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التاأثريات الأمنية للثورات العربية

على “اإ�صرائيل”

قناعة  �إىل  للو�صول  �الإ�رش�ئيلية  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �ملحافل  �لعربية  �لثور�ت  دفعت 

مفادها �أنها تعي�ص فرتة من �نعد�م �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

�لعامل  ي�رشب  �لذي  �لزلز�ل  �صوء  يف  ثقيلة  لهز�ت  يتعر�ص  بد�أ  �أهمية،  �الأكرث  ركيزتها 

�لعربي، الأنها ال تعرف بعد كيف �صتنتهي �لثور�ت.

لكن �أكرث ما �أخاف “�إ�رش�ئيل” من تبعات �لثور�ت �لعربية �أن حتل �صلطات “متطرفة” 

حمل �الأنظمة �لز�ئلة، مما دفعها بعد جناح �لثورة يف عدد من �لدول، الأن تعد �لعّدة لهذه 

�لتغري�ت، و�لطلب من �لواليات �ملتحدة ودول �لغرب رهن تاأييد �الأنظمة �جلديدة ب�رشط 

�لباحث   Yoel Guzansky جوجان�صكي  يوئيل  �أكده  ملا  وفقاً  مطلقاً،  بها  �مل�صا�ص  عدم 

.
1
�ال�صرت�تيجي �الإ�رش�ئيلي

يف �لوقت نف�صه، جرت �ت�صاالت �أمنية مكثفة بني “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة ب�صاأن 

ما قد يحدث يف �لبالد �لعربية بعد هذه �لتطور�ت، و�أوفدت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية 

�لعاجلة مع  �للقاء�ت  �لغربية لعقد �صل�صلة من  عدد�ً من ديبلوما�صييها لبع�ص �لعو��صم 

�مل�صوؤولني فيها.

�ل�صيناريوهات  تتحقق  باأن  �أملها  عن  “�إ�رش�ئيل”  �أعربت  فقد  �الأحو�ل،  كل  على 

ولي�ص  �لعربية،  �لعو��صم  يف  �الأحد�ث  تطور�ت  ب�صاأن  و�صعتها  �لتي  “�ملتفائلة” 
�إمكانية �ل�صيطرة على �ل�صلطة، وهو ما من  �إ�صالمية  “�ملت�صائمة”، مبا ال يتيح لعنا�رش 

.
2
�صاأنه �أن يلحق �رشر�ً كبري�ً بها

عا�صتها  �لتي  �ل�صيئة  و�لتبعات  �ل�صلبية  �لتاأثري�ت  من  جملة  عن  �حلديث  ويكن 

“�إ�رش�ئيل” يف �صنو�ت �لثور�ت �لعربية بني �صنتي 2011–2015، على �لنحو �لتايل:

 http://bit.ly/1WzWziP :إ�رش�ئيليون: نار �لثورة �لعربية �صتنت�رش، �جلزيرة.نت، 2011/3/4، �نظر�  
1

عدنان �أبو عامر، روؤية مر�كز �الأبحاث �الإ�رش�ئيلية للثور�ت �لعربية، موقع مركز �إفريقية للدر��صات و�لبحوث   
2

 http://www.ifriqiyah.com/detail/16553 :ل�صيا�صية، 2014/6/25، �نظر�



104

منظومة الأمن الإ�سرائيلي والثورات العربية

اأواًل: العزلة االإقليمية:

�فرت�صت �لتحليالت �الإ�رش�ئيلية �أن �لقوى �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً �الإخو�ن 

�مل�صلمون، ال �صيما يف م�رش، �صي�صيطرون على مقاليد �حلكم، وبعد مرور فرتة زمنية 

�صيمتدون �إىل �جلي�ص �مل�رشي، �الأقوى يف �ل�رشق �الأو�صط بعد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وهنا 

تكمن �مل�صكلة �لكبرية لـ“�إ�رش�ئيل”، الأن ذلك �صيعني حتديد هذه �لقوى يف �لعقود �لقادمة 

�لقريبة لالأجندة �ل�صيا�صية يف �ملنطقة.

�صائقة  متثل  �لعربية  �لتطور�ت  �أن  �الإ�رش�ئيليني،  �الأمنيني  �خلب�ء  من  عدد  و�أكد 

ب�صكل  توؤثر يف و�قعها  �صيا�صية خطرية  لتد�عيات  لـ“�إ�رش�ئيل”، و�صتوؤدي  ��صرت�تيجية 

مبا�رش، ومنها:

�زدياد عزلة “�إ�رش�ئيل” يف �ملنطقة، بعد خ�صارة حليفها �الأهم، و�صقوط مبارك.  .1

بعد  ما  مرحلة  يف  و�الإ�صالمية”  �لديوقر�طية  “�لقوى  بني  �ل�رش�ع  نتائج  من  �لقلق   .2

�الإ�صالميني على  ل�صالح �صيطرة  �ل�رش�ع  �لثورة، حيث ظهرت تخوفات من ح�صم 

.
3
�حلكم

يف  قادتها  �لتي  �لدقيقة  �لتو�زنات  وخ�صارة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الإقليمي  �لدور  تر�جع   .3

�ل�رشق �الأو�صط، و�صبت يف �لنهاية مل�صلحتها.

ت�صييق �لهام�ص �لذي تتحرك فيه �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة، يف ظّل �لتوقعات   .4

دور  �ل�صعبي  �لعام  للر�أي  يكون  �لعربية،  �لدول  بع�ص  يف  خمتلفة  حكومات  بن�صوء 

�أكب يف ت�صكيل �صيا�صاتها، كما يرى �مل�صت�صار �ل�صابق لرئي�ص �لوزر�ء د�نيئيل ليفي 

.Daniel Levy

�خلوف من �لتحول �لتدريجي مل�رش، لت�صبح دولة �إقليمية قوية على �لطر�ز �لرتكي،   .5

قبل  وم�رش،  وتركيا  �إير�ن  ي�صم:  �إقليمي  حمور  مو�جهة  يف  “�إ�رش�ئيل”  ي�صع  مما 

�النقالب �لذي ح�صل �أو��صط 2013، و�أ�صقط �لرئي�ص �ملنتخب، و�أتى بحكومة ترتبط 

بتحالف ��صرت�تيجي مع “�إ�رش�ئيل”.

�لثور�ت �لعربية تقلق �الإ�رش�ئيليني، موقع جنوم م�رشية، 2011/2/27، �نظر:  
3

 http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=264368
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�لقلق من ��صتمر�ر حالة عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة �لعربية، و�لتاأكيد باأن �ال�صتقر�ر يف   .6

.
منطقة �ل�رشق �الأو�صط �أهم من �لديوقر�طية بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”4

�ل�صفة  يف  �الأوىل،  �النتفا�صة  غر�ر  على  ثالثة،  فل�صطينية  �نتفا�صة  قيام  من  �خلوف   .7

�لعربية،  �لتطور�ت  من  جديد  زخم  �كت�صاب  مع  �الأخ�رش،  �خلط  ود�خل  �لغربية 

�صنو�ت  �إّبان  موجودة  تكن  مل  �لتي  �لف�صائيات  توفرها  كبرية  �إعالمية  ومو�كبة 

�النتفا�صة �الأوىل.

وعقدت �ملحافل �الأمنية ودو�ئر �صنع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �صل�صلة طويلة من �جلل�صات 

�لوزر�ء  جمل�ص  �أع�صاء  مب�صاركة  �لعربي،  للحر�ك  �ال�صتخبار�تية  �لتقدير�ت  ملناق�صة 

�لع�صكرية،  �ال�صتخبار�ت  هيئة  �صباط  وكبار  و�الأمنية،  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر 

وجميع �جلهات و�ملر�جع �ملخت�صة يف �صوؤون تقدير�ت �ملوقف، و�أكدت جميع �لتو�صيات 

�لدول  مع  �ل�صالم  �تفاق  �أهمية  مفادها  خطرية  نتيجة  على  �جلهات  تلك  عن  �ل�صادرة 

�ل�رش�ع،  د�ئرة  �أخرجها من  �أكب دولة عربية، كونه  �ملجاورة، ال �صيما م�رش،  �لعربية 

وغرّي قو�عد �للعبة.

�إن  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  وزير   
5Dan Meridor مريدور  د�ن  وقال 

�أجهزة �ملخابر�ت فوجئت باالحتجاجات �ل�صعبية وحجمها يف م�رش وتون�ص و�صو�هما، 

الأنها و�صعت “�إ�رش�ئيل” �أمام �حتماالت جديدة، وظروف تتطلب �لبحث عن حلفاء جدد 

مثل  �لعامل  يف  �ل�صاعدة  �جلديدة  �لقوى  ومع  �لعربي،  �لعامل  يف  ��صرت�تيجية  و�رش�كات 

�ل�صني و�لهند، بالرغم من �أن �لواليات �ملتحدة �أقوى �حللفاء و�أهمهم، لكن �لعامل يتغري 

تبحث  وجعلتها  جديدة،  �حتماالت  لـ“�إ�رش�ئيل”  وفرت  �حلالية  و�لتطور�ت  ويتحرك، 

عن �رش�كات ��صرت�تيجية جديدة مع �لدول �لعربية �ملعتدلة، الأن �مل�صالح �جلديدة جتلب 

.
6
عالقات بع�صها ما يز�ل حتت �لطاولة، وبع�صها فوقها

من  تعاين  عادت  �إ�رش�ئيل   :2012 �ال�صرت�تيجي  “مد�ر”  �الإ�رش�ئيلية  للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  تقرير  يف   
4

عزلة خارجية غري م�صبوقة وفقدت حلفاءها �ملوؤثرين يف منطقة �لربيع �لعربي، �حلي�ة �جلديدة، 2012/3/29، 

 http://alhayat-j.com/pdf/2012/3/29/page13.pdf :نظر�

د�ن مريدور: من رموز حزب �لليكود، �صابط مدرعات يف �جلي�ص، ح�صل على �الإجازة يف �حلقوق من �جلامعة   
5

�لعبية، ثم قا�صياً بالقد�ص، �نتخب نائباً يف �لكني�صت، وع�صو�ً يف جلنة �خلارجية و�الأمن، ومر�قباً لدى �ل�صوق 

�الأوروبية، عني وزير�ً للعدل و�ملالية، وتر�أ�ص جلنة �خلارجية و�الأمن بالكني�صت، يرف�ص تق�صيم �لقد�ص، و�أي 

مفاو�صات قبل وقف �إطالق �لنار وتفكيك خاليا �ملقاومة، وال يرى لالجئني �أي حّق يف �لعودة لديارهم.

 ،2012/9/5 �لرقمي،  �الأهر�م  موقع  �مل�صائي،  �الأهر�م  �إ�رش�ئيل،  “ت�رشب”  �الإ�صالميني  عا�صفة  دياب،  هاجر   
6

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1014794&eid=1226 :نظر�
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ولذلك تز�يدت �لدعو�ت بوجوب قيام حكومة نتنياهو بخطوة در�ماتيكية توؤدي حلل 

“�ملخاطر �ملحدقة”، يف  �أمام  “�لدول �ملعتدلة” يف �ملنطقة  �لنز�ع مع �لفل�صطينيني، لتقوية 

ظّل �لتخوف �الأمني من تد�عيات �لثور�ت، باعتبار �أن �الأنظمة �لعربية �جلديدة �صتكون 

من�صغلة بتحقيق ��صتقر�ر �صعوبها وتطلعاتها، مما قد يوؤثر على ��صتقر�ر “�إ�رش�ئيل” يف 

�ملنطقة.

وطرحت تخوفات �أمنية من فر�صية �ن�صحاب م�رش، ولو ن�صبياً، من حمور “�العتد�ل 

�لعربي”، وحتولها �إىل “حمور �ملمانعة”، ما ُي�صّكل خطر�ً �أمنياً وجغر�فياً و�صيا�صياً كبري�ً 

�ملعادية  �جلهات  و�صتحاول  م�صتقرة،  غري  منطقة  يف  �صتعي�ص  الأنها  “�إ�رش�ئيل”،  على 

��صتغالل �لو�صع �لنا�صئ لزيادة نفوذها، ومن �صاأن هذه �خلطو�ت و�لتطور�ت �أن تعّزز 

�صحة ما يقال �إن حاجاتها �الأمنية �صتزد�د، مما يقت�صي زيادة ميز�نيتها.

وعلى �لرغم من �أن �لتون�صيني بد�أو� م�صرية �لثور�ت �لعربية، وين�صب �إليهم ق�صب 

يف  لوزنها  نظر�ً  و�لدويل،  �الإقليمي  �لتغيري  عنو�ن  بقيت  �مل�رشية  �لثورة  لكن  �ل�صبق، 

و�حل�صار  �لعزلة  يفاقم  �أن  �صاأنه  من  ما  وهو  و�لديوجر�فيا”،  و�جلغر�فيا  “�لتاريخ 
�لقوى  بد�أ يظهر يف تو�زن  �لذي  �لتحول  “�إ�رش�ئيل”، ويعك�ص  �للذين تعّزز� �صّد  �لدويل 

�الإقليمية عقب �صقوط نظام مبارك، خ�صو�صاً و�أنها قد تر�صل �إ�صار�ت فحو�ها �أنها مل 

تُعد ملتزمة باحللف �ال�صرت�تيجي معها كما كان يف عهده، و�أ�صبحت م�صتعدة للتعاون 

.
7
مع دول معادية لها كرتكيا

وكان و��صحاً لالأو�صاط �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �أنه منذ �ندالع �لثورة �مل�رشية، �زد�دت 

“برودة �ل�صالم �لبارد �أ�صالً” مع �لقاهرة، و�أقرت �أنها تعي�ص فرتة من �نعد�م �ال�صتقر�ر 
يف �ل�رشق �الأو�صط، و�صعر �الإ�رش�ئيليون �أنهم يلعبون يف �لوقت �ل�صائع، وال بّد لهم من 

�لقيام باإجر�ء �صيا�صي حتى يجدو� �أنف�صهم يف و�صع يكن مو�جهته، و�لتعامل معه، الأن 

�لبديل عامل خمتلف ونظام �آخر يت�صم مبزيد من �ملعاد�ة لهم، و�ل�صيء �لو��صح بالن�صبة 

�أقوى  ولديها  بجو�رهم،  �لعظيمة  �لدولة  فهي  فادحة،  خ�صارة  م�رش  خ�رشو�  �أنهم  لهم 

جي�ص، وهي من �أكب �لدول.

مارك هيلر، رد�ت فعل �إ�رش�ئيلية على �لربيع �لعربي، موقع بو�بة �ل�رشوق، 2012/4/25، �نظر:   
7

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=24042012&id=f092197f-155c-4ba4-

8b78-624e22c0cc0b
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�ل�صخ�صي  �ل�صديق  �إليعازر،  بن  بنيامني  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقال 

ملبارك، �أن و�صع “�إ�رش�ئيل” بعد �ندالع �لثور�ت �لعربية �أ�صبح �أ�صو�أ، فالو�صع يف م�رش 

لي�ص ب�صيطاً، بل خطري�ً، وي�صري بت�صارع، بعد �أن متتعنا على مد�ر ثالثني عاماً بال�صالم 

على جبهتها، لي�ص فقط بعدم وجود حرب، بل بعدم �حلاجة للدفاع عن حدودنا، فاإننا 

و�صنفتقد  معه،  �لد�فئة  وعالقتنا  دولة،  الأكب  �الإقليمية  بقيادته  مبارك،  نفتقد  �ليوم 

.
8
�حلفاظ على �لتو�زنات �لدقيقة بال�رشق �الأو�صط

مل ينظر �خلب�ء و�مل�صوؤولون �الأمنيون �الإ�رش�ئيليون �إىل كل �لثور�ت �لعربية بالقدر 

ذ�ته من �لقلق، لكن �الإدر�ك �ملتفق عليه �أن هناك تغري�ً يف وزن �ل�صارع لدى �تخاذ �لقر�ر 

�لفعل  رّد  �أهمية  �أقلها  عديدة  عو�مل  بفعل  ت�صكل  �لذي  �لعربي،  �لر�صمي  �ل�صيا�صي 

�ل�صعبي، �أو موقف �لر�أي �لعام.

�الأنظمة،  ح�صابات  يف  وزناً  �أكرث  �لعربي  �ل�صارع  موقف  �الأخرية  �لثور�ت  وجعلت 

ومبارك،  علي،  بن  غر�ر  على  عنهم  �أمريكا  تخلي  من  �لعرب  �حلكام  قلق  مع  وتر�فق 

و�صالح، و�لقذ�يف، مما �صيجعلهم �أكرث ��صتجابة لتطلعات �صعوبهم.

ثانيًا: م�ستقبل اتفاقيات ال�سالم:

تعّمق �خلوف �الإ�رش�ئيلي من �لتد�عي �ل�رشيع لالأنظمة �لعربية، و�نتقال �لثور�ت من 

منطقة الأخرى، الأن �نتقالها بهذه �ل�رشعة، وبقدر من �الإيقاع �ملت�صابه، يوؤكد حتذير�ت 

�الإ�رش�ئيليني �ملتالحقة من �إمكانية ��صتفادة �الإ�صالميني من �لتغيري �حلا�صل، الأنهم �الأكرث 

تنظيماً وخبة يف �لعالقة مع �ملجتمع �لعربي، بفعل �متالكهم للجمعيات و�مل�صت�صفيات 

و�لنو�دي، و�أغلب ��صتطالعات �لر�أي تعطيهم �لوزن �الأكب قيا�صاً بغريهم.

فر�صية  على  قامت  دعايته  �آلة  الأن  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمني  �لفكر  �إ�صكالية  تبز  وهنا 

�لثور�ت  لكن  �لديكتاتورية،  نظمها  طبيعة  يف  �لعربية  �لدول  مع  “�إ�رش�ئيل”  م�صكلة  �أن 

�أن  وتبني  �الأنظمة،  هذه  من  �لعرب  حترر  �حتماالت  من  قلقاً  �أكرث  جعلتها  �ملتالحقة 

بن �إليعازر: بكيت على مبارك.. وحذرته من �لثورة فقال “ل�صنا تون�ص”، �ليوم �ل�ش�بع، 2011/6/18، �نظر:   
8

 http://bit.ly/1U0OVuh
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�أن�صب �الأو�صاع لـ“�إ�رش�ئيل” تكمن يف ��صتمر�رها، كما �أن �ت�صاع قاعدة �لتحرر �لعربية 

.
�صيفقدها �صعار “�لديوقر�طية �لوحيدة يف �ل�رشق �الأو�صط”9

ولذلك بد�أت �ملنظومة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية بعد جناح �لثورة �مل�رشية، تعد �لعّدة لتغري 

�ل�صلطة، وطلبت من نظري�تها يف �لواليات �ملتحدة ودول �لغرب رهن تاأييد �لنظام �جلديد 

�رشورة  �جلديدة  �مل�رشية  لل�صلطة  و�الإي�صاح  معها،  �ل�صالم  التفاق  �لكامل  باالحرت�م 

�لتي  كلها  �التفاقات  �حرت�م  �أهمها  �لغرب،  يف  �ل�رشعية  على  ح�صولها  �رشوط  تنفيذ 

�لتزمت بها �ل�صلطة �ل�صابقة.

