي وقعت  يكن لدى اال�شتخبارات االإ�رشائيلية قدرة على 

.
103

يف م�رش

الإعادة  دعا  فقد   ،Ephraim Sneh �شنيه  اأفرامي  االأ�شبق،  الدفاع  وزير  نائب  اأما 

ن�رشته  مقال  يف  وقال  امل�رشية،  و�شيناء  غزة  قطاع  بني  ما  احلدودي  ال�رشيط  احتالل 

تفعل  “مل  اإن  باهظًا  ثمنًا  �شتدفع  “اإ�رشائيل”  اإن   :2011/2/1 يف  اأحرونوت  يديعوت 
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هي”،  كما  احلدود  تركت  اإذا  كثرياً  �شتتعاظم  حما�ص  “قوة  اإن  حيث  فوراً”،  ذلك 

موؤكداً على اأن “هذا الثمن �شيكون اأقّل بكثري من الثمن الذي �شندفعه، اإذا ما ا�شتغلت 

حما�ص الفراغ القائم حاليًا لتعزيز قوتها الع�شكرية”، كما طلب من “اإ�رشائيل” اأن تغري 

.
104

ح�شاباتها اال�شرتاتيجية التي بنيت خالل الفرتة التي تلت معاهدة كامب ديفيد

املوا�شالت،  وزير   ،Yisrael Katz كات�ص  ي�رشائيل  قال  �شنيه،  دعوة  على  ورداً 

ع�شو املجل�ص الوزاري امل�شغر ل�شوؤون االأمن، اإنه ال يكن القيام مبثل هذه العملية يف 

ال�شليم  “الطريق  اإن  االأوقات احلالية، وقال يف ت�رشيحات الإذاعة اجلي�ص االإ�رشائيلي: 

هو احلفاظ على القواعد القائمة االآن، واإذا كانت م�رش بحاجة لتعزيز قواتها حلماية 

احلدود فاإننا فعلنا ذلك”، و�شدد على اأنه:

تغيري  اأجل  من  الفرتة  هذه  ت�شتغّل حما�ص  اأن  نخ�شى  اأننا  اإدراك  يجب 

قواعد اللعبة، فعمليات التهريب متوا�شلة قبل هذه االأحداث، وحتى االآن 

ت�شكل  بالتاأكيد  ال�شواريخ، وهي  ما عدى  ا�شرتاتيجية  اأ�شياء  تهريب  يتّم  مل 

ومواكبني  متيقظني  نكون  اأن  علينا  وبالطبع  اإ�رشائيل،  اأمن  على  خطورة 

للتطورات، وعلينا اأي�شًا اأن ن�شتعد ا�شرتاتيجيًا، واأمتنى اأن نغري اال�شرتاتيجية 

.
105

القائمة بني م�رش واإ�رشائيل

لوزارة  طارئ  طلب  على  الكني�شت  يف  املالية  اللجنة  �شادقت   2011/2/8 ويف 

االأمن االإ�رشائيلية من اأجل اإ�شافة مبلغ يقدر بـ 700 مليون �شيكل )حوايل 195 مليون 

 اإىل ميزانيتها، وذكرت يديعوت اأحرونوت اأن طلب وزارة االأمن 
106

دوالر اأمريكي(

.
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هذا جاء ب�شبب الثورة امل�رشية

�شمحت  امل�رشية،  الثورة  نتائج  من  االإ�رشائيلي  القلق  مدى  تمُظهر  خطوة  ويف 

اأمني  بن�رش وحدات ع�شكرية م�رشية يف �شبه جزيرة �شيناء، وقال م�شوؤول  “اإ�رشائيل” 
اإ�رشائيلي اإن “اإ�رشائيل” �شمحت للجي�ص امل�رشي بن�رش كتيبتني، اأي نحو 800 جندي 

يف منطقة �رشم ال�شيخ، لتمكينها من الت�شدي للتهديدات التي تواجهها هناك، علمًا باأن 

.
108

معاهدة كامب ديفيد ت�شمح للقاهرة بن�رش قوات من ال�رشطة فقط يف �شبه اجلزيرة
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للقوات  ال�شابق  القائد   ،Shmuel Zaka زاكا  �شموئيل  املتقاعد  اجلرنال  واأ�شار 

وقال:  كان �رشوريًا،  القرار  هذا  اأن  اإىل  امل�رشية،  واحلدود  غزة  قطاع  االإ�رشائيلية يف 

.
“اأعتقد اأن القيام بهذه اخلطوة يف �شكل من�شق ولي�ص اأحاديًا هو موؤ�رش ايجابي”109

وعلى الرغم من اأن اجلي�ص االإ�رشائيلي رف�ص يف 2011/2/6 طلبًا م�رشيًا ثانيًا بن�رش 

 2011 اأغ�شط�ص  نهاية اآب/  وافقت يف  “اإ�رشائيل”  فاإن   ،
110

امل�رشية القوات  املزيد من 

امل�رشية،  رفح  ويف  �شيناء  وجنوب  �شمال  يف  م�رشي  جندي   1,500 نحو  ن�رش  على 

وذلك بح�شب ما ذكر �شفري م�رش ال�شابق لدى “اإ�رشائيل” حممد ب�شيوين جلريدة احلياة 

. ويف 2012/4/12 ذكرت هاآرت�ص اأن عدد الفرق الع�شكرية التي اأدخلتها 
111

اللندنية

.
112

ال�شلطات امل�رشية اإىل �شبه جزيرة �شيناء و�شل اإىل �شبع

اجلي�ص  اأعلن  العربي،  العامل  يف  الثورات  تطور  من  االإ�رشائيلي  للقلق  ونتيجة 

وال�شبكات  املعلومات  تكنولوجيا  اإقامة وحدة جديدة متخ�ش�شة يف  االإ�رشائيلي عن 

ياأتي �شمن  امل�رشوع  فاإن  اجلي�ص  بل�شان  الناطق  االإنرتنت، وبح�شب  االجتماعية عرب 

.
113

خطة �شاملة لتقوية ال�شالح اال�شرتاتيجي للجي�ص

يف   Benny Gantz جانت�ص  بني  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  اأركان  هيئة  رئي�ص  واأعلن 

لتنفيذ عملية لوقف اإطالق ال�شواريخ، وينتظر  اأن جي�شه بات م�شتعداً   ،2012/6/21

اللحظة التي يقرر فيها انطالق العملية، وقال: “نحن على اأمت اال�شتعداد للرد على اأي 

اعتداء يهدد اأمن اإ�رشائيل، �شواء من قطاع غزة اأو االأرا�شي امل�رشية، التي باتت ت�شكل 

.
خطراً اأمنيًا كبرياً”114

ال�شابق  االإ�رشائيلي  القومي  االأمن  م�شت�شار   Ilan Mizrahi مزراحي  اإيالن  وقال 

يف 2012/6/21: “ما يحدث على احلدود يقلقني، واأيديولوجية االإ�شالم ال�شيا�شي يف 

.
م�رش تقلقني، لهذا نحتاج اإىل اأن ننام واإحدى عينينا مفتوحة”115

و�شدد دان مريدور، نائب رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي، والوزير امل�شوؤول عن االأجهزة 

مر�شي  حممد  فوز  عقب   2012/6/26 يف  النووية،  الطاقة  جلنة  وعن  اال�شتخبارية 
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ال�شالم  معاهدة  احلفاظ على  يف  “اإ�رشائيل”  م�شلحة  امل�رشية على  الرئا�شة  بانتخابات 

رئي�ص  . وجه 
باأ�رشها”116 املنطقة  اال�شتقرار يف  اأركان  من  “ركنًا  باعتبارها  مع م�رش، 

من  حتذيراً  جلعاد  عامو�ص  اجلرنال  االإ�رشائيلية  االأمن  بوزارة  وال�شيا�شية  االأمنية  الهيئة 

ظهور اإمرباطورية اإ�شالمية يف منطقة ال�رشق االأو�شط بقيادة االإخوان امل�شلمني يف م�رش 

. م�شدداً على اأن ما يعني “اإ�رشائيل” هو “ماذا �شيحدث على اأر�ص 
117

واالأردن و�شورية

الواقع فم�رش هي زعيمة العامل العربي، فهي دولة مهمة لديها تاأثري كبري على مع�شكر 

.
ال�شالم، واإن تغري الو�شع بعد مر�شي ف�شيرتتب على ذلك اأمور خطرية”118

د. اجتاهات الراأي العام الإ�صرائيلي:

يديعوت  اأجرته  امل�رشية،  الثورة  بداية  مع  ال�شهيوين  العام  للراأي  ا�شتطالع  اأفاد 

على  �شلبًا  �شيوؤثر  م�رش  ثورة  جناح  باأن  يرون  امل�شتطلعني  ن�شف  باأن  اأحرونوت، 

“اإ�رشائيل”، ويعزز مكانة حركة حما�ص، وهذا يعني “تهديداً الأمن اإ�رشائيل”. ويتوقع 
 %49 يرى  فيما  م�رش،  يف  �شين�شاأ  ه�شًا  ديوقراطيًا  نظامًا  باأن  امل�شتطلعني  من   %70

اتفاقيات  �شعيد  وعلى  امل�رشيني.  �شيقود  الذي  هو  راديكاليًا”  اإ�شالميًا  “نظامًا  اأن 

ال�شالم، يرى 47% اأن الثورة يف م�رش �شتوؤثر �شلبًا على اتفاقيات ال�شالم املعقودة مع 

“اإ�رشائيل”119. 

وعن تنحي مبارك عن �شدة الرئا�شة امل�رشية، ك�شف ا�شتطالع اإ�رشائيلي اآخر اأن %77 

من االإ�رشائيليني غري را�شني عن ذلك، ومتعاطفني معه، بينما ك�شف اأن 15% را�شني 

الت�شويت. وذكرت   %8 فيما رف�ص  املحاكمة،  ي�شتحق  اأنه  به، ويرون  االإطاحة  عن 

باتفاقية  متم�شكون  االإ�رشائيليني  من   %65 اأن   Israel Today اليوم  اإ�رشائيل  جريدة 

ال�شالم مع م�رش، بينما يرى 13% اأنهم يريدون اإلغاء االتفاقية، واأو�شح اال�شتطالع اأن 

41% من االإ�رشائيليني يرون اأن الثورة امل�رشية متثل تهديداً قويًا لـ“اإ�رشائيل”، بينما يرى 

 .
120

18% اأنها يف �شاحلها، ويرى 16% اأنها لن توؤثر على اأمنها و25% ال يعلمون
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النزاعات  وحل  للو�شاطة  اإيفينز  برنامج  اأجراه  للراأي  اآخر  ا�شتطالع  وك�شف 

بجامعة   The Evens Program in Mediation and Conflict Resolution

“اإ�رشائيل”  يف  الديوقراطية  معهد  مع  بالتعاون   ،Tel Aviv University اأبيب  تل 

من  فقط   %10.5 اأن   ،2011/2/22-21 يف   The Israel Democracy Institute

اأيدت  االأمريكية عندما  املتحدة  الواليات  ب�شواب موقف  يعتقدون  “اإ�رشائيل”  يهود 

. ويعتقد 40.3% من اليهود اأنه كان ينبغي على 
121

املتظاهرين �شّد نظام مبارك يف م�رش

“اإ�رشائيل” دعم مبارك خالل الثورة امل�رشية، بينما يعتقد 35.8% منهم باأنه كان يجب 
التي  ال�شمت  �شيا�شة  باأن  36.9% منهم  املتظاهرين �شّد مبارك، وذلك العتقاد  دعم 

انتهجتها “اإ�رشائيل” حيال الثورة امل�رشية كانت خاطئة. ويتوقع 46.6% من اليهود اأن 

توؤثر الثورة امل�رشية �شلبًا على عالقة البلدين ببع�شهما، واأن ال�شالم مع م�رش �شي�شعف 

وينهار. 

نظام  اإقامة  فر�ص  اأن  “اإ�رشائيل”  يهود  من   %29.4 يرى  ذاته،  التقرير  وبح�شب 

ما،  حدٍّ  اإىل  منخف�شة  اإيران  يف  املوجود  مثل  القريب  امل�شتقبل  يف  متطرف  اإ�شالمي 

بينما يرى 49.5% من يهود “اإ�رشائيل” اأن ثورة م�رش �شتعزز مكانة حما�ص يف ال�شلطة 

.
122

الوطنية الفل�شطينية 

هـ. تغطية الإعالم الإ�صرائيلي للثورة امل�صرية:

يتمثل مركز الزلزال يف ال�رشق االأو�شط من ناحية “اإ�رشائيل”، يف الثورة امل�رشية، 

ذلك باأن م�رش كانت على مدار العقود الثالثة املا�شية عنوان اال�شتقرار االإقليمي يف 

اأحد متى  اأ�شبه بربكان ال يعرف  اأ�شبحت بني ع�شية و�شحاها  وقد  “اإ�رشائيل”،  نظر 

 .
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يخمد، اأو اأين �شيلقي حممه

يف   2011/1/28 يف  الغ�شب”  “جمعة  ا�شتعال  فقد اتخذ االإعالم االإ�رشائيلي منذ 

م�رش، ا�شرتاتيجية لتتبع ما يحدث يف م�شهد الثورة، عرب انتداب مرا�شلني و�شحفيني 

يهوداً اإىل قلب القاهرة، واحتلت م�شاهد الثورة امل�رشية عناوين و�شائل االإعالم العربية، 
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يف حني �شيطر البّث احلي واملبا�رش للمحطات االإ�رشائيلية الر�شمية والتجارية منها على 

.
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الف�شاء االإعالمي، لنقل حقيقة ما يح�شل، وو�شع اجلمهور االإ�رشائيلي يف ال�شورة

للتطورات يف م�رش، كما كر�شت  اأحرونوت �شفحتها االأوىل  واأفردت يديعوت 

املعلقني  كبري  وكتب   ،
125

لل�شور �شفحات  اإىل  اإ�شافة  للتطورات،  كاملة  �شفحة   16

فيها ناحوم برنياع Nahum Barnea اأن لي�ص لـ“اإ�رشائيل” ما تفعله “با�شتثناء اأن تاأمل 

