الموقف اإلسرائيمي من صعود اإلسالميين في العالم العربي
د .عدنان أبو عامر



مقدمة:
ال يمكف االستخفاؼ باألىمية الفائقة لثورات الربيع العربي عمى "إسرائيؿ" ،فقد تواصمت
متابعاتيا الحثيثة لتطوراتيا الميدانية في العواصـ العربية ،عمى مختمؼ األصعدة السياسية،
واألمنية ،والعسكرية ،وطغى مشيد الثائريف العرب في مياديف التحرير ،عمى مجمؿ تحركاتيا
السياسية ،ولـ يبد ما يحصؿ في شوارع القاىرة ،وتونس ،وطرابمس ،ودمشؽ شأناً عربياً داخمياً،
بؿ إسرائيمياً بامتياز!
وغصت الساحة اإلسرائيمية بسيؿ كبير مف األسئمة ،بدأ ولما ينتيي بعد ،مف أىميا:
 لماذا لـ تتوقع األجيزة األمنية واالستخبارية الثورات العربية؟
 كيؼ نظرت "إسرائيؿ" ليذه الثورات ،ومدى تأثيرىا عمى واقعيا القائـ والمستقبمي؟
 إلى أي حد تدخمت "إسرائيؿ" في بعض ىذه الثورات ،لتجييرىا خدمة لمصالحيا
االستراتيجية؟
وتنطمؽ أىمية الدراسة في إيرادىا لمشواىد السياسية ،واألمنية ،واالقتصادية ،والعسكرية الدالة
عمى أىمية الحراؾ العربي عمى "إسرائيؿ" ،وتأخذ أبعاداً أكثر جدية ،بتطرقيا لمقضايا التي شغمت
صانع القرار اإلسرائيمي ،مف جية:
 .1تقييـ الموقؼ اإلسرائيمي لمثورات العربية ،وأثر الحراؾ العربي عمى القضية الفمسطينية.
 .2التخوفات اإلسرائيمية مف تحوؿ الدوؿ العربية مف "دوؿ الجوار إلى دوؿ السوار"!
 .3آفاؽ الحرب في المنطقة ،واالستعداد اإلسرائيمي ليا ،بفعؿ الثورات العربية ،وتراجع
العممية السممية.
المبحث األول :التبعات السياسية:
عقدت المحافؿ السياسية ودوائر صنع القرار اإلسرائيمي سمسمة طويمة مف الجمسات لمناقشة
التقديرات الخاصة بالثورات العربية ،بمشاركة أعضاء مجمس الوزراء المصغر لمشؤوف السياسية
واألمنية ،وكبار ضباط ىيئة االستخبارات العسكرية ،وجميع الجيات والمراجع المختصة في


د .عدناف أبو عامر :عميد كمية اآلداب ،وأستاذ القضية الفمسطينية في جامعة األمة ،غزة.
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تقديرات الموقؼ ،وأكدت جميع توصياتيا عمى نتيجة خطيرة مفادىا عدـ معرفة مصير اتفاقات
السالـ مع الدوؿ العربية ،ال سيما مصر ،أكبر دولة عربية ،كونو أخرجيا مف دائرة الصراع،
وغير قواعد المعبة ،مع حموؿ اإلخواف المسمميف في مواقع صنع القرار.1
وطالبت ىذه الجيات في توصياتيا بوجوب قياـ حكومة "بنياميف نتنياىو" بخطوة دراماتيكية
تؤدي إلى حؿ النزاع مع الفمسطينييف ،لتقوية ما توصؼ بػ"الدوؿ المعتدلة" في المنطقة أماـ
"المخاطر المحدقة" ،في ظؿ التخوؼ مف تداعيات ىذه الثورات ،باعتبار أف األنظمة "اإلسالمية"
الجديدة ستكوف منشغمة بتحقيؽ استقرار شعوبيا وتطمعاتيا ،مما قد يؤثر عمى استقرار "إسرائيؿ"
في المنطقة.2
كما طرحت تخوفات مف فرضية انسحاب مصر ،ولو نسبياً ،مف محور "االعتداؿ العربي"،
وتحوليا إلى محور ممانعة ،بفعؿ نفوذ اإلسالمييف المتنامي في المواقع الحكومية واألمنية
والعسكرية ،مما يشكؿ خط اًر أمنياً ،وجغرافياً ،وسياسياً كبي اًر عمى "إسرائيؿ" ،ألنيا ستعيش في
منطقة غير مستقرة ،وستحاوؿ الجيات اإلسالمية المعادية استغالؿ الوضع الناشئ لزيادة نفوذىا.
وبالرغـ مف أف التونسييف بدؤوا مسيرة الثورات العربية ،وينسب إلييـ قصب السبؽ ،لكف الثورة
المصرية تبقى عنواف التغيير اإلقميمي ،والدولي بنظر "إسرائيؿ" ،نظ اًر لوزنيا التاريخي،
والجغرافي ،والديموغرافي ،وىو ما مف شأنو أف يفاقـ العزلة ،والحصار الدولي المذيف تعز از ضد
"إسرائيؿ" ،ويعكس التحوؿ الذي بدأ يظير في توازف القوى اإلقميمية عقب سقوط نظاـ مبارؾ،
خصوصاً وأنيا قد ترسؿ إشارات فحواىا أنيا لـ تعد ممتزمة بالحمؼ االستراتيجي معيا كما كاف
في عيده ،وأنيا أصبحت مستعدة لمتعاوف مع دوؿ معادية ليا كتركيا ،وايراف عمى سبيؿ المثاؿ.
ولفتت بعض األوساط الدبموماسية اإلسرائيمية إلى أنو منذ اندالع الثورة المصرية ،ازدادت
"برودة السالـ البارد أصالً" مع القاىرة ،ويمكف مالحظة المؤشرات الدالة عمى ذلؾ ،مما دفع بيا
لمتأكيد أنيا تعيش فترة مف انعداـ االستقرار في الشرؽ األوسط ،في ضوء "الزلزاؿ اإلسالمي"
الذي يضرب العالـ العربي حالياً.
ولعؿ ما جعؿ الثورات العربية تشعؿ المزيد مف األضواء الحمراء لدى صناع القرار في تؿ
أبيب إظيارىا بما ال يدع مجاالً لمشؾ أف سالميا كاف مع شخوص الحكاـ ،وليس مع الشعوب
العربية ،وادراكيا متأخ اًر أف موقؼ الرأي العاـ العربي أبعد كثي اًر عف التطابؽ مع رأي األنظمة،
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تحميؿ استراتيجي لممؤرخ اإلسرائيمي "توـ سيغيؼ" ،صحيفة يديعوت أحرونوت.2112/8/27 ،