�الإ�رش�ئيلية و�لغربية  �ملخابر�ت  �أجهزة  �ت�صاالت مكثفة بني  �لوقت نف�صه، جرت  يف 

ب�صاأن ما قد يحدث يف م�رش بعد �لثورة، وعلى �لرغم من �أن �ملحافل �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، 

ال �صيما �ملو�صاد و�أمان، ��صتبعدت قيام �لنظام �مل�رشي �جلديد باإلغاء �تفاق �ل�صالم، لكنه 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف حماوالتها للخروج من �لعزلة  يف �ملقابل �صيتوقف عن لعب دور �لنجاة 

�لدولية �ملفرو�صة عليها، و�صيقوم بتح�صني عالقاته مع �لفل�صطينيني عموماً، مبن فيهم 

.
10

�أعد�وؤها

 �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق يف �الأردن، �أظهر �أهمية 
11Oded Eran لكن عوديد عري�ن

“�إ�رش�ئيل”  فاجاأ  بالذ�ت  �مل�رشي  �لنظام  الأن  �لعرب،  مع  �ل�صالم  باتفاقيات  �اللتز�م 

ومّت   ،1981 �لعر�قي  �لذري  �ملفاعل  ق�صف  حني  ديفيد،  كامب  معاهدة  �صمدت  عندما 

غزو لبنان 1982، و�ندالع �نتفا�صة �حلجارة 1988، و�نتفا�صة �الأق�صى 2000، وحرب 

قناة �جلزيرة �لف�صائية، “قر�ءة يف و�قع �ملنطقة �لعربية،” 2011/11/24، �جلزيرة.نت، �نظر:  
9

 http://bit.ly/1PGNiDe

�خلارجية وز�رة  موقع  �الإ�رش�ئيليني،  �لزعماء  بع�ص  ت�رشيحات  �الأو�صط:  �ل�رشق  يف  �حلا�صلة  �لتغيري�ت   
10 

http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++ �نظر:   ،2011/3/3  �الإ�رش�ئيلية، 

 and+policy+statements/2011/ME-in-transition-Statements-by-Israeli-leaders-03032011.htm

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  يف  م�صت�صار�ً  وعمل  �ملجاالت،  متعدد  هرت�صليا  مركز  يف  حما�رش  عري�ن:  عوديد   
11

بو��صنطن، وحما�رش�ً يف جامعات كولومبيا، نيويورك، نيوجري�صي، �جلامعة �لعبية، و�صفري�ً لـ“�إ�رش�ئيل” 

�لديبلوما�صية �خلارجية الأكرث من ثالثني عاماً،  �الأوروبي يف بروك�صل، خدم يف �صلك  يف موؤ�ص�صات �الحتاد 

عنّي �صفري�ً يف �الأردن، ويف �ل�صفارتني �الإ�رش�ئيليتني يف لندن وو��صنطن، �أجرى مفاو�صات حول �تفاق �لتعاون 

طاقم  تر�أ�ص  �لفل�صطينيني،  مع   Paris Protocol باري�ص  بروتوكول  يف  �رشيكاً  وكان  �الأوروبي،  �الحتاد  مع 

�ملفاو�صات �الإ�رش�ئيلي مع �لفل�صطينيني لق�صايا �حلل �النتقايل و�حلل �لد�ئم، حا�صل على �صهادة �لدكتور�ه 

يف �لعلوم �ل�صيا�صية من كلية لندن �القت�صادية.
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�صلوك  على  م�رش  �حتجاج  من  وبدالً   ،2009–2008 غزة  وحرب   ،2006 �لثانية  لبنان 

 “�إ�رش�ئيل” يف تلك �ملحطات �لتاريخية، فقد حر�صت على تهدئة �لعرب عندما �أثارتهم تلك
.
12

�ملمار�صات

لدر��صات  و�ملحا�رش  �ملو�صاد،  يف  �ل�صابق  �مل�صوؤول   ،Dan Eldar �إلد�ر  د�ن  ويذهب 

�ل�رشق �الأو�صط بجامعة تل �أبيب، �أبعد من ذلك بالقول �إن غياب مبارك �صي�صمح بالتعبري 

�أن  ي�صتبعد  وال  للم�رشيني،  �جلمعي  �لوعي  يف  عميقاً  �لر��صخة  “�إ�رش�ئيل”  عد�وة  عن 

يوؤدي �ندماج �الإ�صالميني يف �حلياة �ل�صيا�صية �مل�رشية لتحالفهم مع قادة �جلي�ص، و�أن 

.
13

ي�صهم ذلك يف �لتعجيل بو�صع حدٍّ ملعاهدة كامب ديفيد

هذه �لت�رشيحات و�صو�ها ت�صري �إىل تقدير �إ�رش�ئيلي باأن نظام �حلكم �لقادم يف م�رش 

�صيعمل  �ملقابل  يف  لكنه  �لدولية،  �ل�رشعية  يخ�رش  ال  حتى  ديفيد،  كامب  الإلغاء  يلجاأ  لن 

“�إ�رش�ئيل”، مما جعل �ل�صاحة  �إلغائها على  �إ�صعافها على نحو تقع �مل�صوؤولية عن  على 

�لدول  د�خل  يح�صل  ما  ظّل  يف  �ملتز�يد،  و�لقلق  �ال�صتنفار  من  حالة  تعي�ص  �الإ�رش�ئيلية 

يف  �مل�صتقبلية  �ل�صورة  معرفة  عدم  �ملوؤكد  من  جتعل  در�ماتيكية،  تغري�ت  من  �لعربية 

�ل�رشق �الأو�صط عقب �الأحد�ث �لتي ي�صهدها، مبا يف ذلك �ملاآالت �ملتوقعة للعملية �ل�صلمية 

مع �لعرب و�لفل�صطينيني، مبا قد ُيهّددها.

وبات من �لطبيعي �أن ت�صل �الهتز�ز�ت �لتي ت�صهدها �ملنطقة �إىل “�إ�رش�ئيل”، دون �أن 

يعرف �أحد فيها كيف �صيكون �صكلها، مما ي�صتدعي منها �لعمل على �إعد�د خطة للتعامل 

وجود  عدم  و�أن  �صيما  ال  حدوثها،  ملنع  وقائية  بخطو�ت  �لقيام  �أو  �الهتز�ز�ت،  تلك  مع 

�تفاقيات  �أ�صهمت  �أن  بعد  �لعامل،  يف  مكانتها  باإ�صعاف  ي�صهم  �إ�رش�ئيلية  �صيا�صية  خطة 

�ل�صالم مع �لعرب و�لفل�صطينيني يف منحها هام�ص مناورة كبري للتحرك �لدويل، وبالتايل 

�إليه مع  �لتو�صل  �صيتم  �لذي  �التفاق  �صيوؤثر على �صكل  �لعربية  �لثور�ت  ��صتمر�ر  فاإن 

قر�ر  �أ�صا�ص  على  �إ�رش�ئيلية  �صيا�صية  مببادرة  �خلروج  �أهمية  يوؤكد  ما  �لفل�صطينيني، 

��صرت�تيجي وروؤية و��صحة.

�الإ�صالميون  موؤمتر  من  �لعربي،”  �لعامل  يف  �الإ�صالميني  �صعود  من  �الإ�رش�ئيلي  “�ملوقف  عامر،  �أبو  عدنان   
12

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  �لعربية،  و�لثور�ت  �لتغري�ت  �صوء  يف  �لفل�صطينية  و�لق�صية  �لعربي  �لعامل  يف 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ �نظر:   ،2012/11/29-28 و�ال�صت�صار�ت، 

 ConfZ/2013/Conf_IWAPI_Adnan_AbuAmer_7-13.pdf

نبوءة قامتة، ه�آرت�س، 2011/2/19، �نظر: http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1162975 )بالعبية(  
13
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�ملحافل �لقريبة من د�ئرة �ملفاو�صات �الإ�رش�ئيلية، قدمت �صيناريوهني يكن �للجوء 

�إليهما لتغيري �لو�صع �لقائم على �صعيد �لعملية �ل�صلمية بالتز�من مع ��صتمر�ر �لثور�ت 

للكني�صت،  �لتابعة  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  رئي�ص  موفاز  �صاوؤول  �أو�صحهما  �لعربية، 

وهما:

�تفاق جزئي: لن يكون له �رشيك فل�صطيني، ويكن �للجوء �إليه ب�صكل �أحادي، بالرغم   .1

من وجود �صلبياته. 

�صل�صلة �إجر�ء�ت: قد توؤدي يف �مل�صتقبل لعملية �صيا�صية حقيقية، بالدخول جمدد�ً يف   .2

�ملتحدة  �لواليات  �الأو�صط، وعلى  �ل�رشق  �لقوى �جلديدة يف  عملية �صالم �صاملة مع 

�ملبادرة للقيام بجوالت مكوكية، لتحديد مقايي�ص هذه �لعملية، ويكن �ال�صتفادة من 

.
14

ذلك باإن�صاجها

ولهذه �الأ�صباب ف�صلت “�إ�رش�ئيل” �صبيل �لتعامل بحذر مع تطور�ت �ملنطقة، وعدم 

�ملبادرة خلطو�ت خطرية، و�النتظار ملر�قبة ما �صيحدث، لعدم ت�صكل �ل�صورة �الإقليمية 

ب�صورة نهائية، ملا �صيكون لها من تاأثري�ت كبرية عند �كتمال ت�صكلها، ما يعني ب�صورة 

�أن مكانتها يف �ملنطقة تر�جعت،  �أنها ت�رشّرت من ثور�ت �لعامل �لعربي، كما  �أو باأخرى 

وظهرت د�عمة لالأنظمة �لتي �صقطت، مبا يتفق مع �عتبارها ملا يح�صل يف �ملنطقة �لعربية 

�جلدول  “�نهار  بحيث  تاريخية”،  بـ“�صدمة  �أ�صبه  مو�لية،  �أنظمة  و�إ�صقاط  ثور�ت،  من 

بظالله  �صيلقي  تاريخياً،  وحتوالً”  “زلز�الً  ي�صهد  �الأو�صط  �ل�رشق  و�أن  و�حدة”،  مرة 

�لتدمريية على �تفاقات �ل�صالم.

كل ذلك يعني �أن �ل�صعور بالكر�هية جتاه �الإ�رش�ئيليني �صيلقى رو�جاً بني �لعرب مع 

�الإعالم، مما  �لعام و�ملثقفني وو�صائل  �لر�أي  �لعربية، من خالل قادة  �لثور�ت  ��صتمر�ر 

ي�صمح بالتوقع و��صت�رش�ف “�صنو�ت كئيبة” مل�صتقبل �لعالقات �لعربية - �الإ�رش�ئيلية. 

ومن �ملتوقع �أن ي�رشع �ندماج �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لنظام �ل�صيا�صي �لعربي �لقادم من 

�تفاقية كامب ديفيد، يف ظّل روؤية  �إلغاء  �إىل حّد  “�إ�رش�ئيل”،  �لعالقات مع  وترية تدهور 

ترى “�إ�رش�ئيل” �لتهديد �لرئي�صي لالأنظمة �لعربية. 

�الإ�رش�ئيلي، �لقومي  �الأمن  �أبحاث  ملعهد  در��صي  يوم  وقائع  متغري،  ��صرت�تيجي  و�قع  يف  �ل�صلمية  �لعملية   
14 

�آذ�ر/ مار�ص 2011، موقع مدونة �لكاتب �الإ�رش�ئيلي “زئيف غاليلي”، �نظر:

http://www.zeevgalili.com/2011/03/14349 )بالعبية(
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ولذلك يكن و�صع تدرج تاريخي ملر�حل تدهور �لعالقات بني �لقاهرة وتل �أبيب من 

من موؤ�ص�صات  �إىل طلبات  لالأوىل، و�صوالً  �ملعادية  �حلادة  �لبالغة  �ملرور ب�صيغة  خالل 

طلبات  بطرح  و�نتهاًء  �صيناء،  جزيرة  �صبه  يف  �لقو�ت  ن�رش  نظام  لتغيري  �ملتحدة  �الأمم 

�ملنا�صبة  �لتد�بري  كافة  �تخاذ  و�رشورة  �الإ�رش�ئيلي،  �لنووي  �ل�صالح  على  لالإ�رش�ف 

.
�ل�صيا�صية و�الأمنية ملو�جهة “�ل�رش �لقادم من �جلنوب”15

للحياة  �جلوهري  �لتغيري  من  فقط  �جلليدي”  “�جلبل  طرف  تقدم  ما  �عتبار  ويكن 

�الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  على  �صي�صعب  مما  �لعربية،  �الجتماعية  �ل�صبكة  يف 

�صعيد  على  و�أين،  يحدث  �أن  يو�صك  �لذي  ما  وتقدير  �مل�صار،  هذ�  �صورة  على  �لتعرف 

�لعالقات �ل�صيا�صية مع �لعرب، وم�صتقبل �ملفاو�صات معهم.

�أن  �ل�صلمية يف ظّل  �لعملية  �لعربية على م�صتقبل  �لثور�ت  �أثر  ياأتي �حلديث عن  كما 

من  �لرغم  على  �الإ�رش�ئيلي،  �لقر�ر  �صنع  دو�ئر  على  بتد�عياته  يلقي  �حلا�صل  �حلر�ك 

متد�عية،  �صعبية  �نتفا�صات  من  �ملنطقة  �أرجاء  جميع  يف  يجري  ما  نحو  �أنظارها  توجه 

و�رشق  مغاير،  و�قع  بن�صوء  ويهّدد  �لقائمة،  �حلكم  �أنظمة  يهّز  زلز�ل  باأنها  وت�صفها 

مع  �لت�صوية  و�تفاقيات  �ل�صلمية،  �لعالقات  على  �ل�صلبية  بظالله  �صيلقي  جديد،  �أو�صط 

�لدول �لعربية.

�لقلق �الإ�رش�ئيلي من تاأثري �لثور�ت �لعربية م�صدره �أن تعرث عملية �لت�صوية ُيعدُّ عامالً 

حمفِّز�ً لنزع �ل�رشعية عن “�إ�رش�ئيل” يف �لف�صاء �لغربي يف حال ��صتمر�ر حالة “�لثور�ن” 

يف �ملنطقة، وقد يكون عامالً م�صاعد�ً يف تز�يد حالة �لعزلة عليها، ولعل حماوالتها �لدفع 

باجتاه ��صتئناف عملية �لت�صوية يف بع�ص �الأحيان هو �أحد �خليار�ت �ملطروحة لاللتفاف، 

�أو �لتخفيف من �الآثار �ل�صلبية، و�لتد�عيات �لعديدة عليها. 

عامل  �أنها  على  لـ“�إ�رش�ئيل”  ُينظر  �أْن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �لنخب  تخ�صى  كما 

مزعزع لال�صتقر�ر يف �ملنطقة ب�صبب عدم �لتو�صل لت�صوية مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهذ� 

.
ما عّبت عنه ت�صيبي ليفني من خالل كلمة �ألقتها يف موؤمتر هرت�صليا �صنة 162011

��صتبد�ل  �إىل  يوؤدي  الأنه  الإ�رش�ئيل  �الأف�صل  هو  �صورية  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعود  �إ�رش�ئيلي:  بروفي�صور   
15

دم�صق �لقوية بال�صعيفة، وكالة �صما �الإخبارية، 2011/8/17، �نظر:

 http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=103168

هيثم �أبو �لغزالن، مرجع �صابق.  
16
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وبغياب عملية �لت�صوية، عب حاييم �آ�صا م�صت�صار �الأمن �لقومي �الأ�صبق، و�ملحا�رش 

يف معهد �الإد�رة �لتابع للمركز متعدد �ملجاالت يف هرت�صليا، عن خ�صية “�إ�رش�ئيل” �أن تزيد 

ب�صكل ملحوظ حّدة “�حلرب �لناعمة” �صدها يف �ل�صاحة �لدولية، من �أجل نزع �ل�رشعية 

عن �صيا�صتها �لع�صكرية و�لديبلوما�صية، �أو ما ي�صمى يف �خلطاب �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي 

.
“�حلق يف �لدفاع عن نف�صها ووجودها”17

ورمبا هذ� ما دفع برئي�ص �لوزر�ء نتنياهو، للقول �إن �ملنطقة متر مبرحلة �نتقالية غري 

م�صتقرة، قد ت�صتمر �صنو�ت عدة، �آمالً �أن ينتقل �لعامل �لعربي �إىل ديوقر�طية حقيقية، 

�أنظمة عربية حميطة  “�إ�رش�ئيل” جتهيز نف�صها لكل تطور، الأن تد�عيات �صقوط  وعلى 

خب�ء  �أف�صل  �أن  �صوء  يف  غد�ً،  �رشيك  وجود  ب�صاأن  �ليقني  عدم  من  مزيد�ً  تعني  بها، 

�لقول كيف �صينتهي  �ال�صتخبار�ت ووكاالتها مل يتوقعو� ما حدث، وغري قادرين على 

هذ� “�ل�صجيج”.

لها،  و�ل�رشقية  �لغربية  �جلهتني  على  �صيحدث  ما  تعرف  ال  جهتها  من  “�إ�رش�ئيل” 
ب�صمان  وترغب  �صت�صمد!  �ملتبلورة  �لفل�صطينية  �لدولة  �أن  يوؤكد  من  هناك  ولي�ص 

يف  �ال�صتقر�ر  عدم  �صبب  �أن  ترويج  �صبيل  يف  و�الأردن،  م�رش  مع  �ل�صالم  �تفاقيات 

�لتي تخرتق كل �الإ�صالمية  �لقوى  �الإ�رش�ئيلي، بل  �لفل�صطيني -  �ل�رش�ع  لي�ص   �ملنطقة 

مكان.

�الإ�رش�ئيلية،  �ل�صحافة  يف  �ليومي  �لكاتب   Eitan Haber هابر  �إيتان  دفع  ما  وهو 

، لرفع 
18Yitzhak Rabin و�لرئي�ص �ل�صابق لديو�ن رئي�ص �حلكومة �لر�حل �إ�صحق ر�بني

حاييم �آ�صا، وها هي �لتوقعات يف �ل�رشق �الأو�صط، �حلي�ة �جلديدة، 2011/12/9، �نظر:  
17

 http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=8&id=155759&cid=2431

يونيو  حزير�ن/  حرب  خالل  �لعامة  �الأركان  ورئي�ص  �خلام�ص،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ر�بني:  �إ�شحق   
18

1967، ومن زعماء حزب �لعمل، عنّي �صفري�ً لـ“�إ�رش�ئيل” يف �لواليات �ملتحدة، دخل �لكني�صت �لثامنة يف قائمة 

حزب �لعمل، وتر�أ�ص �حلكومة، لكن حكومته �صقطت �صنة 1977، وبقي يف �لكني�صت، وتوىل وز�رة �لدفاع يف 

حكومة �لوحدة �لوطنية، وجنح باحل�صول على �أغلبية �أ�صو�ت حزب �لعمل، وفاز يف �نتخابات �لكني�صت �صنة 

1992 برئا�صة �حلكومة. تو�صل التفاق �أو�صلو مع �لفل�صطينيني �صنة 1993، وكذلك مع �الأردن، ونال جائزة 

نوبل لل�صالم، ومّت �غتياله على يد ييني متطرف يف تل �أبيب ليلة 1995/11/4. ترك �الغتيال �آثاره على �حلياة 

�ل�صاباك لتق�صريه يف  �أ�صابع �التهام و�للوم جلهاز  �لقاتل يهودي متدين، ووجهت  �لعامة، الأن  �الإ�رش�ئيلية 

توفري حمايته، على �لرغم من و�صول �أنباء ��صتخبارية حول �إمكانية �غتياله.
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يبعدها  الأنه  �لعربية،  �لدول  يف  �الإ�صالمي  �لديني  �جلو  �نت�صار  من  �لتحذير�ت  م�صتوى 

�أكرث، مع تر�جع عدد �ملمثليات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة، وقطع ما و�صفه  “�إ�رش�ئيل”  عن 

بـ“م�صرية تغريب” دول عربية كثرية، ليحل حملها “�جلالبيب �ل�صود�ء”، وعاد �لقر�آن 

�ملو�يل الأمريكا من  �ملعتدل”  “�ملحور  ُي�صرّي كل �صيء، مع حتطم  �لكتب”  “كتاب  ليكون 

.
�لبلد�ن �لعربية، كاأحجار “�لدومينو”19

وقدر �مل�صت�رشق �الإ�رش�ئيلي مردخاي كيد�ر Mordechai Kedar، �أن �لدول �لعربية 

�ال�صتقر�ر،  وعدم  �ل�صيا�صية  �ملكائد  دو�مة  من  �صتعاين  �لثور�ت  ربيع  عا�صت  �لتي 

“�إ�رش�ئيل”  على  وبالتايل  للغاية،  مقلقة  عناوين  �صتوفر  �صت�صهدها  �لتي  و�الأحد�ث 

معها،  �ل�صالم  تهدد  قد  الأنها  �لقادمة،  �لتطور�ت  حيال  ويقظة  تاأهب  حالة  يف  تكون  �أن 

.
20

و�ال�صتقر�ر �الإقليمي يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط

عملية  على  �ملتوقعة  و�آثارها  �مل�رشية،  �لثورة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لرتكيز  ياأتي  ورمبا 

�لت�صوية، الأن م�رش �صكلت على مد�ر �لعقود �لثالثة �ملا�صية عنو�ن �ال�صتقر�ر �الإقليمي 

بنظر “�إ�رش�ئيل”، و�أ�صبحت بني ع�صية و�صحاها �أ�صبه ببكان ال يعرف �أحد متى يخمد، 

�أو �أين �صيلقي حممه، مما دفع لطرح ��صتنتاجات كثرية �أبرزها �أن “�إ�رش�ئيل” ال يكنها 

�صوى �العتماد على نف�صها، وعلى قوتها �لع�صكرية، مما ي�صتلزم زيادة �مليز�نية �الأمنية. 

على  و�لت�صاوؤم  �لتفاوؤل  بني  �ملطروحة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيناريوهات  تر�وحت  ولهذ� 

م�صتقبل �لعملية �ل�صلمية، بحيث غلب على فحوى �ل�صيناريو �الأكرث ت�صاوؤماً �أن حالة عدم 

�ال�صتقر�ر يف �لدول �لعربية �صتتيح لعنا�رش �إ�صالمية �إمكانية �ل�صيطرة على �ل�صلطة، مما 

�صيلحق �رشر�ً كبري�ً باتفاقات �ل�صالم معها.

�أبيب،  تل  يف  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لر�صمية  �لفعل  ردود  �تفقت  ذ�ته،  �لوقت  يف 

برمته،  �الأو�صط  �ل�رشق  على  �صينعك�ص  جديد�ً  عهد�ً  د�صنت  �لعربية  �لثور�ت  �أن  على 

دفع  مما  بعد،  تت�صح  مل  �لعهد  هذ�  مالمح  و�أن  �لعرب،  مع  �ل�صالم  ملف  وب�صمنها 

�إيتان هابر، �رشق �أو�صط عا�صف، وكالة فل�صطني �ليوم �الإخبارية، 2012/3/3، �نظر:   
19

 http://paltoday.ps/ar/index.php?act=post&id=126893

توقعت حدوث فو�صى �صبيهة بالعر�ق.. وحذرت من تهديد�ت لـ“�لقناة” و�ل�صالم: در��صة �إ�رش�ئيلية: م�رش   
20

عائدة �إىل حكـم �جلرن�الت، موقع �الإمار�ت �ليوم، 2011/4/4، �نظر:

 http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2011-04-04-1.376689
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�ل�صالم  �تفاقات  على  �حلفاظ  هو  �الأهم  �الأمر  �أن  على  �لتاأكيد  ال�صتمر�ر  بـ“�إ�رش�ئيل” 

مع �لعرب، وعالقات �لتطبيع �ل�صائدة معهم، باعتبارها ر�صيد�ً ��صرت�تيجياً، وعن�رش�ً 

�أهم كثري�ً من �لديوقر�طية، مما يف�رش  مركزياً يف ��صتقر�ر �ملنطقة، ويف نهاية �ملطاف 

“�إ�رش�ئيل” ببيان �جلي�ص �مل�رشي �لذي �أعلن ��صتمر�ر �لتز�مه باتفاق �ل�صالم  ترحيب 

.
21

معها، فور �الإطاحة مببارك

ولذلك جاء و�صف “�ملجتمع �الأمني �الإ�رش�ئيلي” ملا يحدث يف �لعو��صم �لعربية، باأنه 

عودة  ترجيح  يعني  ما  فيها،  �حلكم  �أنظمة  تغيري  نتيجة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �صتحل  “ماأ�صاة” 
�إ�رش�ئيلياً  �أمنياً  1967، ويطرح تخوفاً  �صنة  ملا كانت عليه قبل عدو�ن  �لثنائية  �لعالقات 

ل�صناديق  �لعربية  �ل�صعوب  تتوجه  حني  �ملدى،  بعيدة  لتبعاته  بالنظر  �صيما  ال  كبري�ً، 

�القرت�ع، وتنتخب �لقوى �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل”.