يف اأن تولد االأزمة يف م�رش حكومة م�شتقرة، تكون وفّية لل�شيا�شة اخلارجية للحكومة 

 .
ال�شابقة، مبا يف ذلك اتفاق ال�شالم والعالقات مع اإ�رشائيل وال�شلة بالغرب”126

ويف هذا ال�شياق، كتب املرا�شل الع�شكري يف يديعوت اأحرونوت اأن اال�شتخبارات 

انتقااًل  فقط  “اإمنا  م�رش،  يف  االنقالب  تتوقع  مل   :2011 ل�شنة  توقعاتها  يف  االإ�رشائيلية 

 .
�شل�شًا يف النظام”، واأنها بذلك “�شجلت يف غري م�شلحتها ق�شوراً جملجاًل”127

واأ�شار األيك�ص في�شمان Alex Fishman اإىل اأن اال�شتخبارات الع�شكرية باجلي�ص 

مل تتنباأ باأحداث م�رش، وحجم العداء ال�شعبي ملبارك، ومل تتوقع جوهر رّد الفعل القوي 

لالإدارة االأمريكية املناه�ص ملبارك ونظامه، وراأى اأن االأ�شهر التي تلي الثورة �شت�شهد 

وراأت   ،2011 �شنة  بنهاية  اأوجها  و�شت�شل  االأو�شط،  ال�رشق  يف  ا�شرتاتيجية  تغريات 

يديعوت اأحرونوت اأن �شنة 2011 �شتكون مبثابة هزة اأر�شية للق�شايا ال�شيا�شية واالأمنية 

.
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حيال ما �شيح�شل بال�رشق االأو�شط

دان   Israel HaYom هيوم  ي�رشائيل  ال�شيا�شي يف جريدة  املحلل  راأى  من جانبه 

مرغليت Dan Margalit اأنه:

فاإن  االأحوال  اأف�شل  ويف  ال�شالم،  اتفاق  يف  انعطاف  هناك  �شيكون 

التغريات �شتكون هام�شية لكنها لن تتوقف عند هذا احلّد، وما �شيبداأ على اأنه 

ثورة ال يقودها االإخوان امل�شلمون قد يتدهور خالل ب�شع �شنوات اإىل تبني 

موقف متطرف جتاه اإ�رشائيل، ولن يكون هذا باإلغاء اتفاق ال�شالم واإمنا بامل�ّص 

مب�شتوى العالقات الدبلوما�شية وبت�شجيع االإرهاب من قطاع غزة، مت�شائاًل: 
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)امل�رشية(  املعار�شة  يف  جهات  مع  عالقات  اأقامت  اإ�رشائيل  كانت  اإذا  ما 

العالقات، وما  احلايل، وما هو حجم هذه  النظام  اأنظار  عن  بعيداً  حاكتها 

؟
129

هي اأهميتها

مبارك  نظام  زوال  اإن  بن  األوف  لهاآرت�ص  ال�شيا�شي  املحلل  قال   2011/1/29 ويف 

�شيرتك “اإ�رشائيل” يف اأزمة ا�شرتاتيجية، م�شرياً اإىل اأن “اإ�رشائيل” بداأت تفقد العديد من 

.
130

احللفاء يف الفرتة االأخرية

وبعد االإطاحة مببارك، واإجباره على التنحي عن احلكم، تغري حلن القوة الذي عزفه 

االإعالم يف “اإ�رشائيل” يف بداية الثورة؛ فقد ن�رشت يديعوت اأحرونوت يف 2011/2/13 

تاأكيد يورام ميطال، على اأن اإطاحة مبارك ت�شكل بداية ف�شل جديد يف تاريخ م�رش، 

التي دخلت يف الوقت احلايل مرحلة انتقالية ي�شعب تقدير فرتتها الزمنية. واأ�شار اإىل اأن 

التحدي االأكرث تعقيداً املاثل اأمام م�رش كامن يف االنتقال من �شلطة دكتاتورية احلزب 

الواحد اإىل �شلطة اأحزاب متعددة، واإىل اأن ال�شاحة ال�شيا�شية امل�رشية الداخلية �شت�شهد 

تطورات بعيدة املدى، و�شيظلُّ االإخوان امل�شلمون عن�رشاً مركزيًاَ مهمًا، لكن حركتهم 

تتناف�ص  جديدة  اأحزاب  و�شتمُقام  لل�شلطة،  الوحيد  البديل  باعتبارها  مكانتها  خ�رشت 

.
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على اأ�شوات جيل ال�شباب الذي ي�شكل ن�شف ال�شكان يف م�رش والذي قاد الثورة

 ،University of Haifa وراأى املحا�رش يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية يف جامعة حيفا

اأن ما حدث يف م�رش كان   ،2011/2/14 ن�رشته معاريف يف  بقاعي، يف مقال  ديفيد 

“انقالبًا ع�شكريًا داخليًا بقيادة وزير الدفاع ال�شابق ورئي�ص املجل�ص االأعلى للقوات 
اإىل جنله جمال،  اأراد منع مبارك من توريث احلكم  امل�شلحة ح�شني طنطاوي، الذي 

واأن �رشاعات القوى هذه، التي جرت داخل النخب الع�شكرية ومن وراء الكوالي�ص، 

 .
ن�شجت اإىل جانب املظاهرات اجلماهريية”132

تاأييد  اإىل  حتتاج  “اإ�رشائيل”  اإىل   2011/2/27 يف  افتتاحيتها  يف  هاآرت�ص  واأ�شارت 

املجتمع الدويل “يف حلظة انعدام اال�شتقرار وانعدام اليقني من حولنا، يف هذه اللحظة 
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للعامل،  الظهر  اإدارة  تف�شل  نتنياهو  “حكومة  اأن  اإىل  اجلريدة  واأ�شارت  بالتحديد”، 

والتح�شن يف اخلليل ويف بيت ايل، يف عوفرا ويف يت�شهار”، م�شددة على �رشورة اأن 

ي�شغي نتنياهو اإىل “حتذيرات الزعماء االأ�شدقاء، واأن يعر�ص خطة �شالم عملية، ولي�ص 

.
حماولة خطابية اأخرى الإزاحة “العامل” عن ظهره”133

هاآرت�ص  ن�رشته  مقال  يف   Yoel Marcus ماركو�ص  يوئيل  ال�شيا�شي  املحلل  وقال 

يف  مبارك  ظل  طاملا  اأنه  واآمن  جديد،  اأو�شط  ب�رشق  وعدنا  برييز  �شمعون  الرئي�ص  اأّن 

احلكم ف�شي�شتمر اتفاق ال�شالم، واأّن جنل مبارك الفا�شد �شيتابع نهج اأبيه، واأن االإخوان 

.
134

امل�شلمني تهديد لل�شالم لكن مبارك هداأ من خماوفنا

The  Jerusalem Post بو�شت  جريوزاليم  جريدة  ذكرت   2011/5/11 ويف 

مبارك  كان  “هل  عنوان  حتت   D. M. Bloomfield بلومفيلد  لدوغال�ص  مقال  يف 

رئي�ص  و�شعى  يتنحى،  مبارك  لروؤية  جداً  قلقة  كانت  “اإ�رشائيل”  اأن  �شهيونيًا؟”، 

الوزراء بنيامني نتنياهو وم�شوؤولون كباراً يف احلكومة لل�شغط على القادة االأمريكيني 

اأن مبارك  واالأوروبيني مل�شاعدة مبارك على اال�شتمرار يف من�شبه، لكنهم مل يفهموا 

اإذا  اأن ي�شاب ب�رشر كبري  كان يواجه ثورة قوية ب�شبب عقود من اال�شطهاد، ويكن 

ظهرت “اإ�رشائيل” يف �شورة املدافع الوحيد عنه، وكاأنها تقول “كل �شيء من اأجلي”. 

“اإ�رشائيل”  الأمن  الزاوية  حجر  كان  م�رش  مع  ال�شالم  اأن  اإىل  اجلريدة  واأ�شارت 

الأكرث من ثالثة عقود، و�شمح لها بخف�ص االإنفاق على الدفاع، والرتكيز على غريها 

اأبقى على عملية  اأنه  اإال  مبارك  اأخطاء  الرغم من كل  اأنه على  واأكد  التهديدات،  من 

.
135

ال�شالم

وحذر الباحث عوديد عريان Oded Eran، يف مقال ن�رشه معهد درا�شات االأمن 

فكرة  “نهاية  بعنوان   The Institute for National Security Studies القومي 

التطبيع يف العالقات بني اإ�رشائيل والدول العربية”، من �شعود اأحزاب ذات اأيديولوجيا 

اإ�شالمية اإىل احلكم يف �شمال اأفريقيا، واإمكانية اأن تكرر هذه الظاهرة نف�شها يف م�رش 
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اإىل اأن هذا االأمر  ويف ال�شلطة الفل�شطينية، ورمبا اأي�شًا يف دول جماورة اأخرى، م�شرياً 

مع  “اإ�رشائيل”  عالقات  يف  تطبيع  وجود  اإمكانية  على  كبرية  ا�شتفهام  عالمة  ي�شع 

اأمُطر تعمل فيها  العامل العربي، ويكن االفرتا�ص اأن رغبة الدول العربية للم�شاركة يف 

.
136

“اإ�رشائيل” �شت�شعف يف امل�شتقبل القريب

حتليالت  االإ�رشائيلي  االإعالم  ت�شدرت  امل�رشية  الثورة  بداية  على  عام  مرور  ومع 

وتوقعات لنتائج االنتخابات الربملانية امل�رشية، ووقعها على م�رش، وعلى عملية ال�شالم 

اإن   Amit Cohen الع�شكري االإ�رشائيلي عميت كوهني  “اإ�رشائيل”، وقال اخلبري  مع 

�شنة 2011 اأثبتت كم هو العداء متجذر داخل اجلمهور امل�رشي، خ�شو�شًا بعد تعر�ص 

الت�شعيد  ال�شفارة االإ�رشائيلية يف القاهرة للهجوم من ع�رشات االآالف احتجاجًا على 

الع�شكري يف قطاع غزة، وداخل القوى ال�شيا�شية، مبن فيهم االإخوان امل�شلمني، حيث 

حر�شوا على االإبقاء على براجماتية حذرة، وال يتحدثون عن اإلغاء اتفاقات ال�شالم، 

.
137

بل فقط عن تغيري اأو اإعادة نظر

 Reuven Barko ويف ال�شياق ذاته، قال الباحث يف ال�شوؤون الدولية روؤوفني باركو

اإن االإ�شالميني اليوم يف م�رش باتوا يدركون تعقيد الظروف حولهم، و�شي�شطرون يف 

اأنه حتت هياج العا�شفة  االأمد القريب على االأقل لال�شتعانة باأمريكا والغرب، ويبدو 

ي�شعب على االإ�شالميني اأن يحددوا من هم اأعداوؤهم واأولياوؤهم يف و�شع اال�شطراب 

.
138

النا�شئ يف م�رش

اإطالق  عن  م�شوؤوليتها  حما�ص  اإعالن  بني  هاآرت�ص  ربطت   ،2012/6/20 ويف 

ال�شواريخ، للمرة االأوىل منذ اأكرث من �شنة، ومبا يحدث على احلدود امل�رشية، واأن كل 

.
139

ذلك يجري على خلفية فوز االإخوان امل�شلمني يف انتخابات الرئا�شة امل�رشية

فاإن كل  احلكم  اإىل  مر�شي  بعد �شعود  في�شمان:  األيك�ص  االإ�رشائيلي  املحلل  وقال 

�شيء اأ�شبح مفتوحًا للتوقعات يف �شكل العالقة بني تل اأبيب والقاهرة، واأن امل�شتقبل 

حمفوف بال�شباب، م�شيفًا اأنه على “اإ�رشائيل” اأن تكون جاهزة لكل �شيناريو، وتوقع 
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يف  النظر  واإعادة  التوجه،  اإ�شالمي  امل�رشية  العامة  للمخابرات  رئي�ص  تعيني  يتم  اأن 

اتفاقيات ال�شالم مع تل اأبيب، وانهيار االتفاقيات االقت�شادية، وعدم التن�شيق االأمني 

الوجه احلقيقي  اأبيب �شتح�شل على  تل  اأن  في�شمان  على احلدود بني اجلانبني. واأكد 

اإ�رشائيل مثلما كان”،  اأي �شيء من ناحية  �شنة، و“عندها لن يعود  مل�رش خالل ن�شف 

م�شرياً اإىل اأن م�رش لن ت�شبح فجاأة دولة عدو تهدد حدود “اإ�رشائيل”، ولكن مع ذلك 

ال�شديقة  مع  تتعاطى  اأن  ينبغي  “اإ�رشائيل”  يف  والع�شكرية  اال�شتخبارية  املنظومة  فاإن 

.
140

القدية كدولة ينبغي درا�شتها من جديد واال�شتعداد مبا يتنا�شب مع ذلك
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ثالثًا: تاأثري الثورة امل�صرية على “اإ�صرائيل”

1. املخاوف الإ�صرائيلية على م�صتقبل كامب ديفيد بعد الثورة 

امل�صرية:

ا�شتبعد يورام ميطال، رئي�ص مركز حاييم هرت�شوغ الأبحاث ال�رشق االأو�شط، اأن 

يقوم النظام اجلديد يف م�رش باإلغاء اتفاق ال�شالم مع “اإ�رشائيل”، ولكن باملقابل �شتتوقف 

م�رش عن لعب دور طوق النجاة للدولة العربية يف حماوالتها للخروج من العزلة الدولية 

للدولة  دائمًا  مبارك  ينحه  كان  الذي  االأمر  وهو  �شيا�شاتها،  ب�شبب  عليها  املفرو�شة 

.
141

العربية

مع بداية الثورة امل�رشية بداأت ت�رشيحات احلكومة االإ�رشائيلية تختلف مع اختالف 

مراحل الثورة، حيث قال �شمعون برييز اإن رغبة “اإ�رشائيل” احلقيقية هي احلفاظ على 

ال�شالم مع كل من م�رش واالأردن، موؤكداً اأن تل اأبيب ت�شع التفاقية كامب ديفيد مع 

 .142
القاهرة اأهمية ا�شرتاتيجية وحيوية كبرية

وجاءت ت�رشيحات بنيامني نتنياهو بني التحذير والرتحيب بنتائج الثورة امل�رشية؛ 

“اإ�رشائيل”  بني  العالقات  ا�شتمرار  �شمان  هو  “اإ�رشائيل”  اأن هدف  على  �شدد  حيث 

جهده  يبذل  واإنه  واملنطقة،  م�رش  يف  التطورات  تتابع  “اإ�رشائيل”  اإن  وقال  وم�رش، 

اأنه من واجب “اإ�رشائيل” اإبداء  للحفاظ على اال�شتقرار واالأمن يف املنطقة، واأ�شاف 

امل�شوؤولية و�شبط النف�ص، واأن هذا ما جعله يطلب من الوزراء عدم اإطالق ت�رشيحات 

ذات  الهيئات  اإطار  يف  م�شاورات  يجري  اأنه  اإىل  م�شرياً  م�رش،  يف  التطورات  ب�شاأن 

.
143

ال�شلة

يطالبون  ملحتجني  تاأييده  عن   ،2011/2/1 يف  نتنياهو  عرّب  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

، لكنه عرب عن اأمله يف اأن تقوم القيادة 
144

بالديوقراطية يف م�رش، وذلك للمرة االأوىل

، وحّث املجتمع 
145

البلدين القائمة بني  القادمة باحلفاظ على معاهدة ال�شالم  امل�رشية 
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“اإ�رشائيل”،  مع  ال�شالم  مبعاهدة  م�رش  يف  جديد  نظام  اأي  التزام  �شمان  على  الدويل 

مبارك  الرئي�ص ح�شني  حمل  مت�شدد”  “نظام  اإذا حّل  بيان �شدر عن مكتبه:  وقال يف 

لل�شالم  لطمة  النتيجة  تكون  اأن  فيمكن  اأخرى  واأماكن  اإيران  يف  حدث  “مثلما 
.