صحيفة هآرتس.2111/2/12 ،

2

وبدأت تتحسس اآلثار المحتممة عمى تسارع تدىور العالقات العربية اإلسرائيمية ،واحتماالت
تراجعيا ،ما يعني أف وتيرة التطبيع ستتراجع ،في ظؿ حكـ اإلسالمييف ،وأي عالقة معيا ستكوف
محفوفة بالمخاطر في المدى الزمني المنظور.
وقد تعمؽ الخوؼ اإلسرائيمي مف التداعي السريع لألنظمة العربية ،وانتقاؿ الثورات مف منطقة
ألخرى ،ألف انتقاليا مف بمد آلخر بيذه السرعة ،وبقدر مف اإليقاع المتشابو ،يؤكد مف وجية نظر
بعض الباحثيف اإلسرائيمييف أف فكرة العروبة واإلسالـ بالمعنى الثقافي واأليديولوجي ما تزاؿ حية،
خاصة إمكانية استفادة اإلسالمييف مف التغيير الحاصؿ ،ألنيـ األكثر تنظيماً ،واألقدـ خبرة في
العالقة مع المجتمع العربي ،بفعؿ امتالكيـ لمجمعيات والمستشفيات والنوادي ،وأغمب
استطالعات الرأي تعطييـ الوزف األكبر قياساً بغيرىـ.3
ولذلؾ وصفت "إسرائيؿ" ما يحدث في عواصـ العرب ،بأنيا "مأساة" تحؿ بيا نتيجة تغيير
أنظمة حكميا ،ما يعني ترجيح عودة العالقات الثنائية لما كانت عميو قبؿ عدواف سنة ،1967
ويطرح تخوفاً كبي اًر ،بالنظر لتبعاتو بعيدة المدى ،حيف تتوجو الشعوب العربية لصناديؽ االقتراع،
وانتخابيا لمقوى اإلسالمية المعادية لػ"إسرائيؿ".4
بصورة أكثر تفصيالً ،تفترض "إسرائيؿ" أف القوى المعادية ،خاصة اإلخواف المسمميف،
سيسيطروف عمى مقاليد الحكـ ،وبعد مرور فترة زمنية سيمتدوف لمجيوش ،لتشكؿ تيديداً لجيشيا
األقوى في المنطقة ،وىنا تكمف مشكمتيا الكبيرة ،ألف ذلؾ سيعني بصورة أو بأخرى تحديد
اإلسالمييف في العقود القادمة القريبة لألجندة السياسية في ىذه البقعة الجغرافية األكثر سخونة
في العالـ.5

المبحث الثاني :اإلخفاقات األمنية والفشل االستخباري:
اعترفت "إسرائيؿ" بأف الثورات العربية جاءت بمفاجأة تامة لما يعرؼ بػ"مجتمع المخابرات"،
مما تطمب الحاجة لمراجعة عميقة لألحداث التي قد تؤثر عمى مفيوـ األمف اإلسرائيمي ،خاصة
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صحيفة معاريف.2112/2/28 ،

تصريحات الساسة اإلسرائيمييف حوؿ التغييرات الحاصمة في الشرؽ األوسط ،عمى موقع و ازرة الخارجية اإلسرائيمية:

http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2011/ME-in-transitionStatements-by-Israeli-leaders-03032011.htm
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يديعوت أحرونوت.2111/3/15 ،
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أنيا لـ تتوقع شدة ىذه الثورات ،وقدرت بأف قوات األمف في تمؾ البمداف ،ستعرؼ كيؼ توقفيا،
مما شكؿ مفاجأة غير سارة ليا ،وسجمت أجيزة االستخبارات في غير مصمحتيا "قصو اًر
مجمجالً".
كما عبرت أحداث ىذه الثورات عف "أضغاث أحالـ" لقادة ومسؤولي أجيزة االستخبارات
اإلسرائيمية ،مما دفع لممطالبة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ بشأف فشميا في تقدير الموقؼ في العواصـ
العربية ،ولفتت إلى ضرورة "محاسبة الذات ،واعادة التقييـ واإلمعاف" بعمميا ،خاصة فيما يتعمؽ
بالسيناريوىات المستقبمية لمدى استقرار األنظمة العربية ،حيث غيبت "إسرائيؿ" الجماىير العربية
عف دائرة الصراع والمواجية ،وعدتيا جبية ضعيفة وميزومة ،وجاءت الثورات لتغير ىذه
القناعات.6
ومنذ انطالؽ الثورات العربية ،عبرت التصريحات الرسمية اإلسرائيمية عف مخاوؼ أمنية
واستخبارية ،في حالة انييار األنظمة الموالية ليا ،ومع تسارع وتيرة األحداث ،وسقوطيا ،عممت
مراكز تفكيرىا االستراتيجية عمى دراسة ىذه المخاوؼ ،وأثارت نقاشاً داخمياً واسعاً ،أدى إلى
انقساـ األوساط اإلعالمية ،والسياسية ،واألكاديمية إلى ثالثة اتجاىات:
 .1األوؿ يعتقد بوجود مخاطر حقيقية أمنية لمثورات العربية عمى "إسرائيؿ".
 .2يرى الثاني بأنو ال شيء جوىري عمى الصعيد األمني سيتغير.
 .3فيما يؤكد االتجاه الثالث وجود ىذه المخاطر األمنية ،لكنو يستبعد أف تظير آثارىا عمى
المدى القريب.7
وبالرغـ مف ىذا االنقساـ ،إال أف االتجاه اإلسرائيمي الغالب ،رأى أف الثورات العربية سيكوف
ليا تداعيات أمنية خطيرة ،بعضيا سيكوف آنياً ،بينما ستظير آثار بعضيا اآلخر عمى المدى
البعيد ،ومف أىـ ىذه المخاوؼ:
 .1الخوؼ مف قوة الجيوش العربية ،ال سيما المصري ،الذي سيتحوؿ إلى أداة بيد
اإلسالمييف ،بعد أف تـ تحييده طيمة فترة حكـ مبارؾ.
 .2فقداف الثقة بإمكانية استمرار إدارة الوضع األمني عمى الحدود المصرية ،بنفس األسموب
السائد خالؿ العقود الثالثة الماضية ،حيث ظؿ االعتماد األكبر عمى الجيش المصري لضبط
األمف.
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صحيفة يسرائيل اليوم.2112/3/17 ،

مارؾ ىيمر ،ورقة عمؿ مقدمة إلى معيد دراسات األمف القومي اإلسرائيمي في  ،2111/3/1عمى الرابط التالي:

http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=4950
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 .3التخوؼ مف تقميص الضمانات األمنية التي قدميا النظاـ السابؽ إلحكاـ الحصار عمى
قطاع غزة ،ومنع تيريب األسمحة إليو ،في ظؿ مجيء اإلسالمييف إلى قصر الرئاسة بالقاىرة،
مما قد يستدعي إعادة الجيش اإلسرائيمي الحتالؿ الشريط الحدودي المعروؼ بػ"محور فيالدلفيا"
بيف قطاع غزة وشبو جزيرة سيناء.
 .4القمؽ مف انتقاؿ عدوى الثورات إلى األردف والسمطة الفمسطينية ،وىو ما سيؤدي في حاؿ
حدوثو إلى تداعيات خطيرة عمى األمف اإلسرائيمي.8
وكجزء مف استخالص الدروس والعبر ،باشرت االستخبارات اإلس ارئيمية بييكمة منظومتيا مف
جديد ،بشكؿ يتالءـ مع الحراؾ الجماىيري العربي ،وساحات النضاؿ التي يخوضيا الشباب
العربي ذو التوجيات اإلسالمية ضد األنظمة مف خالؿ شبكات التواصؿ االجتماعي ،مما دفع
بمسؤوليف أمنييف إسرائيمييف لمقوؿ إف التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت والتواصؿ االجتماعي أصبحت
تسرع بإحداث تغييرات سياسية ،واجتماعية في بعض الدوؿ ،وعميو فإف قواعد المعبة تغيرت ،مما
استدعى تخصيص  %21مف طواقـ جياز االستخبارات والقوى العاممة ،واستثمارىا لمعمؿ في
قسـ المعمومات والتكنولوجيا التابعة لمجيش.
وكانت ىيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية ،وقبؿ أسبوع مف اندالع الثورة المصرية أواخر
كانوف الثاني /يناير  ،2111قد قدمت لمجنة الخارجية واألمف في الكنيست ،مذكرة خاصة أكدت
مف خالليا أنو ال يوجد أي خطر يتيدد استقرار نظاـ مبارؾ ،فيما جاءت الثورة خالفاً لمتوقعات،
والتقييمات ،مما دفع أعضاء المجنة لممطالبة بإقامة لجنة تحقيؽ لفحص "إخفاؽ االستخبارات"،
ألف أحداث مصر فاجأتيا ،ووجدتيا غير مستعدة ،كما أف ما حصؿ مف أخطاء في التقييمات،
أمر مقمؽ وضاغط ،يمزميا بإجراء حساب لمذات ،واعادة التفكير.
لكف التخوؼ األساس في "إسرائيؿ" ،نبع مف اآلثار الخطيرة لمثورات العربية عمى األمف في
حدودىا المختمفة ،ال سيما مع مصر ،مع التشديد عمى تيريب السالح في األنفاؽ إلى قطاع
غزة ،وتعزز قوة حركة حماس ،وآثارىا عمى األمف اإلقميمي ،مع تعزز الميوؿ اإلسالمية المعادية
ليا.
كؿ ذلؾ دفع باألجيزة األمنية اإلسرائيمية لإلعراب عف خشيتيا مف أف يؤثر الوضع في مصر
عمى "إسرائيؿ" ،كوف انصراؼ جيشيا لتفريؽ المتظاىريف ،والسيطرة عمى الشارع ،سيدفع حركات
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فراس أبو ىالؿ ،الموقؼ اإلسرائيمي مف االنتفاضة العربية الكبرى ،مركز الجزيرة لمدراسات 2111/5/15 ،عمى الرابط

التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B5882800-B106-415A-ABA7-7FBD0E0E82E5.htm
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المقاومة في غزة الستغالؿ ذلؾ لتيريب السالح والذخيرة عبر سيناء ،وامكانية وصوؿ "خاليا
مسمحة" إلييا لمقياـ بعمميات ضدىا ،وىو ما حصؿ فعالً في مراحؿ الحقة بقياـ بعض
المجموعات اإلسالمية السمفية باستيدافيا.9
ومع غياب التقديرات االستخبارية عف توقع مثؿ ىذه الثورات ،يضع خبراء إسرائيميوف أيدييـ
عمى مكمف اإلخفاؽ األمني ،مستنكريف ما أسموه ظاىرة "محو المعمومات" التي تجمعت طواؿ
السنيف عف الميداف العربي ،ويعدونيا "جريمة ال تغتفر" ،مستدليف عمى نقدىـ الشديد بالقوؿ:
أعفت الجيات اإلسرائيمية نفسيا مف جمع المعمومات االستخبارية عف الدوؿ العربية المجاورة،
حتى المعمومات األساسية ،مع العمـ بأف إخفاقيا ال يقاس بالميزانيات الضخمة ،والفرؽ العسكرية،
والطائرات الجوية.10
وأشار "المنتدى اإلسرائيمي لممخابرات" إلى أف الثورة المصرية أثبتت خطأ االعتقاد السائد لدى
االستخبارات العسكرية لسنوات طويمة ،وسار عمييا أفيؼ كوخافي ،الرئيس الجديد لمجياز ،كسمفو
عاموس يادليف ،ودار الحديث حينيا عف تصور تبسيطي جداً برسـ سيناريو يتمثؿ في أف إدارة
مبارؾ ستنقؿ السمطة بصورة منظمة إلى مسؤوليف كبار في جياز األمف برئاسة عمر سميماف،
فينقميا بسالسة إلى جماؿ مبارؾ.
وقد خالفا بذلؾ رئيس الشعبة السياسية األمنية في و ازرة الدفاع ،عاموس غمعاد ،وقائد المنطقة
الجنوبية السابؽ ،يوآؼ غاالنت ،وتبيف الحقاً أف ىذا اإلخفاؽ المعموماتي ،والفشؿ االستخباري لو
نتائج كارثية عمى الصعيد العسكري ،تتمثؿ بػ"بناء قدرات ميدانية ،وتحديث النظرية القتالية،
وتنظيـ تعاوف بيف األذرع ،وانشاء قيادة سيطرة ،واستكماالت قادة ،وحشد معمومات".11
وبات واضحاً أف "إسرائيؿ" تخشى مف الناحية األمنية ،واالستخبارية ما يحصؿ مف تحوالت
وثورات في الدوؿ العربية ،وترى فييا تيديداً وجودياً لكيانيا ،مع التنامي المتزايد لنفوذ اإلسالمييف
انتياء بمصر ،وربما وصوالً إلى سورية ،ولذلؾ فيي تكف
فييا ،بدءاً بتونس ،ومرو اًر بميبيا ،و ً
العداء ليا.

9

"ماجدولينا كيرشنير" ،انعكاسات ربيع العرب عمى الصراعات الدائرة في الشرؽ األوسط ،مركز موشيو داياف ،جامعة تؿ

أبيب ،ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية ،بيروت ،آذار  ،2112ص .5

10
11

أليكس فيشماف ،الخبير اإلسرائيمي األكثر دراية بالشؤوف األمنية والعسكرية ،يديعوت أحرونوت.2112/2/22 ،

العميد احتياط "شمومو بروـ" ،الباحث الكبير في معيد أبحاث األمف القومي بجامعة تؿ أبيب ،إسرائيؿ وبيئتيا

االستراتيجية،

تشريف

الثاني/

نوفمبر

ترجمة

،2111

www.wahdaislamyia.org/issues/119/tajamat1.htm
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واعداد

حسف

سميماف،

عمى

الرابط:

ويمكف رصد عامميف جوىرييف يتحكماف في التقييـ اإلسرائيمي ليذه الثورات ،ىما :الثقافة
االستعمارية ،والنظرية األمنية ،المذاف يدفعاف بيا وبالغرب لمعاداة الحراؾ الشعبي ،وصيرورة
الحراؾ العربي.
 .1فػ"إسرائيؿ" القائمة عمى أسس استعمارية احتاللية ،ال تؤمف بمنظومة الديموقراطية وحكـ
الشعوب ،مما يجعميا تسعى لتجنيد اإلدارة األمريكية لمضغط عمى القيادات العسكرية في العالـ
العربي عموماً ،لضماف استمرار العالقات واالتفاقيات والتعاوف األمني ،بما يؤدي في نياية األمر
إلفشاؿ الثورات العربية ،والتحريض عمييا ،واالستخفاؼ بالشعوب ،ألنيا عمى قناعة أف الحراؾ
الشعبي العربي غير المسبوؽ سيكوف لو تداعيات ،وتأثيرات عمى مستقبميا ،وىي التي فقدت
أنظمة حميفة ،وبالتالي ابتعدت ،وقد تغيب كمياً عف العمؽ العربي.
 .2وربما قد يفسر االختالؿ األمني في خارطة "الجغرافيا السياسية" لممنطقة ،أف "إسرائيؿ"
رأت في سقوط مبارؾ ،وفقدانيا لحمفائيا العرب ،نقطة تحوؿ جوىرية أحدثت خمالً في التوازف،
مما سيؤدي لفقداف التفوؽ اإلسرائيمي مف جية ،وتراجع الييمنة الغربية عمى منطقة الشرؽ
األوسط مف جية ثانية ،وصعود متسارع غير متوقع لمجيات اإلسالمية المعادية ليما.12
وطالما أف "إسرائيؿ" مسكونة بالمخاوؼ األمنية المتواصمة ،فإنيا ستبقى تعادي كؿ التحركات
الثورية العربية ،مف خالؿ استمرارىا بالتمويح بما تسميو "فزاعة اإلسالمييف" ،ومع توالي األحداث
في الشرؽ األوسط ،وتداعي األنظمة العربية مثؿ أحجار "الدومينو" ،استيقظت "إسرائيؿ" عمى
واقع جديد يتشكؿ في المنطقة ،فاتسمت ردود مسؤولييا بالتخبط حيناً ،وبإظيار اتزاف مفتعؿ حيناً
آخر ،وتبادؿ االتيامات بيف المستويات األمنية ،والسياسية ،والعسكرية حيناً ثالثاً ،ولمخروج مف
األزمة ترى "إسرائيؿ" وجوب زيادة االستثمارات العسكرية بشكؿ كبير ،والحفاظ عمى عالقاتيا
الوثيقة مع الواليات المتحدة ،ألنو ليس لدييا خيار سوى مواصمة تعزيز شراكتيا االستراتيجية
معيا.13
وترى المحافؿ األمنية اإلسرائيمية أف المشيد اإلقميمي الجديد بعد الثورات العربية ،وصعود
اإلسالمييف ،يحمؿ معو مخاطر ال تعد وال تحصى ،ومنيا:
 .1مزيد مف عدـ اليقيف حوؿ سموؾ قادة الدوؿ المجاورة تجاه "إسرائيؿ".
12
13

التمفزيوف اإلسرائيمي ،القناة العاشرة.2111/3/8 ،

البروفيسور "إفرايـ إنبار" أستاذ العموـ السياسية بجامعة بار إيالف ،الثورات العربية واألمف القومي اإلسرائيمي ،وتـ

ترجمتيا عمى الرابط التالي:

http://natourcenter.info/portal/?p=849
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 .2زيادة األنشطة المسمحة المعادية ،بفعؿ غض طرؼ الحكاـ اإلسالمييف الجدد عنيا.
 .3انخفاض قوة الردع ،والعزلة اإلقميمية المتنامية ،مع الجمود المتوقع في العالقات مع
دوؿ الجوار.
 .4التيديدات المتصاعدة شرؽ البحر المتوسط ،مع رغبة األنظمة اإلسالمية الجديدة
بتطوير جيوشيا.
ووصؿ األمر ببعض األوساط اإلسرائيمية إلى اتياـ الحكومة بأنيا تنتيج "سياسة النعامة" تجاه
الثورات العربية ،التي يتصدرىا اإلسالميوف ،فتخفي رأسيا في الرماؿ ،وال تبادر بإطالؽ مسيرة
سياسية ،مطالبة إياىا بضرورة استغالؿ فرصة األحداث في المنطقة العربية المحيطة بيا لتوسيع
دائرة السالـ مع الدوؿ المجاورة ،والحفاظ في المقاـ األوؿ عمى ما يسمى "الذخائر االستراتيجية"
كالسالـ مع مصر واألردف ،والعمؿ عمى توسيعيا ،واخراج مزيد مف الدوؿ المجاورة مف دائرة
النزاع.
المبحث الثالث :الترتيبات العسكرية واالستعدادات الميدانية:
شعرت "إسرائيؿ" منذ المحظة األولى لمثورات العربية أنيا بصدد "ىزة أرضية" تضرب منطقة
الشرؽ األوسط لـ تشيد ليا مثيؿ منذ عشرات السنيف ،مما جعؿ صناع القرار فييا يحثوف الخطى
لفيـ المعاني الناشئة عف التطورات في المنطقة ،مع منح التغيرات الحاصمة في الدوؿ المجاورة
حي اًز أكبر مف البحث والتحميؿ ،خاصة مع قدوـ فاعؿ جديد فييا بقي مغيباً طواؿ عقود ماضية،
وىـ اإلسالميوف.
وتعمقت مخاوفيا العسكرية مف تبعات الثورات ،ال سيما المصرية ،بفرضيات أساسية رافقتيا
في الػ  32سنة األخيرة ،تتمثؿ بأنو في كؿ سيناريو محتمؿ ،مف غير المتوقع مواجية عسكرية مع
مصر ،مما سمح ليا بالخروج إلى حربيف في لبناف  ،1996و ،2116وتنفيذ عمميتيف واسعتيف في
األراضي الفمسطينية ،ممثمة بالسور الواقي في  ،2112والرصاص المصبوب في  ،2118انطالقاً
مف المعرفة بأنيا لف ترد بصورة عسكرية.14
وفجأة ،وبدوف مقدمات ،وجد الجيش اإلسرائيمي نفسو أماـ ثالث جبيات عسكرية جديدة :لبناف
حزب اهلل شماالً؛ مصر اإلخواف المسمميف جنوباً؛ وحماس في غزة ،ما يعني أف وضعو
14

"غيو ار آيالند" رئيس مجمس األمف القومي السابؽ ،وأبرز الباحثيف اإلستراتيجييف ،تقدير موقؼ بعنواف :تأثير الثورات في

الشرؽ األوسط عمى أمف إسرائيؿ ،2111/8/9 ،مترجـ عمى الرابط التالي:
http://www.almokhtsar.com/node/11643
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االستراتيجي والعسكري في الشرؽ األوسط سيتغير ،بما يحممو ذلؾ مف تقدير بالقضاء عمى
المسيرة السياسية ،واإلساءة لوضع األمف اإلسرائيمي ،ودفع بو ألخذ إجراءات عسكرية أكثر تتعمؽ
بالنواحي التالية:
 .1بناء القوة ،ومستوى المخزوف مف الذخيرة.
 .2رفع ميزانية الحرب ،واحداث تغيير في تركيبتيا.
 .3التوجو قدماً نحو مواجية التحديات الجديدة ،والتعيد بمالءمة الجيش أماميا ،والقياـ
بميماتو عمى أحسف وجو ،وتعزيز قوتو ،وتحسيف جيوزيتو.15
 .4إدخاؿ تعديالت ىيكمية جذرية عمى الجيش ،تمثمت بحؿ فر ٍ
ؽ نظامية في قيادة المنطقة
الجنوبية ،وتحويؿ أخرى إلى فرؽ احتياط.
وفي الوقت الذي عدت "إسرائيؿ" السالـ مع مصر مكسباً استراتيجياً ،سرت مخاوؼ مف تعزز
المعسكر اإلسالمي المعادي ليا ،ما يحتـ عمى الجيش أف يكوف مستعداً ،ويقاتؿ عمى جبيات
عدة في وقت متزامف ،في ظؿ خشية حقيقة مف تحوؿ الجيش المصري إلى مناوئ ليا ،وأال
تتمكف مف االعتماد عميو في أوقات األزمات ،ما يجعميا تبحث عف بدائؿ لو ،لتعزيز استقرارىا،
باعتبار أف ما شيدتو المنطقة مف تغيرات كبيرة تحدث حوليا ،تزيد "سحب الضباب المتمبدة في
سمائيا" ،ما يتطمب منو أف يجعؿ واجبو األساس الحفاظ عمييا قوية وجاىزة ،وىو ما تحقؽ فعالً
بحممة اإلقاالت التي قاـ بيا الرئيس المصري بحؽ جممة القادة العسكرييف القدامى ،واستبداليـ
بقادة جدد ،لـ يبدوا تمؾ الحميمية في العالقات مع نظرائيـ اإلسرائيمييف.16
وىو ما يعنيو الجنراالت اإلسرائيميوف باإلشارة إلى أف "جبيات المواجية" في الشرؽ األوسط
اتسعت في اآلونة األخيرة ،مما يتطمب مف الجيش أف يكوف عمى أىبة االستعداد لمحرب المقبمة
الشاممة في بضع جبيات ،معترفيف بأف االستخبارات ال تممؾ القدرات الكافية لمتنبؤ بوقوع ثورات
كما حدث في مصر ،وتونس ،وليبيا.17