ما  حتدد  �أن  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن  �ل�صابقة،  �خلارجية  وزيرة  ليفني  ت�صيبي  ور�أت 

تريد بو�صوح دون �نتظار نتائج �لثور�ت، وال تطور�ت �الأحد�ث �إذ� �أر�دت �لت�صوية مع 

يرى  �أن  يف�صل  كان  هل  نف�صه:  فلي�صاأل  ذلك،  يف  �صّك  �أحد  لدى  كان  و�إذ�  �لفل�صطينيني، 

قبل  �أو  معها،  �ل�صالم  �تفاق  بعد  م�رش  يف  �لنظام  و�إ�صقاط  �ملنطقة،  يف  �ل�صغب”  “�أعمال 
ذلك، الأنه من �الأف�صل لـ“�إ�رش�ئيل” �أن تكون يف حالة �صالم مع �لدول �لعربية قبل حدوث 

�لثور�ت فيها، وهناك قادة �إ�رش�ئيليون قالو� يف �ملا�صي �أنه من غري �ملقبول توقيع �تفاق 

.
22

�صالم مع دول عربية غري ديوقر�طية

�لعربية  �الأنظمة  تعر�ص  ب�صبب  حرجة  فرتة  تعي�ص  “�إ�رش�ئيل”  �أن  و��صحاً  وبات 

لـ“هزة �أر�صية” مل ت�صهدها �ملنطقة منذ �صقوط �لدولة �لعثمانية، وو�صط هذه �لتطور�ت 

فدور  �صيا�صية؛  بعملية  �لقيام  �ل�صعب  من  يبدو  �لعربية،  �لثور�ت  وحر�ك  �الإقليمية، 

�لواليات �ملتحدة ي�صعف يف �ملنطقة، وي�صعب �حل�صول على دعم �جلامعة �لعربية لهذه 

�لعملية، ومع ذلك، على “�إ�رش�ئيل” �لقيام مببادرة �صيا�صية، على �لرغم من �صعوبتها، 

الأن من �صاأنها تقلي�ص �ملخاطر حولها.

حمدد�ت �ملوقف �ل�صهيوين �إز�ء �لثور�ت �لعربية، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2011/3/30، �نظر:  
21

 https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=81731

�أوف  تايز  موقع  فقط،  ذ�تها”  يف  “�لتقوقع  يكنها  وال  �إ�صالمية  بوح�صية  حماطة  �إ�رش�ئيل  ليفني:  ت�صيبي   
22

  http://bit.ly/1WzX2kT :إ�رش�ئيل، 2014/9/28، �نظر�
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عن  عبت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  من  جملة  �إير�د  �لعجالة  هذه  يف  ويكن 

خ�صيتها من ت�رشر �تفاقات �ل�صالم مع �لعرب عقب �ندالع �لثور�ت �لعربية، على �لنحو 

:
23

�لتايل

د�ن مريدور وزير �صوؤون �ال�صتخبار�ت �أكد �أن �ل�صالم مع م�رش كنز ��صرت�تيجي.  .1

باحلرب  الأنهما  للدولتني،  كنز  �التفاقية  �أن  ر�أى  �لع�صكري  �خلبري  ي�صاي  بن  رون   .2

لن حت�صالن على �أي �صيء، بل �صتزيد�ن من تفاقم و�صعهما كل �لوقت، لذلك فاإن 

�ل�صالم معها كنز ��صرت�تيجي ر�ئع، ويعطي �أف�صليات لـ“�إ�رش�ئيل”.

بنيامني نتنياهو رئي�ص �حلكومة �أكد �أننا ننعم الأكرث من ثالثة عقود بجبهتي �صالم:   .3

�ل�صالم،  من  ��صتفدنا  وقد  �الأردن،  حدود  على  و�الأخرى  م�رش،  حدود  على  و�حدة 

لي�ص فقط من غياب �حلرب، بل من عدم �حلاجة للدفاع عن هذه �حلدود بكل ما تعنيه 

�لكلمة من معنى.

�لدول  بع�ص  مع  �ل�صالم  �أن  �أكد  �لقومي،  �الأمن  �أبحاث  مركز  رئي�ص  عري�ن  عوديد   .4

لنجاحه  جد�ً  مهم  لكنه  �الأنظمة،  بني  بل  �ل�صعوب،  بني  يكن  مل  بارد�ً،  كان  �لعربية 

باإخماد فتيل �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي - �لعربي، و�إيجاد تفاهماً ��صرت�تيجياً بني �لنظامني 

�ملركزيني يف �ملنطقة، م�رش و“�إ�رش�ئيل”.

مع  �ل�صالم  على  مبارك  حفاظ  �أن  ر�أى  م�رش،  يف  �ل�صابق  �ل�صفري  مازئيل  ت�صفي   .5

باالإ�رش�ئيليني، مل�صلحة  �الت�صال  فقد حاول حت�صني  �لغرب،  يقربه من  “�إ�رش�ئيل” 
.
24

�إ�رش�ئيلية م�رشية

�أن  �أكدت  �لعربية،  �ل�صوؤون  يف  �الإ�رش�ئيلية  �خلبرية   Smadar Perry بريي  �صمد�ر   .6

“�إ�رش�ئيل” كانت ر��صية عن �لعمل �مل�صرتك بني رجال �ال�صتخبار�ت من �جلانبني: 
�الإ�رش�ئيلي و�مل�رشي، الأنهم مل يهتمو� بن�صيج �لعالقات، وال بالتطبيع بني �لدولتني، 

�أو مبا يفكر به �ل�صارع.

جيور� �آيالند رئي�ص معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، �أ�صار �إىل تخوف   .7

مرتبطة  مهمة  بفر�صية  يتعلق  �لعربية  �لثور�ت  من  ع�صكري  ميد�ين  �إ�رش�ئيلي 

قناة �جلزيرة �لف�صائية، “حتت �ملجهر: فوق �صفيح �صاخن،” 2012/11/2، �جلزيرة.نت، �نظر:  
23

 http://bit.ly/1tq35uJ

�ل�رشق  �إعالم  بحوث  معهد  �لعربي،  �لعامل  يف  �لديقر�طية  و�لثورة  �إ�رش�ئيل  كرمون،  ويغاآل  �صافيت  �آرييه   
24

�الأو�صط )ميمري(، �آذ�ر/ مار�ص 2011، �ص 21. )بالعبية(
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باإمكانية حدوث توتر بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، على �لرغم من �أنه لن ي�صل �إىل �صد�م 

.
25

م�صلح بينهما، بغ�ص �لنظر عما يجري على �جلبهات �الأخرى

توقع  م�رش،  يف  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري   Shimon Shamir �صمري  �صمعون   .8

�إىل �صدة �حلكم يف م�رش، مع  �إذ� و�صل بر�جماتيون  �ل�صلمية  �لت�صوية  �حلفاظ على 

�ل�صيناريو  فاإن  �مل�صلمون،  �الإخو�ن  �صعد  �إذ�  �أما  �لدولتني،  عالقات  يف  تاآكل  حدوث 

!
26ً

�ملتوقع �صيكون �صيئا

 رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، �صبّه 
27Amnon Shahak أمنون �صاحاك�  .9

حت�صم  �أن  وعليها  “�إ�رش�ئيل”،  �صت�صل  ت�صونامي”  بـ“موجات  �لعربية  �لثور�ت 

مبادرة  لطرح  تبادر  �أو  �ملنطقة،  م�صري  تقرر  �أن  منها  تريد  كانت  �إذ�  بني:  خيارها 

�صيا�صية من �أجل م�صتقبلها، متخوفاً من �صيناريو قد يحدث متاأثر�ً بالثور�ت �لعربية، 

من خالل م�صري�ت فل�صطينية جماهريية غري عنيفة ت�صري نحو حو�جز �جلي�ص، وال 

.
28

متلك “�إ�رش�ئيل” و�صيلة جيدة ملعاجلة و�صع كهذ�

�لدول  يف  �الأر�صية”  بـ“�لهزة  و�صفته  ما  عقب  تولدت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لقناعات 

�لعربية جعلت من �إمكانية �لتو�صل لت�صوية مع �لفل�صطينيني �أكرث �صعوبة، ومبا �أنه من 

غري �ملمكن �حلفاظ على �لو�صع �لقائم؛ فيجب �لقيام بعمل �صيا�صي مرحلي بني حالتي 

�جلمود و�حلل �لد�ئم، و�حلد �الأدنى �ملطلوب �لقيام به هو نقل مناطق يف �ل�صفة لل�صلطة 

�لفل�صطينية، دون �إحلاق �رشر ��صرت�تيجي بـ“�إ�رش�ئيل”.

جيور� �آيالند، تاأثري �لثور�ت يف �ل�رشق �الأو�صط يف �أمن �إ�رش�ئيل: تطور�ت �لو�صع يف �صوريا ولبنان، موقع   
25

 http://www.almokhtsar.com/node/11643 :ملخت�رش، 2011/8/9، �نظر�

�الإعالمية،  �أمني  �صبكة  موقع  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صيا�صية  �لثور�ت  تتابع  “�إ�رش�ئيل”  �لهندي،  عليان   
26

 http://bit.ly/28aN9OD :2011/3/15، �نظر

�أدى  �ال�رش�ئيلي،  �جلي�ص  كليات  يف  ع�صكرية  در��صات  ثم  �أبيب،  تل  بجامعة  �لتاريخ  در�ص  �ش�ح�ك:  �أمنون   
27

خدمته �لع�صكرية يف وحد�ت �ملظليني، توىل من�صب نائب قائد كتيبة يف حرب 1973، وقائد فرقة ع�صكرية يف 

حرب لبنان، عني قائد�ً للو�ء �ملركز ورئي�صاً ل�صعبة �ال�صتخبار�ت، ونائباً لرئي�ص هيئة �الأركان �لعامة، ورئي�صاً 

لق�صم �لعمليات �حلربية، ثم تر�أ�ص �لبعثة �الإ�رش�ئيلية للتفاو�ص مع �لفل�صطينيني، ثم عنّي مطلع 1995 رئي�صاً 

�ل�صيا�صية  �حلياة  دخل   ،1998 �صنة  �جلي�ص  من  ت�رشيحه  مّت  وملا  �الإ�رش�ئيلي.  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  لهيئة 

و�أ�صبح وزير�ً لل�صياحة، ثم �ملو��صالت، لكنه �ن�صحب من �لكني�صت �لـ 51 تاركاً �حللبة �ل�صيا�صية.

عبد �لعاطي حممد، م�صتقبل �إ�رش�ئيل بعد �لثور�ت �لعربية، �صحيفة �لوطن، �لدوحة، 2011/4/17، �نظر:  
28

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=59F7D503-F6E5-4C88-B5B6-8871E179A634&

 d=20150405&writer=0
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باتت  ماآالتها  لكن  فل�صطني،  با�صم  للهتاف  تخرج  مل  �لعربية  �لثور�ت  �أن  �صحيح 

مرتبطة بال�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني؛ الأنها قّوت وزن �لر�أي �لعام �لعربي، وهذ� 

�ل�رش�ع يحتل مكانة مهمة يف مو�قف �ل�صعوب �لعربية، لذلك �صتو�جه �الأنظمة �لعربية يف 

�مل�صتقبل �صعوبات حول موقفها من �لعملية �ل�صيا�صية، ودعمها لها، �أكرث مما و�جهته 

يف �ملا�صي.

“�إ�رش�ئيل”،  �إىل ت�صوية مع  �أو �صلطة م�صتعدة للتو�صل  �ليوم دولة  و�إذ� كانت هناك 

فمن �الأف�صل �لتوقيع معها على هذه �لت�صوية �ليوم بدل �نتظار م�صتقبل غري و��صح، قد 

ياأتي باأنظمة �أكرث �رشعية، لكنها ترف�ص �لتو�صل للت�صوية ذ�تها.

ثالثًا: عقم املعلومات االأمنية:

�لتطور�ت  تبعات  حول  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  تد�ر�صته  �لذي  �الأهم  �ملو�صوع 

�ملخابر�ت  لـ“جمتمع  تامة  مفاجاأة  �صكلت  باأنها  �ملتتالية  �العرت�فات  يف  متثل  �لعربية، 

مفهوم  على  توؤثر  قد  �لتي  لالأحد�ث  عميقة  ملر�جعة  �حلاجة  يتطلب  مما  �الإ�رش�ئيلية”، 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي، الأن جهازي �ملو�صاد و�أمان مل يتوقعان �صدة هذه �لتطور�ت، وقدر� 

�لعك�ص، مما  �لعربية، �صتعرف كيف توقفها، لكن ما ح�صل  �لبلد�ن  �الأمن يف  باأن قو�ت 

�صجل لدى �أجهزة �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية “ق�صور�ً جملجالً” يف غري م�صلحتها.

وهو ما دفع �صاوؤول موفاز وزير �لدفاع �ل�صابق للقول �إن “�إ�رش�ئيل” ��صتيقظت على 

ال  �لو�قع  هذ�  خطورة،  و�أكرث  ��صتقر�ر�ً  �أقل  جتعله  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  جديدة  و�صعية 

ينح ف�صاء ل�صيا�صتها، فقد �أ�صيفت متغري�ت كثرية جد�ً من عدم �ليقني.

بل �إن ما ح�صل يف م�رش، يذكر �الإ�رش�ئيليني ب�صقوط �صاه �إير�ن �صنة 1979، ويوؤكد 

�لقر�ر�ت  متخذي  لدى  �لتو��صع  من  نوعاً  وي�صتوجب  �صيئاً،  يعرفون  يكونو�  مل  �أنهم 

.
29

لديهم

وعبت �أحد�ث �لثور�ت �لعربية عن “�أ�صغاث �أحالم” لقادة وم�صوؤويل �ال�صتخبار�ت 

بعمل  و�الإمعان”  �لتقييم  و�إعادة  �لذ�ت،  “حما�صبة  ل�رشورة  ولفتت  �الإ�رش�ئيلية، 

ر�زي بركائي، �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 2012/11/2.   
29
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و��صتثمارها  �لعاملة،  وقو�ها  �ال�صتخبارية  �الأجهزة  طو�قم  به  قامت  ما  الأن  �أجهزتهم، 

للعمل يف �أق�صام �ملعلومات و�لتكنولوجيا، مل متكنها من تقدمي تنبوؤ�ت دقيقة.

�الإ�رش�ئيلي،  �الأمني  �ل�صعيد  على  متوقعة  غري  عو�قب  �لعربية  للثور�ت  كان  ولذلك 

مما  �ملنطقة،  عمت  �لتي  �ال�صطر�بات  ظّل  يف  مطلقاً،  نقية  وال  جيدة  لي�صت  نتائجها  الأن 

يف  وحد�تها  تعمل  وباتت  معها،  �لتكيف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  من  تطلب 

�حلايل،  يكن  �إن مل  �لتايل،  �لتحدي  �الآن ف�صاعد�ً  �صكلت من  الأنها  �الجتماعية،  �ل�صبكات 

.
30

لال�صتخبار�ت �لع�صكرية

وقد دفع ذلك بلجنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت للمطالبة بالتحقيق لفح�ص “�إخفاق 

�ال�صتخبار�ت”، الأن �أحد�ث �لثور�ت فاجاأتها، ووجدتها غري م�صتعدة، و�عتبار ما ح�صل 

من �أخطاء يف �لتقييمات، �أمر مقلق و�صاغط.

ومنذ �نطالق �لثور�ت �لعربية، �صدرت خماوف �أمنية و��صتخبارية من �نهيار �الأنظمة 

على  �ال�صرت�تيجية  تفكريها  مر�كز  عملت  �الأحد�ث،  وترية  ت�صارع  ومع  لها،  �ملو�لية 

در��صة هذه �ملخاوف، و�أثارت نقا�صاً د�خلياً و��صعاً، �أدى النق�صامها �إىل ثالثة �جتاهات:

�الأول؛ يعتقد بوجود خماطر حقيقية �أمنية للثور�ت �لعربية على “�إ�رش�ئيل”.   .1

�لثاين؛ يرى باأنه ال �صيء جوهري على �ل�صعيد �الأمني �صيتغري.   .2

�ملدى  على  �آثارها  تظهر  �أن  ي�صتبعد  لكنه  �الأمنية،  �ملخاطر  هذه  وجود  يوؤكد  �لثالث؛   .3

.
31

�لقريب

�لثور�ت  �أن  ر�أى  �لغالب،  �الإ�رش�ئيلي  �الجتاه  �أن  �إال  �النق�صام،  هذ�  من  �لرغم  وعلى 

�آثار  �صتظهر  بينما  �آنياً،  �صيكون  بع�صها  خطرية،  �أمنية  تد�عيات  لها  �صتكون  �لعربية 

بع�صها �الآخر على �ملدى �لبعيد، ومن �أهم هذه �ملخاوف:

بيد  �أد�ة  �صيتحول  �لذي  �مل�رشي،  �صيما  ال  �لعربية،  �جليو�ص  قوة  من  �خلوف   .1

�الإ�صالميني، بعد �أن مّت حتييده طيلة فرتة حكم مبارك.

�إ�رش�ئيل، ق�صم حماربة �الإرهاب يف معهد هرت�صليا متعدد  بوعاز غانور، �لربيع �لعربي و�آثاره �الأمنية على   
30

�ملجاالت، 2011/12/21، �نظر:

http://www.mako.co.il/news-columns/Article-220e260c8816431017.htm )بالعبية(

طارق فهمي، �لروؤية �الإ�رش�ئيلية للثور�ت �لعربية.  
31
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فقد�ن �لثقة باإمكانية ��صتمر�ر �إد�رة �لو�صع �الأمني على �حلدود �مل�رشية، باالأ�صلوب   .2

نف�صه �لذي �صاد خالل �لعقود �لثالثة �ملا�صية، حيث ظّل �العتماد �الأكب على �جلي�ص 

�مل�رشي ل�صبط �الأمن.

�لتخوف من تقلي�ص �ل�صمانات �الأمنية �لتي قدمها �لنظام �ل�صابق الإحكام �حل�صار   .3

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إعادة  ي�صتدعي  قد  ما  �إليها،  �الأ�صلحة  تهريب  ومنع  غزة،  على 

الحتالل �ل�رشيط �حلدودي �ملعروف مبحور فيالدلفيا بني غزة و�صيناء.

�صيوؤدي  مما  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  �الأردن  �إىل  �لثور�ت  عدوى  �نتقال  من  �لقلق   .4

.
32

لتد�عيات خطرية على �الأمن �الإ�رش�ئيلي

وكانت �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، وقبل �أ�صبوع من �ندالع �لثورة 

�أكدت عدم وجود  �مل�رشية، قدمت للجنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت، مذكرة خا�صة 

خطر يتهدد نظام مبارك، فيما جاءت �لثورة خالفاً للتوقعات و�لتقييمات، وهو ما دفع 

�أع�صاء �للجنة للمطالبة باإقامة جلنة حتقيق لفح�ص “�إخفاق �ال�صتخبار�ت”.

�الأو�صاع  �أن  مفادها  فر�صية  �نت�رشت  مت�صارعة،  ب�صورة  �لثور�ت  تدحرج  ومع 

�لذي ت�صهده حدودها قد يتغرّي يف  �لهدوء  “ه�صة”، و�أن  “�إ�رش�ئيل” باتت  �الأمنية حول 

�أي حلظة، و�أن 25% من عرب �لـ 48 قد يخرجون على موؤ�ص�صات �لدولة يف حال مل تلَب 

.
33

حاجياتهم

�الأمن  على  للتطور�ت  �خلطرية  �الآثار  من  نبع  �الأ�صا�صي  �الإ�رش�ئيلي  �لتخوف  لكن 

قوة  وتعزز  غزة،  �إىل  �الأنفاق  يف  �ل�صالح  تهريب  على  �لت�صديد  مع  �مل�رشية،  �حلدود  يف 

حما�ص، و�آثارها على �الأمن �الإقليمي، مع تنامي �مليول �الإ�صالمية �ملعادية لها، وكل ذلك 

جي�صها  الأن  عليها،  م�رش  يف  �لو�صع  ُيوؤثر  �أن  خ�صيتها  عن  لالإعر�ب  بـ“�إ�رش�ئيل”  دفع 

�ن�رشف لتفريق �ملتظاهرين، و�ل�صيطرة على �ل�صارع، ما من �صاأنه �أن يدفع �ملقاومة يف 

“خاليا  و�صول  و�إمكانية  �صيناء،  عب  و�لذخرية  �ل�صالح  لتهريب  ذلك  ال�صتغالل  غزة 

م�صلحة” �إىل “�إ�رش�ئيل” للقيام بعمليات �صدها.