والديقراطية”146

مبارك  ح�شني  امل�رشي  الرئي�ص  قرار  على  التعليق  االإ�رشائيلية  احلكومة  ورف�شت 

اإدارة  عن  امل�شوؤولية  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وتكليف  من�شبه  عن  التنحي 

االأعلى  املجل�ص  عن  �شدر  ببيان   2011/2/12 يف  رحب  نتنياهو  ولكن   ،
147

البالد

.
148

للقوات امل�شلحة يف م�رش يوؤكد اأن البالد �شتلتزم باملعاهدات الدولية

وعقب القرار ال�شادر عن املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة يف م�رش يف اأواخر اأيار/ 

مايو 2011 بفتح معرب رفح ب�شكل دائم مع قطاع غزة، انتقدت احلكومة االإ�رشائيلية 

بني  املوقعة  لالتفاقات  خالفًا  ياأتي  دائم  ب�شكل  رفح  معرب  “فتح  اإن  وقالت:  القرار، 

اإ�رشائيل وم�رش”، و�شددت على اأن القرار اأحادي اجلانب، اتخذته ال�شلطات امل�رشية، 

 .
ويحملها امل�شوؤولية عن �شمان االأمن، ومنع اأي ن�شاط معاد لـ“اإ�رشائيل”149

ثمانية  فيه  قتل  التي  اإيالت،  عملية  وقوع  بعد  نتنياهو،  اأكد   ،2011/8/28 ويف 

متتالية  هجمات  ثالث  يف  بجراح،  اآخرون  وع�رشون  خم�شة  واأ�شيب  اإ�رشائيليني، 

“اإيالت”،  الر�رشا�ص  اأم  بالقرب من مدخل مدينة  ا�شتهدفت حافلتني وجيبًا ع�شكريًا 

اأنه ال يوجد   ،
1501948 �شنة  منذ  “اإ�رشائيل”  التي حتتلها  الفل�شطينية  جنوب االأرا�شي 

 .
151

حاجة لتغيري معاهدة كامب ديفيد

و�شع  “اإن  بقوله:  مل�رش  اللهجة  �شديد  حتذيراً  نتنياهو  وّجه   ،2011/9/29 ويف 

اإىل وجود قوى  م�شرياً  للغاية الإ�رشائيل”،  مقلقًا  تهديداً  ي�شكل  امل�رشية  �شيناء  �شحراء 

معادية لل�شالم بني م�رش و“اإ�رشائيل” ت�شتغل الفراغ االأمني املوجود يف املنطقة، واأعرب 

عن اأمله يف اأن “تفهم كل اجلهات يف م�رش اأهمية احلفاظ على ال�شالم، واأعتقد اأن هذه 

 .
الر�شالة و�شلت بو�شوح �شديد اإىل امل�رشيني من قبل الواليات املتحدة”152
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على  رداً  االإ�رشائيلية  لل�شفارة  املتظاهرين  اقتحام  نتنياهو  انتقد   ،2011/9/10 ويف 

مقتل جنود م�رشيني على احلدود مع االأرا�شي الفل�شطينية التي حتتلها “اإ�رشائيل” منذ 

.
�شنة 1948، واأكد “التزام الدولتني مبعاهدة ال�شالم املوقعة بينهما”153

ويف اأول تعليق ر�شمي له على تقدم االإ�شالميني يف املرحلة االأوىل من االنتخابات 

الربملانية امل�رشية، قال نتنياهو يف 2011/12/3: “ناأمل اأن تعرتف اأي حكومة قادمة يف 

م�رش باأهمية احلفاظ على معاهد ال�شالم مع اإ�رشائيل كما هي، وكاأ�شا�ص لالأمن االإقليمي 

، واأعرب نتنياهو عن اأمله يف اأن تمُثمن اأي حكومة تنتخب 
واال�شتقرار االقت�شادي”154

.
155

يف م�رش هذا ال�شالم واأهميته بالن�شبة للبلدين

ويف تعليقه على امل�شاعدات االأمريكية مل�رش، اأ�شار نتنياهو اإىل اأن هذه امل�شاعدات 

اإلغاء  مّت  ما  اإذا  تتوقف  اأن  املمكن  ومن  “اإ�رشائيل”،  مع  ال�شالم  اتفاقية  وليدة  جاءت 

.
156

االتفاقية

يف  �شدد  حيث  نتنياهو،  ت�رشيحات  عن  باراك  اإيهود  ت�رشيحات  تختلف  ومل 

2011/2/6 على اأن ال�شالم بني “اإ�رشائيل” وم�رش هو ذخر مهم مل�شالح الطرفني، واأ�شار 

اإىل اأن اجلي�ص امل�رشي �شيوا�شل لعب دور رئي�شي يف ا�شتقرار العالقات بني البلدين، 

واأن “اإ�رشائيل” تدرك االأهمية التي توليها القيادة االأمنية يف م�رش للحفاظ على االأمن 

.
والنظام يف �شبه جزيرة �شيناء، وعلى معاهدة ال�شالم مع “اإ�رشائيل”157

وقال باراك، خالل مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية االإ�رشائيلية يف 2011/8/22، 

اإن م�رش اأكرب ذخر ا�شرتاتيجي لبالده، واإن عملية اإيالت كانت حماولة لن�شب ما و�شفه 

.
158

بكمني ا�شرتاتيجي لـ“دولة اإ�رشائيل”، بهدف ت�شوي�ص العالقات بينها وبني م�رش

من جهتها، اأعلنت وزارة اخلارجية االإ�رشائيلية، مبنا�شبة عقد جمل�ص ال�شعب امل�رشي 

املنتخب جل�شته االأوىل، عن اأملها يف التزام م�رش مبعاهدة ال�شالم املربمة بينهما، وجاء 

يف بيان لها يف 2012/1/26: “تمُقدم اإ�رشائيل تهانيها لل�شعب امل�رشي جلهوده من اأجل 

م�رش  باأن  ثقة  “على  باأنها  موؤكدة  االقت�شادية”،  والتنمية  والديقراطية  احلرية  حتقيق 
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اأن  ليربمان على  اأكد  . كما 
منطقتنا”159 واال�شتقرار يف  ال�شالم  باأهمية  ملتزمة  �شتظّل 

“معاهدة ال�شالم االإ�رشائيلية امل�رشية ت�شكل عن�رشاً هامًا يف احلفاظ على اال�شتقرار يف 
مبوافقة  اإال  ال�شالم  معاهدة  تعديل  اأنه ال يكن  على  القول  م�شدداً  االأو�شط”،  ال�رشق 

اجلانبني، واأ�شار اإىل اأن االأمر الذي يبعث على التفاوؤل هو اأن القيادة اجلديدة يف م�رش 

.
160

تتحدث عن احرتام معاهدة ال�شالم

تتمثل  م�شرتكة  م�شلحة  وم�رش  اإ�رشائيل  “بني  الذي  اأن  على  مريدور  دان  و�شدد 

مبعاهدة ال�شالم، وهناك روؤية مو�شوعية لدى االإخوان امل�شلمني يف م�رش تدرك مدى 

اأهمية هذه املعاهدة خلدمة م�شاحلهم”. وقال يف 2011/12/6: “مثلما تدرك اإ�رشائيل 

امل�رشية،  احلكومة  هوية  عن  النظر  بغ�ص  م�شاحلها،  خدمة  يف  املعاهدة  هذه  اأهمية 

بينها  احلادة  اخلالفات  املعاهدة رغم  اأهمية  يدركون  م�رش  امل�شلمني يف  االإخوان  فاإن 

توجد  واأنه  ممتازة مع م�رش،  العالقات  اأن  عامو�ص جلعاد، على  اأكد  . كما 
وبيننا”161

.
162

نتائج عملية لهذه العالقات، تتمثل يف مت�ّشك ال�شلطات يف م�رش باتفاقية ال�شالم

ومع ذلك فقد اأعلن جابي اأ�شكنازي يف 2011/2/15، اأن “اإ�رشائيل” لديها “خطة 

موؤكداً على �رشورة “االإبقاء على  طوارئ حال قيام القاهرة باإلغاء معاهدة ال�شالم”، 

ا�شرتاتيجية  اأهمية  لها  لكن  فاترة،  م�رش  مع  ال�شالم  “معاهدة  واأن  كحليف”،  م�رش 

لدولة اإ�رشائيل، واأمل اأن تظل كذلك، ولكنا م�شتعدون”، يف اإ�شارة اإىل احتمال اأن اأي 

.
حكومة جديدة يف م�رش قد ال تعرتف باتفاقية ال�شالم مع “اإ�رشائيل”163

و�شدد رئي�ص هيئة اأركان اجلي�ص االإ�رشائيلي، بني جانت�ص يف 2011/8/26، على اأن 

 .
ال�شالم مع م�رش ذو اأهمية ا�شرتاتيجية كبرية بالن�شبة لـ“اإ�رشائيل”164

انهياراً  ليفانون،  يت�شحاق  م�رش،  االإ�رشائيلي يف  ال�شفري  ا�شتبعد  االإطار،  هذا  ويف 

ت�شري  التي  امل�رشية  االنتخابات  عقب  والقاهرة  اأبيب  تل  بني  الثنائية  للعالقات  �رشيعًا 

نتائجها االأولية اإىل تقّدم جماعة االإخوان امل�شلمني فيها، و�شدد على اأن القاهرة تعي 

.
165

اأهمية احلفاظ على عالقاتها مع تل اأبيب وبقاء اتفاقية ال�شالم املوقعة بني البلدين
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بني  “اإ�رشائيل”  يف  ال�شيا�شية  االأحزاب  ت�رشيحات  اختلفت  ال�شياق،  هذا  ويف 

وباإعادة  العالقات،  بقطع  مطالب  وبني  ال�شالم،  معاهدة  على  باملحافظة  مطالب 

احتالل �شيناء، ففي ت�رشيحات لبنيامني بن اإليعازر من حزب العمل اأكد اأن اأي نظام قد 

يحكم م�رش “�شيحرتم معاهدة ال�شالم ويعتربها ت�شّب يف م�شلحة اإ�رشائيل، اإال يف حالة 

.
و�شول نظام مدعوم من حركة االإخوان امل�شلمني”166

وقال �شاوؤول موفاز يف 2011/1/31: اإنه “يحظر على اإ�رشائيل التدخل يف ال�شوؤون 

 .
اإ�رشائيل احلفاظ بكل قوتها على معاهدة ال�شالم”167 “على  واأن  الداخلية امل�رشية”، 

وقال موفاز يف 2011/3/4: اإن التقلبات يف العامل ت�شتوجب اإبرام اتفاق مع الفل�شطينيني 

مع  ال�شالم  اتفاقيات  اأهمية  زادت  املنطقة  يف  النا�شئ  الو�شع  يف  وقال:  و�شورية، 

.
168

الفل�شطينيني وال�شوريني، ولكن هذا ما ال تفهمه حكومة نتنياهو لالأ�شف

اليمينية  احلركة  زعيم   ،Haim Ben Batzh بات�شح  بن  حاييم  طالب  وباملقابل، 

و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  العالقات  بقطع   ،2011/6/7 يف  “اإ�رشائيل”،  يف  االأ�شولية 

واإعادة احتالل �شيناء، م�شرياً اإىل اأنه يف حال اإلغاء االتفاقية �شيتم وقف تهريب ال�شالح 

اإىل قطاع غزة بوا�شطة ن�رش قوات اإ�رشائيلية باملنطقة، كما طالب بن�شوب حرب فورية 

.
169

من اأجل اليهود الذين قتلوا ب�شب اتفاقية ال�شالم مع م�رش

وعلى ال�شعيد نف�شه، حتدث خرباء اإ�رشائيليون عن خماوفهم على معاهدة ال�شالم، 

حيث راأى اخلبري اال�شرتاتيجي واملتخ�ش�ص يف درا�شات االأمن القومي االإ�رشائيلي اإيهود 

