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ّ
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عربي�� ٍة حاكم ٍة مس��تب ّد ٍة وفاس��د ٍة ،تحتدم الرصاع��ات بينها ،وتفتقر
اإلسرائيلي
عوامل االهتمام
ّ
ش��عوبها إىل إرادتها الوطنية ،فتقمع مواطنيها وتحرمهم من أبس��ط
العربي ومنطلقاته
بالربيع
ّ
حقوقه��م وتحرم مجتمعاتها من التط�� ّور  -يف املزيد من تعزيز مكانة
ش��ديد إليه إرسائيل وس��طوتها يف املنطقة ،وال سيّام أ ّن الغالبية العظمى من هذه
ٍ
منذ انطالق الربيع العر ّيب ،ما انفكّت إرسائيل تنظر بقلقٍ
وإىل الواقع الس��يايس الجديد الذي تشكّل وال يزال يتشكّل ،من جراء األنظمة املس��تب ّدة كانت خاضع ًة لألجن��دة اإلرسائيل ّية  -األمريكية يف
ّ
ّ
الث��ورات العربيّ��ة .فإرسائيل تهتّم اهتام ًما كب ًريا مب��ا يجري يف الوطن املنطقة.
الع��ر ّيب وال س��يّام يف الدول املج��اورة لها ،العتقاده��ا أ ّن ما يجري يف
الدول العرب ّية يؤث ّر بصور ٍة مبارش ٍة وغري مبارش ٍة يف مكانتها ودورها يف
القومي وسياس��اتها العدوانية تجاه العرب وقضاياهم
املنطقة وأمنها
ّ
خاص��ة .فإرسائيل التي
بص��ور ٍة عا ّم ٍة والش��عب
الفلس��طيني بصور ٍة ّ
ّ
الفلسطيني ،ث ّم
أقامت وجودها يف عام  1948عىل حس��اب الش��عب
ّ
استكملت احتالل باقي األرايض الفلس��طينية وأر ٍ
اض عربية أخرى يف
عام  ، 1967ال تع ّد نفسها دول ًة عاديّ ًة مثل باقي الدول يف املنطقة من
اإلقليمي وتعزيزها مكانتها
توسعها
حيث الدور واملكانة .ويف س��ياق ّ
ّ
ودورها دول ًة مهيمن ًة ومهابةً ،وذات نفو ٍذ واس��عٍ يف املنطقة ،خاضت
وع�لى الرغم من الصدمة املفاجئة األ ّولية من اندالع الثورات العربيّة،
أي دول ٍة أخرى يف
إرسائيل حروبًا منذ عام  1948وحتّى اليوم أكرثَ من ّ
تعتد فقط عىل الدول العربي��ة املجاورة لها ،وإنمّ ا اعتدت فإنّه رسعان ما احتلّت هذه الثورات وتط ّوراتها والتغريات اإلسرتاتيجية
الع��امل ،ومل ِ
ّ
ً
ً
ستي
املؤس
يف
يل
ائي
رس
اإل
ار
ر
الق
صانعي
عند
ة
م
مه
ة
مكان
أحدثتها
التي
ّ
ّ نْ
ّ
أيضً ا عىل ع��د ٍد كبري من الدول العرب ّية األخرى التي تبعد عنها مئات
واملؤسسات األكادميية
مفاعالت نوويةً ،السياس��ية والعس��كرية ولدى مراكز األبحاث
ّ
ٍ
األميال .وهي الدولة الوحي��دة يف العامل التي د ّمرت
املتأصلة
إذ د ّم��رت
مفاعلي نوويّني؛ أحده�ما يف العراق يف عام  ،1981واآلخر ووسائل اإلعالم اإلرسائيليّة .وانطالقًا من املفاهيم والفرضيات ّ
نْ
يف س��ورية يف عام  ،2007وذلك يف س��ياق إرصارها عىل االس��تمرار يف يف الثقاف��ة السياس��ية اإلرسائيل ّية ،ويف مق ّدمتها الع��داء للدميقراطية
احتكار السالح
النووي يف املنطقة(((؛ فإسرتاتيجية إرس َ
ّ
ائيل تجاه الدول يف الدول العرب ّي��ة والعداء للوحدة العرب ّية والعمل العر ّيب املش�َت�رَ ك،
العربيّ��ة تعتمد عىل منطلقات الق ّوة والحرب والردع وموازين القوى .ناصب��ت إرسائيل الثور ِ
ات العربيّ َة العدا َء منذ بدايتها واتّخذت ض ّدها
واستندت إرسائيل يف إدارة رصاعها مع الدول العرب ّية إىل عوامل ق ّوتها موقفًا واض ًحا وض ّد أهدافها املطالِبة بإسقاط أنظمة االستبداد والفساد
ائيل من أ ْن متس
قلق يف إرس َ
األساسية وضعف الدول العرب ّية .وهناك ٌ
ّ وإقام��ة أنظم�� ٍة دميقراطي�� ٍة تحرتم حق��وق املواطن وت ُقي��م العدالة
الث��ورات العربيّة ،عىل املديني املتوس��ط والبعيد بجوانب من عوامل
االجتامعي��ة .وع�ّب�رّ ت إرسائيل عن مواقفها ه��ذه عل ًنا عرب ترصيحات
ق ّوتها م��ن ناحي ٍة ،وتنهي عوامل ضعف الدول العربيّة أو تقلّصها من
املؤسس��ة األمنيّة ،ومن خالل تحليالت
ناحي ٍة أخرى .وتكمن أه ّم العوامل األساسية لق ّوة إرسائيل يف :عالقاتها رئيس الحكومة والوزراء وقادة ّ
املؤسس��ات األكادميية ومراكز األبحاث ووس��ائل اإلعالم اإلرسائيل ّية(((.