فر��ص �أبو هالل، مرجع �صابق.   
32

بد� ذلك و��صحاً يف بع�ص مد�والت مّت ت�رشيبها للجنة �خلارجية و�الأمن �لتابعة للكني�صت خالل �صهري �صباط/   
33

فب�ير و�آذ�ر/ مار�ص 2011.
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ومع غياب �لتقدير�ت �ال�صتخبارية عن توقع مثل هذه �لثور�ت، و�صع �أليك�ص في�صمان 

�خلبري �الإ�رش�ئيلي �الأكرث در�ية بال�صوؤون �الأمنية و�لع�صكرية، يده على مكمن �الإخفاق 

عن  �ل�صنني  طو�ل  جتمعت  �لتي  �ملعلومات”  “حمو  ظاهرة  �أ�صماها  ما  م�صتنكر�ً  �الأمني، 

“جرية ال ُتغتفر”، م�صتدالً على نقدهم �ل�صديد باإعفاء �جلهات  �مليد�ن �لعربي، وعدَّها 

.
34

�الإ�رش�ئيلية نف�صها من جمع �ملعلومات �ال�صتخبارية عن �لدول �لعربية �ملجاورة

�العتقاد  خطاأ  �أثبتت  �مل�رشية  �لثورة  �أن  للمخابر�ت”  �الإ�رش�ئيلي  “�ملنتدى  و�أ�صار 

عن  د�خلها  د�ر  �حلديث  الأن  طويلة،  ل�صنو�ت  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  لدى  �ل�صائد 

ت�صور تب�صيطي جد�ً يتمثل يف �أن �إد�رة مبارك �صتنقل �ل�صلطة ب�صورة منظمة مل�صوؤولني 

وكان  مبارك،  جمال  �إىل  ب�صال�صة  فينقلها  �صليمان،  عمر  برئا�صة  �الأمن  جهاز  يف  كبار 

�ال�صتخبار�ت  �صبكة  رئي�صا  يدلني،  وعامو�ص  كوخايف  �أفيف  �ل�صيناريو  هذ�  �أ�صحاب 

�لع�صكرية �ل�صابق و�لالحق، وقد خالفا بذلك رئي�ص �ل�صعبة �ل�صيا�صية �الأمنية يف وز�رة 

جاالنت يو�آف  �ل�صابق  �جلنوبية  �ملنطقة  وقائد   ،Amos Gilad جلعاد  عامو�ص   �لدفاع 

.
35Yoav Galant

�ملعلوماتي  �الإخفاق  هذ�  �أن  بروم،  �صلومو  �حتياط  �لعميد  �أكد  كما  الحقاً،  وتبني 

قدر�ت  بـ“بناء  تتمثل  �لع�صكري،  �ل�صعيد  على  كارثية  نتائجه  �ال�صتخباري  و�لف�صل 

�لقتالية، وتنظيم تعاون بني �الأذرع، و�إن�صاء قيادة �صيطرة،  ميد�نية، وحتديث �لنظرية 

.
و��صتكماالت قادة، وح�صد معلومات”36

لكن �مل�صكلة من وجهة نظر �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية تكمن يف �أنها ال متتلك م�صادر 

�أو تقدير فر�ص جناحها،  معلوماتية ت�صاعدها يف حتديد �لعا�صفة �لثورية �لتي تقرتب، 

�لثورة،  نحو  �ل�صائر  �ملجتمع  نب�ص  ي�صت�صعر  من  هو  جيد�ً  بذلك  �لقيام  ي�صتطيع  ومن 

ماجد �ل�صيخ، ثور�ت �ل�صعوب وحتوالتها �لكبى، �مل�شتقبل، 2011/4/9، �نظر:  
34

 http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=461320

يو�آف ج�لنت: جرن�ل يف �جلي�ص �ال�رش�ئيلي، �ن�صم لكوماندو �صالح �لبحرية، وملا �رشح من �جلي�ص توجه   
35

لالأ�صطول  �أال�صكا �الأمريكية ليعمل يف �الأخ�صاب، لكنه عاد ل�صفوف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وعني قائد�ً  لوالية 

رقم 13، ثم قيادة منطقة جنني، فقائد�ً لفرقة غزة، ثم رئي�صاً لهيئة قيادة �لقو�ت �لبية يف �جلي�ص، ثم �صكرتري�ً 

 2008 للو�ء �جلنوب بعد �الن�صحاب من غزة، قاد �حلرب على غزة �صنة  2005 قائد�ً  ل�صارون، ويف  ع�صكرياً 

كونه قائد �ملنطقة �جلنوبية، �نتخب للكني�صت �صنة 2015.

�إ�رش�ئيل وبيئتها �ال�صرت�تيجية، جملة �لوحدة �لإ�شالمية، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2011، �نظر:  
36

 www.wahdaislamyia.org/issues/119/tajamat1.htm
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�إىل  �أن تتحول  �لتي متيز بني موجة �حتجاج من �صاأنها  �لدقيقة  �لفو�رق  ويكنه حتديد 

“ت�صونامي”، و�حتجاج �صعبي ينتهي ب�صوت خافت.

�لعالقات  ق�صم  يف  �ملحا�رش   ،Uri Bar–Joseph يو�صف  بار  �أوري  دفع  ما  وهو 

�لبريوقر�طية،  طبيعتهم  �ال�صتخبار�ت  �صباط  على  ي�صجل  الأن  حيفا،  بجامعة  �لدولية 

وميلهم للتو�صل �إىل تو�فقات يف جمال �لتقدير�ت �الأمنية، خ�صو�صاً حني يحدث خالف 

�لثورية �لتطور�ت  حتديد  يف  و��صحة  ب�صورة  �صعوبة  جتد  فاإنك  �لر�أي،  يف   جوهري 

.
37

�لعربية

�إيالن بار  بجامعة  �ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذ   Efraim Inbar �إنبار  �إفر�مي   ور�أى 

معه  يحمل  �لعربية  �لثور�ت  بعد  �جلديد  �الإقليمي  �مل�صهد  �أن   ،Bar-Ilan University

خماطر ال تعد وال حت�صى، ومنها:

مزيد من عدم �ليقني حول �صلوك قادة �لدول �ملجاورة جتاه “�إ�رش�ئيل”.   .1

زيادة �الأن�صطة �مل�صلحة �ملعادية.  .2

�نخفا�ص قوة �لردع �الإ�رش�ئيلية، و�لعزلة �الإقليمية �ملتنامية.   .3

.
38

�لتهديد�ت �ملت�صاعدة يف �رشق �لبحر �ملتو�صط  .4

وهو ما دعا لتقدمي تو�صيات ل�صناع �لقر�ر يف �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية للتعامل مع هذه 

�لتغيري�ت، وت�صمل:

رفع نفقات �لدفاع.   .1

زيادة حجم �جلي�ص �لنظامي.   .2

تطوير قيمة �ال�صتثمار يف جمال �لدفاع �ل�صاروخي، وقوة �صالح �لبحرية.   .3

و��صنطن،  مع  �أبيب  تل  عالقة  على  و�حلفاظ  جدد،  �إقليميني  حلفاء  عن  �لبحث   .4

�صورية مع  �صالم  مفاو�صات  �أي  يف  عنها  �لدفاع  يكن  حدود  على   و�الإ�رش�ر 

�أو �لفل�صطينيني.

من يتوقع ثور�ت؟، يديعوت �أحرونوت، 2011/4/25، �نظر:  
37

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4060257,00.html

 ،2012/3/7 للدر��صات و�الأبحاث،  �لناطور  �الإ�رش�ئيلي، موقع مركز  �لقومي  2011 و�الأمن  �لعربية  �لثور�ت   
38

 http://natourcenter.info/portal/?p=849 :نظر�
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�أن  للمنطقة،  �ل�صيا�صية”  “�جلغر�فيا  خريطة  يف  �الأمني  �الختالل  هذ�  يف�رش  قد  وما 

جوهرية  حتول  نقطة  �لعرب،  حللفائها  وفقد�نها  مبارك،  �صقوط  يف  ر�أت  “�إ�رش�ئيل” 
�أحدثت خلالً يف �لتو�زن، مما �صيفقدها �لتفوق و�لهيمنة.

ويف حني �أن تاأثري�ت �لثور�ت �لعربية �الأخرى ُتدخل �ملنطقة �إىل مرحلة جديدة، فاإنه 

�لدول  و�صع  قر�ءة  يف  خمابر�تياً  ف�صلت  �أن  بعد  لها،  �ال�صتعد�د  “�إ�رش�ئيل”  من  يتطلب 

يوؤكد  كما  �لعربية،  للمجتمعات  �ملعمقة  �لدر��صة  الأن  جيد�ً،  وتقييمه  �الأخرى،  �لعربية 

لدى  �صادت  كثرية  فر�صيات  تهز  د�خلها،  يف  جتري  �لتي  و�لتغيري�ت  درور،  يحزقيل 

.
39

�أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية حول �إمكانية حدوث ثور�ت فيها

يف  ح�صل  مبا  �لتنبوؤ  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  �إخفاق  يف  �صبب  �أهم  ولعل 

�لعامل �لعربي من حر�ك، وتوقع ماآالته �لنهائية، �أن هذه �الأجهزة طو�ل مدة عملها �صّد 

هذه �الأنظمة حر�صت على �خرت�ق وجتنيد م�صادر معلومات يف �حللقات �ل�صيقة ل�صناع 

�لقر�ر يف هذه �لدول، وجتنيد بع�ص �لنخب يف هذه �ملجتمعات، وملا كان من�صاأ هذ� �حلر�ك 

و�أدو�ت حتريكه عنا�رش �صعبية، ولي�صت نخباً حاكمة، فقد وقع �ملحظور يف عدم �لقدرة 

على توقع �حلدوث وتقدير �ملاآالت.

�لعربية،  �لثور�ت  �ندلعت  عندما  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأو�صاط  �ال�صطر�ب  �صاد  لقد 

�لرئي�ص  فرك�ص  زئيفي  �أهارون  و�أن  �صيّما  ال  توقعها،  ف�صل  حول  و��صعاً  جدالً  و�أثارت 

معرفة  �صعوبة  �أكد  )�أمان(،  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �الأبحاث  ل�صعبة  �ل�صابق 

تطور �الأمور، و�إىل �أين تتجه �لدول �لعربية، لكن يكن �لقول �إن �أنظمة حكمها لديها من 

�ل�صلطة و�لقوة ما يخولها مو�جهة �ال�صطر�بات �لد�خلية، فامل�صاألة تتعلق بتقلي�ص حجم 

.
40

�ملو�جهات �لقائمة مبا لديها من �أجهزة �أمنية و��صتخبارية

ويكن �حلديث عن جملة �أ�صباب عدم توقع �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية للثور�ت �لعربية، 

كما �أو�صحها �إيتاي بارون Itai Baron، رئي�ص �صعبة �الأبحاث، على �لنحو �لتايل:

يف مو�جهة �لدو�مة، ه�آرت�س، 2011/2/4، �نظر:  
39

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1213335 )بالعبية(

 ،2011/9/16 �لدولية،  �ل�شي��شة  �لعربية،  باملنطقة  �الإ�صالميني  �صعود  تد�عيات  حول  �إ�رش�ئيلية  نقا�صات   
40

 http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsContentID=2164 :نظر�
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�عتقاد خب�ء �ل�صوؤون �لعربية يف �ملوؤ�ص�صات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �أن �الأنظمة �لعربية   .1

قوية، و�ملعار�صة �صعيفة. 

توقيع  منذ  م�رش  يف  يجري  ملا  ر�صدها  من  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  تخفي�ص   .2

معاهدة كامب ديفيد لل�صالم، وتركيز جهودها على �ل�صاحات �لفل�صطينية و�للبنانية 

و�الإير�نية. 

�أكدت  �لتي  �مل�رشية  �الأمنية  �الأجهزة  نظر  وجهة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  تبنت   .3

.
41

��صتقر�ر �لنظام

�لذي  �الأحمر  �ل�صوء  من  بالرغم  �الإ�رش�ئيلية  للمنظومة  �الأمنية  �ملفاجاأة  جاءت 

�أ�صعلته �لثورة �لتون�صية، و�إرها�صات �ملظاهر�ت �ملنادية بالديوقر�طية، و�زدياد حركة 

�الحتجاج �صّد �لتوريث، وتكاثر �الإ�رش�بات �لعمالية، ومل تقت�رش �ملفاجاأة على �ندالع 

�لثور�ت فقط، بل جاءت من �ل�صكل �لذي جرى به �إ�صقاط �لروؤ�صاء �لعرب، وردود فعل 

.
42

�أمريكا و�أوروبا عند تخليهما عنهم

�الإ�رش�ئيلية مل يتوقف عند عدم توقع حدوث  �الأمنية  �الأجهزة  �أن ف�صل  وهذ� يعني 

فهم  يكن  ولذلك  �لثور�ت،  بد�أت  عندما  وتف�صريه  �لو�قع،  قر�ءة  يف  بل  فقط،  �لثور�ت 

�لثور�ت،  �إجها�ص  بهدف  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الأجهزة  به  قامت  �لذي  �خلفي”  “�لدور 
و�قع  ر�صم  يف  باالإ�صهام  لرغبتها  نظر�ً  و�جلماهريي،  �ل�صعبي  �لتحول  بر�عم  و�غتيال 

عربي جديد يتما�صى مع م�صاحلها، ي�صتغل م�صهد �لثور�ت، ويجدد �لتبعية �لعربية لها، 

من  �لوطنية  �حلركات  ��صتفادة  عدم  ي�صمن  مبا  �جلديدة،  لالأنظمة  �ل�صيادة  �نعد�م  عب 

مكت�صباتها.

تعادي  �صتبقى  فاإنها  �ملتو��صلة،  �الأمنية  باملخاوف  م�صكونة  “�إ�رش�ئيل”  �أن  وطاملا 

“فز�عة  ت�صميه  مبا  بالتلويح  ��صتمر�رها  خالل  من  �لعربية،  �لثورية  �لتحركات  كل 

�أحجار  مثل  �لعربية  �الأنظمة  وتد�عي  �الأو�صط،  �ل�رشق  �أحد�ث  تو�يل  الأن  �الإ�صالميني”، 

يف  يت�صكل  جديد  و�قع  على  ت�صتيقظ  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �ملنظومة  جعل  “�لدومينو”، 

�لتحديات �ال�صتخبارية للربيع �لعربي على �إ�رش�ئيل، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2011، �نظر:  
41

http://www.intelligence.org.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-

ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=32734 )بالعبية( 

�لعربية،  م�رش  موقع  �لثورة،  ويوميات  مبارك  �ال�صرت�تيجي”:  كنزهم  “مبارك  كتاب  من  �الأول  �لف�صل   
42

 http://bit.ly/28aNqRC :2014/12/3، �نظر
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�آخر،  حيناً  مفتعل  �تز�ن  و�إظهار  حيناً،  بـالتخبط  م�صوؤوليها  ردود  فات�صمت  �ملنطقة، 

.
43ً

وتبادل �التهامات بني �مل�صتويات �الأمنية و�ل�صيا�صية حيناً ثالثا

وبعد �أربع �صنو�ت من �لثور�ت �لعربية، خرجت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية بقناعات 

�الأو�صط:  �ل�رشق  �لر�ئدتني يف  �لقوتني  ما مل ي�صل  �لثور�ت  تاأثري هذه  �أن  متز�يدة ترى 

�ل�صعودية و�إير�ن، فاإنه �صيظل مهماً، لكنه حمدود�ً، الأن مقد�رهما خمتلف متاماً عن باقي 

دول �ملنطقة، فاالأماكن �ملقد�صة للم�صلمني، و�آبار �لنفط �رشقي �ململكة تطوي �أزمة حمتملة 

تزعزع �لعامل كله.

بـ“�صيا�صة  و�صف  ما  تنتهج  باأنها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �تهام  �إىل  �الأمر  وو�صل 

م�صرية  باإطالق  تبادر  وال  �لرمال،  يف  ر�أ�صها  فتخفي  �لعربية،  �لثور�ت  جتاه  �لنعامة” 

و�الأردن،  م�رش  مع  كال�صالم  �ال�صرت�تيجية”  “�لذخائر  على  باحلفاظ  رغبة  �صيا�صية، 

تلميح  يف  �لنز�ع،  د�ئرة  من  �ملجاورة  �لدول  من  مزيد  و�إخر�ج  تو�صيعها،  على  و�لعمل 

و��صح ل�صورية. 

وجتلى الحقاً �أن “�إ�رش�ئيل” مبختلف �أذرعتها �الأمنية وموؤ�ص�صاتها و�ال�صتخبارية، 

وبالتن�صيق مع دول غربية، �صعت جاهدة الإف�صال �لثور�ت �لعربية، و�لتحري�ص عليها، 

�مل�صبوق  غري  �لعربي  �ل�صعبي  �حلر�ك  �أن  قناعة  على  الأنها  بال�صعوب،  و�ال�صتخفاف 

�صيكون له تد�عيات وتاأثري�ت على م�صتقبلها، وقد فقدت �أنظمة حليفة، وبالتايل �بتعدت، 

وقد تغيب كلياً، عن �لعمق �لعربي. 

رابعًا: بني اال�ستقرار االأمني والدميوقراطية:

ما ز�لت �الأنظار يف “�إ�رش�ئيل” متجهة نحو ما يجري يف �ل�رشق �الأو�صط من ثور�ت 

ويهّدد  �لقائمة،  �حلكم  �أنظمة  يهّز  زلز�ل  باأنها  نتنياهو  �حلكومة  رئي�ص  و�صفها  �صعبية 

بن�صوء و�قع مغاير، و�رشق �أو�صط جديد، وبات و��صحاً �أنها تخ�صى من �لناحية �الأمنية 

و�ال�صتخبارية ما يح�صل من هذه �لثور�ت، وترى فيها تهديد�ً وجودياً لكيانها، ولذلك 

تكن �لعد�ء لها. 

موؤ�ص�صة  �لثورة،  �صحيفة  جذرية،  ��صرت�تيجية  تبدالت  �أمام  �إ�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلية...  �ل�صحافة  يف  قر�ء�ت   
43

�لوحدة لل�صحافة و�لطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، دم�صق، 2011/3/7، �نظر:

 http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=44855007320110306220458
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�لعربية:  للثور�ت  �الإ�رش�ئيلي  �لتقييم  يف  يتحكمان  جوهريني  عاملني  ر�صد  ويكن 

�حلر�ك  ملعاد�ة  وبالغرب  بها  يدفعان  �للذ�ن  �ال�صتعمارية،  و�لثقافة  �الأمنية،  �لنظرية 

.
44

�ل�صعبي، و�صريورة �حلر�ك �لعربي

فـ“�إ�رش�ئيل” �لقائمة على �أ�ص�ص ��صتعمارية �حتاللية، ال توؤمن مبنظومة �لديوقر�طية 

وحكم �ل�صعوب، وت�صعى لتجنيد �الإد�رة �الأمريكية لل�صغط على �لقياد�ت �لع�صكرية يف 

يوؤدي يف  �الأمني، مبا  �لعالقات و�التفاقيات و�لتعاون  ��صتمر�ر  �لعربي، ل�صمان  �لعامل 

نهاية �الأمر الإف�صال �لثور�ت �لعربية، و�لتحري�ص عليها، و�ال�صتخفاف بال�صعوب.

�أن  ر�أى  �لفرد،  حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �لر�بطة  رئي�ص   Hagai El–Ad �إلعاد  حاجاي 

�أو�صاع تت�صم  �ملنطقة، ويف  �ال�صتقر�ر يف  لـ“�إ�رش�ئيل” يتمثل باحلفاظ على  �الأهم  �الأمر 

بالتغري�ت �ل�رشيعة، وال تكون هناك �أ�ص�ص قوية للديوقر�طية �لع�رشية، فاإن ما يحدث، 

كما حدث يف �إير�ن، هو قيام �صلطة �إ�صالمية متطرفة، ومن �صاأن حالة �لفو�صى �مل�صت�رشية 

�إف�صاح �ملجال لعنا�رش �إ�صالمية متطرفة منظمة �أن تقوم بال�صيطرة على �ل�صلطة يف بلد�ن 

.
45

�لثور�ت �لعربية

�ال�صتبد�د  الأنظمة  �الإيجابية  �لعو�ئد  عن  �حلديث  يف  �الإ�رش�ئيليون  �أ�صهب  ولذلك 

�لعربية على �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، ومن بينهم يور�م ميتال، �لذي �أ�صار �إىل �أن معظم 

�خلارجية  �الأطر�ف  �عرت�ف  من  �رشعيتها  ت�صتمد  �لعربي  �لعامل  يف  �ل�صمولية  �الأنظمة 

�ل�صغوط  ممار�صة  مهمة  ي�صهل  مما  �لعربي،  �ل�صارع  �إر�دة  تتجاهل  فيما  وتعاونها، 

عليها، و�أحد �أهم �الأ�صباب �لتي وقفت خلف رغبة دول عربية للتو�صل لت�صويات �صيا�صية 

لدى ��صتح�صاناً  يلقى  �ل�صلوك  هذ�  مثل  �أن  �عتبارها  معها،  �لتطبيع  �أو  “�إ�رش�ئيل”،   مع 

.
46

�لواليات �ملتحدة

�أن  �لعربي،  �لعامل  يف  �ال�صتبد�د  �أنظمة  لبقاء  �الإ�رش�ئيلية  �لنخب  حما�ص  يف�رش  ومما 

وعزوف  �لع�صكرية،  و�الإمكانيات  �لت�صليح  حيث  من  �لبائ�صة  �لعربية  �جليو�ص  �أو�صاع 

منرود هريوفيت�ص، �لربيع �الإ�صالمي ثورة على �لعهد �ملا�صي، موقع مركز جتديد �لديقر�طية يف �إ�رش�ئيل،   
44

2013/4/7، �نظر: http://bit.ly/1ZqQ0Nl )بالعبية(

لي�صو� نا�صجني بعد للديقر�طية، موقع nrg، 2011/1/30، �نظر:  
45

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/220.html )بالعبية(

تقرير حول در��صة: �إ�رش�ئيل وفز�عة �الإ�صالميني يف �أعقاب �لثور�ت �لعربية، مركز مناء للبحوث و�لدر��صات،   
46

 http://nama-center.com/m/ActivitieDatials.aspx?id=85 :2012/4/13، �نظر
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�أجندة  لطابع  �أ�صا�صي  ب�صكل  يرجع  �لقوة  �أ�صباب  مر�كمة  يف  �لرغبة  عن  �لعربية  �لدول 

�الأنظمة �حلاكمة �لتي �أخرج معظمها �حتمال �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل” من خيار�ته.