15
16

موقع الجيش اإلسرائيمي بالمغة العبرية:

http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/2011/03/2401.htm

عبرت "إسرائيؿ" غير مرة عف غضبيا مف مصر لرفضيا رفع مستوى العالقات ،وتجنب وزير دفاعيا الرد عمى مكالمات

نظيره اإلسرائيمي ،ما يعني أف العالقات جامدة ،والمصريوف "الجدد" لف يوافقوا عمى أي تغيير أو رفع لممستوى يتجاوز
مستوى العالقات القائـ في العيد السابؽ ،بالرغـ مف اىتماـ "إسرائيؿ" بتوسيع التعاوف معيا ،ورفع االتصاالت لممستوى

الوزاري ،بعد رفض عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الرد عدة مرات عمى مكالمات وصمت مكتبو مف "إييود

باراؾ" ،الذي طمب الحديث معو!!
17
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ويمكف اعتبار االنعكاس الفوري لنجاح الثورات العربية ،وصعود اإلسالمييف عقبيا ،أشبو
بػ"قطار تحت األرض لتيريب وسائؿ قتالية" ،لتوسيع قوى المقاومة في غزة ،وتحوؿ "الجبية
الجنوبية إلى نقطة ذات خطورة عالية جداً ،أكثر مف القطاع المبناني ،ويكفي أف المصرييف
سينقموف الجيش إلى سيناء بشكؿ دائـ ،فيما سيعود اإلسرائيميوف لوطأة أياـ االحتياط كما السنوات
السابقة لحرب األياـ الستة سنة  ،1967وليس معروفاً إلى أي مدى سيكوف المجتمع اإلسرائيمي
قاد اًر عمى البقاء في وطأة كيذه".18
كما أف مستجدات الواقع المحيط بػ"إسرائيؿ" ،وتعزز قوة المعسكر اإلسالمي المعادي ليا في
المنطقة ،تنطوي عمى مخاطر جمة ،مما يتعيف عمييا أف تكوف مستعدة في أكثر مف جبية ،ما
يحمؿ دالالت ميمة بالنسبة لمجيش ،وفي الوقت نفسو تجييز الجبية الداخمية لتصبح أفضؿ مما
كانت عميو أثناء حربي لبناف الثانية في صيؼ  ،2116وغزة في شتاء  ،2119-2118وىو ما
يستمزـ قياميا باستعدادات سياسية ،وعسكرية لمنع ىذه التغيرات مف التحوؿ إلى تيديدات
إستراتيجية.
وىو ما دفع بو ازرة الخارجية اإلسرائيمية لمتحذير مف تبعات ،وآثار نفوذ اإلخواف المسمميف في
مصر والبالد العربية األخرى جيداً ،وحماس جزء منيـ ،ألنيـ يريدوف القضاء عمى "إسرائيؿ" ،ما
يعني أف المنطقة برمتيا تتوجو نحو صفحة جديدة ،مما يحتـ عمييا أف تحافظ عمى قوتيا،
والسعي إليجاد الطرؽ المالئمة لدفع المسيرة السياسية.19
المبحث الرابع :التحديات اإلقميمية والدولية:
يمكف تحديد أبرز مالمح االستراتيجية اإلسرائيمية في معالجتيا لمثورات العربية في كونيا
شكمت فشالً ذريعاً في توقع حدوثيا ،ومسارىا ،وشمؿ ذلؾ مراكز دراساتيـ واستخباراتيـ،
وتقديرات مفكرييـ عمى اختالؼ توجياتيـ ،وتمثؿ باالرتباؾ الشديد في تقدير التيارات الفكرية
لمنتائج المترتبة عمى ىذه الثورات ،بالرغـ مف أف السمة العامة أكثر ميالً لمتشاؤـ ،بفعؿ الصعود
المتنامي لمحركات اإلسالمية ،ال سيما اإلخواف المسمموف.
18

د .ىيالؿ باريش ،الباحث في مركز دراسات الشؤوف اإلستراتجية بجامعة "بار إيالف" ،تأثيرات ونتائج الثورات العربية

عمى المشيد الصييوني ،مجمة فمسطين المسممة ،نيساف /أبريؿ  ،2111عمى الرابط التالي:
http://www.fm-m.com/2011/apr/9-2.php

19

إسرائيؿ :حيرة أماـ الثورات العربية المعاصرة ،وليد عبد الحي ،مركز الجزيرة لمدراسات ،2111/11/27 ،منشور عمى

الرابط التالي:

http://www.alnator.com/news.php?maa=View&id=8357
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ومع ذلؾ ،ىناؾ جممة مف الضوابط والمحددات انتيجتيا "إسرائيؿ" إزاء الثورات العربية،
ومواجية المد اآلخذ بالتزايد بصورة مقمقة لإلسالمييف ،ركزت عمى الجوانب التالية:
 .1في حاؿ إتاحة المجاؿ أماـ قوى إسالمية معادية الستغالؿ عمميات ديموقراطية لمسيطرة
عمى السمطة ،فإف النتيجة ستكوف إلحاؽ أضرار بعممية السالـ مع العرب.
 .2ستحاوؿ القوى اإلسالمية المعادية تعزيز نفوذىا في الشرؽ األوسط ،بعد أف يحظى "أعداء
إسرائيؿ" بالسمطة ،واذا لـ يستعجؿ ىؤالء بخرؽ اتفاقية السالـ معيا ،لكنيـ سيساعدوف قدر
اإلمكاف حركات المقاومة الفمسطينية عمى تعزيز وضعيا وقدراتيا.
 .3حاجات "إسرائيؿ" األمنية ستزداد ،مما يقتضي زيادة الميزانية الحربية ،واجراء تعديالت
عمى جاىزية الجيش اإلسرائيمي.20
ولذلؾ اتيمت "إسرائيؿ" الثورات العربية بالتسبب بإحداث "خمؿ استراتيجي" أصاب المنطقة،
بفعؿ تنامي الحركات الشعبية والتيارات اإلسالمية ،وانتكاس العالقات اإلسرائيمية العربية،
والتمممؿ مف "الرعونة" اإلسرائيمية في مجاؿ التسوية السياسية ،وتمحورت المناقشات حوؿ فترة ما
بعد ىذا الحراؾ العربي في عدة أبعاد أساسية عمى النحو اآلتي:
 .1تسعى أوساط سياسية إسرائيمية نافذة لمتأكيد عمى أف "االضطرابات" في العالـ العربي تعزز
الفكرة القائمة بأف القضية الفمسطينية ليست السبب في حالة عدـ االستقرار في الشرؽ األوسط،
بؿ ىما االستبداد السياسي والفقر ،مما يستدعي أف تتوجو دبموماسيتيا لتكريس ىذه الفكرة ،ال
سيما أف الموضوع الفمسطيني لـ يكف بار اًز في شعارات الثورات العربية.
 .2طرحت ىذه الثورات بعض االحتماالت التي تاه الفكر اإلسرائيمي في مالبساتيا ،واتضح
ذلؾ بقدر كبير مف عدـ التوافؽ حوليا مثؿ:
أ  .تراكـ الضغوط الدبموماسية عمى "إسرائيؿ" لمتعجيؿ بالتسوية مع سورية ولبناف ،قبيؿ
اندالع الثورة السورية ،وىو الرأي الذي يتبناه العسكر واالستخبارات ،ألف الثورات ستجعؿ
األنظمة العربية أقؿ خضوعاً لمطالبيا بفعؿ تنامي وزف الشارع في القرار السياسي ،ما قد يوجد