عيالم Ehud Eilam، يف درا�شة له، اأن هناك خماوف قائمة ترتبط باإلغاء اتفاق ال�شالم 

بني م�رش و“اإ�رشائيل”، بل واحتمال اندالع مواجهات ع�شكرية بينهما نتيجة الأ�شباب 

 .
170

االإقليمي باجلانب  متعلقة  اأخرى  والأ�شباب  امل�رشي،  بالداخل  متعلقة  وعنا�رش 

اأعّدها  كما حذرت درا�شة، �شادرة عن معهد درا�شات االأمن القومي يف “اإ�رشائيل”، 

قابلة  “باتت  م�رش  مع  العالقات  اأن  من   ،Shlomo Brom بروم  �شلومو  الباحث 

.
لالنك�شار خ�شو�شًا يف ظّل الفو�شى يف �شيناء، وازدياد قوة حركة حما�ص”171
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واأبدت اأو�شاط اإ�رشائيلية وا�شعة تخّوفًا من تدهور العالقات مع م�رش، وحتول كامب 

حمتملة يف غزة ونتيجة �شغوط وانتقادات  “حرائق”  ديفيد التفاقية هدنة فقط نتيجة 

القناة  اال�شرتاتيجية يف  ال�شوؤون  املعلق يف  اإليه  النظر  لفت  ما  امل�رشي. وهذا  ال�شارع 

الإلغاء  القاهرة  مبادرة  يتوقع  ال  الذي   ،Ari Shavit �شافيت  اآري  االأوىل  االإ�رشائيلية 

معاهدة كامب ديفيد اأو �شنِّ حرب، لكنه يخ�شى من تدهور يف العالقات الثنائية نتيجة 

ديفيد  كامب  يف  الع�شكري  امللحق  لتعديل  ودعا  غزة،  قطاع  يف  االأو�شاع  تدهور 

ال�شتمالة الراأي العام امل�رشي، الذي يار�ص �شغوطًا فعالة على املجل�ص االأعلى للقوات 

.
172

امل�شلحة واحلكومة يف م�رش

ال�رشق  الأبحاث  هرت�شوغ  حاييم  مركز  رئي�ص  ميطال،  يورام  راأى  وباملقابل، 

االأو�شط، اأن كامب ديفيد تقف اأمام االمتحان االأ�شعب منذ توقيعها يف �شنة 1978، 

ورّجح اأن االلتزام باالتفاقية �شي�شان باملنظور القريب، وحتى بعد االنتخابات العامة، 

.
173

بدعوى اأن االتفاقية حيوية للجانبني

2. الثورة امل�صرية واملخاوف الأمنية والع�صكرية الإ�صرائيلية: 

قال م�شدر اأمني اإ�رشائيلي ليديعوت اأحرونوت يف 2011/1/29، اإن ح�شول تغيري 

جوهري يف النظام يف م�رش من املمكن اأن يوؤدي اإىل انقالب يف نظرية االأمن االإ�رشائيلية، 

لـ“اإ�رشائيل”؛  مهمًا  ا�شرتاتيجيًا  ذخراً  ي�شكل  م�رش  مع  ال�شالم  اتفاق  اأن  على  م�شدداً 

اأّن اجلي�ص  اإىل  اأخرى، الفتًا  الرتكيز على جبهات  اأتاح للجي�ص االإ�رشائيلي  اأنه  بحيث 

.
174

�شي�شطر اإىل تخ�شي�ص موارد كبرية جداً يف حال ح�شل تغيري النظام يف م�رش

وطغت على ت�رشيحات كبار امل�شوؤولني االإ�رشائيليني يف حفلة تن�شيب بني جانت�ص 

لهيئة اأركان اجلي�ص االإ�رشائيلي خلفًا جلابي اأ�شكنازي يف 2011/2/14،  رئي�شًا جديداً 

ال�شند  “اإن  نتنياهو:  قال  حيث  م�رش؛  يف  التطورات  ب�شبب  جديدة،  اأمنية  حتديات 

احلقيقي الوحيد لقدرتنا على تعزيز وجودنا هنا، وعلى اإقناع جرياننا ليكونوا معنا يف 

.
ال�شالم، هو جي�ص الدفاع، هو ال�شمانة احلقيقية لتاأمني م�شتقبلنا”175
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واأكد نتنياهو يف 2011/12/28 على اأن التبدالت اال�شرتاتيجية التي ت�شهدها منطقة 

ال�رشق االأو�شط، وخا�شة التغيريات ال�شيا�شية يف م�رش والعراق، تهدد “اإ�رشائيل”، واأن 

حكومته �شتتخذ قرارات تق�شي بتخ�شي�ص ميزانيات اأكرب لالأمن واجلي�ص، وذلك من 

املرتقبة  ال�شيا�شية  اال�شرتاتيجية اجلديدة، ومتغريات اخلريطة  التحديات  اأجل مواجهة 

 .
176

يف العامل العربي

 %6 الدفاعي بنحو  االإنفاق  �شتعزز  “اإ�رشائيل”  اأن  نتنياهو  اأعلن   ،2012/1/8 ويف 

اخلطاأ،  من  �شيكون  الأنه  باملنطقة،  اال�شتقرار  عدم  حالة  زيادة  مواجهة  يف  العام  هذا 

ثالثة مليارات �شيكل  “اإ�رشائيل”  الدفاع. و�شتنفق  اأن نقل�ص ميزانية  بل وخطاأ كبري، 

اإ�شافية )حوايل 797 مليون دوالر( على الدفاع يف �شنة 2012.

وذكرت هاآرت�ص يف 2012/3/5 اأن جلنة املال يف الكني�شت اجتمعت من اأجل مناق�شة 

امليزانية املعّدة للدفاع �شتكون  اأّن معظم  الدفاع االإ�رشائيلية، واأو�شحت  ميزانية وزارة 

الإن�شاء قواعد ع�شكرية يف النقب بقيمة 5.5 مليار �شيكل )حوايل 1.466 مليار دوالر(، 

الفا�شل مع م�رش،  ال�شياج  186 مليون دوالر( الإكمال  �شيكل )حوايل  و700 مليون 

و250 مليون �شيكل )حوايل 66 مليون دوالر( الإن�شاء �شجن جديد للمت�شللني االأفارقة 

�شيتم  نه  اأ  2011 /8 /22 . كما ذكرت يديعوت اأحرونوت يف 
177

على احلدود امل�رشية

مليون دوالر(،   280 )حوايل  �شيكل  مليــار  بنحو  الدفـاع  وزارة  ميزانية  رفد 

وفقًا لتو�شيات جلنة بروديت Brodet Committee، التي اأقّرت زيادة ميزانية الوزارة 

�شنويًا ملّدة ع�رشة اأعوام، اإ�شافة اإىل 620 مليون �شيكل )حوايل 173 مليون دوالر( يتّم 

.
178

حتويلها اإىل جهاز االأمن

مببلغ  اجلي�ص،  موازنة  زيادة  الكني�شت  يف  املال  جلنة  قررت   2011/12/21 ويف 

اإىل   2012 �شنة  لت�شل خالل  مليون دوالر(،   217 �شيكل )حوايل  مليون   780 قدره 

تبلغ  اأن  املقرر  من  كان  بعدما  دوالر(،  مليار   16.96 )حوايل  �شيكل  مليار   60.7

رفد  مّت   ،2011/12/28 . ويف 
179

دوالر( مليار   16.74 �شيكل )حوايل  مليار   59.93
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ميزانية وزارة الدفاع بـ 1.67 مليار �شيكل )حوايل 466 مليون دوالر(، يف ثاين زيادة 

.
180

خالل اأ�شبوع

من جهته، �شدد اإيهود باراك على اأن “خف�ص االإنفاق �شي�شع جي�ص الدفاع على 

واال�شتعدادات  والتدريب،  بالقدرات،  يتعلق  فيما  يفعله،  �شيء  كل  يف  اأحمر  خط 

اإمكانية  اإىل   2011/3/7 باراك قد ملح يف  . وكان 
اأمامنا”181 املاثلة  التحديات  ملواجهة 

“اإ�رشائيل” من الواليات املتحدة زيادة امل�شاعدات االأمنية التي تقدمها لها  اأن تطلب 

العامل  املتالحقة يف  االأحداث  من  للتعامل  املقبلة  ال�شنوات  دوالر خالل  مليار   20 بـ 

.
182

العربي

خم�شة  بنحو   2011 ل�شنة  املعتمدة  ميزانيتها  يف  زيادة  الدفاع  وزارة  طلبت  كما 

الع�شكرية  امليزانية  اأن  مالحظة  وجتب   .
183

دوالر( مليار   1.4 )نحو  �شيكل  مليارات 

 ،
184

ة اأ�شاًل ل�شنة 2011 كانت 53.5 مليار �شيكل )نحو 14.95 مليار دوالر( االإ�رشائيلية املقررَّ

�شيكل  مليار   60 نحو   2012 ل�شنة  اأ�شاًل  املقرة  الع�شكرية  امليزانية  بلغت  بينما 

.
185

15.9 مليار دوالر( )نحو 

186
جدول رقم (3): املوازنة الع�سكرية الإ�رصائيلية 2012-2005 

املوازنة )باملليون �سيكل(ال�سنة
املوازنة ح�سب الأ�سعار اجلارية

)باملليون دولر(

200545,73910,192 

200649,54611,118

200749,20211,977

200849,63213,834

200948,92112,440

201050,92113,641

201153,50214,953

201260,00015,944
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ويف حزيران/ يونيو 2012، تقدمت قيادة اجلي�ص االإ�رشائيلي ووزارة الدفاع بطلب 

�شيكل  مليار   15 مببلغ  الع�شكرية  امليزانية  لزيادة  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء،  رئي�ص  اإىل 

وذلك  الع�شكرية،  امليزانية  من   %25 يعادل  ما  اأي  دوالر(،  مليارات  اأربعة  )نحو 

حممد  امل�شلمني  االإخوان  ممثل  فوز  عن  الناجمة  الطارئة  االحتياجات  “�شد  بدعوى 

.
مر�شي بالرئا�شة امل�رشية، وت�رشيحاته حول اإعادة النظر يف اتفاقيات كامب ديفيد”187

بني  احلدودي  ال�شياج  اإقامة  عملية  اأن   2012/3/27 يف  اأعلن  قد  نتنياهو  وكان 

“اإ�رشائيل” وم�رش جتري على قدم و�شاق، م�شرياً اإىل اأن عملية بناء ال�شياج �شت�شتكمل 
اإطالق  عملية  على  معقبًا   ،2012/4/5 وقال يف   .

1882012 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  يف 

لالإرهاب،  قاعدة  اإىل  حتّولت  قد  �شيناء  اأن  االآن  ن�شاهد  “اإننا  اإيالت:  على  �شاروخ 

حاًل  و�شنجد  ال�شواريخ،  يوقف  ال  ولكنه  اأمنيًا،  �شياجًا  ونقيم  ذلك،  نعالج  ونحن 

لذلك اأي�شًا، �شن�شتهدف اأولئك الذين يعتدون علينا، ال يكن منح ح�شانة لالإرهاب 

ويجب اأن نكافحه، ويف نهاية املطاف، ال اأحد يدافع عن اليهود اإذا مل يدافع اليهود 

.
عن اأنف�شهم”189

كما اأكد باراك على اأن قوات اجلي�ص االإ�رشائيلي �شتوا�شل تاأهبها وا�شتنفارها على 

طول منطقة احلدود مع م�رش، حتى ت�شتقّر االأو�شاع االأمنية وتهداأ حالة اال�شطراب 

.
190

التي ت�شهدها م�رش

 Udi Shani ويف 2011/6/1 اأعلن مدير عام وزارة الدفاع االإ�رشائيلية اأودي �شني

اأنه �شيتّم االنتهاء من بناء ال�شياج على طول احلدود مع م�رش، خالل �شنة 2012، قبل عام 

من املوعد املحدد، واأ�شار اإىل اإن هذا الت�شارع يف بناء ال�شياج جاء بعد التعليمات التي 

.
191

اأمُعطيت من قبل وزير الدفاع اإيهود باراك يف اأعقاب التغريات التي ت�شهدها م�رش

ديفيد  مو�شيه  الع�شكري  ملرا�شلها  تقريراً   2011/12/25 يف  معاريف  ون�رشت 

تمُ�شّكل خطراً كبرياً على  اأ�شبحت  اأن احلدود امل�رشية  اإىل  اأ�شار فيه   ،Moshe David

حواجز  بناء  االإ�رشائيلي  باجلي�ص  املركزية  القيادة  قررت  وبالتايل  االإ�رشائيلي،  االأمن 
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احلدود  امتداد  على  �شخمًا  فوالذيًا  �شياجًا  لت�شكل  والفوالذ  ال�شلب  من  حرارية 

امل�رشية - االإ�رشائيلية حتت االأر�ص. 