Yaron Dekel مدير  ليارون ديكل  �الإ�رش�ئيلية وفقاً  �الأمنية  �ملنظومة  وهكذ� تعتقد 

�إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن “�ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط �أهم من �لديوقر�طية”، الأن 

ما �صهدته �ملنطقة من ثور�ت كبرية، ز�دت من “�صحب �ل�صباب �ملتلبدة يف �صمائها”، مما 

وجاهزة،  قوية  “�إ�رش�ئيل”  على  �حلفاظ  �الأ�صا�صي  و�جبه  يجعل  �أن  �جلي�ص  من  تطلب 

وهو ما ق�صده بع�ص �جلرن�الت يف �الإ�صارة �إىل �أن “جبهات �ملو�جهة” �ت�صعت يف �ل�صنو�ت 

�الأخرية، ولذلك تطلبت �لتغري�ت �حلا�صلة �أن يكون �جلي�ص على �أهبة �ال�صتعد�د للحرب 

.
47

�ملقبلة �لتي �صتكون �صاملة يف ب�صع جبهات

وعلى �لرغم من �أن ملفات �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي مل تت�صدر قائمة �أولويات 

�لثور�ت �لعربية يف مرحلتها �الأوىل، �إال �أن كل �لتحليالت و�لقر�ء�ت تنطلق، على نحو �أو 

�آخر، من �أن “�إ�رش�ئيل” �صتكون يف نهاية �ملطاف هي �خلا�رش �الأكب منها، الأن ثمة �عتقاد 

�إ�رش�ئيلي باأن هذه �لثور�ت �صتقلب معادلة �لقوة �الإ�رش�ئيلية، الأنها مل ت�صهد منذ قيامها 

��صطر�باً وعدم و�صوح ملا يحيط بها مثلما هي �ليوم، وهي ال ت�صحو من �صدمة حتى 

.
48

تتلقاها �أخرى، بفعل �النهيار �ملت�صارع الأنظمة عرفت خباياها

لقد جعلت �لثور�ت �ل�صعبية �لعربية “�إ�رش�ئيل” �أكرث قلقاً من �حتماالت دمقرطة �لعامل 

�لعربي، وتبنّي �أن �أن�صب �الأو�صاع لها يف ��صتمر�ر �لنظم �لديكتاتورية، الأّن �ت�صاع قاعدة 

�لديوقر�طية �لعربية �صيفقدها �لزعم باأنها �لديوقر�طية �لوحيدة يف �ل�رشق �الأو�صط، 

�إدر�كها  �صوء  يف  رئي�صي،  ب�صكل  �لعربية  �لثور�ت  من  �الإ�رش�ئيلي  �خلوف  يكمن  وهنا 

بزيادة وزن �ل�صارع يف �لقر�ر �ل�صيا�صي �لر�صمي �لعربي، وهو ما �صيجعل �حلكام �أكرث 

��صتجابة لتطلعات �صعوبهم.

�ملوؤرخ �الإ�رش�ئيلي توم �صيجيف Tom Segev كان �أكرث و�صوحاً حني قال �إن �صالم 

“�إ�رش�ئيل” كان مع “�أ�صخا�ص حكام” ولي�ص مع �ل�صعوب، وملا �أدركت �أن موقف �لر�أي 
�لعام �لعربي �أبعد كثري�ً عن �لتطابق مع ر�أي �الأنظمة، فقد بد�أت تتح�ص�ص �الآثار �ملحتملة 

 http://bit.ly/1YaCnU9 :صحف )�إ�رش�ئيل(: قلق من �لثور�ت �لعربية، فل�صطني �أون الين، 2011/2/27، �نظر�  
47

�لدر��صات  موؤ�ص�صة  �إلكرتونية،  يومية  ن�رشة  �لعبية”،  �ل�صحف  من  “خمتار�ت  )حمررة(،  حيدر  رندة   
48

�لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 1392، 2012/4/12، �نظر:

 http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/12-4-2012.pdf
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فاإن  وبالتايل  تر�جعها،  �حتماالت  بل  �الإ�رش�ئيلية،   - �لعربية  �لعالقات  ت�صارع  على 

�لزمني  �لتطبيع �صترت�جع، و�أي عالقة معها �صتكون حمفوفة باملخاطر يف �ملدى  وترية 

.
49

�ملنظور

توؤكد  �لثور�ت،  ب�صبب  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ال�صتقر�ر  حالة  تر�جع  من  �ملخاوف  هذه 

�مل�صلحة �مل�صرتكة بني “�إ�رش�ئيل” ومعظم �الأنظمة �لعربية �ل�صمولية يف حماربة �حلركات 

�الإ�صالمية �لتي تهدد “�إ�رش�ئيل”، مما �أوجد يف كثري من �الأحيان تن�صيقاً �أمنياً مبا�رش�ً وغري 

مبا�رش بني �الأجهزة �الأمنية و�ال�صتخبارية للجانبني، ما يعني �أن �صيادة �لديوقر�طية يف 

�لعامل �لعربي �صيق�صي على حتالف �الأمر �لو�قع �لقائم حالياً، الأن �الأنظمة �لديوقر�طية 

�جلديدة �صرت�عي توجهات �لر�أي �لعام يف �لعامل �لعربي �صّد “�إ�رش�ئيل”.

�الأ�صبق  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص   Amos Malka مالكا  عامو�ص  يرتدد  ومل 

ديوقر�طية  �أنظمة  حلَّت  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �لعقيدة  على  تغيري�ت  الإجر�ء  بالدعوة 

حمل �الأنظمة �ل�صمولية يف �لدول �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”، فوجودها ي�صهل مهمة “�إ�رش�ئيل” 

ب�صكل رئي�صي،  بقائها  �العتبار �حلفاظ على  تاأخذ بعني  الأنها  �أمامها،  �لردع  يف مر�كمة 

وبالتايل يقلِّ�ص رغبتها يف حتدي “�إ�رش�ئيل”، ويعمل على تاآكل ��صتعد�دها لال�صتثمار يف 

.
50

مو�جهتها

ولعل ما يبز �أهمية بقاء �الأنظمة �ل�صمولية يف �لعامل �لعربي لالأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 

تو�جه  �لتي  �لتهديد�ت  لطابع  تقييماتها  يف  عملية  ناحية  من  “�إ�رش�ئيل”  ت�صارك  �أنها 

�أن  مثالً  ترى  الأنها  �الإ�رش�ئيلي،  �لي�صار  قوى  من  تقدماً”  “�أكرث  موقفاً  وتتبنى  �ملنطقة، 

�لبنامج �لنووي �الإير�ين هو �خلطر �لذي يتهدَّد �ملنطقة، ولي�ص بقاء �لق�صية �لفل�صطينية 

بدون حّل.

�ملتغري�ت  ب�صبب  �صديد  بهلع  �أ�صيبت  �الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  �أن  الفتاً  كان  ولذلك 

�ملت�صارعة على �الأر�ص يف �لعامل �لعربي مع ��صتمر�ر �لثور�ت، حيث برز عامل جديد يف 

مفو�صية   - �ملركزي  �الإعالم  �ملوقف،  �صحيفة  �لعربية،  للثور�ت  “�الإ�رش�ئيلية”  �لروؤية  ذنون،  فو�ز   
49

�لوطني �لتحرير  �لعا�صفة، حركة  �ملقاومة و�لتحرير، قو�ت  تيار  �لفكرية و�ل�صيا�صية و�الإعالمية،   �ل�صوؤون 

 http://almawqef.com/spip.php?article4548 :لفل�صطيني - فتح، 2011/12/12، �نظر�

عوفر �صيلح، لي�صت �لديقر�طية للعرب، �حلي�ة �جلديدة، 2011/2/1، �نظر:  
50

http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=8&id=129323&cid=2126
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�لو�قع �لعربي يتمثل يف �ل�صعب �لذي يتطلع مل�صتقبل و�عد ين�صجم مع حجم ت�صحياته 

خالل فرتة �لعقود �ملا�صية، وتبعاً لذلك فاإن �نتقال �لقر�ر من �لديكتاتوريات �إىل �ل�صعوب 

ي�صكل تهديد�ً ��صرت�تيجياً لـ“�إ�رش�ئيل”.

كما �أن �لتحول �لعربي نحو �لديوقر�طية يثل �رشبة قا�صية لو�حدة من منطلقات 

�لدعاية �ل�صهيونية �لتي �عتمدت عليها يف ��صتحثاث �لتعاطف �لدويل مع “�إ�رش�ئيل”، مما 

، لعدم �إخفاء خماوفه من خ�صارة “�إ�رش�ئيل” 
51Benny Begin دفع �لوزير بيني بيجن

لقيام  �لعامل  تفهم  مظاهر  �أحد  الأن  �لديوقر�طية،  �لتجربة  منحتها  �لتي  للفر�دة 

“�إ�رش�ئيل” باخلروج للحروب �صّد �لعرب يعود ب�صكٍل �أ�صا�صي لنجاحها بتثبيت مقولة 
.
�إنها “ديومقر�طية م�صوؤولة”52

�أنظمة �حلكم �لعربية �حلالية، و��صتقر�رها هو  �أن ��صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”  وهكذ� ترى 

�لفجوة،  يقل�ص  الأنه  ديوقر�طية،  نظم  قيام  فهو  �الأ�صو�أ  �ل�صيناريو  �أما  لها،  �الأف�صل 

“�إ�رش�ئيل”، ومبا  �ملنتخبة، بخ�صو�ص �ملوقف من  �ل�صعب وقيادته  ورمبا يردمها، بني 

�ل�صعب  �صّد  �لعدو�نية  ول�صيا�صتها  لها،  معادية  �لعربية  �ل�صعوب  �أن  جيد�ً  تدرك  �أنها 

�لفل�صطيني، فهي ترى �أن �لنظم �لديوقر�طية �صتكون معبة عن موقف �صعوبها منها، 

وبالتايل �صيوؤدي لتغيري �ال�صرت�تيجية و�ل�صيا�صات �لعربية جتاهها، من �صيا�صة �خلنوع 

و�خل�صوع �إىل مو�جهتها ومقاومتها.

ثقافتها  ويف  “�إ�رش�ئيل”،  يف  متاأ�صلني  موقفني  عن  �لعربية  �لثور�ت  ك�صفت  كما 

�ل�صيا�صية و�أعر�فها �الأمنية جتاه �لفل�صطينيني و�لعرب، وهما: �لعد�ء لوحدتهم، ون�رش 

�لديوقر�طية يف دولهم، العتقادها باأن �لديوقر�طية و�لوحدة تعزز�ن قوتهم، وتفتحان 

�ملجال و��صعاً يف �ملدى �ملتو�صط و�لبعيد ملقاومتها، ورمبا هزيتها.

بيني بيجن: در�ص يف �جلامعة �لعبية ونال �ملاج�صتري يف �جليولوجيا، ونال �لدكتور�ه من جامعة كولور�دو،   
51

كان م�صت�صار�ً خفياً لو�لده مناحيم بيجن يف كثري من �لق�صايا، عمل لفرتة طويلة يف �ملعهد �جليولوجي �لتابع 

�لوز�ري  �ملجل�ص  وع�صو  للعلوم  وزير�ً  عنّي  �لليكود،  �أمري  ولقب  مر�ت،  ثالث  �لكني�صت  دخل  للحكومة، 

�مل�صغر، و��صطدم مع نتنياهو عدة مر�ت، و�تهمه بتقدمي تنازالت كبرية للفل�صطينيني يف �ملفاو�صات.

�الإخبارية،  �ليوم  فل�صطني  وكالة  بالذعر؟،  �إ�رش�ئيل  تون�ص  يف  �ليا�صمني  ثورة  �أ�صابت  ملاذ�  �لنعامي،  �صالح   
52

 http://bit.ly/1UCvXKp :2011/3/19، �نظر
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وقد زعم �مل�صت�رشق �الإ�رش�ئيلي روؤوفني بريكو �أن �ال�صتمر�ر يف دعم �لدكتاتوريني 

�لذي يعتمدون  �أن �حلكام  �أثبت  �ل�رشق  �إيجابية للغرب، الأن تاريخ  �لعرب يحقق عو�ئد 

لتاأمني  �لنهاية،  يف  يف�صي،  �لذي  �ال�صتقر�ر  ي�صمنون  �صعوبهم  �صّد  �لوح�صي  �لقمع 

.
م�صالح �لغرب و“�إ�رش�ئيل”53

و�أ�صارت مفا�صلة “�إ�رش�ئيل” بني �ال�صتقر�ر �الأمني وحتقيق �لديوقر�طية للعرب، 

�إىل �أن دفع �لقيم �لديوقر�طية قدماً �صيعود بالنفع على �ل�صالم، لكن يف حال �إتاحة �ملجال 

�أمام قوى معادية ال�صتغالل �لديوقر�طية لل�صيطرة على �ل�صلطة، فاإن �لنتيجة �صتكون 

�لروؤية  خلف  وقف  ولذلك  ذ�ته،  �لوقت  يف  معاً  و�لديوقر�طية  بال�صالم  �أ�رش�ر  �إحلاق 

�الإ�رش�ئيلية �لتي تنادي باأنظمة حكم عربية ديكتاتورية، د�فعان �أ�صا�صيان: 

�خل�صية �أن تو�صل �لديوقر�طية �الإ�صالم �ل�صيا�صي �إىل �صدة �حلكم.   .1

�ال�صتعالء �الإ�رش�ئيلي �لذي بات حاجة و�رشورة نف�صية باأن يكون �لعرب متخلفني   .2

.
54

وظالميني، غري جديرين بنيل حقوق �إن�صانية �أ�صا�صية

هذ� �ملوقف �الإ�رش�ئيلي �لر�ف�ص “للديوقر�طية �لعربية” يف�رش �بتهاج �الإ�رش�ئيليني 

الأنهم  مر�صي،  �لرئي�ص  على  �النقالب  عقب  مل�رش  رئي�صاً  �ل�صي�صي  بانتخاب  وفرحهم 

ينظرون مل�رش عب �لعد�صة �الأمنية، ويرون يف “�جلرن�ل” �أبرز رموز �ملوؤ�ص�صة �الأمنية 

�مل�رشية، م�صتذكرين �إ�صقاطه حلكم �الإخو�ن �مل�صلمني بانقالب ع�صكري، وكل ذلك يوؤكد 

�أنظمة ديكتاتورية  �أن حتكمهم  باأنه من �الأف�صل للعرب وللعامل  �لتقليدية لديهم  �لنظرة 

�إىل  يتفجر  �لظالمي  طابعهم  الأن  لهم؛  جيدة  لي�صت  “فاحلرية  �لع�صكرية،  للقوة  ت�صتند 

�خلارج يف موجات من �لعنف �صّد حميطهم يف حال �حلرية، وكل من يفكر خالف ذلك...، 

.
ال يفهم �حلياة، �أو ال يعي�ص هنا مثلنا”55

�أن  �رش�حة  لالإعالن  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  بار�ك  �إيهود  دفع  ما  وهو 

�ملنطقة؛  ��صتقر�ر  على  �حلفاظ  يف  كبرية  م�صوؤولية  تظهر  �لعربية  �ال�صتبد�دية  �لقياد�ت 

�أهمية  ت�صاعف  �صيوؤدي  بحيث  �صعوبها،  من  �أكرث  لـ“�إ�رش�ئيل”  مريحة  تكون  ثم  ومن 

وجهة نظر �ل�صحافة �ال�رش�ئيلية )2-3(، موقع �صحفي جو، 2011/3/29، �نظر:  
53

 http://www.sahafi.jo/arc/art1.php?id=666ecf9dc8e8c978f1274a620c42af76b0bff518

حممود حمارب، “�إ�رش�ئيل و�لثورة �مل�رشية”.  
54

�ملرجع نف�صه.  
55
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�جلماهري و�لر�أي �لعام �لعربي �إثر �لثور�ت يف �ملنطقة، �إىل تكاثر �ل�صعوبات �أمام ��صتعد�د 

.
قادة �لدول �لعربية للتو�صل لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”56

“�إ�رش�ئيل”  �أنه بف�صل ��صتقر�ر �ملنطقة و��صلت  �لثور�ت �لعربية  وتبني فور �ندالع 

جملة من �الإجر�ء�ت و�ل�صيا�صات �ملحلية و�الإقليمية على �لنحو �لتايل:

حرمان �لفل�صطينيني من حقوقهم �ل�صيا�صية، وهم يعي�صون حتت حكمها و�صيطرتها.  .1

�إبقاء ع�رش�ت ماليني �لفقر�ء يف م�رش، ومو��صلة عائلة �حلكم �لتمتع برثوة قو�مها   .2

�ملليار�ت. 

�ملو�زنات  يعنيها �حلفاظ على نظام �حلكم، على ح�صاب  �لتي  �الأمن  �أجهزة  ت�صخم   .3

.
57

�لتي يفرت�ص �أن تخ�ص�ص لل�صحة و�لرتبية و�لتطوير و�لرفاه �الجتماعي

�صلطة ور�ثية تنتقل من �الأب �إىل �البن، و�نتخابات مزورة يتناف�ص فيها ممثلو �حلزب   .4

�حلاكم.

�أن   ،Zvi Bar’el برئيل  ت�صفي  �لعربية  �ل�صوؤون  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملتخ�ص�ص  و�أ�صار 

ت�صديد �لطبقة �الإ�رش�ئيلية �حلاكمة و�لنخب �ملرتبطة بها على �أن �لثور�ت �لعربية �صتنتهي 

ب�صيطرة �الإ�صالميني يهدف لبلورة �نطباع مفاده �أن �لعرب ال ي�صتحقون �لديوقر�طية، 

.
58

الأن �أي نظام حكم �صي�صمح لكل �لقوى �الجتماعية بالتعبري عن نف�صها

لكن �لتقارير �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �لو�ردة من ميادين �لتحرير �لعربية، �أثبتت �زدياد 

“�إ�رش�ئيل”  �إىل �صدة �حلكم تنا�صب  “�ل�صارع”، مما �صيقود لو�صول فئات جديدة  قوة 

�لعربي عب  �ل�صباب  �أن ت�صتعد للو�صع �جلديد، وتتوجه جليل  لذ� ينبغي عليها  �لعد�ء؛ 

�ل�صبكات �الجتماعية، وتروج �أنها ترغب بال�صالم، وتطوير �ملنطقة �قت�صادياً.

�إيتمار ر�بينوفيت�ص ع�صو �لوفد �الإ�رش�ئيلي يف �ملفاو�صات مع �صورية، ر�أى �أن عدم 

�لعربية و“�إ�رش�ئيل”؛  �الأنظمة  �الأر�صية”، يهدد  “�لهزة  �لناجم عن  �ملنطقة  �لو�صوح يف 

�لعملية �ل�صيا�صية يف حميط ��صرت�تيجي متغري، معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 2011/3/13، �نظر:  
56

 www.inss.org.il/heb/events.php?cat=337&incat=&read=5009 )بالعبية(

�الأو�صط،  �ل�رشق  جملة  موقع  �لعربية،  لالأنظمة  �الأمني  و�ال�صتقر�ر  �لعربي  �لربيع  ترديان،  مو�صيه   
57

2015/2/20، �نظر: http://bit.ly/1UsZpQ1 )بالعبية(

ت�صفي برئيل، يف �لعامل �لعربي يرفعون عيونهم، موقع �صحفي جو، 2011/1/17، �نظر:  
58

 http://www.sahafi.jo/files/52d63c6c4b6084c46af8ed7e7f1c56fda1cdd468.html
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لذلك �صي�صعيان للحفاظ على �ال�صتقر�ر، بعد �أن فقدت �لواليات �ملتحدة �صيئاً من مكانتها، 

.
59

الأن �أوباما تخلى ب�رشعة عن مبارك، حليف �أمريكا �لقدمي

وقادت �لتطور�ت �لثورية يف �لوطن �لعربي �لنّخب �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �إىل �الجتاه نحو 

�رشورة �إحد�ث تغيري�ت جوهرية يف بنيتها �لتنظيمية، الأن هذه �لتطور�ت، و�إ�صقاطاتها 

و�ملبادرة  جديد،  من  �الأمنية  عقيدتها  �صياغة  �إعادة  “�إ�رش�ئيل”  على  فر�صت  �ملحتملة، 

الإحد�ث تغيري�ت جوهرية يف بنية �جلي�ص، وطابع ��صتعد�د�ته. 

كما �صعرت “�إ�رش�ئيل” منذ �للحظة �الأوىل للثور�ت �لعربية �أنها ب�صدد “هزة �أر�صية” 

�رشبت منطقة �ل�رشق �الأو�صط مل ي�صهد لها مثيل منذ ع�رش�ت �ل�صنني، مما جعل �صنّاع 

ومنح  �ملنطقة،  تطور�ت  عن  �لنا�صئة  �ملعاين  لفهم  �خلطى  يحثون  فيها  �الأمني  �لقر�ر 

�لتغري�ت �حلا�صلة يف �لدول �ملجاورة حيز�ً �أكب من �لبحث و�لتحليل.