20

"عيراف ليرماف" مدير المجنة الييودية األمريكية وضابط سابؽ في االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية ،أحداث الربيع

العربى تيدد استقرار المنطقة ،2112/2/23 ،عمى الرابط التالي:
44224.html
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http://www.alamelmal.com/vb/archive/index.php/t-

حالة مف االضطراب في المنطقة ،بشكؿ يؤثر عمى الواليات المتحدة وأوروبا في ظؿ أوضاع
اقتصادية دولية خانقة.21
ب  .ما حدث يشير لمرحمة عنؼ وعدـ استقرار ستعـ الشرؽ األوسط ،مما قد يدفع بالواليات
المتحدة وأوروبا لمضغط عمى "إسرائيؿ" لمتجاوب مع الجيود الدولية لتسوية الصراع مع
الفمسطينييف عمى أساس حؿ الدولتيف ،والتسوية مع سورية ستساعد عمى إضعاؼ إيراف مف
خالؿ فؾ التحالؼ بينيما ،وبالتالي إضعاؼ القوى اإلسالمية في المنطقة ،مع ضرورة التنبو إلى
أف "إسرائيؿ" فقدت تركيا بعد إيراف ،وىي اآلف قمقة مف فقداف الدور المصري ككابح لحركة
حماس.22
ج  .تيار يرى أف الثورات العربية سيخطفيا اإلسالميوف ،مما يجعؿ "إسرائيؿ" أكثر حذ اًر في
موضوعات التسوية ،ألف المنطقة مقبمة عمى حالة مف عدـ االستقرار ،وىو يدفعيا لالنتظار،
لعؿ موجة "الدمقرطة" العربية تطاؿ سورية وايراف ،مما يفتح مجاالً أوسع لدبموماسيتيا ،ويجعؿ
الضغط عمييا أقؿ حدة.
د  .تستدعي مخاطر الثورات العربية خطوات استباقية مف "إسرائيؿ" ،كالدعوة إلعادة احتالؿ
غزة ،بزعـ أف اإلخواف المسمميف في ظؿ المناخ الجديد في مصر ،سيمدونو بالعوف ،بما ييدد
أمنيا.23
 .3تمثؿ الثورات بنظر قطاع واسع مف اإلسرائيمييف فصالً آخر في تاريخ المنطقة لـ يصؿ
نيايتو ،وىناؾ المزيد في "طابور الثورات" ،وبالتالي بات "عامؿ الوقت" العدو األكبر لمف تبقى
مف األنظمة ،لكف ما تصفيا بػ"األصولية اإلسالمية" ستبقى العقبة والخطر الكبير لػ"إسرائيؿ"
ولمدوؿ الغربية.24
وليذا تجد تؿ أبيب صعوبة كبيرة في تجاىؿ أنيا تقؼ أماـ تطورات ثقيمة الوزف في الشرؽ
األوسط ،ليس أقميا القوى اإلسالمية الصاعدة ،واالنطباع الذي يتـ تكوينو أنيا تسحب مجددًا
نحو األحداث ،ألنيا "ترد وال تبادر" ،فيما العربة عالقة في الوحؿ السياسي ،مما دفع بوزير الدفاع
21

د".ديفيد بوكاي" ،مف جامعة حيفا ،إسرائيؿ فشمت في توقع المظاىرات العربية ونتائجيا ،2112/7/6 ،عمى الرابط التالي:

http://www.misrelgdida.com/index.php?print=1&news=68550

22
23

إيالف مزراحي ،نائب رئيس الموساد السابؽ ،عمى الرابط التالي:

المحامي اإلسرائيمي داشيؿ شابيرو في مقاؿ بصحيفة كريستيان سيانس مونيتور األمريكية ،2111/4/2 ،عمى الرابط

التالي:
24

http://www.alhadathnews.net/?p=19624

http://www.assabeel.net/index.php/sports/local-sport/templates/system/css/studies

د .تشيمو روزنبرغ ،المؤرخ اإلسرائيمي والخبير في قضايا األمف القومي ،مرحمة جديدة في تاريخ الشرؽ األوسط،

 ،2112/3/21عمى الرابط التالي:

http://www.palestine-studies.org/files/nashra/21-3-2011.pdf
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"إييود باراؾ" لإلعالف غير مرة بأف الدولة تقؼ أماـ "تسونامي" سياسي ،وىو ما يحتـ عمييا أف
تضع نصب أعينيا مصالحيا العميا.25
كما أف التطورات المتالحقة في المنطقة العربية دفعت بالساسة اإلسرائيمييف لمتساؤؿ :ىؿ
فعمت الحكومة ما يكفي ،وقامت بعمؿ جاد وعميؽ لمتابعة المعاني المختمفة لمتغيرات اإلقميمية
بأسرىا؟ ألف األحداث التاريخية التي تعصؼ بالشرؽ األوسط تتطمب منيا وضع استنتاجات
عمومية ،مستخمصة رداً عمى التغييرات التي تقؼ أماميا ،وآثارىا المحتممة عمى عالقاتيا مع
أنظمتيا المستقبمية.
وقد وضعت محافؿ استراتيجية إسرائيمية خالصات أولية مف الثورات العربية عمى النحو
التالي:
 .1انعداـ االستقرار ،وتبني مواقؼ ودية أقؿ مف "إسرائيؿ" ،إلمساؾ اإلسالمييف ببعض
مفاصؿ القرار.
 .2إضعاؼ النفوذ اإليراني في سورية ولبناف ،وتعزيز التحالؼ المناىض ليا في الخميج
العربي.
.3

إيجاد حموؿ لمنزاع مع سورية ولبناف والفمسطينييف ،لقطع الطريؽ عمى حركات المقاومة

اإلسالمية.
 .4انخفاض األىمية السياسية لمصر وسورية المنشغمتاف بشؤونيما الداخمية ،وارتفاع التأثير
اإلقميمي التركي والسعودي.26
وفي ذات الوقت أعربت تؿ أبيب عف خشيتيا نتيجة تزايد نفوذ اإلخواف المسمميف في بمداف
الربيع العربي ،ألنيـ يختمفوف عف العممانييف في نظرتيـ إلييا ،فيـ قوة منظمة جيداً ،سياسياً،
واجتماعياً بشكؿ أفضؿ مف أي قوة سياسية أخرى ،كما أف امتالء مياديف التحرير بمناصرييـ،
أعطاىـ شرعية ألنشطتيـ وفعالياتيـ.