والنار،  للر�شا�ص  م�شادة  �شتكون  احلرارية  احلواجز  اأن  معاريف  واأو�شحت 

و�شيتم بناوؤها على �شكل قواعد �شغرية على احلدود مع م�رش، و�شيتم بناوؤها جنبًا اإىل 

جنب مع ال�شياج الفا�شل احلدودي مع م�رش، واأن اجلي�ص االإ�رشائيلي قرر اإحياء فكرة 

االإ�رشائيلية  للحدود  دفاعي  درع  مبثابة  لتكون  احلدود  طول  على  الفوالذية  اجلدران 

 .
192

حتت االأر�ص

مقتل  بعد  اجلانبني،  على  والتوتر  اال�شتنفار  من  حالة  امل�رشية  احلدود  و�شهدت 

مدخل  من  بالقرب  ع�شكري  وجيب  حافلتني  على  هجوم  يف  اإ�رشائيليني  ثمانية 

الر�رشا�ص )اإيالت(، ومّت ن�رش قوات اإ�رشائيلية لتاأمني احلدود، يف اأعقاب مقتل  اأم  مدينة 

�شتة جنود م�رشيني، واإ�شابة اآخرين من قوات حر�ص احلدود امل�رشية، يف ق�شف نفذته 

.
193

طائرة حربية اإ�رشائيلية على املنطقة احلدودية، بعد الهجمات التي وقعت يف اإيالت

وقال اإيهود باراك يف 2011/8/20 اإن “اإ�رشائيل” تاأ�شف ملقتل اجلنود امل�رشيني يف 

 ،
194

�شيناء، واأ�شدر تعليمات جلي�شه باإجراء حتقيق م�شرتك مع م�رش التي ردت باملوافقة

اأّن  اإىل �شبه جزيرة �شيناء، على الرغم من  و�شمح مل�رش باإدخال اآالف اجلنود امل�رشيني 

للم�رشيني  اأي�شًا  �شت�شمح  “اإ�رشائيل”  اأن  واأو�شح  ذلك،  جتيز  ال  ديفيد  كامب  اتفاقية 

باإدخال املروحيات واملركبات الع�شكرّية امل�شفحة، وزاد قائاًل اإّنه يف بع�ص االأحيان 

، ويف 2011/10/12 
195

يجب تليني املواقف اال�شرتاتيجية مل�شلحة االحتياجات االأمنّية

.
196

قرر باراك االعتذار مل�رش

وقدم �شمعون برييز، اعتذاراً مل�رش حول �شقوط �شحايا م�رشيني يف �شيناء، واأعرب 

عن تعازيه الأ�رش ال�شحايا وال�شعب امل�رشي، موؤكداً عدم وجود اأي تعمد من جانب 

 .
197

“اإ�رشائيل” للقيام بهذه العملية، واأن “اإ�رشائيل” حري�شة على العالقات مع م�رش
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وقالت ت�شيبي ليفني، خالل عيادتها جرحى اأ�شيبوا بهجمات اإيالت: اإن “حدود 

م�رش مل َتعد حدود �شالم بعد االآن”، م�شيفة: “علينا اأن نغري مفهومنا جتاهها )اأي جتاه 

احلدود(، وهوؤالء )امل�شلحني( مل يكونوا مت�شللني ي�شعون اإىل العمل، واإمنا هم يريدون 

.
الق�شاء علينا”198

�شالم،  َتعد حدود  “احلدود مع م�رش مل  اأن   ،2011/8/24 بني جانت�ص، يف  واأكد 

اأر�شل  اأنه  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  ذكر   2011/8/30 . ويف 
معها”199 التعامل  تغيري  ويجب 

�شفينتني حربيتني اإىل منطقة احلدود البحرية مع م�رش قبالة قطاع غزة، وذكرت يديعوت 

اأحرونوت اأن هذا االإجراء اتخذ بعد تلقي حتذيرات من اأن م�شلحني يخططون لهجوم 

الداخلية  اجلبهة  وزير   ،Matan Vilnai فيلنائي  متان  وقال  “اإ�رشائيل”.  على جنوب 

االإ�رشائيلي، اإن م�شلحني من حركة اجلهاد االإ�شالمي يف قطاع غزة �شيهاجمون جنوب 

.
200

“اإ�رشائيل”، بعد هجوم اإيالت

املدنية  الطائرات  م�شار  بتغيري  اأمراً  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأ�شدر   ،2011/11/5 ويف 

، كما بداأت “اإ�رشائيل” يف 2011/11/19، 
201

واحلربية االإ�رشائيلية قرب احلدود امل�رشية

ن�رش اأجهزة ا�شت�شعار بطول احلدود امل�رشية، ملراقبة احلدود، ور�شد ما يحدث يف �شيناء 

 .
202

على عمق ثالثة كيلومرتات داخل االأرا�شي امل�رشية

وك�شفت معاريف يف 2011/12/20 اأن بني جانت�ص ا�شطر اإىل اإجراء تعديل �رشيع 

الأحداث  كامنة  اإمكانية  وذات  خطرية،  كـ“حدود”  وتعريفها  “احلدود”،  فهم  يف 

مّت دفع  امل�رشية،  “احلدود”  الفهم يف  تغيري  لبنان وغزة. ومنذ  “حدود”  معادية، مثل 

اأو  لبنان  “حدود”  على  يتم  مثلما  م�رش”،  “خط  ي�شمى  ما  منطقة  اإىل  عديدة  قوات 

 .
203

غزة

كما اأفادت تقارير �شحفية اإ�رشائيلية، اعتمدت على ما و�شفتها بامل�شادر الرفيعة 

ع�شكرية  وحدات  اإحياء  الإعادة  بدرا�شة  با�رش  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأن  اأبيب،  تل  يف 

كت قبل �شبع �شنوات، ا�شتعداداً ملواجهة تهديد م�شتقبلي يكن اأن متّثله  كانت قد فمُكِّ
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م�رش، يف اأعقاب ثورة 25 يناير، وعلى خلفية فوز االإخوان امل�شلمني يف االنتخابات 

.
204

الت�رشيعية

واأعرب جانت�ص عن قلقه اإزاء اال�شطرابات يف العامل العربي، وقال اإن ظاهرة الربيع 

العربي اأ�شبحت زوبعة تع�شف باملنطقة ككل، واأن الو�شع االإقليمي يمُعيد “اإ�رشائيل” 

.
اإىل اأو�شاع �شنة 2051967

ويف نهاية كانون الثاين/ يناير 2012، ا�شتخدمت “اإ�رشائيل” جلمع املعلومات عند 

احلدود االإ�رشائيلية امل�رشية، �شيارة جمع املعلومات اال�شتخبارية التي يمُطلق عليها ا�شم 

غرانيت Granite، وهي �شيارة تتميز بقدراتها العالية على جمع معلومات ا�شتخبارية 

مقارنة  ويكنها  دقيقًا،  جغرافيًا  ت�شجياًل  اأو  ت�شويراً،  اأو  ميدانيًا،  ر�شداً  كانت  �شواء 

.
206

التغريات اجلارية على املناطق احلدودية

كما با�رش اجلي�ص االإ�رشائيلي يف بداية �شباط/ فرباير 2012، تنفيذ املرحلة الثانية من 

خطته الع�شكرية ملواجهة التغيريات يف النظام امل�رشي، التي تتاألف من ثالث مراحل؛ 

تتاألف من ن�رش نحو  اإلكرتوين على طول احلدود مع م�رش، والثانية  بناء جدار  االأوىل 

الدوريات  وع�رشات  للجي�ص  مع�شكرات  وع�رش  بقنا�شة،  مزودة  مراقبة  نقطة  مئة 

اإىل  النقب  �شمال  من  مدين جديد  طريق  �شّق  فت�شمل  الثالثة  املرحلة  واأما  الع�شكرية، 

اإيالت، يبتعد عن احلدود امل�رشية ب�شعة كيلومرتات اإىل ال�رشق، بداًل من ال�شارعني رقم 

10 و12 الذين حتوال اإىل �شارعني ع�شكريني يحظر على املدنيني ال�شري فيهما. وبا�رش 

النظامي، مزودة مبجنزرات خفيفة، على  قتالية من اجلي�ص  بن�رش وحدة م�شاة  اجلي�ص 

.
207

طول احلدود مع �شيناء امل�رشية، بداًل من وحدة جي�ص االحتياط

وحذرت وزارة اخلارجية االإ�رشائيلية، من مغبة القيام باأي عملية ع�شكرية للجي�ص 

االإ�رشائيلي يف قطاع غزة، اأو عمليات ا�شتفزازية على احلدود مع م�رش، موؤكدة اأن م�رش 

، وذكرت هاآرت�ص 
208

�شرتد ب�شكل حازم و�شديد على اأي ا�شتفزازات اإ�رشائيلية جديدة

اأن “اإ�رشائيل” بعثت تهديداً للقيادة امل�رشية، بعد اأيام من اإلقاء �شاروخ غراد Grad على 
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اإيالت يف 2012/4/5، باأنها �شتعمل بنف�شها داخل اأرا�شي �شيناء اإذا مل تقم ال�شلطات 

.
209

امل�رشية بكبح جماح اجلماعات امل�شلحة هناك

22 كتيبة  با�شتدعاء  االإ�رشائيلي �رشع  اأن اجلي�ص  2012/5/5 ك�شفت معاريف  ويف 

للم�شاركة يف مهام ع�شكرية ت�شتمّر ملدة 25 يومًا، و�شيتم ن�رشهم على املناطق احلدودية 

ال�شمالية واجلنوبية، ح�شب ما اأعلن اجلي�ص االإ�رشائيلي، وذلك لرتدي االأو�شاع االأمنية 

يف �شورية وم�رش، ولتخوفات من اأن يوؤدي ذلك ملزيد من التدهور االأمني الذي �شيوؤثر 

.
على “اإ�رشائيل”210

اأن تتحول �شبه  اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية االإ�رشائيلية، تخ�شى من  وك�شفت معاريف 

جزيرة �شيناء اإىل مرتع لـ“االإرهاب”، من قبل اجلهاد العاملي وحركة حما�ص، خ�شو�شًا 

واأنه يف اأعقاب خلع الرئي�ص مبارك، ارتفعت ب�شكل كبري عمليات تهريب االأ�شلحة من 

�شيناء اإىل قطاع غزة، مو�شحة اأن االأو�شاع يف �شبه جزيرة �شيناء �شببت حالة من الذعر 

من تكرارها على بقية حدودها، واأكدت اأن اجلي�ص االإ�رشائيلي قام بتغيري طبيعة مهاّمه 

على طول احلدود امل�رشية االإ�رشائيلية بن�شبة 180 درجة، واأن اجلبهة اجلنوبية اأ�شبحت 

يف �شلب االهتمام بعد �شقوط مبارك، وهذا ما دفع احلكومة االإ�رشائيلية اإىل االإ�رشاع 

.
211

يف بناء اجلدار على طول احلدود امل�رشية االإ�رشائيلية

طول  على  رادار  اأنظمة  ن�رش  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قرر   2012 يونيو  حزيران/  ويف 

االأنظمة  ن�رش  قرار  واأن  �شاروخية،  قذائف  اأي  من  وحتذر  لتك�شف  امل�رشية،  احلدود 

ياأتي و�شط تزايد املخاوف من اأن جماعات م�شلحة يف �شبه جزيرة �شيناء امل�رشية قد 

 .
ت�شن هجمات �شاروخية �شد “اإ�رشائيل”212

3. تداعيات الثورة امل�صرية على القت�صاد الإ�صرائيلي:

حّذر اخلرباء االقت�شاديون االإ�رشائيليون من التداعيات املبا�رشة وغري املبا�رشة للثورة 

امل�رشية على االقت�شاد االإ�رشائيلي، نظراً للتغيريات التي طراأت وقد تطراأ م�شتقباًل على 
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طبيعة العالقات املت�شابكة بني البلدين، اإ�شافة اإىل بع�ص اخل�شائر االآنية التي �شت�شيب 

االقت�شاد االإ�رشائيلي.

 port2port بورت  تو  بورت  االإ�رشائيلي  االقت�شادي  املوقع  اأكد  التجاري:  التبادل   •
اأن الثورة امل�رشية، وتدهور الو�شع االأمني، وعدم �شيطرة ال�شلطات امل�رشية على �شبه 

مع  احلدودية  املعابر  والب�شائع يف  امل�شافرين  انخفا�ص حركة  اإىل  اأدت  �شيناء،  جزيرة 

م�رش يف �شنة 2011، وتراجع حجم ال�شادرات والواردات، واأعداد ال�شياح االأجانب 

.
213

واالإ�رشائيليني املنتقلني عرب املعابر احلدودية مع م�رش

فقد �شجل معدل التجارة بني م�رش و“اإ�رشائيل” خالل �شنة 2011 انخفا�شًا بنحو 

مليون دوالر.   388.1 الدولتني  التجارة بني  بلغ حجم  2010، حيث  �شنة  23% عن 

فقد زادت ال�شادرات االإ�رشائيلية اإىل م�رش يف �شنة 2011 بن�شبة 42% باملقارنة مع �شنة 

2010، حيث و�شلت اإىل 209.6 ماليني دوالر، فيما انخف�شت الواردات االإ�رشائيلية 

لدائرة  178.5 مليون دوالر، وذلك وبح�شب تقرير  اإىل  لت�شل   %50 من م�رش بنحو 

.
214 The Central Bureau of Statistics )CBS( ”االإح�شاء املركزية يف “اإ�رشائيل

جدول رقم (4): ال�سادرات والواردات الإ�رصائيلية مع م�رص 2008-2011 )باملليون دولر(215

الواردات الإ�رصائيلية من م�رصال�سادرات الإ�رصائيلية اإىل م�رص

20082009201020112008200920102011

139134.5148209.6132.4270.9355.1178.5

وك�شف تقرير لدائرة االإح�شاء املركزية يف “اإ�رشائيل” اأن الت�شدير مل�رش ارتفع اأي�شًا 

م�رش  من  الواردات  اأن  2012، يف حني  �شنة  من  االأول  الربع  ملحوظ خالل  ب�شكل 

اأ�شعاف خالل  اأربعة  ارتفعت  مل�رش  ال�شادرات  اأن  التقرير  وذكر  انخفا�شًا،  �شجلت 

الربع االأول من 2012، والتي قدرت بـ 93.6 مليون دوالر مقابل 22.9 مليون دوالر 

انخف�ص  قد  امل�رشية  الب�شائع  ا�شترياد  اأن  التقرير  وذكر   .2011 من  االأول  الربع  يف 

مقابل  مليون دوالر   19 بـ  قدرت  والتي   ،2012 من  االأول  الربع  72% خالل  بنحو 

.
69.5 مليون دوالر يف الربع االأول من 2162011
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التزامات  قدر  قد   2011 فرباير  �شباط/  يف  االإ�رشائيلي  الت�شدير  معهد  وكان 

امل�شتوردين امل�رشيني جتاه �رشكات الت�شدير االإ�رشائيلية بحوايل 50 مليون دوالر، وذكر 

غري  االإجمايل  هذا  منها  دوالر  مليون   30 اأن  ك�شفت  للتاأمني  االإ�رشائيلية  ال�رشكة  اأن 

االإ�رشائيلية  التاأمني  �رشكات  اأن  العلم  مع  اخلارجية،  التجارة  �شّد خماطر  عليهم  موؤمن 

اأعلنت يف �شباط/ فرباير 2011 جتميد اإ�شدار وثائق تاأمني �شّد اأخطار التجارة اخلارجية 

للم�شدرين االإ�رشائيليني اإىل م�رش، على خلفية الثورة امل�رشية، وذلك بح�شب ما ذكرته 

.
217

جريدة معاريف

ونتيجة للقلق االإ�رشائيلي على م�شتقبل العالقة مع م�رش بعد ثورة 25 يناير، واخلوف 

من اإغالق قناة ال�شوي�ص اأمام احلركة البحرية االإ�رشائيلية، بحثت احلكومة االإ�رشائيلية يف 

2012/1/29 خطة لبناء خطٍّ لل�شكك احلديد يربط ما بني �شاحل البحر االأبي�ص املتو�شط 

و�شاحل البحر االأحمر، ويوفر طريقًا جديداً للتجارة بني اآ�شيا واأوروبا، يكن اأن يناف�ص 

قناة ال�شوي�ص. 