ثور�ت  توجد  حيث  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �صوؤون  وزير  مريدور  د�ن  و�أكد 

يوجد تغيري كبري، فاال�صتقر�ر و�لتغيري قوتان متعار�صتان، لذلك لن يكون ��صتقر�ر تام 

ِمل �أن يبقى �لو�صع حتت �ل�صيطرة، و�أال حتدث فو�صى، وتكون يف �ل�صعوب 
َ
يف �ملنطقة، و�أ

.
60

�لعربية �لقوة �لكافية كي تقود لعدم �لتنازل، و�لعودة لنظام ديكتاتوري �آخر

�أنظمة  بقاء  يف  و��صحة  �إ�رش�ئيلية  م�صلحة  هناك  �أن  بالذ�ت  �ملحور  هذ�  يف  �الأهم 

�لدول ال  �أن هذه  �ملمانعة”، �صحيح  “حمور  �لتي تعدُّ نف�صها �صمن  �لدول  �ال�صتبد�د يف 

“�إ�رش�ئيل”، لكنها حتر�ص يف �ملقابل على ��صتثمار مو�ردها يف تعزيز  �أمنياً مع  تتعاون 

وتكري�ص حكمها ب�صكل �أكب بكثري من ��صتثمارها يف جمال تعزيز قدرتها على مو�جهة 

ه لها.  “�إ�رش�ئيل”، مما يجعلها متيل المت�صا�ص �الإهانات �لتي توجَّ

جارتنا  تكون  �أن  ونود  و�لده،  وعرفنا  �الأ�صد،  “نعرف  �إ�رش�ئيلي:  وزير  قال  ولذلك 

�صورية ديوقر�طية، لكن هل �أعتقد �أن هذ� �أمر ممكن �حلدوث؟ �الإجابة ال، نعلم �أن هناك 

ديكتاتور�ً، وبالرغم من ذلك فاإن �الأو�صاع هادئة”.

ماجد كيايل، �صوريا يف �لنقا�ص �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2013/6/12، �نظر:  
59

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/7b6ca763-

 a2cf-4df6-9bb8-ddc54ba2e394

�الأو�صط..  �ل�رشق  يف  �جليو�صيا�صي  �لتحول  تناق�ص:  لندن  يف  �ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �لدويل  باملعهد  ندوة   
60

و�أمن �إ�رش�ئيل، �صحيفة �أخب�ر �خلليج، �ملنامة، 2012/4/14، �نظر:

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/12440/article/19315.html
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خام�سًا: �سعود االإ�سالميني:

هي  �لعربية  �لثور�ت  �ندالع  مع  �ملنطقة  يف  �الأبرز  �لظاهرة  �أن  �الإ�رش�ئيليون  ر�أى 

�ألو�نه، ور�قبو� كيف تعاملت كل دولة عربية معه  �ل�صيا�صي” ب�صتى  “�الإ�صالم  �صعود 

ب�صكل خمتلف: 

يف تون�ص �لثورة �كتملت، بقليل من �لعنف، و�نتخابات فاز فيها حزب �إ�صالمي معتدل   .1

ن�صبياً. 

و�أفرزت �جلولة �الأوىل من �النتخابات �مل�رشية فوز�ً �صاحقاً للمع�صكر �الإ�صالمي.   .2

وتردت ليبيا �إىل حرب قبلية تهدد وجود �لدولة.  .3

عززت  �لعلماين،  �لنظام  من  بدالً  �حلكم  �صدة  �إىل  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �صعود  ظاهرة 

جزء  حما�ص  الأن  نفوذهم،  و�آثار  تبعات  من  للتحذير  ودعتهم  �الإ�رش�ئيليني،  خماوف 

منهم، ويريدون �لق�صاء على “�إ�رش�ئيل”، و�ملنطقة برمتها تتوجه نحو �صفحة جديدة، 

يحتم على “�إ�رش�ئيل” �ملحافظة على قوتها، و�ل�صعي الإيجاد �لطرق �ملالئمة لذلك.

�أن  �أكد  �جلي�ص،  بقيادة  �ل�صلة  وثيق  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �خلبري  ي�صاي  بن  رون 

�الإ�صالميني �صيقررون �صورة م�صتقبل �ملنطقة بعد �أن كانو� مقموعني، وعلى “�إ�رش�ئيل” 

�حلركات  هي  �أمامها  �ملاثل  �خلطر  �أن  يظهر  �لقريب  �ملدى  الأن  �لو�صع،  لهذ�  تتهياأ  �أن 

.
61

�الإ�صالمية كونها �الأكرث تنظيماً وقوة يف �لعامل �لعربي

فيما �أكد �صاوؤول موفاز وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، �أن �الإخو�ن �مل�صلمني �أعد�ء 

كلياً  ماأ�صاوياً  و�قعاً  يعني  م�رش  على  و�صيطرتهم  “�إ�رش�ئيل”،  و�أعد�ء  م�رش  يف  �لنظام 

حتى  جهود�ً  تبذل  �أن  “�إ�رش�ئيل”  على  و�أن  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �لثنائية  للعالقة 

رئي�ص  نتنياهو  منه  حذر  ما  وهو  متطرفة،  �صلطة  قبل  من  �مل�صتقبل  يف  م�رش  حتكم  ال 

�حلكومة بالقول �إن �أغلب �الحتماالت ترجح �أن تغمر موجة �الإ�صالميني �لدول �لعربية، 

.
وهي معادية للغرب و“�إ�رش�ئيل”62

حملل ع�صكري: �لثور�ت يف �لعامل �لعربي �صتبز �إ�رش�ئيل كعبء ولي�ص كذخر ��صرت�تيجي للغرب، �صحيفة   
61

 http://www.alquds.co.uk/?p=147217 :لقد�س �لعربي، لندن، 2014/3/25، �نظر�

�لنظام  ب�صقوط  وتاأمل  �الإ�صالميني  �صعود  من  تتح�صب  �إ�رش�ئيل  �لعربي”:  “�لربيع  على  عام  �صاهر،  بالل   
62

 http://bit.ly/1O9YuIc :الإير�ين، مركز مد�ر، 2012/4/5، �نظر�
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�لتعليقات �الإ�رش�ئيلية عبت عن قلقها من ت�صاعد نفوذ �الإ�صالميني يف �لدول �لعربية، 

دون حتديد تنبوؤ بعينه ملاآالت �صيطرتهم هذه، لكن مفرد�ت “فّظ، وعربدة، ومثري للجدل، 

�أجندة  يعرفون  �أنهم  بزعم  �لقر�ر،  �صناع  قبل  من  ��صتخد�مها  تز�يد  لالإرهاب”  وموؤيد 

�لتي  �ملخاطر  مو�جهة  وعليها  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �إيجابية  لي�صت  وهي  �مل�صلمني،  �الإخو�ن 

�صتظهر يف �لفرتة �لقريبة.

وجاءت حتذير�ت عامو�ص جلعاد رئي�ص �لد�ئرة �الأمنية و�ل�صيا�صية يف وز�رة �لدفاع، 

�الأكرث تعبري�ً عن �لقلق �الإ�رش�ئيلي بقوله �إن �لثورة �مل�رشية �أثمرت ديكتاتورية �إ�صالمية 

يف �لبالد، فاالإخو�ن �مل�صلمون يف �لبملان ي�صكلون 47%، و�ل�صلفيون 25%، وبات �لبملان 

بلون �أخ�رش، و�لرئي�ص �مل�رشي حممد مر�صي، ال ينطق كلمة “�إ�رش�ئيل”، ويتجنب �أي 

.
63

�إ�صارة مبا�رشة �إليها يف كلماته وت�رشيحاته �لعلنية

وقدر �الإ�رش�ئيليون �أن �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صوء �النق�صامات �حلا�صلة يف �ل�صارع 

باإمكان  يكون  ولن  �الأكب،  �لكتلة  ي�صبحون  قد  �لثور�ت  �ندالع  بعد  �لعربي  �ل�صيا�صي 

“�إ�رش�ئيل” جتاهلهم، ومن �أجل �إبعاد تخوف �لعامل من روؤيتهم، فهم يطلقون ت�رشيحات 
�صبابية، لكنها حركة تنظر التفاق �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” على �أنه غري �رشعي.

ور�أى جيور� �آيالند �لرئي�ص �الأ�صبق ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية، ومعهد �أبحاث 

�الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، �أن �صيطرة �الإخو�ن �مل�صلمني على �ملنطقة تنطوي على تغيري 

خطرة  تد�عيات  عليه  ترتتب  �صيناريو  وهذ�  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  خطر  ��صرت�تيجي 

للغاية مثل: 

�ل�صلطة  يف  �صبيهة  نتيجة  حتقيق  نحو  ت�صعى  جتعلها  كافية  بثقة  حما�ص  ت�صعر  �أن   .1

�لفل�صطينية، بحيث ي�صع حد�ً للعملية �ل�صيا�صية مع “�إ�رش�ئيل”.

.
64

�أن حتذو دول �أخرى يف �ل�رشق �الأو�صط، مثل �الأردن، حذو م�رش  .2

مر�صي لن يتحدث مع �إ�رش�ئيل �أبد�ً، موقع وكالة �الأنا�صول، 2012/11/2، �نظر:  
63

 http://www.aa.com.tr/ar/arap-world/96194

)�مللخ�ص  �ال�صطر�بات!  خ�صم  يف  �الأو�صط  و�ل�رشق  �لعامل  حا�صمة:  منعطفات  �أمام  �إ�رش�ئيل  مد�ر،  مركز   
64

�لتنفيذي ملوؤمتر هرت�صليا 2011 حول ميز�ن �ملناعة و�الأمن �لقومي يف �إ�رش�ئيل(، �صل�صلة �أور�ق �إ�رش�ئيلية 54، 

 http://bit.ly/1O9YWWM :2011/9/18، �ص 37، �نظر
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عدم قدرة “�إ�رش�ئيل” �لقيام مبا قامت به على مد�ر 32 عاماً، منذ توقيع �تفاق �ل�صالم   .3

�الإ�رش�ئيلي - �مل�رشي، وكان باإمكانها �أن ت�صن حروباً وعمليات ع�صكرية على �أطر�ف 

“�ل�صور �لو�قي” يف  1982 و2006، وعملية  عربية، مبا يف ذلك حربان على لبنان يف 

�ل�صفة �لغربية يف 2002، وحرب 2008 على غزة، دون �أن تخ�صى ردة فعل م�رشية، 

لكن يف حال �صيطرة �الإ�صالميني على �ل�صلطة هناك، فهذ� �الأمر لن يتكرر يف �مل�صتقبل.

��صطر�ر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي الأن يجازف قليالً يف بناء قوته �لع�صكرية، بعد �أن باتت   .4

�الإخو�ن  �صيطرة  عن  �لناجم  �جلديد  �لو�صع  الأن  عليه،  كبري�ً  خطر�ً  ت�صكل  م�رش 

�أولويات  �صلّم  وتغيري  �الأمنية،  ميز�نيتها  لزيادة  “�إ�رش�ئيل”  ي�صطر  قد  �مل�صلمني 

.
65

جي�صها

 رئي�ص موؤمتر 
66Danny Rothschild وهو ما �أكده جرن�ل �الحتياط د�ين روت�صيلـد

�أن  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لقومي  و�الأمن  �ملناعة  ميز�ن  �صنوي  ب�صكل  يتناول  �لذي  هرت�صليا، 

ثمة خ�صية كبرية من �زدياد نفوذ �لعنا�رش �الإ�صالمية يف م�رش، و�نت�صار هذه �لظاهرة يف 

دول عربية �أخرى، و�إن عدم وجود عملية �صيا�صية �صي�صكل ذريعة لتعزيز قوة عنا�رش 

.
67

ر�ف�صة ومتطرفة

وقدر �الإ�رش�ئيليون �أن يكون �ل�صالم مع م�رش �أول �صحايا �لثورة، الأنه يف حال �إجر�ء 

�الأ�صو�ت،  باأغلبية  �مل�صلمون  �الإخو�ن  يفوز  باأن  كبرية  �حتماالت  هناك  فاإن  �نتخابات 

و�صي�صبحون �لعن�رش �ملركزي يف �ل�صلطة �مل�رشية �ملقبلة، ويف حال حدوث ذلك فلن ير 

�صوى وقت ق�صري حتى يكون �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” مطالباً بدفع ثمن باهظ مقابل ذلك. 

�صحيح �أن هذ� �ل�صيناريو متطّرف للغاية، لكنه ُيعدُّ و�قعياً، فالفئات �لوحيدة �مللتزمة 

“�إ�رش�ئيل” يف م�رش هي �ملقربة من مبارك، و�إذ� مل يكن �لرئي�ص �ملقبل  �إز�ء �ل�صالم مع 

يتابعون  �مل�صلمون  فاالإخو�ن  جّمة،  م�صكالت  �أبيب  تل  تو�جه  �أن  �ملتوقع  فمن  منها، 

 http://bit.ly/23rig5Y :تقارير خا�صة: ثورة 25 يناير يف قر�ءة �إ�رش�ئيل، مركز مد�ر، 2011/2/23، �نظر  
65

وهيئة  �ال�صتخبار�ت  جهاز  يف  ع�صكرية  منا�صب  عدة  توىل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �صابط  روت�شيلد:  د�ين   
66

�لغربية  �ل�صفة  يف  �حلكومة  الأعمال  من�صقاً  عنّي  لبنان،  يف  و�لتن�صيق  �الرتباط  وحدة  وقيادة  �لعامة  �الأركان 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقم  وتر�أ�ص  و�الأردنيني،  �لفل�صطينيني  مع  �لتفاو�ص  يف  و�صارك   ،1991 �صنة  غزة  وقطاع 

�ملفاو�صات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، لكنه �أعلن �عتز�له �خلدمة يف �جلي�ص �صنة 1995.

موؤمتر هرت�صليا: �إ�رش�ئيل �أمام منعطفات حا�صمة، �صحيفة �لعرب، لندن، 2013/3/14، �نظر:  
67

 http://www.alarab.co.uk/?p=18695
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�الأحد�ث، وينتظرون �أن ت�صنح لهم فر�صة لل�صيطرة على �ل�صلطة، وجهزو� نف�صهم لذلك 

�صعبيتهم  وعززو�  �جلي�ص،  بعد  �لثانية  �لقوة  جعلتهم  ب�صورة  عاماً  ثمانني  مد�ر  على 

بو��صطة تقدمي م�صاعد�ت للفقر�ء و�ملحتاجني بدالً من �حلكومة.

�أكرث من ذلك، فقد بد� �آيال �آيزنبغ Eyal Eisenberg قائد �ملنطقة �جلنوبية يف �جلي�ص 

مما  �لعربي،  �لربيع  يلي  قد  ر�ديكالياً  �إ�صالمياً  �صتاًء  �إن  بقوله  تطرفاً  �أكرث  �الإ�رش�ئيلي، 

�إذ�  �صامل،  دمار  �أ�صلحة  ��صتخد�م  �إمكانية  مع  �صاملة،  حرب  �ندالع  خماطر  من  يزيد 

.
68

�صقطت بني �أيدي جمموعات �إ�صالمية

�لعربية ما فعله  �لثور�ت  �مل�صلمني عقب  �الإ�رش�ئيليون مع �صعود �الإخو�ن  ي�صتذكر 

الأن  يتطلعون  �الإخو�ن  لكن  �لفو�رق،  بع�ص  مع   ،1977 �صتاء  �إير�ن  يف  �الإ�صالميون 

ي�صبحو� حزباً تتعزز قوته يف �النتخابات �لبملانية، وين�صمو� مع مرور �لزمن لتحالف 

�صيمنع  �جلي�ص  �أن  تاأمل  و“�إ�رش�ئيل”  �خلطر،  يكمن  بالطبع،  وهنا،  متعدد،  حكومي 

�لتي �صت�صهد فيها م�رش تطور�ت موؤملة تتعلق باالنتقال  �لفرتة  �الإ�صالميني يف  �صيطرة 

نحو نظام ديوقر�طي.

 �أحد رموز عملية �لت�صوية، ونائب وزير 
69Yossi Beilin وهو ما دفع يو�صي بيلني

�إن ت�صليم �لعامل بنقل مقاليد �الأمور لالإ�صالميني  �خلارجية �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، للقول 

يف �أعقاب �لثور�ت �لعربية عمل غري م�صوؤول، و�إن �لرئي�ص �أوباما عاد للخطاأ نف�صه �لذي 

وقع فيه �لرئي�ص �الأ�صبق جيمي كارتر حني تخلى عن �صاه �إير�ن �صنة 1979، مما �أدى يف 

�ملنطقة  �الإمب�طوري يف طهر�ن، بل لتغيري جذري يف  �لنهاية لي�ص فقط ل�صقوط �حلكم 

.
70

باأ�رشها

مل يقت�رش �لقلق �الإ�رش�ئيلي من �صعود �الإ�صالميني يف م�رش فح�صب، بل �متد �لو�صع 

�أن �صقوط نظام �لرئي�ص ب�صار �الأ�صد �صيرتتب  �إىل �صورية، حيث تو�لت �لتحذير�ت من 

�صامل، موقع حتت  �أ�صلحة دمار  ت�صتخدم  �صاملة  �إ�صالمي متطرف �صيقود حلرب  �صتاء  �إ�رش�ئيلي:  جرن�ل   
68

 http://www.almjhar.com/ar-sy/NewsView/81/16685.aspx :ملجهر �الأخباري، 2011/9/6، �نظر�

يو�شي بيلني: بعد �أد�ئه �خلدمة �لع�صكرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي دخل عامل �ل�صحافة، ثم عيّنه �صمعون برييز   
69

ناطقاً بل�صان حزب �لعمل �لي�صاري، و�نتخب ملن�صب �ل�صكرتري �لعام للحزب، ثم مدير�ً عاماً بوز�رة �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلية، فوزير�ً لالقت�صاد، وهو �أحد �أبرز �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية �الإ�رش�ئيلية �لد�عية لل�صالم، و�لزعيم 

.Meretz ل�صابق حلزب مريت�ص �لي�صاري�

�إ�صالم عبدو، �ل�صهاينة و�لذعر من �ملد �الإ�صالمي، جملة �لبي�ن، لندن، 2012/1/30، �نظر:  
70

 http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=1734
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يف  �إ�صالمية”  بـ“�إمب�طورية  تو�صف  ما  لظهور  “�إ�رش�ئيل”،  على  تق�صي  كارثة  عليه 

بالرغم  و�صورية،  و�الأردن  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بقيادة  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة 

�إير�ن مع  الختالفهم  �الإير�نية،  �لو�صاية  حتت  من  �صورية  �صيخرج  �صعودهم  �أن   من 

.
71ً

وحزب �هلل �أيديولوجيا

ثالث  حيفا،  بجامعة  �الأو�صط  �ل�رشق  د�ئرة  رئي�ص  زي�رش،  �آيال  و�صع  �صورية،  يف 

فر�صيات ملاآالت �صعود �الإ�صالميني هناك، على �لنحو �الآتي: 

تاأييد�ً  �أكرث  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خالل  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الإ�صالمية  �حلركات  بقاء   .1

للنظام �ل�صوري، وعندما �ندلعت �لفعاليات �الحتجاجية، تخلت �حلركات عن تاأييده.

�نهيار نظام �لبعث �صيوؤدي ل�صعود نظام �إ�صالمي �صني �صعيف، ويتوقع �أن تو�جه   .2

“�إ�رش�ئيل” بع�ص عمليات �لعنف �ملتقطعة على �حلدود.
�صعود �ملعار�صة �الإ�صالمية ل�صّدة �حلكم، �صيوؤدي ال�صتبد�ل دم�صق �حلالية باأخرى   .3

لو��صنطن  حليفة  نف�صه  �لوقت  ويف  �هلل،  وحزب  �إير�ن  ل�صيا�صات  معار�صة  �أكرث 

.
و�أوروبا، وهو �الأف�صل لـ“�إ�رش�ئيل”72

�خلطر �لو��صح بنظر “�إ�رش�ئيل” جر�ء �صعود �أنظمة �إ�صالمية يعود لكونها م�صممة 

�ملناطق  يف  �ل�صلطوي  �لفر�غ  با�صتغالل  ورغبتها  �الأيديولوجية،  �أولوياتها  تطبيق  على 

على  بناء  “�إ�رش�ئيل”  على  �لهجمات  وت�صعيد  �لعملياتية،  قدر�تها  لتطوير  �حلدودية 

�صيناء،  جزيرة  و�صبه  لبنان  جنوب  يف  يتحقق  قد  �ل�صيناريو  هذ�  الأن  �خلا�ص،  تفكريها 

وقد يح�صل يف جنوب �رشق �صورية، بل ويف غور �الأردن.

�لتخنيون  �لق�صايا �الإ�صالمية مبعهد  لكن يارون فريدمان �الأكاديي �ملتخ�ص�ص يف 

حدد ثالثة �أ�صباب رئي�صية ل�صعود �حلركات �الإ�صالمية عقب �لربيع �لعربي، وهي:

�صوى  �مل�صتبدة  �الأنظمة  عن  بديلة  ومنظمة  قوية  معار�صة  �لعربي  �لعامل  يف  تقم  مل   .1

�حلركات �الإ�صالمية.