25

شمعوف شتايف الباحث في الشؤوف اإلستراتيجية ،العالـ العربي يغمي ..ماذا ستفعؿ أوروبا مجمة "نظرة عميا" ،معيد

بحوث األمف القومي ،مترجمة عمى الرابط التالي:

http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=25406

26

ماذا بعد سيطرة اإلخواف المسمميف عمى الدوؿ العربية ،أفيشاي أفرغوف ،آذار /مارس  ،2012عمى الرابط التالي:

http://www.ladaat.net/article.php?do=viewarticle&articleid=15546
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وبغض النظر عف إمساكيـ بزماـ األمور في الدوؿ العربية ،فإنيـ سيواصموف ضغطيـ ،ما
يعني أف حركة حماس في فمسطيف ستشعر بأريحية كبيرة ،ألنيا ستتمقى مزيداً مف الدعـ ،وىذا
أبسط ما يمكف أف يدفعو الجيش المصري ثمناً لإلخواف المسمميف مقابؿ الحفاظ عمى االستقرار.27
ولذلؾ تبدو دوائر صنع القرار اإلسرائيمي عمى قناعة بأف الحركات اإلسالمية ستعمؿ جاىدة
عمى "إحالؿ الفراغ" الذي نشأ بعد سقوط عدد مف األنظمة العربية ،مما يدفع بضرورة انشغاليا
بإعداد ما وصفتيا بػ"خطة مارشاؿ لوقؼ المد اإلسالمي" في المنطقة العربية ،عمى غرار نموذج
الخطة األمريكية التي جعمت أوروبا تتعافى بعد الحرب العالمية الثانية ،ويتـ تسويقيا اآلف لمنع
الحركات اإلسالمية مف "السيطرة" عمى الشرؽ األوسط ،وتتضمف البنود التالية:
 .1ترسيخ الديموقراطية في المنطقة.
 .2إنشاء صندوؽ دولي لتشجيع المتغيرات الديموقراطية.
 .3إنعاش النمو االقتصادي في الدوؿ العربية.28
وأتت ىذه الخطة بعد اعتبار "إسرائيؿ" أف الثورات العربية جمبت المأساة لممنطقة ،مما تطمب
منيا أف تجري حساباتيا بشأف العالقات مع األنظمة السياسية الناشئة ،متيمة الواليات المتحدة
بطعف حفائيا العرب مف الخمؼ ،وادارة ظيرىا ليـ ،مما دفع بالمطالبة باالستعداد لمتعامؿ
المستقبمي مع حكومات عربية جديدة "غريبة" عمييا ،وامكانية تكرار نموذجي موريتانيا وتركيا،
ألنيا بعد ىذه االنتفاضات سترفض االستمرار في العالقة مع "إسرائيؿ" ،وتزيد تعاطفيا مع
الفمسطينييف ،في ضوء انتماءاتيا األيديولوجية اإلسالمية المعادية ليا.
وليذا فإف أىـ ما تخشاه تؿ أبيب أف تأتي الثورات باإلسالمييف لمسمطة ،ألنو يشكؿ تحدياً
استراتيجياً كبي اًر ليا ،فضالً عف التخويؼ والتيويؿ مف مخاطر إجراء انتخابات حرة ،خشية مف
تكرار نموذج فوز حماس ،مما سيكوف لو تأثيرات سمبية بالغة األىمية عمى وضعيا اإلقميمي،
ومف الممكف عمى المدى البعيد تعرض اتفاقيتي السالـ مع مصر واألردف لمخطر ،وىذا التحدي
األكبر اإلستراتيجي بعد دعـ الواليات المتحدة.29
27

رافي يسرائيمي ،المحاضر في قضايا الشرؽ األوسط بالجامعة العبرية ،صعود اإلخواف المسمميف في الدوؿ العربية ،عمى

الرابط التالي:

http://www.alquds.co.uk/scripts/print.asp?fname=data%5C2011%5C06%5C06-08%5C08qpt950.htm

28

البروفيسور عوزي رابي ،رئيس دائرة دراسات الشرؽ األوسط ومركز دياف في جامعة تؿ أبيب :رؤية إسرائيمية ألحداث

الربيع العربي ،عمى الرابط التالي:
29

http://www.shabab-ta7rer.com/ar/index.php?act=post&id=1011

د.باروف فريدماف ،يدرس المغة العربية ومحاضر عف اإلسالـ في معيد "التخنيوف" :الربيع اإلسالمي ودور الشيعة في

المرحمة المقبمة ،انظر:

http://www.albayan.co.uk/article.aspx?ID=1674
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في ذات السياؽ ،كاف لمثورات العربية عواقب غير متوقعة عمى الصعيد اإلسرائيمي ،ألف
نتائجيا لـ تكف جيدة وال "نقية" مطمقاً ،في ظؿ االضطرابات التي عمت المنطقة ،مما تطمب مف
أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية التكيؼ معيا ،بعد أف تحولت عدد مف الدوؿ العربية مف أنظمة
حميفة وحريصة عمى المصمحة اإلسرائيمية ،إلى معادية في حدىا األقصى ،أو دوؿ غير محايدة
في حدىا األدنى.
وكؿ ذلؾ مف شأنو أف يمقي بظالؿ ثقيمة عمى تؿ أبيب وق ارراتيا ،ألنيا ستكوف مضطرة ،مف
اآلف فصاعداً ،إلدخاؿ العامؿ العربي ورد فعمو في حساباتيا لدى اتخاذ ق ارراتيا تجاه ساحات
المواجية األخرى ،بعد أف بات اإلسالميوف صناع القرار األساسييف فييا.
ىنا يمكف إدراؾ سعي نظرية األمف القومي اإلسرائيمي عمى إبقاء الجارات العربية ضعيفة
ومشرذمة ومحيَّدة ،فاألردف يمعب دو اًر ىامشياً؛ ولبناف غارؽ في فوضى جعمتو يحتوي نفسو
بنفسو؛ ومصر األىـ ،مكبَّمة باتفاقات السالـ ،التي تضمف بقاء سيناء منطقة عازلة ،واذا كانت
سورية ما تزاؿ تشكؿ خط اًر ،فيذا غير جدي ،ألنيا أكثر اىتماماً بالييمنة عمى لبناف ،فضالً عف
غرقيا في العاميف الماضييف باألزمة الداخمية.30
وىو ما جعؿ الثورات العربية تؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تؤثر في الواقع االستراتيجي
اإلسرائيمي بشكؿ مباشر ،مف خالؿ:
 .1ازدياد عزلة "إسرائيؿ" في المنطقة ،بعد خسارة حميفيا األىـ مصر ،وصعود اإلسالمييف
لمحكـ.
 .2القمؽ مف نتائج الصراع بيف القوى السياسية العربية ،ومنيا اإلسالمية ،عمى قيادة الدوؿ
في مرحمة ما بعد الثورة ،وابداء تخوفيا مف حسـ الصراع لصالح سيطرة اإلسالمييف عمى
السمطة.
 .3فقداف الدور اإلقميمي الذي لعبتو األنظمة السابقة المتساقطة ،باعتبارىا أكبر أصدقائيا،
وخسارة التوازنات الدقيقة التي قادتيا في منطقة الشرؽ األوسط ،وصبت في النياية لمصمحتيا.
 .4تضييؽ اليامش اإلقميمي الذي تتحرؾ فيو السياسة اإلسرائيمية ،مع توقعات بنشوء
حكومات إسالمية معادية في بعض الدوؿ ،يكوف لمرأي العاـ الشعبي دور أكبر في تشكيؿ
سياساتيا.
30
شر إلسرائيؿ،
أىاروف زئيفي فركش ،رئيس شعبة األبحاث في االستخبارات العسكرية األسبؽ ،الربيع العربي ٌ
 ،2112/9/27عمى الرابط التاليhttp://ashehab.blogspot.com/2011/09/blog-post_9492.html :
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 .5الخوؼ مف التحوؿ التدريجي لمصر ،لتصبح دولة إقميمية قوية عمى الطراز التركي ،مما
يضع "إسرائيؿ" في مواجية محور إقميمي يضـ إيراف ،وتركيا ،ومصر ،وجميعيا يحمؿ حكاميا
أفكا اًر أيديولوجية إسالمية مناىضة لػ"إسرائيؿ".
 .6الخوؼ مف قياـ انتفاضة فمسطينية ثالثة ،عمى غرار االنتفاضتيف األولى والثانية ،مع
اكتساب زخـ جديد مف الثورات العربية ،ومواكبة إعالمية كبيرة توفرىا الفضائيات ،لـ توجد
سابقاً.31
ولذلؾ كاف وصؼ محافؿ سياسية ودبموماسية إسرائيمية لمربيع العربي عمى أنو "زلزاؿ" ييدد
بإسقاط األنظمة التي حكمت عمى مدى عقود ،ومف شأنو أف ييدد استقرار المنطقة بأكمميا ،ولئف
بدأت االضطرابات في العالـ العربي باسـ الحداثة والديمقراطية ،لكنيا سرعاف ما تصاعدت إلى
انتفاضات واسعة النطاؽ ،ومف زعزعة االستقرار في المنطقة ،وبشكؿ متزايد ،وأدت نياية األمر
لتمكيف األنظمة اإلسالمية.
ولذلؾ لـ يكف عبثياً أو اعتباطياً تزايد التحذيرات مف انتشار الجو الديني اإلسالمي في
المنطقة العربية ،ألنو يبعدىا عف "إسرائيؿ" أكثر ،في ضوء تراجع عدد الممثميات اإلسرائيمية في
الدوؿ العربية ،وقطع ما توصؼ بػ"مسيرة تغريب" دوؿ كثيرة ،ليحؿ محميا "الجالبيب السوداء"،
وعاد القرآف ليكوف "كتاب الكتب" يسير كؿ شيء ،ال سيما في ظؿ تحطـ "المحور المعتدؿ"
الموالي ألمريكا مف البمداف ،كأحجار الدومينو.32
الخاتمة:
حفمت العش ارت مف أياـ العمؿ والندوات السياسية التي عقدت في "إسرائيؿ" ،بجممة مف
السيناريوىات المتوقعة لصعود اإلسالمييف في بمداف الربيع العربي ،وجاءت عمى النحو التالي:
 .1تسارع األسممة :حيث سينجح اإلسالميوف بصياغة دساتير جديدة تجعؿ الشريعة مصدر
التشريع الرئيس ،والنظاـ السياسي سيتحوؿ إلى برلماني ،وينزع القوة مف يد الرئيس المستقبمي
وقادة الجيش ،وسف قوانيف إسالمية في المراحؿ األولى ،بحيث يدخؿ اإلسالـ في كؿ مجاالت
الحياة ،وىذا احتماؿ عالي.
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 .2ذوبان االنجاز :مف خالؿ اتخاذ القوى العسكرية واالقتصادية في الدوؿ العربية ،التي
تخشى أكثر مف أي شيء آخر صعود اإلسالمييف ،لسمسمة مف الخطوات السياسية لممس بقوتيـ،
وتحاوؿ دؽ إسفيف بيف السمفييف واإلخواف المسمميف ،لتجعؿ إنجاز القوى اإلسالمية أم اًر عقيماً،
وال يبقى أماـ اإلخواف ،الذيف ال يرغبوف في الدخوؿ بمواجية ،سوى المساومة عمى السيطرة في
السمطة التشريعية ،وىو احتماؿ متوسط.
 .3الوضع الراهن :بحيث يفوز اإلسالميوف في االنتخابات ،لكنيـ يحافظوف عمى طبيعة
البمداف العربية ،وال يخمطوف بيف الديف والدولة ،بالرغـ مف تغمغؿ الديف عمى نحو أعمؽ،
ويحرصوف عمى عدـ تجاوز الخطوط الحمراء كي ال يصطدموا بالجيش ،ما يعني أف الديمقراطية
تتثبت ،واالنتخابات تجرى كؿ بضع سنوات بشكؿ سميـ ،وىو احتماؿ منخفض.
 .4حرب أهمية :فبعد أف يفشؿ الجيش في محاوالتو صد صعود اإلسالمييف لمحكـ ،يعمف
إلغاء االنتخابات ،كما حصؿ في الجزائر ،واإلخواف يخرجوف لمشوارع ،ليقمعيـ الجيش بعنؼ،
الذي يتعاظـ ،مما يؤدي النشقاؽ في صفوفو ،وفي نياية المطاؼ حرب أىمية ،وىو احتماؿ
مستبعد.
وىكذا ،أظيرت الدراسة أنو ال يمكف وصؼ حسرة "إسرائيؿ" عمى مغادرة أصدقاء مخمصيف ليا
عروش الحكـ العربية ،وقرب زواؿ آخريف ،مقابؿ تولي أعدائيا اإلسالمييف لسدة الحكـ ،ورغـ
أنيا تتشدؽ بالديمقراطية ،إال أنيا تخاؼ منيا ،ومف نتائجيا العكسية بيف الشعوب العربية ،التي
لو أدت النتخابات حقيقية عمى موقؼ سياسي ،ستكوف فيو بالتأكيد أوؿ الخاسريف ،وىو ما أثبتتو
الثورات العربية في العاميف األخيريف ،بقدوـ الحركات اإلسالمية بصورة جماعية إلى منابر
البرلمانات ومجالس الشعب والمقاعد الو ازرية.
كما أكدت الصفحات السابقة حقيقة مخاوؼ الموقؼ اإلسرائيمي مف تعاظـ "كرة الثمج
اإلسالمية" رويداً رويداً ،وتغير األنظمة العربية المقربة منيا ،مما سيسفر عنو تغير جذري في
الموقؼ اإلقميمي ،ألنو لف يكوف بوسع األنظمة الجديدة تجاىؿ مشاعر جماىيرىا فيما يتصؿ
بالعالقة مع تؿ أبيب ،حتى الدوؿ التي قد ال تتغير أنظمتيا بالكامؿ العتبارات معينة ،ستضطر
لتغيير موقفيا مف القضية الفمسطينية ،والصراع العربي اإلسرائيمي.
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