وقال نتنياهو، اإن اإن�شاء خط للركاب يرُّ عرب ال�شحراء، �شيكون االأول الذي ي�شل 

بني اإيالت على البحر االأحمر وتل اأبيب، التي تبلغ امل�شافة بينهما 350 كم، عرب رحلة 

بالقطار ت�شتمر �شاعتني، وتابع: “اإ�شافة اإىل ذلك، �شيتم اإن�شاء خط لنقل الب�شائع بني 

ويقول  القارات”.  بني  طرق  “مفرتق  �شي�شبح  اخلّط  اأن  اإىل  م�شرياً  واأوروبا”،  اآ�شيا 

يف  “ميد-ريد”  ا�شم  عليه  اأطلق  الذي  احلديد  �شكك  خّط  اإن  اإ�رشائيليون  م�شوؤولون 

اإ�شارة اإىل البحر املتو�شط والبحر االأحمر، �شي�شتخدم كذلك لت�شدير الغاز يف امل�شتقبل 

البحر  مياه  تطويرها يف  حاليًا  يجري  التي  الغاز  من حقول  ال�شني،  ورمبا  الهند،  اإىل 

.
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االأبي�ص املتو�شط

اأما على �شعيد حركة امل�شافرين والب�شائع يف املعابر احلدودية مع م�رش، فقد اأ�شار 

موقع بورت تو بورت اإىل اأنها �شهدت انخفا�شًا يف �شنة 2011، وذكر املوقع اأن معرب 

يف   %28.4 بن�شبة  انخفا�شًا  �شجل  الب�شائع،  النتقال  املخ�ش�ص   ،Nitzana نيت�شانا 
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حجم ال�شحنات يف �شنة 2011، والتي و�شلت اإىل 8,069 طنًا مقابل 11,264 طنًا يف 

�شنة 2010، م�شرياً اإىل االنخفا�ص التدريجي يف اال�شترياد من م�رش، والذي و�شل اإىل 

6,240 طنًا مقابل 9,042 طنًا يف �شنة 2010. كما طراأ انخفا�ص بن�شبة 17.7% على 

حجم ال�شادرات االإ�رشائيلية عرب “نيت�شانا” يف 2011، حيث و�شل حجم ال�شادرات 

.
اإىل 1,829 طنًا مقابل 2,222 طنًا يف 2192010

واأ�شار املوقع اإىل انتقال 969,636 م�شافراً يف �شنة 2011 عرب معرب طابا، املخ�ش�ص 

النتقال امل�شافرين وال�شيارات، بانخفا�ص ن�شبته 34.5% عن �شنة 2010، التي �شهدت 

الذين  االأجانب  ال�شياح  عدد  على  انخفا�ص  طراأ  فيما  م�شافراً،   1,480,931 انتقال 

1,036,352 يف  مقابل   610,472 اإىل  لي�شل   2011 �شنة  طابا يف  معرب  انتقلوا عرب 

2010. واأكد املوقع انخفا�ص عدد االإ�رشائيليني الذين انتقلوا مل�رش عرب معرب طابا  �شنة 

يف �شنة 2011 لي�شل اإىل 359,166 مقابل 444,571 يف �شنة 2010، وعلى الرغم من 

ذلك، اأ�شار املوقع اإىل زيادة ن�شبتها 25.2% يف عدد ال�شيارات التي اجتازت احلدود 

.
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عرب معرب طابا يف �شنة 2011 لت�شل اإىل 18,971 مقابل 15,010 �شيارة يف �شنة 2010 

واحدة من  “اإ�رشائيل”  اإىل  امل�رشي  الغاز  اتفاقية ت�شدير  كانت  الغاز:  اتفاقية ت�سدير   •
اأكرث امللفات التي اأّثرت باالقت�شاد االإ�رشائيلي جراء الثورة امل�رشية، وقد ك�شف ال�شفري 

االإ�رشائيلي ال�شابق يف م�رش يت�شحاق ليفانون النقاب عن اأن “اإ�رشائيل تدفع مل�رش �شنويًا 

العري�ص  مبنطقة  الطبيعي  الغاز  خط  �شهد  كما   .
امل�رشي”221 الغاز  لقاء  دوالر  مليار 

امل�رشية، الذي يّر عرَبه ت�شدير الغاز اإىل “اإ�رشائيل” واالأردن، يف 2012/4/8 التفجري 

.
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رقم 14 منذ ثورة 25 يناير

الغاز  جراء توقف  لـ“اإ�رشائيل”  اليومية  اأن اخل�شائر  اأحرونوت  يديعوت  وك�شفت 

امل�رشي و�شلت اإىل نحو �شتة ماليني �شيكل )حوايل 1.6 مليون دوالر(، م�شرية اإىل اأن 

الغاز امل�رشي توقف عن “اإ�رشائيل” ملدة 39 يومًا حتى تاريخ 2012/3/17، اأي اأّن قيمة 

اخل�شائر االإجمالية بلغت 234 مليون �شيكل )حوايل 62.4 مليون دوالر(. ونقلت عن 
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مدير وزارة البنية التحتية االإ�رشائيلي، �شاوؤول ت�شيمح Shaul Tzemach، تاأكيده اأن 

م�شدر االرتفاع يف حجم اخل�شائر �شببه ا�شتخدام الفحم وال�شوالر واملازوت كبديل 

.
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عن الغاز امل�رشي

فيما ذكرت وزارة الطاقة واملياه الكهربائية االإ�رشائيلية اأن �شنة 2011 �شهدت اأكرب 

انخفا�ص يف �شّخ الغاز امل�رشي اإىل “اإ�رشائيل”، حيث و�شلت ن�شبة الرتاجع اإىل %67 

مقارنة ب�شنة 2010، منوهة اإىل اأن �شّخ الغاز قد ا�شتمّر ملدة 137 يومًا فقط خالل �شنة 

.
2242011

واأعلنت �رشكة الكهرباء االإ�رشائيلية، عن ت�شجيل خ�شارة مبقدار 785 مليون �شيكل 

)حوايل 219 مليون دوالر( خالل �شنة 2011، مقابل ت�شجيل اأرباح بقيمة مليوين �شيكل 

)حوايل 559 األف دوالر( خالل ال�شنة نف�شها. وذكر موقع القناة ال�شابعة االإ�رشائيلية اأن 

�رشكة الكهرباء تواجه حتديات عديدة، منها ارتفاع �شعر الوقود، باالإ�شافة اإىل النق�ص 

.
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احلاّد يف الغاز الطبيعي الذي ت�شتورده “اإ�رشائيل” من م�رش

واأطلقت وزارة البنى التحتية يف “اإ�رشائيل” حملة دعائية يف �شباط/ فرباير 2012 

املتوا�شل يف  النق�ص  الكهرباء حيال  ا�شتهالك  التوفري يف  اإىل  االإ�رشائيليني  فيها  دعت 

الغاز الطبيعي، وحذرتهم من احتمال ح�شول تكرار انقطاع للتيار الكهربائي خالل 

“اإ�رشائيل  اإن   :Uze Landaw لنداو  التحتية عوزي  البنى  وزير  وقال   ،2012 �شيف 

]يف  املقبل  ال�شيف  الكهربائي  التيار  انقطاعات يف  من  عتبة خطر جدي  على  تقف 

.
2012[... وقد متّر اأيام لن يزيد فيها احتياطي ]الغاز[ عن %3-2”226

وذكر كّل من رئي�ص ق�شم االقت�شاد يف جامعة االأزهر بقطاع غزة �شمري اأبو مدللة 

من حاجتها   %43 نحو  ت�شتورد  “اإ�رشائيل”  اأن  معني رجب،  فيها  املحا�رش  وكذلك 

للغاز الطبيعي من م�رش، وتنتج 40% من الطاقة الكهربائية من الغاز امل�رشي امل�شتورد، 

خالل  الن�شبة  ترتفع  واأن   ،%6.6 بن�شبة  الكهرباء  اأ�شعار  “اإ�رشائيل”  ترفع  اأن  وتوقعا 

.
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ال�شنوات القادمة
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الطبيعي  الغاز  اإمدادات  توقف  خ�شائر  تكلفة  اأّن  اأحرونوت  يديعوت  وك�شفت 

دوالر(  مليارات  اأربعة  )حوايل  �شيكل  مليار   15 لـ  و�شلت  “اإ�رشائيل”  اإىل  امل�رشي 

ل�رشاء اأنواع بديلة من الوقود، وقالت اإن املدير العام لوزارة املالية االإ�رشائيلية دورون 

كوهني Doron Cohen، اأعلن تلك التقديرات اأمام معهد الطاقة والبيئة االإ�رشائيلي يف 

اأكرث تلويثًا  الناجمة عن ا�شتخدام بدائل  البيئية  اأن قيمة االأ�رشار  2012/3/15، م�شيفًا 

.
228

للهواء من الغاز قدرت بنحو ثالثة مليارات �شيكل )حوايل 797 مليون دوالر(

اإلغاء اتفاقية الغاز  اأن م�رش قررت  اإ�رشائيليون  2012/4/22 ك�شف م�شوؤولون  ويف 

مع “اإ�رشائيل” من جانب واحد، وذلك يف الوقت الذي اأكد فيه رئي�ص ال�رشكة القاب�شة 

للبرتول،  العامة  امل�رشية  الهيئة  اأن  �شعيب  حممد  )اإيجا�ص(  الطبيعية  واملواد  للغازات 

وال�رشكة امل�رشية القاب�شة للغازات، و�رشكة البحر املتو�شط للغاز قامت باإنهاء التعاقد مع 

ال�رشكة االإ�رشائيلية ب�شبب اإخفاق الطرف االآخر يف الوفاء بالتزاماته يف التعاقد، وقال 

�شعيب اإن هذا العقد هو عقد جتاري َبحت، واإن اإنهاء التعاقد لي�شت له اأي عالقة باأي 

�شيء اآخر، ولي�شت له اأبعاد �شيا�شية اأخرى. 

اإن �رشكة �رشق املتو�شط، التي تقوم  وقال م�شدر م�شوؤول بقطاع البرتول امل�رشي 

بت�شدير الغاز لـ“اإ�رشائيل”، اأخفقت يف �شداد م�شتحقات هيئة البرتول و�رشكة اإيجا�ص، 

التي تقدر بنحو مئة مليون دوالر، واإن قرار اإنهاء التعاقد جاء لعدم �شداد ال�رشكة هذه 

.
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املبالغ

واأكدت اخلارجية االإ�رشائيلية نباأ اإلغاء اتفاق الغاز، وذكرت القناة الثانية بالتليفزيون 

االإ�رشائيلي اأن اإلغاء اتفاق الغاز يمُعّد �رشبة ملعاهدة ال�شالم، وقالت اإن ال�رشكة االإ�رشائيلية 

.
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تدر�ص اللجوء اإىل الق�شاء، اأو اإىل امل�شتوى ال�شيا�شي، للتعامل مع الق�شية

ومن جهته، قال نتنياهو: اإن “قرار م�رش وقف اتفاق تزويد اإ�رشائيل بالغاز الطبيعي 

نزاع جتاري حم�ص، لي�ص مرتبطًا باأية خالفات �شيا�شية بني ال�رشكة االإ�رشائيلية ونظريتها 

امل�رشية”. واأ�شار اإىل اأن لـ“اإ�رشائيل” خمزونًا هائاًل من الغاز �شيمنحها ا�شتقالاًل يف الطاقة 
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“لي�ص عن م�رش فح�شب اإمنا عن اأي م�شدر اآخر، بل �شيجعل منها واحدة من اأهم اأكرب 
.