�ل�رسق �لأو�شط، لندن،  �إ�صالمية، �صحيفة  �إمب�طورية  �إقامة  �إىل  �إ�رش�ئيلي: �صقوط �الأ�صد قد يوؤدي  جرن�ل   
71

2011/11/17، �نظر:

 http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=650141&issueno=12042#.VTidXyFViko

�إ�رش�ئيل تخ�صى �صقوط �الأ�صد... وحكم “�الإخو�ن”، �لأخب�ر، 2011/4/26، �نظر:  
72

 http://www.al-akhbar.com/node/10841
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�جلماهري  نظر  يف  �إيجابية  �صورة  �لدو�م  على  �الإ�صالمية  �حلركات  لهذه  كان   .2

�لفل�صطينية.

�الأنظمة  �إن  تقول  �لتي  دعايتهم  جناح  ب�صبب  لالإ�صالميني  �لناخبني  تف�صيل   .3

بوجود وتعرتف  و�لغرب،  �ملتحدة  �لواليات  مع  تتعاون  �لعربي  �لعامل  يف   �لعلمانية 

.
“�إ�رش�ئيل”73

حميط  باإيجاد  “�إ�رش�ئيل”  بنظر  عامة  ب�صورة  �الإ�صالميني  �صعود  �أ�صهم  ولذلك 

�إقليمي �أكرث توتر�ً و�أقل �أمناً يومياً بقدر �أكب، ف�صالً عن توفر �إمكانية، و�إن كانت متدنية، 

�أن يتعاون �الإ�صالميون يف �لبلد�ن �لعربية مع �إير�ن، ولو الأ�صباب تكتيكية ق�صرية �ملدى. 

هذه �لتخوفات جعلت يور�م �إيتنغر Yoram Ettinger، �ملدير �لتنفيذي لـ“مركز �لتفكري 

Second Thought: A US – Israel Initiative ”لثاين: مبادرة �إ�رش�ئيلية – �أمريكية� 

�لو�قع �صيوؤ�ص�ص الندالع  �لثور�ت �لعربية �صتقود �الإ�صالميني للحكم، وهذ�  يجزم باأن 

يف  �الأمنية  �الحتياطات  �أخذ  يتطلب  مما  و�لعرب،  “�إ�رش�ئيل”  بني  �حلروب  من  �ملزيد 

حال تعر�صت حلرب مفاجئة، و�صيجعلها يف مو�جهة تد�عيات �أمنية وع�صكرية خطرية 

�لواليات  �إقد�م  مع  خ�صو�صاً  �ملنطقة،  يف  �لغربية  بامل�صالح  �إ�رش�ره  عن  ف�صالً  جد�ً، 

يعني  مما  و�أفغان�صتان،  �لعر�ق  من  بان�صحابها  �صعفها،  تعك�ص  خطو�ت  على  �ملتحدة 

 �أن توفري �الأر�صية لالإ�صالميني لو�صول �حلكم يف ظّل هذه �لتحوالت �صيكون خماطرة

.
74

كبرية

�لواليات  الأفول  مقدمة  �الإ�صالميني  و�صول  �عتبار  �الإ�رش�ئيلي  �لتحري�ص  وو�صل 

 ،1989 �صنة  �ل�صوفياتي  �الحتاد  �إليه  �نتهى  �لذي  نف�صه  �مل�صري  �صتنتظر  الأنها  �ملتحدة، 

فو�صول �الإ�صالميني للحكم يعني بد�ية غرق �صفينة �لغرب باأ�رشه.

مب�صاركة  “�صمحت”  الأنها  �الأمريكية  �الإد�رة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لغ�صب  وتو��صل 

مدير   Dov Weisglass فاي�صغال�ص  دوف  ر�أى  فقد  �ل�صيا�صية،  �لعملية  يف  �الإ�صالميني 

�ملركز  موقع  �ل�صهيوين،  �لكيان  حدود  تطويق  من  �الإ�صالمي”  “�لت�صونامي  يفرزه  قد  ملا  بالتنبه  �ملطالبة   
73

�لفل�صطيني لالإعالم، 2012/1/1، �نظر:

 https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=80558

�ملعا�رشة،  �لدر��صات  مركز  و�أبعادها،  يناير  ثورة  ظّل  يف  �مل�رشية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  طه،  جمدي   
74

 http://derasat.ara-star.com/full.php?ID=35#.VTioZCFViko :2011/2/10، �نظر
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تن�صيق  عن  و�مل�صوؤول   ،
75Ariel Sharon �صارون  �أريل  �الأ�صبق  �لوزر�ء  رئي�ص  ديو�ن 

�لعملية  يف  �الإ�صالمية  �حلركات  م�صاركة  �أن  و��صنطن،  مع  �ال�صرت�تيجية  �لعالقات 

لـ“�إ�رش�ئيل”  م�صيبة  يثل  �لثور�ت  بعد  ما  مرحلة  يف  �لعربي  �لعامل  يف  �ل�صيا�صية 

�لتطرف،  لزيادة  �صيف�صي  الأنه  عنها،  �مل�صوؤولية  من  مهماً  جزء�ً  �أوباما  �إد�رة  تتحمل 

“�إ�رش�ئيل” بني  توقيعها  مّت  �لتي  �التفاقيات  باحرت�م  ت�صمح  ال  ظروف   و�إيجاد 

.
76

و�لعامل �لعربي

يف �ليهود  �مل�صتوطنني  قادة  �أحد   Elyakim Hatsena هعت�صنا  �إلياكيم  ر�أى   فيما 

�ل�صفة �لغربية �أن و�صول �الإ�صالميني �حلتمي للحكم بف�صل �لثور�ت �لعربية �صي�صكل 

دعماً كبري�ً حلما�ص، وتهديد�ً ��صرت�تيجياً لـ“�إ�رش�ئيل”، وتقلي�ص قدرتها على �لعمل �صّد 

�حلركة، مع �إمكانية كبرية �أن يزود �حلكم �الإ�صالمي �جلديد يف م�رش حما�ص بتجهيز�ت 

ومعد�ت حربية لوجي�صتية دفاعية، وقد تقف م�رش “�الإ�صالمية” خلف عمليات ع�صكرية 

.
على طول �حلدود مع “�إ�رش�ئيل”77

ور�أت “�إ�رش�ئيل” �أن �صيطرة �جلماعات �الإ�صالمية على �ملنطقة عقب �ندالع �لثور�ت 

�إىل قوة مركزية يف �ل�رشق �الأو�صط، و��صفة ذلك بـاالأنباء �ل�صيئة  �لعربية يعني حتولها 

لها، و�ملفرحة حلما�ص وجماعات �أخرى، الأن م�رش، و�صورية، و�الأردن، و�ليمن وغريها، 

ت�صهد تز�يد�ً ل�صعود �جلماعات �الإ�صالمية.

�صعى  غزة،  يف  �ملقاومني  �صّد  كبرية  و�عتقاالت  �غتياالت  قاد  �لهاجاناه،  �صفوف  يف  �نخرط  �ش�رون:  �أريل   
75

�تفاقيات كامب ديفيد، توىل حقيبة  �أ�صد معار�صي  �لغربية وقطاع غزة، ومن  �ل�صفة  �ال�صتيطان يف  لتعميق 

 1982 �لتحرير و�إخر�جها من لبنان، ونفذ مذ�بح �صب� و�صاتيال يف �صنة  �لدفاع، ودعا للتخل�ص من منظمة 

ور�ح �صحيتها �الآالف من �لفل�صطينيني، ثم توىل حقيبة �لتجارة و�ل�صناعة، ثم �خلارجية، وتوىل رئا�صة حزب 

�لليكود بعد ف�صل نتنياهو يف �نتخابات 1999، ونفذت قو�ت �الحتالل يف عهده �ملجازر �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني 

كاديا،  حزب  و�أ�ص�ص  �لليكود،  حزب  من  �ن�صحب  لكنه  طويلة،  ملدة  �ملهد  كني�صة  حما�رشة  ومتت  جنني،  يف 

غيبوبة  يف  ورقد  غزة،  قطاع  من  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  خطة  تنفيذ  �أعقاب  يف  ن�صبت  �لتي  �خلالفات  �إثر 

متو��صلة ملدة ثماين �صنو�ت، حتى �أعلنت وفاته �أو�ئل 2014.

 ،2012/7/18 �ليوم،  �الإ�صالم  �لب�صري،  �أوباما، موقع  �بتز�ز  �إ�رش�ئيل توظف فوز مر�صي يف  �لنعامي،  �صالح   
76

 http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-14-170527.htm :نظر�

�جلديد،  �ل�رشق  �أخبار  وكالة  موقع  در�ماتيكي،  وال  تغيري  ال  �الأو�صط..  �ل�رشق  ربيع  هعت�صنا،  �لياكيم   
77

 http://174.142.100.248/news/fullnews.php?news_id=28175 :2012/10/24، �نظر
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يعاري �إيهود  مثل  �الإ�رش�ئيليني،  بني  مبالغة  �أقل  كان  من  هناك  �ملقابل،   يف 

 �لذي ر�أى �أن ما جرى يف �لدول �لعربية لي�ص �إع�صار�ً فح�صب، بل غيمة 
78Ehud Yaari

تخطيط  دون  لل�صلطة  �الإ�صالميون  ي�صعد  حيث  �الأو�صط،  �ل�رشق  �صماء  تلبد  كبرية 

من  �لرغم  على  كثرية،  مع�صالت  مبو�جهة  �صي�صعهم  �النتخابات  يف  وفوزهم  م�صبق، 

.
�أنهم �صيوحدون �صفوفهم يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل”79

وهكذ� �أ�صفرت �لثور�ت �لعربية عن ظهور ��صتنتاجات كثرية يف �لو�صطني �لع�صكري 

و�الأمني �الإ�رش�ئيلي، �أبرزها �أن “�إ�رش�ئيل” ال يكنها �صوى �العتماد على نف�صها وعلى 

�ملطروحة  �ل�صيناريوهات  الأن  �الأمنية،  �مليز�نية  زيادة  ي�صتلزم  مما  �لع�صكرية،  قوتها 

مل�صتقبلها يف �ملنطقة تر�وحت بني �لتفاوؤل و�لت�صاوؤم. 

�صتتيح  �ملنطقة  يف  �ال�صتقر�ر  عدم  حالة  �أن  ت�صاوؤماً  �الأكرث  �ل�صيناريو  فحوى  وكان 

لعنا�رش �إ�صالمية �إمكان �ل�صيطرة على �ل�صلطة، وهو ما من �صاأنه �أن يلحق �رشر�ً كبري�ً 

بو�صع “�إ�رش�ئيل” �الإقليمي.

�ساد�سًا: املخاطر الع�سكرية:

يف  تعي�ص  جعلتها  �لعربية  للثور�ت  �ملبا�رشة  �الأوىل  �لنتيجة  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �أيقنت 

منطقة غري م�صتقرة، ولذلك فاإن حاجاتها �الأمنية �صتزد�د، مما يقت�صي زيادة �مليز�نية 

�لع�صكرية، خ�صية من حتول �لبلد�ن �ملجاورة عقب �لثور�ت �إىل “دول مو�جهة”، ما يعني 

�أن �ل�صكوك �لتي تلف م�صتقبل �لعالقات معها منذ �صقوط �أنظمتها، �صرتغم “�إ�رش�ئيل” 

على مر�جعة ��صرت�تيجيتها �لع�صكرية يف مو�جهتها.

جديد  من  تعيد  �لثور�ت  �ندالع  فور  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأو�صاط  �رشعت  وقد 

ر�صم خريطة �لتهديد�ت �الأمنية �لتي تو�جهها، و�جلبهات �ملر�صحة الأن ت�صبح �صاحات 

قتال حقيقية، على �لنحو �لتايل:

من  عدد  مع  مقابالت  �أجرى  �الأو�صط،  �ل�رشق  ق�صايا  يف  متخ�ص�ص  �إ�رش�ئيلي،  �صحفي  يع�ري:  �إيهود   
78

�ل�صخ�صيات �ملهمة و�ملرتبطة بال�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، كيا�رش عرفات و�مللك ح�صني ومبارك وعدد من 

روؤ�صاء �لوزر�ء �الإ�رش�ئيليني، يعمل حالياً للقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية، و�إعطاء حما�رش�ت حول �لعامل.

تقرير �إ�رش�ئيلي: �صعود �لقوى �الإ�صالمية �إىل �صدة �حلكم يف �أكرث من دولة عربية ُي�صكل تهديد�ً ��صرت�تيجياً   
79

لتل �أبيب، �لقد�س �لعربي، 2012/9/18، �نظر:

http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2012/09/09-17/qar.pdf



140

منظومة الأمن الإ�سرائيلي والثورات العربية

�جلبهة �ل�رشقية: تعي�ص “�إ�رش�ئيل” مع �الأردن �أجو�ًء من �ل�صكوك، التهامها باجلمود   .1

�ل�صيا�صي.

�جلبهة �جلنوبية: حتول �صبه جزيرة �صيناء �صاحة للمنظمات �جلهادية �لتي ت�صتهدف   .2

�جلي�ص �مل�رشي، و�حلدود مع “�إ�رش�ئيل” يف بع�ص �الأحيان.

�جلبهة �ل�صمالية: يف ظّل وجود حكومة مو�لية �أو ي�صيطر عليها حزب �هلل، فَقَد �ملع�صكر   .3

�ملعتدل يف �ل�رشق �الأو�صط حمور�ً مهماً و�أ�صا�صياً، و�ندالع �ل�رش�ع يف �صورية.

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة: طرحت �لتطور�ت تخوفاً �أن يتلقى �لفل�صطينيون �صهية   .4

.
80

�خلروج لل�صارع

يف  رئي�صية  ��صتحقاقات  �لعربية،  �لثور�ت  قبل  �جلبهات  هذه  بع�ص  مثلت  حني  ويف 

�ال�صرت�تيجية �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، و��صتهلكت زخم موؤ�ص�صتها �الأمنية، لكن �لثور�ت 

�أنذرتها باأن �مل�صهد و�ملعادلة قد يقبالن على تغيري جذري وحا�صم ومقلق، مما �أدخلها يف 

حالة من �ل�صبابية و�لت�صوي�ص و�نعد�م �لتو�زن، على م�صتوى ت�صخي�ص �لتهديد�ت �أوالً، 

و�ل�صبل �لكفيلة مبو�جهتها ثانياً.

“جبهات �ملو�جهة” يف �ل�رشق �الأو�صط �ت�صعت يف �الآونة �الأخرية، مما  �أن  هذ� يعني 

�ل�صاملة يف  �ملقبلة  �أهبة �ال�صتعد�د للحرب  �أن يكون على  �الإ�رش�ئيلي  يتطلب من �جلي�ص 

ب�صع جبهات، خ�صو�صاً و�أن �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية ال متلك �لقدر�ت �لكافية للتنبوؤ 

بوقوع ثور�ت كما حدث يف م�رش وتون�ص وليبيا.

مركز  يف  و�لباحث  �الأو�صط  �ل�رشق  در��صات  �أ�صتاذ   ،Hillel Frisch فري�ص  هيليل 

 The Begin–Sadat Center for Strategic بيجن - �ل�صاد�ت لالأبحاث �ال�صرت�تيجية

)Studies )BESA بجامعة بار �إيالن، ر�أى �أن �النعكا�ص �لفوري لنجاح �لثورة �مل�رشية 

وحتول  �ملقاومة،  قوى  الإمد�د  قتالية”،  و�صائل  لتهريب  �الأر�ص  حتت  بـ“قطار  �أ�صبه 

“�جلبهة �جلنوبية يف غزة �إىل نقطة ذ�ت خطورة عالية جد�ً، �أكرث من �جلبهة �ل�صمالية يف 
لبنان”، ورمبا ينقل �مل�رشيون جي�صهم �إىل �صيناء ب�صكل د�ئم، فيما �صيعود �الإ�رش�ئيليون 

See site of Israel Defense Forces (IDF), 18/7/2011, http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/  
80

bamahana/default.htm
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لوطاأة �أيام �الحتياط كما �ل�صنو�ت �ل�صابقة حلرب �الأيام �ل�صتة �صنة 1967، ولي�ص معروفاً 

.
81

�إىل �أي مدى �صيكون �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي قادر�ً على �لبقاء يف وطاأة كهذه

كل ذلك يعني �أن م�صتجد�ت �لو�قع �ملحيط بـ“�إ�رش�ئيل”، وتعّزز قوة �ملع�صكر �ملعادي 

من  �أكرث  يف  م�صتعدة  تكون  �أن  منها  يتطلب  جمة،  خماطر  على  ينطوي  �ملنطقة،  يف  لها 

جبهة، ويحمل دالالت مهمة بالن�صبة جلي�صها، ويف �لوقت نف�صه جتهيز �جلبهة �لد�خلية 

 لت�صبح �أف�صل مما كانت عليه يف �أثناء حربي لبنان �لثانية يف �صيف 2006، وغزة يف �صتاء

2008–2009، وي�صتلزم قيامها با�صتعد�د�ت �صيا�صية وع�صكرية ملنع هذه �لتغري�ت من 

�لتحّول �إىل تهديد�ت ��صرت�تيجية.

�أهم �لتغري�ت �لع�صكرية �لتي طر�أت على �ملخططات �الإ�رش�ئيلية عقب  ويكن ر�صد 

�ندالع �لثور�ت �لعربية، من خالل �ل�صو�هد �لتالية:

1. رفع �مليز�نية �لأمنية و�لع�شكرية: �عتادت �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية على ��صتغالل 

من  �لتكلفة  �أو  �لثمن  على  للح�صول  �لعرب  على  جانبها  من  �عتد�ء  �أو  �أمني،  تطور  �أي 

�الأمن، ميز�نيات  دعم  يف  �الأخرى  �لعربية  �النتفا�صات  و��صتغلت  �ملتحدة،   �لواليات 

�أنظمة لتطوير  دوالر  مليون   700 بـ  ميز�نيتها  يف  بزيادة  �لدفاع  وز�رة  طالبت   فقد 

.
82

م�صادة لل�صو�ريخ

�لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  يدلني  عامو�ص  ل�صان  على  �لتحذير�ت  وجاءت 

�الأنظمة  و�صقطت  وحتققت،  �ل�صود�ء”  “�لتوقعات  �صّحت  �إذ�  �أنه  �أكد  �لذي  �الإ�رش�ئيلية 

�ملو�لية، وعادت م�رش لت�صبح عدو�ً، ف�صيقود ذلك للحديث عن ميز�نية خمتلفة لالأمن، 

وبناء قو�ت �جلي�ص ب�صكل �آخر متاماً، وزيادة كبرية يف عدد �لفرق و�الألوية، بالرغم من 

�أن ذلك لن يحدث ب�رشعة الأن تغيري �لنظام ي�صتغرق وقتاً، وكل نظام جديد بحاجة لوقت 

للو�صع  وفقاً  جي�صها  قوة  بناء  “�إ�رش�ئيل”  بو�صع  �الأثناء  هذه  ويف  نف�صه،  لبناء  �إ�صايف 

.
83

�جلديد، وهذ� ي�صتغرق �صنو�ت

عدنان �أبو عامر، تاأثري�ت ونتائج �لثور�ت �لعربية على �مل�صهد �ل�صهيوين.   
81

مع�ريف، 2011/3/8. )بالعبية(  
82

قد يتغري �جلي�ص ب�صبب م�رش، يديعوت �أحرونوت، 2012/4/22، �نظر:  
83

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4219496,00.html )بالعبية(
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تاأثري�ت  مع  �لتعاطي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صتو�جهها  �لتي  �ملع�صلة  �إىل  ذلك  كل  يوؤ�رش 

�أْن ي�صهم ذلك يف  ر خماوف من  ُتفجِّ �الأمن ب�صكل كبري  �لعربية، فزيادة نفقات  �لثور�ت 

تقلي�ص معدالت �لنمو، وبروز مظاهر �لركود �القت�صادي، مما �صيجد ترجمته يف تر�جع 

�لذي  �حليز  يف  كبرية  زيادة  يعني  وهذ�  كبري،  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل 

ت�صغله مو�زنة �الأمن يف �ملو�زنة �لعامة للدولة و�إجمايل �لناجت �ملحلي، ما قد يهدد بعودة 

�لدولة للظروف نف�صها �لتي مّرت فيها بعد حرب �صنة 1973، وما يعنيه هذ� من ��صتحالة 

.
84

�لنمو �إىل ركود، و��صتفحال �لت�صخم

“�صوؤ�ل �الأ�صئلة” على جدول  ولذلك طرح �خلب�ء �الإ�رش�ئيليون على �صناع �لقر�ر 

“تغيري�ً ��صرت�تيجياً” ي�صتدعي فح�ص  �الأعمال: هل ما يح�صل يف �لدول �لعربية ي�صكل 

للغاية،  كبرية  ع�صكرية  مبتغري�ت  �أ�صا�صاً  �ملتعلقة  وتركيبتها،  حجمها،  �لدفاع،  ميز�نية 

كقطع  �لذخرية،  من  �ملخزون  وم�صتوى  و�لب،  و�جلو  �لبحر  يف  �ملقاتلة:  �لقوة  كحجم 

�لغيار و�لوقود. 

�الأمن عقب  لزيادة مو�زنة  �إ�رش�ئيلي على وجود م�صّوغ ملّح  �إجماع  لذلك مل يوجد 

�خلب�ء  وبع�ص  �القت�صادية  �ملر�فق  �أرباب  حتّفظات  من  �لرغم  فعلى  �لعربية،  �لثور�ت 

على �الجتاه �لر�صمي �لعام ب�صاأن زيادة مو�زنة �الأمن، الأنه من �ل�صابق الأو�نه �حلكم على 

�ليقني  �ل�صبابية و�نعد�م  لكن حالة  “�إ�رش�ئيل”،  �لعربية، وتد�عياتها على  �لثور�ت  ماآل 

�أمنية كبرية ُترهق خزينتها،  �أ�صفرت عنها �لتطور�ت، �صتدفعها للقيام باحتياطات  �لتي 

وحتاول �العتماد على �مل�صاعد�ت �الأمريكية �الإ�صافية لتغطية نفقاتها �لعاجلة، يف �ملجالني 

�الأمني و�لع�صكري.

�لباحث �الإ�رش�ئيلي يف   ،Omer Gendler �لعربية، وفقاً لعومر جندلر  �لثور�ت  لكن 

بيئة  عن  ت�صفر  �أن  من  �أمنية  خماوف  �الإ�رش�ئيليني  لدى  �أحيت  �ال�صرت�تيجية،  �ل�صوؤون 

 ،1973 حرب  ُبعيْد  فيه  ُوجد  �لذي  نف�صه  للمربع  �قت�صادهم  تعيد  جديدة  ��صرت�تيجية 

�أ�صفرت  �لتي  �ليقني  و�نعد�م  �ل�صبابية  حالة  ودفعت   ،”73 “متالزمة  عليه  ُيطلَق  وبات 

.
85

عنها �لثور�ت، بـ“�إ�رش�ئيل” للقيام باحتياطات �أمنية كبرية ُتْرهق خز�نتها

خيار�ت حمدودة: �لدور �الإ�رش�ئيلي يف �رشق �أو�صط متغري، مركز �لرو�بط للبحوث و�لدر��صات �ال�صرت�تيجية،   
84

 http://rawabetcenter.com/archives/4277 :2015/2/24، �نظر

مو�زنة �الأمن �صتتعاظم، و�صيقوى �رتباط �إ�رش�ئيل بالواليات �ملتحدة، 2011/2/28، �نظر:  
85

http://omergendler.blogspot.com/2011/02/defense-budget-will-increase.html )بالعبية(
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و�لت�صليح،  �لدفاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �الإنفاق  حجم  يف  �ملتوقعة  �لزيادة  جاءت  لذلك 

ملو�جهة �لتغيري�ت �ال�صرت�تيجية �ملحتملة ل�صقوط �الأنظمة �ملو�لية، مما �أدى لرفع مو�زنة 

�حلرب من �إجمايل �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي، بالرغم من �أنها تخوفات مبالغ فيها، وتهدف 

لتبير زياد�ت غري و�قعية يف ميز�نية �الأمن.

مع �لعلم �أن تقلي�ص مو�زنة �حلرب �الإ�رش�ئيلية، عقب توقيع معاهد�ت كامب ديفيد 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �صمح  �الأردن،  مع  عربة  وو�دي  �لفل�صطينيني،  مع  و�أو�صلو  م�رش،  مع 

�ل�صّحة و�لتعليم و�الإ�صكان،  �لديون، وتوجيهها لقطاعات  �ملو�رد ل�صد�د فو�ئد  بتوجيه 

ما يعني �أن �ل�صالم و�ال�صتقر�ر �أ�صهما بتمكينها من �تباع �صيا�صة �قت�صادية �جتماعية 

�صمنت تكري�ص �أ�ص�ص دولة �لّرفاه، لتكون بيئًة جاذبة للهجرة �ليهودية.

لكن �لثور�ت �لعربية مثلت، كما يقول عوديد عري�ن، �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق يف 

وم�صاعفة  �الأمن،  نفقات  تقلي�ص  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أتاحت  �لتي  لالتفاقيات  تهديد�ً  �الأردن، 

�ال�صتثمار يف �ملجاالت �ملدنية �لتي تعّزز �لنمو، وتبعد �صبح �لركود �القت�صادي، وبالتايل 

فر�صت �إدخال تغيري�ت جذرية على حجم ميز�نية �الأمن وبنيتها، و�أعادت �صياغة �صلّم 

.
86

�الأولويات ب�صكل جذري، ومنها �ملجال �القت�صادي

بقيمة �إ�صافية  �أمنية  م�صاعد�ت  طالبة  �ملتحدة  للواليات  جلاأت  “�إ�رش�ئيل”   لكن 

�النتفا�صات  عن  �لناجمة  �ملحتملة  �الأخطار  مو�جهة  على  مل�صاعدتها  دوالر  مليار   20

�ل�صعبية يف �لعامل �لعربي، الأن �مل�صاعد�ت �لع�صكرية �لنوعية باتت �أ�صا�صية �أكرث بالن�صبة 

�أن ت�صبح عامل ��صتقر�ر يف  �أو غريه، لتكون قادرة على  �لتايل  �أمنها للجيل  لها، لتعزيز 

�ملنطقة �مل�صطربة، وال يتعني عليها �أن تخ�صى �لتغيري يف �ملنطقة، �أو تقدمي تنازالت جريئة 

يف حماولة جديدة لتحقيق �ل�صالم مع �لفل�صطينيني.

 Reuven بدهت�صور  روؤوبني  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �خلبري  �أعلنه  ما  مثري�ً  وكان 

�لعربية  �لثور�ت  �لع�صكرية حول تطور�ت  �لدو�ئر  �أن ما تطرحه  �لذي ر�أى   Pedhtisor

من �صيناريوهات رهيبة، مبالغ فيها، الأنها تخدم وز�رة �لدفاع يف �نتز�ع �إ�صافات جديدة 

.
87

مليز�نيتها

در��صة: عام بعد �لربيع �لعربي.. �أمن �إ�رش�ئيل يف خطر، موقع �إ�صالم �أون الين، 2012/3/11، �نظر:   
86

 http://islamonline.net/ar/212

روؤوبني بدهت�صور، جي�ص دفاع مليز�نية �الأمن، مركز �أطل�ص للدر��صات و�الأبحاث، 2013/8/4، �نظر:  
87

 http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=2032
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خالل  من  معها  للتعامل  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�ر  �صناع  �لعربية  �لتغري�ت  دفعت  وهكذ� 

�لدفاع  جمال  يف  و�ال�صتثمار  �لنظامي،  �جلي�ص  وحجم  �لدفاع،  نفقات  يف:  زياد�ت 

�ل�صاروخي، وقوة �صالح �لبحرية، و�لبحث و�لتطوير.

2. �جلبه�ت �لع�شكرية �ملحتملة: ر�صم وزير �جلبهة �لد�خلية �ل�صابق ماتان فيلنائي 

�لعربية،  �لثور�ت  �أّي حرب م�صتقبلية عقب  �لرعب يف  Matan Vilnai ما عدَّه �صيناريو 

�لطاقة  �إنتاج  حمطات  و��صتهد�ف  كامل،  �صهر  ملدة  يومياً  �ل�صو�ريخ  �آالف  �صقوط  عب 

و�رتفاع  مكثف،  لق�صف  �أبيب  تل  وتعر�ص  �القت�صادية،  و�ملوؤ�ص�صات  �لتحتية،  و�لبنى 

.
88

�أل�صنة �لنري�ن من مو�قع ��صتخر�ج �لغاز

و�صفوه  ما  �أن  �الإ�رش�ئيليني  و�ال�صرت�تيجيني  �الأمنيني  من  و��صع  طيف  ور�أى 

بـ“�ال�صطر�بات �الإقليمية” �صيكون لها �نعكا�ص بالغ على عمليات بناء �لقوة يف �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي، مما يتطلب منه �أن يكون �أكرث مرونة، وجاهزية ملو�جهة كافة �الحتماالت، 

�بتد�ًء من �حلرب �لكال�صيكية، مرور�ً باملو�جهات مع �ملقاومة وحرب �لع�صابات، و�نتهاًء 

مبو�جهة زعزعة �رشعية وجود �لدولة عب �لتظاهر�ت على �حلدود.

�الإقليمية  �لهزة  هذه  �أن  �لعربية  �لثور�ت  الندالع  �الأوىل  �الأ�صهر  منذ  و��صحاً  وبات 

�صيكون  الأنه  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لقوة  بناء  م�صاعي  على  تاأثري�تها  لها  �صيكون 

م�صطر�ً ليغدو �أكرث مرونة، ويتكيف مع �صيناريوهات خمتلفة من �حلرب �لتقليدية، �إىل 

مو�جهة �لعمليات �مل�صلحة، و�صوالً للت�صدي للتهديد�ت على �ل�رشعية �الإ�رش�ئيلية من: 

�ال�صتفز�ز�ت، و�صوالً الحتمال تدفق الجئني جر�ء حرب  �إىل  �لتظاهر�ت على �حلدود، 

�أهلية. 

ظّل  يف  �لتهديد�ت  قو�ص  �إن  جانت�ص  بني  �ل�صابق  �جلي�ص  �أركان  هيئة  رئي�ص  وقال 

�لتغيري�ت يف �ل�رشق �الأو�صط �ت�صع كثري�ً منذ �ندالع �لثور�ت �لعربية: بدء�ً من �ل�صكني، 

جديدة  تهديد�ت  وتتطور  قائمة،  تز�ل  ما  �ملا�صي  فتهديد�ت  �لنووية،  �الأ�صلحة  وحتى 

تتطلب قدرة على �لعمل يف عدة جبهات بقوة وبحزم، ويجب ح�صمها خالل فرتة ق�صرية، 

“مئات �ل�صو�ريخ يومياً” على �إ�رش�ئيل... فلنائي: لن�صتعد حلرب �إقليمية قا�صية، �ل�شفري، 2011/6/4، �نظر:   
88

 http://assafir.com/Article/240002
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مع ظهور العب مركزي جديد يف �ل�رشق �الأو�صط هو “�ل�صارع”، و�إن �لتهديد�ت �جلديدة 

.
89

�لتي ت�صاف للتهديد�ت �لقائمة تتطلب ميز�نية �أكب لالأجهزة �الأمنية

وظهرت مطالبات جديدة من �جلي�ص باأن يفكر على �ملدى �لطويل باإعادة ت�صكيل فرقة 

ع�صكرية للجبهة �جلنوبية بعد تفكيكها �إثر توقيع �ل�صالم مع م�رش.

وهكذ� وجد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي نف�صه فجاأة �أمام ثالث جبهات ع�صكرية جديدة: لبنان 

�صماالً؛ م�رش جنوباً؛ وحما�ص يف غزة، ما يعني �أن و�صعه �ال�صرت�تيجي و�لع�صكري يف 

�ل�صيا�صية،  �مل�صرية  على  بالق�صاء  تقدير  من  ذلك  يحمله  مبا  �صيتغرّي،  �الأو�صط  �ل�رشق 

و�الإ�صاءة لو�صع �الأمن �الإ�رش�ئيلي، ودفع به الأخذ �إجر�ء�ت ع�صكرية �أكرث.

وحينها  �ملجاورة،  �حلدود  لباقي  �لعربية  �لثور�ت  �نتقال  من  “�إ�رش�ئيل”  وخ�صيت 

�صيت�صكل  جديد�ً  �أو�صط  �رشقاً  الأن  �لكر�هية”،  من  حميط  يف  منعزلة  “جزيرة  �صت�صبح 

فور�ً، ما يتطلب منها �أن تكون جاهزة، الأن �الأجو�ء جتاهها يف �ملنطقة تختلف عن “�لفرتة 

.
�لذهبية” �ل�صابقة، مما دفعها لو�صف �لثور�ت �لعربية بـ“�الإنذ�ر �ال�صرت�تيجي”90

�لنحو  على  �لعربية  �لثور�ت  من  �أولية  خال�صات  �إ�رش�ئيلية  �أمنية  حمافل  وو�صعت 

�لتايل:

�نعد�م �ال�صتقر�ر، وتبني مو�قف ودية �أقل من “�إ�رش�ئيل”. �أ. 

�إ�صعاف �لنفوذ �الإير�ين يف �صورية ولبنان، وتعزيز �لتحالف �ملناه�ص لها يف �خلليج  ب. 

�لعربي.

ج.  تعرث �إيجاد حلول للنز�ع �لطويل مع �صورية ولبنان و�لفل�صطينيني.

�لتاأثري  و�رتفاع  �لد�خلية،  ب�صوؤونهما  الن�صغالهما  و�صورية  م�رش  �أهمية  �نخفا�ص  د. 

�الإقليمي لرتكيا و�ل�صعودية.

تز�يد نفوذ �الإخو�ن �مل�صلمني، الختالفهم عن �لعلمانيني بنظرتهم لـ“�إ�رش�ئيل”، فهم  هـ. 

منظمون جيد�ً �صيا�صياً و�جتماعياً �أف�صل من �أي قوة �أخرى، و�متالء ميادين �لتحرير 

مبنا�رشيهم، �أعطى �رشعية الأن�صطتهم.

غانت�ص: �لثور�ت �لعربية و�صعت حتديات �أمنية �أمامنا، فل�صطني �أون الين، 2011/9/28، �نظر:  
89

 http://bit.ly/28eRJLK

�إيتان هابر، جزيرة منعزلة، يديعوت �أحرونوت، 2011/2/1. )بالعبية(  
90
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�الأكرث  هو  �أمنياً  �لعربية، و�صعاً  �لثور�ت  �أوجدت  �لإ�رس�ئيلي:  �إع�دة بن�ء �جلي�س   .3

عليه  كانت  مما  و�الأ�صو�أ  �لباردة،  �حلرب  نهاية  منذ  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  خطورة 

�الأو�صط،  �ل�رشق  ثور�ت  بعد  نفوذها  تر�جع  �أن  بعد  �صيّما  ال  �الأخريين،  �لعقدين  يف 

و��صطرها الإعادة �لنظر يف منظومة �جلي�ص على �لنحو �لتايل:

بناء �لقوة، وم�صتوى �ملخزون من �لذخرية.  �أ. 

 .
91

رفع ميز�نية �حلرب، و�إحد�ث تغيري يف تركيبتها ب. 

�لتوجه قدماً نحو مو�جهة �لتحديات �جلديدة، و�لتعهد مبالءمة �جلي�ص للتحديات  ج. 

وحت�صني  قوته،  وتعزيز  وجه،  �أح�صن  على  مبهماته  و�لقيام  �أمامه،  �ملاثلة 

جهوزيته.

�إدخال تعديالت هيكلية جذرية على �جلي�ص، بحّل فرٍق نظامية، وحتويل �أخرى  د. 

.
92

لفرق �حتياط

�حلر�ك  بعد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  عليها  وتعمل  عملت  �لتي  �لتغيري�ت  �أحد 

تقاتل  �لع�صكرية على خو�ص معارك مع ت�صكيالت ع�صكرية  �لقو�ت  �لعربي هي تهيئة 

بطرق عمل غري كال�صيكية، �أو ما يعرف باحلرب غري �ملتكافئة، وهي منط من �لعمليات 

و�أدو�ت �لعمل  طرق  حيث  من  �لع�صابات  حرب  وفوق  �لكال�صيكية  �حلرب  دون   يقع 

�لقتال.

من �لناحية �مليد�نية، �أعلن �صالح �لهند�صة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إغالق عدة طرقات 

دخول  يتعذر  دقيقة،  �صبكية  فتحات  ذ�ت  جدر�ن  بو��صطة  م�رش،  مع  �حلدود  على 

�الأ�صابع من خاللها، �صي�صع على حافتها زو�يا حديدية حادة، ال ت�صمح الأحد و�صع يده 

عليها، و�صينقل هذ� �جلد�ر �لنموذجي مبروحيات �صخمة، لرتكيبه على �الأر�ص، وتقوم 

.
93

�أجهزة �ملر�قبة و�لتحكم �الأر�صية باإن�صاء مر�كز لالإ�رش�ف عليها

وثائق وتقارير: �لربيع �لعربي ينطوي على �إ�صقاطات كثرية تتعلق باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي وعملياته �لع�صكرية   
91

 http://bit.ly/1VHhLlC :وجهوزيته يف �صتى �جلبهات، مركز مد�ر، 2012/4/5، �نظر

ن�صال وتد، جي�ص �الحتالل على طريق �لتغيري، �لعربي �جلديد، 2015/3/26، �نظر:  
92

 http://bit.ly/1UCxNuL

عدنان �أبو عامر، �لقلق �الإ�رش�ئيلي من م�رش �جلديدة، �جلزيرة.نت، 2012/10/4، �نظر:  
93

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/5c6bf8d9-

 c87f-4e99-a598-13fb2227816e
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وطرح �إفر�مي �صنيـه، نائب وزير �لدفاع �ل�صابق، خطو�ت ع�صكرية على �ملدى �لقريب 

قد يتخذها ملو�كبة خماطر �لثور�ت �لعربية، هي:

�إعادة �حتالل حمور �صالح �لدين �حلدودي بني غزة وم�رش؛ وت�رشيع بناء �جلد�ر   .1

�حلدودي.

بناء قوة �جلي�ص مبناأى عن �لفر�صية �ل�صائدة منذ ثالثني عاماً، باأن م�رش مل تُعْد عدو�ً   .2

ع�صكرياً. 

“�إ�رش�ئيل”  مياه  يف  �ملوجودة  �لغاز  حقول  من  �لطبيعي  �لغاز  على  �العتماد  زيادة   .3

�الإقليمية.

“�إ�رش�ئيل”، و�الأردن، و�ل�صلطة  تعزيز �ملحور �ملعتدل �ملتبقي يف �ملنطقة �ملكون من:   .4

.
94

�لفل�صطينية

وعلى  و�ل�صفة  غزة  يف  وحد�تها  من  �ملزيد  ون�رش  �الحتياط،  جنود  جتهيز  �إعادة   .5

قدرة  وعدم  �ملجاورة،  �حلدود  ت�صود  قد  �لتي  �لفو�صى  حالة  من  خ�صية  �حلدود، 

�ل�صلطات �لعربية على �ل�صيطرة على ما يجري هناك.

بناء جد�ر على حدود ه�صبة �جلوالن، بذريعة منع �لفل�صطينيني من �خرت�ق �حلدود،   .6

وو�صول بلدة جمدل �صم�ص، بارتفاع ثمانية �أمتار وطول �أربعة كيلومرت. 

 Avichay Adraee �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بل�صان  �لناطق  و�أعلن 

ناجمة  خماطر  على  رد�ً  خما�صية  خطة  لتتويج  و��صعة  ع�صكرية  تدريبات  مو��صلة 

عن �لثور�ت �لعربية، و�صط تكهنات باأنها متهد حلرب جديدة حمتملة يف �ملنطقة، الأن 

“�إ�رش�ئيل” لن تبقى مكتوفة �الأيدي جتاه �ملخاطر �لناجمة عن �لتطور�ت �لعا�صفة يف 
يف  مقاطعة  ولي�صت  باأعد�ء،  حماطة  وهي  متنوعة،  حتديات  فهناك  �الأو�صط،  �ل�رشق 

.
95

�صوي�رش�

و�إال  �إبد�عية”،  بـ“حلول  يو�صف  ما  “�إ�رش�ئيل”  من  �لعربية  �ل�صعوب  ربيع  وتطلب 

�أن ت�صفر �لثور�ت  لـ“باحتها �خللفية”، ورمبا ينفجر يف وجهها، مع توقع  فاإنه �صينتقل 

بريوت،  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  �إلكرتونية،  يومية  ن�رشة  �لعبية”،  �ل�صحف  من  “خمتار�ت   
94

 http://www.palestine-studies.org/daily/mukhtarat-view/135915  :2011/2/1، �نظر

�إ�رش�ئيل تعي�ص هاج�ص �لثور�ت �لعربية و“حرب لبنان �لثانية”، موقع قناة �ملنار، 2012/2/1، �نظر:  
95

 http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=176809
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عن ح�صول تفكك عربي كما حدث يف �الحتاد �ل�صوفيتي، و�ن�صطاره �إىل 15 جمهورية، 

وت�صيكو�صلوفاكيا �إىل دولتني، ويوغو�صالفيا �إىل 7 دول.

�صماالً  ينف�صل  فال�صود�ن  دولة،  ثالثني  من  الأكرث  �لعربية  �لدول  عدد  يرتفع  وقد 

وجنوباً، وليبيا تنف�صل �إىل بنغازي وطر�بل�ص، و�صورية �إىل جنوب و�صمال، ورمبا دولة 

.
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ثالثة، و�ل�صلطة �لفل�صطينية مق�صمة يف غزة و�ل�صفة

لقد �رتكزت �أ�ص�ص �لنظرية �الأمنية �الإ�رش�ئيلية قبل �صنة 2006، على:

1. �لردع.

2. �الإنذ�ر.

3. �حل�صم.

و2012،   ،2008 غزة  على  حروب  من  �أعقبها  وما   ،2006 يوليو  متوز/  حرب  وبعد 

و2014، وما �صهدته وت�صهده �ملنطقة �لعربية من ��صطر�بات و�أحد�ث، �أ�صيف للمرتكز�ت 

�لثالثة �ل�صابقة �الآتي:

1. �حلماية.

2. �الإحباط و�ملنع.

3. �لتحالف مع �أمريكا.

4. �لتحالفات �الإقليمية.

5. �لتاأقلم.

و�إ�صقاطاتها  �لعربية،  �لثور�ت  تفّجر  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �لنخب  ر�أت  وهكذ� 

و�ملبادرة  جديد،  من  �الأمنية  عقيدتها  �صياغة  �إعادة  “�إ�رش�ئيل”  على  تفر�ص  �ملحتملة، 

زيادة  ي�صتدعي  مما  ��صتعد�د�ته،  وطابع  �جلي�ص،  بنية  يف  جوهرية  تغيري�ت  الإحد�ث 

مو�زنة �الأمن، و�إعادة �صياغة مركباتها لت�صتجيب للتهديد�ت �ملتوقعة، وترفع من وترية 

�مل�صوغات �لتي يقّدمها قادة جهاز �الأمن؛ لتبير �ملطالبة بزيادة �لنفقات �الأمنية.

يعقوب عميدرور، �ل�رشق �الأو�صط.. �متحانات �صعبة، موقع َمغِر�ْص، 2011/1/4، �نظر:   
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