�شدري الغاز الطبيعي يف العامل، وعليه فنحن يف ماأمن يف هذه امل�شاألة”231 ممُ

موؤ�رش  لالتفاق  م�رش  اإلغاء  اأن  ليربمان  اأفيجدور  االإ�رشائيلية  اخلارجية  وزير  وراأى 

�شلبي للعالقات بني اجلانبني، وقال: “اإن اإقدام م�رش على اإلغاء اتفاق الغاز مع اإ�رشائيل 

بطريقة اأحادية اجلانب، هو موؤ�رش ال يب�رش باخلري”، م�شرياً اإىل اأن هذا االتفاق هو “اتفاق 

، وقال اإن الو�شع يف 
جتاري هام ي�شكل دلياًل على العالقات امل�شتقرة بني اجلانبني”232

 .
233

م�رش اأ�شد اإقالقًا لـ“اإ�رشائيل” من امل�شاألة االإيرانية

مثيل يف  له  ي�شبق  مل  درك  “هذا  اأن  فراأى  موفاز  �شاوؤول  كاديا  رئي�ص حزب  اأما 

العالقات بني الدولتني، واالأمر يتعلق بانتهاك فظٍّ ملعاهدة ال�شالم، وهذه اخلطوة اأحادية 

.
اجلانب ت�شتلزم رداً اأمريكيًا فوريًا، بو�شفها ال�شامن لوجود اتفاق كامب ديفيد”234

وقال ع�شو الكني�شت ميخائيل بن اآري: “لقد اآن االأوان خلرق اتفاقية ال�شالم مع 

م�رش ب�شكل اأحادي اجلانب واإعادة ال�شفري االإ�رشائيلي من القاهرة الإ�رشائيل”، واأ�شاف 

قائاًل: “بعد اأن قررت م�رش اإلغاء اتفاقية بيع الغاز الإ�رشائيل، على اجلي�ص اإعادة احتالل 

.
�شيناء والتعامل مع م�رش كحركة اإرهابية، ولي�ص دولة ذات �شيادة �شيا�شية”235

العميق”  “قلقه   Yuval Steinitz �شتاينت�ص  يوفال  االإ�رشائيلي  املالية  وزير  واأبدى 

ب�شاأن هذا التعليق، وقال اإنه اأعطى “�شابقة خطرية تلقي بظّل على اتفاقيات ال�شالم، 

واملناخ ال�شلمي بني م�رش واإ�رشائيل”236. وقال دورون كوهني: “اإن وقف ت�شدير الغاز 

امل�رشي خطاأ له ثمن كبري”، ونقل املوقع االقت�شادي جلريدة هاآرت�ص، يف 2012/4/25، 

الكهرباء �شتجند  “�رشكة  25%، وقال:  بن�شبة  الكهرباء  اأ�شعار  عن كوهني توقعه رفع 

من  الأكرث  ديونها  من  ذلك  و�شيزيد  مليار دوالر(،   1.6 �شيكل )حوايل  مليارات  �شتة 

االإ�رشائيلي  الطاقة  وزير  وقال   .
دوالر(”237 مليار   18.6 )حوايل  �شيكل  مليار  �شبعني 

عوزي لنداو: “اإنه اإعالن موؤ�شف لكنها لي�شت مفاجاأة على االإطالق، اإنه يج�شد واقعًا 

.
ظّل قائمًا الأكرث من عام”238



املوقف االإ�رشائيلي من ثورة 25 يناير امل�رشية

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات61

• ال�سياحة: حذر �شت�ص م�زسنيكوف Stas Misezhnikov، وزير ال�شياحة االإ�رشائيلي، 
اقت�شاد  على  �شعبية  ثورات  من  العربية،  الدول  من  وعدد  م�رش،  ت�شهده  ما  تاأثري  من 

ال�شياحة يف “اإ�رشائيل”، وقال، يف مقابلة خا�شة مع جريدة جلوبز Globes االإخبارية 

االإ�رشائيلية يف 2011/2/26، اإن ال�شياحة توقفت يف “اإ�رشائيل”، معربًا عن اأمله يف اأن 

�شباط/  �شهر  اأن  اإىل  االأو�شاع، م�شرياً  ت�شتقر  موؤقتة حتى  الظاهرة ظاهرة  تكون هذه 

.
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فرباير 2011 كان من اأكرث ال�شهور خفوتًا فيما يتعلق بال�شياحة االإ�رشائيلية

ومن جهة اأخرى، ذكرت جريدة ذا ماركر The Marker االإ�رشائيلية االقت�شادية، 

ثمانية ماليني دوالر(  �شيكل )حوايل  مليون   30 ا�شتثمار  قرر  الوزير م�زسنيكوف  اأن 

لتنمية ال�شياحة يف مدينة اإيالت، ملواجهة تنامي ال�شياحة يف املنتجعات امل�رشية املقابلة 

الإيالت، وجلذب ال�شائحني االأجانب اإىل اإيالت بداًل من م�رش. واأ�شارت اجلريدة اإىل 

.
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اأن وزارة ال�شياحة االإ�رشائيلية تهدف اإىل ت�رشيع ا�شتثماراتها ال�شياحية
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رابعًا: تداعيات الثورة امل�صرية على ال�صيا�صة الإ�صرائيلية 

جتاه الق�صية الفل�صطينية

مل تكد الثورة امل�رشية تطيح بالرئي�ص ح�شني مبارك، حتى بداأت االرتدادات تظهر 

ال�شلمية،  الت�شوية  عملية  وباالأخ�ص  الفل�شطينية،  الق�شية  جتاه  االإ�رشائيلية  املواقف  يف 

يف  نتنياهو  بنيامني  اأكد  فقد  غزة،  قطاع  وح�شار  الفل�شطينية،  الدولة  وم�شتقبل 

2011/2/23 اأن “اإ�رشائيل” متّر “مبرحلة غري م�شتقرة قد ت�شتمر �شنوات عدة”، حمذراً 

من تداعيات �شقوط اأنظمة عربية حميطة بـ“اإ�رشائيل”، وقال:

هناك عدم  لكن  )لل�شالم( حاليًا،  �رشيك  نقا�ص حول وجود  يكون  قد 

ووكاالت  اال�شتخبارات  خرباء  اأف�شل  غداً...  �رشيك  وجود  ب�شاأن  يقني 

اال�شتخبارات لدول عديدة مل يتوقعوا ما حدث، وغري قادرين على القول 

الغربية  ال�شجيج. ال نعرف ماذا �شيحدث من اجلهة  �شينتهي هذا  لنا كيف 

املتبلورة  الفل�شطينية  الدولة  اأن  لنا  يوؤكد  من  هناك  ولي�ص  ال�رشقية،  وال  لنا 

اأر�ص  على  الفعلي  ال�شالم  حدث؟  ما  كل  من  اال�شتنتاج  ما  �شت�شمد؟... 

الواقع )دي فاكتو( الذي كان مع اإيران، تبّخر خالل حلظة، فيما اأن عالقات 

ر�شمية عميقة مع تركيا �شملت مناورات م�شرتكة، و400 األف �شائح، ذابت 

يف ليلة، عندما هاجم رئي�ص الوزراء الرتكي الرئي�ص برييز يف دافو�ص، اليوم 

.
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نرغب ب�شمان اتفاقيات ال�شالم مع م�رش ومع االأردن

وعلى الرغم من ت�شكيك نتنياهو من وجود �رشيك لل�شالم يف اجلانب الفل�شطيني، 

الفل�شطينيني،  مع  املفاو�شات  ا�شتئناف  باراك،  اإيهود  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  اأيّد 

واأ�شار، يف مقابلة مع معاريف، اإىل اأن اإقامة دولة فل�شطينية �شمن حدود متفق عليها 

هي قبل كل �شيء م�شلحة اإ�رشائيلية، وراأى اأّن الّتحدي الذي تواجهه “اإ�رشائيل”، هو 

بذل اأق�شى جمهود من اأجل التو�شل اإىل ت�شوية �شلمية، واإذا ما تبني اأن رئي�ص ال�شلطة 

اإقناع  على  “اإ�رشائيل”  اأن تعمل  الوطنية الفل�شطينية حممود عبا�ص لي�ص �رشيكًا، يجب 

الدول االأوروبية واللجنة الرباعية الدولية، باأن “اإ�رشائيل” كانت جدية، والطرف الثاين 
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هو الذي يتحمل امل�شوؤولية. وقال: اإن هذه هي الطريق ملنع االنزالق يف منحدر خ�شارة 

التاأييد العاملي لـ“اإ�رشائيل” وت�شدع الوحدة الداخلية... واأن توقف املفاو�شات يوؤدي 

بـ“اإ�رشائيل” نحو عزلة عاملية، ويوؤكد اأن اإقامة دولة فل�شطينية بوا�شطة املفاو�شات لي�ص 

تهديداً لـ“اإ�رشائيل”، بل هو املطلوب من اأجل احلفاظ على م�شتقبل “اإ�رشائيل”. وقال 

باراك:

يف  االأمل  ناحية  من  فاإنه  االأردن،  تركيا،  م�رش،  بعينيك،  جتول  كيفما 

هو  الفل�شطيني  املو�شوع  اأن  ترى  العربي،  العامل  مع  ت�شوية  اإىل  التو�شل 

نزع  وملحاولة  املحيطة  القوى  لكافة  مغناطي�ص  اإىل  حتول  فقد  االأ�شا�ص، 

اال�شتيطانية،  الكتل  �شم  اإمكانية  اأن  يعتقد  من  وكل  اإ�رشائيل،  عن  ال�رشعية 

التي  اخليارات  يرى  اخليال، وال  يعي�ص يف  الإ�رشائيل  الغربية،  ال�شفة  اأو كل 

.
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يح�رشها لنا امل�شتقبل

باراك؛  من موقف  بعيداً  ليفني  ت�شيبي  الكني�شت  املعار�شة يف  ومل تذهب زعيمة 

نف�شها،  عن  الدفاع  على  وقدرتها  اإ�رشائيل  اأمن  “اإن   :2011/12/1 يف  قالت  حيث 

يلزمان احلكومة االإ�رشائيلية بخو�ص مفاو�شات جادة مع ال�شلطة الفل�شطينية لك�شب 

و�شددت على اأن “هناك  تاأييد دول العامل، بداًل من جّر اإ�رشائيل اإىل العزلة الدولية”. 

اإمكانية لتجدد املفاو�شات مع ال�شلطة الفل�شطينية، ويجب جتديدها قبل اأن يقع تدهور 

اإىل  يتجهون  والفل�شطينيون  الت�شعني،  الدقيقة  يف  “نحن  واأ�شافت:  االأو�شاع”.  يف 

االنتخابات التي ال يكن معرفة كيف �شتنتهي، واأعتقد اأّن هناك ا�شتعداداً للعودة اإىل 

زيادة  مع  اإنه  وقالت  تفويتها”،  وعدم  الفر�شة  هذه  ا�شتغالل  ويجب  املفاو�شات، 

يف املنطقة، يجب العودة اإىل املفاو�شات “الإعادة االأمل اإىل  قوة “اجلهات املتطرفة” 

 .
جمهور االإ�رشائيليني واملعتدلني يف املنطقة، بداًل من التطلع اإىل املوجة االإ�شالمية”243

االإ�رشائيلية،  اخلارجية  وزارة  ال�شيا�شية يف  الدرا�شات  مركز  اأعّده  تقرير  وجاء يف 

ر�ص على املجل�ص الوزاري امل�شغر، ون�رشته هاآرت�ص يف 2012/2/26: اإن ا�شتمرار  وعمُ

اجلمود يف ما ي�شمى بعملية ال�شالم وعدم اال�شتقرار يف ال�رشق االأو�شط من املمكن اأن 
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بعملية  القيام  واإن  “اإ�رشائيل”،  العنف �شّد  ت�شعيد  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة  قيادة  يدفع 

ع�شكرية يف قطاع غزة �شوف يوؤدي اإىل ردود حاّدة جداً من م�رش، وبح�شب تقديرات 

هذا التقرير فاإن �شيناريو اندالع انتفا�شة ثالثة قائم يف �شنة 2012، �شواء جاء بقرار من 

.
244

القيادة، اأو يف اإطار تفجر �شعبي متاأثر بالثورات العربية يف االأقطار املجاورة

واأكد تقرير �شادر عن مركز اأبحاث االأمن القومي يف جامعة تل اأبيب اأّنه يف الفرتة 

االأخرية تقف “اإ�رشائيل” اأمام مرحلة �شيتعني عليها فيها احل�شم واتخاذ القرار يف ق�شايا 

الداخل  مبا�رش على  تاأثري  احلا�شمة  القرارات  لهذه  و�شيكون  واأمنية جوهرية،  �شيا�شية 

ال�شيا�شي. 

�شيا�شة حمددة  بلورة  امتنعت عن  االئتالفية  االإ�رشائيلية  اإّن احلكومة  التقرير:  وتابع 

من  وبداًل  بها،  حتيط  التي  واملخاطر  “اإ�رشائيل”،  بواقع  تت�شل  وا�شحة  اأهداف  ذات 

الفوري عرب خطوات  الدويل  ال�شغط  امت�شا�ص  اأو  القرارات،  تاأجيل  اختارت  ذلك 

ب�شاأن  تتباين االآراء  االإ�رشائيلية  اأّنه يف داخل احلكومة  التقرير  مرحلية، واأو�شح معدو 

التعامل مع املفاو�شات، متهيداً حلل و�شط �شيا�شي، واإقليمي، يف ال�شاحتني اللتني متثالن 

املدخل لتح�شني املكانة االإقليمية لـ“اإ�رشائيل”، فاأ�شحاب وجهة النظر الراف�شة لل�شعي 

عّدي التقرير، غري م�شتعدين لدفع التكلفة التي تكمن يف دفع  العملي حلل و�شط، براأي ممُ

االتفاقات وبلورتها، وخا�شة فيما يتعلق بالبعد االإقليمي. وينطلق هوؤالء املعار�شون يف 

موقفهم من اأ�شباب عّدة جزء منها اأيديولوجي يف اأ�شا�شه، واأخرى تتمثل بفقدان الثقة 

.
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باجتاهات الطرف االآخر وقدراته على تاأدية دوره يف االتفاقات، اإذا ما حتققت

ويرتكز هذا املوقف على تقدير مفاده اأنه اإذا مل ت�شَع “اإ�رشائيل” اإىل دفع االتفاقات 

الق�شري  املدى  على  كبرياً،  ثمنًا  ف�شتدفع  وال�شوري(،  )الفل�شطيني  النزاع  �شاحتي  يف 

�شيكون ثمنًا �شيا�شيًا، �شواء على �شعيد تدهور العالقات مع العبني دوليني اأ�شا�شيني، 

اأو فيما يتعلق مبحاوالت نزع ال�رشعية عن “اإ�رشائيل”، اإ�شافة اإىل اأخطار اأمنية ج�شيمة. 

امل�شار  انهيار  اإمكان  يهدد  اأن  هو  مواجهته،  “اإ�رشائيل”  على  يفر�ص  اآخر  لكن حتديًا 
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اإىل و�شع  �شيوؤدي  مما  احلالية،  ب�شيغتها  وبقاءها  الفل�شطينية،  ال�شلطة  مكانة  ال�شيا�شي 

تذهب فيه اجنازات بناء القوى االأمنية اجلديدة لل�شلطة الفل�شطينية مب�شاعدة الواليات 

.
246

املتحدة، واالحتاد االأوروبي، واالأردن اأدراج الرياح

اجلرناالت  يرى  التقرير:  قال  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  وجتاه 

بني  االتفاقات  اإىل  لل�شعي  اأولوية  منحت  اأوباما،  باراك  االأمريكي،  الرئي�ص  اإدارة  اأن 

ر�شم  االأقل،  وعلى  النزاع،  ت�شوية  اأن  فر�شية  من  انطالقًا  والفل�شطينيني،  “اإ�رشائيل” 
م�شار وا�شح له وملزم لتنفيذ فكرة الدولتني، �شي�شهل دفع جدول االأعمال االأمريكي 

يف ال�رشق االأو�شط املتعدد، لتجنيد دول عربية للجبهة �شّد اإيران، تثبيت الو�شع االأمني 

واملوؤ�ش�شة ال�شيا�شية يف العراق وكبح نفوذ احلركات االإ�شالمية يف اأفغان�شتان والعراق، 

“اإ�رشائيل”  على  ال�شغط  من  متداخلة  �شيا�شة  االأمريكية  االإدارة  بلورت  لذلك  ووفقًا 

.
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لدفع املفاو�شات مع الفل�شطينيني

البيئة  اإىل  التقرير  تطرقوا يف  املركز  الع�شكريني واجلرناالت يف  اأّن كبار  اإىل  ي�شار 

واالقت�شادية،  وال�شيا�شية  االأمنية  التحديات  واإىل  بـ“اإ�رشائيل”،  املحيطة  اال�شرتاتيجية 

وير�شد التقرير وجود دالالت �شديدة للعزلة املتزايدة لـ“اإ�رشائيل” يف احللبة االإقليمية، 

اأن  “اإ�رشائيل”  على  ال�شعب  من  �شتجعل  العزلة  هذه  اأن  �شّيما  وال  الدولية،  واحللبة 

.
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تت�شدى وحدها، من دون تعاون وتن�شيق دويل، للتحديات التي تواجهها

الق�شية  جتاه  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شة  على  امل�رشية  الثورة  انعكا�شات  اأبرز  لعّل 

املقاومة  لدى  االأ�شري  االإ�رشائيلي  اجلندي  �رشاح  اإطالق  اتفاق  اإبرام  هو  الفل�شطينية، 

فل�شطينيًا.  اأ�شرياً   1,027 االإفراج عن  Gilad Shalit مقابل  �شاليط  الفل�شطينية جلعاد 

لتحقيق  واإيجابي  فاعل  ب�شكل  ن�شطت  الثورة  ظل  يف  امل�رشية  ال�شيا�شة  اأن  يظهر  اإذ 

2011/10/11، وبعد نحو خم�ص �شنوات من جوالت املفاو�شات غري  النتيجة، ففي 

املبا�رشة التي انتهت بالف�شل، اأعلن رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص خالد م�شعل 

اأن حركته اأبرمت مع “اإ�رشائيل”، من خالل املفاو�شات غري مبا�رشة بو�شاطة م�رشية، 



تقرير معلومات

66 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

تق�شي مببادلة 1,027 اأ�شرياً فل�شطينيًا مقابل  �شفقة اأطلق عليها ا�شم “وفاء االأحرار”، 

ومّت  ال�شفقة،  اإعالن  من  �شبوع  اأ بعد  متت  االأوىل   ،
249

مرحلتني على  �شاليط 

، والثانية متت بعد �شهرين من تنفيذ املرحلة االأوىل، حيث 
250ً

اأ�شريا  450 اإطالق  فيها 

. كما اأعلن م�شعل عن اأن ال�شفقة ت�شمل 
251ً

مّت يف 2011/12/18 االإفراج عن 550 اأ�شريا

واجلوالن،   ،1948 واأرا�شي  والقد�ص،  غزة،  وقطاع  الغربية،  ال�شفة  من  “معتقلني 
.

وال�شتات”252

االإ�رشائيلية  االإدارة  اأن  يبدو  الغربية،  ال�شفة  االإ�رشائيلي يف  اال�شتيطان  �شعيد  على 

زيادة  اأجل  من  وا�شطرابات،  ثورات  من  وم�رش،  العربية  املنطقة  �شهدته  ما  ا�شتغلت 

االإ�رشائيلي  املعلومات  ملركز  تقرير  اأكد  فقد  القد�ص،  يف  وخا�شة  اال�شتيطان  وترية 

 The Israeli Information Center )حلقوق االإن�شان يف االأرا�شي املحتلة )بت�شيلم

يف  ن�رش   ،for Human Rights in the Occupied Territories )B’Tselem(

اآذار/ مار�ص 2012، اأن 39% من عمليات البدء بتنفيذ م�شاريع بناء حكومية يف �شنة 

2011 كانت خارج اخلط االأخ�رش، وتركزت غالبيتها يف القد�ص املحتلة، والباقي يف 

“اإ�رشائيل”  اأن  اإىل  التقرير  اأ�شار  كما  الغربية.  ال�شفة  اأرا�شي  على  املقامة  امل�شتعمرات 

�شاعفت جهودها يف �شنة 2011 للم�شادقة على تو�شيع اأحياء ا�شتيطانية قائمة �رشقي 

 .
253

القد�ص، واإقامة حي جديد

“�شلطات االحتالل �شعدت  اأن  الروي�شي  اأحمد  النا�شط احلقوقي املحامي  واأكد 

القد�ص  مدينة  يف  اال�شتيطانية  خمططاتها  من  م�شبوق  غري  وب�شكل  االأخرية  االآونة  يف 

املحتلة، بغر�ص تهويدها، م�شتغلة ما ت�شهده املنطقة من ا�شطرابات وان�شغال و�شائل 

.
االإعالم بها”254

، دعا وزير 
ورداً على مبادرة م�رش فتح معرب رفح ب�شكل اأحادي يف 2552011/5/28

 Walla والال  موقع  عنه  نقلها  ت�رشيحات  يف  كات�ص  ي�رشائيل  االإ�رشائيلي  املوا�شالت 

الغذائية،  واملواد  واملاء  بالكهرباء  غزة  قطاع  تزويد  “اإ�رشائيل”  وقف  اإىل  االإخباري 
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وحتميل م�رش امل�شوؤولية ب�شكل كامل عن قطاع غزة، وو�شف هذا التطور بـ“ال�شيئ”، 

واأ�شاف: “علينا اأن ننتهز تلك الفر�شة، واأن ننهي �شلتنا بقطاع غزة ب�شكل كامل، 

وليقم امل�رشيون بال�شماح باإدخال الب�شائع من م�رش اإىل القطاع”.

وقال ع�شو الكني�شت اإ�شحاق هرت�شوغ Isaac Herzog اإن “فتح معرب رفح من 

�شاأنه اأن يزيد من حجم عمليات تهريب ال�شالح اإىل غزة”، م�شرياً يف الوقت نف�شه، اإىل 

اأن امل�شكلة االأكرب التي ما زالت قائمة هي االأنفاق، وقال اإن “فتح املعرب يثبت وجود 

.
ف�شل ذريع يف ال�شيا�شة االإ�رشائيلية يف كل ما يتعلق بقطاع غزة”256

اأن  وعّد دان مريدور، فتح معرب رفح احلدودي بني م�رش وقطاع غزة دلياًل على 

اإذاعية  وقال، يف ت�رشيحات  اأو احتالل على غزة”،  اأي ح�شار  “ال تفر�ص  حكومته 

وال  حل�شار  يخ�شع  ال  غزة  قطاع  اأن  يوؤكد  املعرب  “فتح  اإن   2011/5/30 يف  بها  اأدىل 

الحتالل اإ�رشائيلي، كما اأن كل من يزور القطاع يدرك باأنه ال نق�ص يف املنتجات واأن 

اإىل  ونّوه  الواقع ب�شلة”،  اإىل  اإ�رشائيل تقوم بتجويع �شكانه ال يت  باأن  ال�شائد  االدعاء 

اأنه بناء على قرار ال�شلطات امل�رشية متديد �شاعات العمل يف معرب رفح فاإنه “ال حاجة 

.
لتنظيم رحالت ما يو�شف بقوافل اإغاثية اإن�شانية”257

غزة  قطاع  على  ع�شكرية  �رشبات  ب�شنِّ  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قام   2012/3/9 ويف 

ا�شتمرت حتى 2012/3/13 تاريخ اإبرام التهدئة بني الف�شائل الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 

، وقد اأّدى الق�شف االإ�رشائيلي على مدى اأيام اإىل ا�شت�شهاد اأكرث من 
258

برعاية م�رشية

.
259

25 فل�شطينيًا واإ�شابة اأكرث من مائة

اأن االأ�شوات  الق�شف االإ�رشائيلي على قطاع غزة،  واملالحظ يف هذه اجلولة من 

الفل�شطينية  املقاومة  ف�شائل  على  والق�شاء  القطاع،  احتالل  باإعادة  للمطالبة  تعالت 

هناك. واأ�شار نائب رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي وزير ال�شوؤون اال�شرتاتيجية مو�شيه يعلون 

Moshe Ya’alon يف 2012/3/11، اإىل اأن مقتل 18 فل�شطينيًا خالل ثالثة اأيام ب�شل�شلة 

غارات اإ�رشائيلية على قطاع غزة اأثبت ف�شل نظرية اأن الو�شع اجلديد يف م�رش املنبثق 
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عن الثورة يكبل يدي “اإ�رشائيل” عن العمل الع�شكري يف القطاع، واأكد يعلون الإذاعة 

اجلي�ص االإ�رشائيلي اأن اجلانب امل�رشي بات و�شيطًا، كما كان �شابقًا، ويجري جوالت 

من احلوار الإنهاء االأزمة. 

وقال وزير املالية يوفال �شتاينت�ص اإن حكومته �شت�شطر عاجاًل اأم اأجاًل، اإىل الق�شاء 

و�شدد يف  قوله.  حّد  على  غزة،  قطاع  يف  “االإرهاب”  على حكم حما�ص، وحكم 

ال  “اإ�رشائيل”  اأن  على   2012/3/11 يف  العامة  االإ�رشائيلية  االإذاعة  نقلتها  ت�رشيحات 

ت�شتطيع اأن تقبل لفرتة طويلة بحكم حما�ص وحركة اجلهاد االإ�شالمي يف غزة. 

وقال اأفيجدور ليربمان اإنه يجب حتديد اأهداف اأي عملية ع�شكرية قادمة يف غزة، 

وهي اإ�شقاط حكم حما�ص يف القطاع غزة، واأ�شاف اإن تل اأبيب ال يكنها اأن ت�شمح 

.
260

بتحول قطاع غزة اإىل منوذج حزب اهلل

ويف 2012/4/5 قال اإيهود باراك، يف اأعقاب اإطالق �شواريخ غراد من �شيناء باجتاه 

اإيالت: اإن الو�شع االأمني يف �شيناء يلزم “اإ�رشائيل” بنوع اآخر من املواجهة، واأ�شاف اأن 

.
261

احلديث عن اأمر خطري جتري درا�شته، واأنه �شيتم التعر�ص ملن قام باإطالق ال�شاروخ

اأن   ،2012/4/5 يف  جانت�ص،  بني  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  اأركان  هيئة  رئي�ص  واأعلن 

“اإ�رشائيل” قررت تغيري �شيا�شتها من االآن ف�شاعداً، بحيث اأن “اأي هجوم ي�شن على 
جنوب الدولة العربية �شواًء من غزة اأو �شيناء، فاإن حما�ص هي العنوان للرد، و�شتكون 

.
هي امل�شوؤولة عن هذا الهجوم”262
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خامتة

جنحت “اإ�رشائيل”، على مدى ثالثني عاماً، يف حتييد م�رش من ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي 

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، وعّدت القيادة االإ�رشائيلية ذلك ذخراً ا�شرتاتيجياً على 

ال�شعيد ال�شيا�شي، والع�شكري، واالأمني، واالقت�شادي. فم�رش التي كانت تمُ�شّكل حجر 

الزاوية يف هذا ال�رشاع، مل تعد ت�شكل قلقًا كبرياً للدولة العربية منذ توقيع هذه املعاهدة.

دخلت  حيث  2011/1/25؛  يف  امل�رشية  الثورة  اندالع  عقب  تغري  الو�شع  هذا 

اأجهزة  ف�شل  زيادتها  يف  اأ�شهم  مما  ال�شبابية،  من  مرحلة  يف  االإ�رشائيلية  التقديرات 

املخابرات االإ�رشائيلية يف توقع الثورة ونتائجها. ويكننا املالحظة اأن القيادة االإ�رشائيلية 

ا�شتمرار  اإىل  و�شعت  احلاكم،  النظام  عن  الدفاع  يف  البداية  منذ  كبرية  جهوداً  بذلت 

االأو�شط حتت  ال�رشق  ا�شتقرار منطقة  الرئي�ص ح�شني مبارك يف �شدة احلكم، وا�شعة 

هولة من خماطر ا�شتالم االإ�شالميني لزمام احلكم يف القاهرة. ال�شوء، وممُ

مما ال �شك فيه اأن العالقات االإ�رشائيلية امل�رشية بكل اأ�شكالها؛ ال�شيا�شية، واالأمنية، 

والع�شكرية، واالقت�شادية، تاأثرت بعد تنحي مبارك عن �شدة احلكم؛ وتعاملت القيادات 

�شيناء  باإعادة احتالل  نادى  فالبع�ص  الثورة امل�رشية ونتائجها،  االإ�رشائيلية بتخبط حيال 

باعتبارها اأر�شًا غري م�رشية، والبع�ص االآخر اأبدى حر�شًا على ا�شتمرار االلتزام مبعاهدة 

ال�شالم مع م�رش، يف حني �رّشع اجلي�ص االإ�رشائيلي يف عملية بناء اجلدار الفا�شل على طول 

احلدود مع م�رش، ون�رش نحو مائة نقطة مراقبة مزودة بقنا�شة، غري اأن التيار ال�شيا�شي العام 

حر�ص على اإبقاء العالقات االإ�رشائيلية – امل�رشية، وعدم ا�شتفزاز اجلانب امل�رشي.

يبدو اأن ف�شول تداعيات الثورة امل�رشية على العالقة بني القاهرة وتل اأبيب مل تنته 

مر�شي،  فوز حممد  بعد  امللفات، خ�شو�شًا  كافة  على  يطراأ  اأن  ما يكن  بانتظار  بعد؛ 

امللحوظ  الرئا�شية يف م�رش، والتقدم  باالنتخابات  امل�شلمني،  االإخوان  مر�شح جماعة 

امل�رشيني،  وال�شورى  ال�شعب  جمل�شي  انتخابات  يف  والنور  والعدالة  احلرية  حلزبي 

باالإ�شافة اإىل ما �شيوؤول اإليه م�شري املوؤ�ش�شة الع�شكرية، وتقلي�ص دورها املتوقع يف احلياة 

ال�شيا�شية امل�رشية، التي قادتها الأكرث من �شتني �شنة.
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