ّ
العسكري يف األسلحة
الخاصة مع الواليات املتّحدة األمريكية ،وتف ّوقها
ّ
ّ
النووي يف وش��كّكت إرسائيل يف قوى التغيري يف الوطن الع��ر ّيب ويف أصالتها ويف
التقليدية عىل جمي��ع الدول العربيّة ،واحتكارها الس�لاح
ّ
االقتصادي املتط ّور ،وامتالكها إرادة سياسية مو ّحدة
املنطقة ،ووضعها
ّ
اطي قائمٍ عىل مس��ل ٍ
ّامت
القومي يف ّ
يف قضايا األم��ن
ظل نظامٍ دميقر ّ
ّ
أمنيّ�� ٍة وأيديولوجي�� ٍة عنرصيّ ٍة معادي�� ٍة للعرب .وم�� ْن ناحي ٍة أخرى،
س��اهمت عوامل ضعف الدول العرب ّي��ة  -ويف مق ّدمتها وجود أنظم ٍة

    1للمزيد عن تدمري إرسائيل لهذين املفاعلني راجع :يويس ملامن ودان رفيف ،حروب الظالل
 -ملحموت هاتسلليم ( -تل أبيب :ميسكال ويديعوت أحرونوت ،)2012 ،ص.473 - 451

    2ملزيد من التفصيالت بشأن املوقف اإلرسائييل املعادي للوحدة وللثورات وللدميقراطية يف
الوطن العريب ،انظر دراسة :محمود محارب" ،إرسائيل والثورة املرصية"( ،الدوحة :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات).2011 / 4 / 21 ،
http://dohainstitute.org/release/0e05903f-117f-4759-b44a-a4b287223c13
وانظر كذلك :عوفر شيلح" ،الدميقراطية ليست للعرب" ،معاريف،2011 / 2 / 1 ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/733.html
و :حجاي العاد" ،هؤالء ليسوا ناضجني بعد للدميقراطية" ،معاريف.2011 / 1 / 30 ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/220.html
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(((
قناعاته��ا ويف األهداف التي تناضل من أجله��ا  ،ودافعت يف الوقت سقوط العديد من أنظمة االستبداد
نفس��ه عن أنظمة الفس��اد واالس��تبداد العربيّة ،وال س��يّام تلك التي
مثّل س��قوط العديد من أنظمة االستبداد والفساد ،ويف مق ّدمتها نظام
ومتس��كت بأفكا ٍر عنرصية م ّدعي ًة
ص ّنفته��ا يف خانة "الدول املعتدلة"ّ ،
مبارك ،خسار ًة إسرتاتيجي ًة إلرسائيل .فقد كانت هذه األنظمة خاضع ًة
اطي ال يالئم العرب وأ ّن أنظمة الحكم املطلق
أ ّن نظام الحكم الدميقر ّ
بص��ور ٍة عا ّم�� ٍة لألجندة اإلرسائيل ّي��ة  -األمريكية يف املنطقة ،وتس��اهم
هي املالمئة لهم.
بص��ور ٍة مبارش ٍة وغري مبارش ٍة يف تعزيز عوامل ق ّوة إرسائيل من ناحي ٍة،
وانس��جا ًما مع هذه القيم واألحكام ،أعربت إرسائيل من خالل قادتها ويف إضعاف عوامل ق ّوة الدول العرب ّية من ناحي ٍة أخرى .وسنتط ّرق إىل
ّ
ومؤسس��اتها املختلفة ،عن إعجابها بإتقان أنظمة االس��تبداد والفساد نظام مبارك بتفصيلٍ أك َرث بهذا الشأن الحقًا.
العرب ّية قمع الش��عوب العرب ّية ونجاحه��ا يف فرض أنظمة حكمٍ قويّ ٍة
ومس��تق ّر ٍة ،إدراكًا منها أ ّن أنظمة االستبداد القويّة يف قمعها لشعوبها إقامة أنظمة ديمقراطية
خاصة يف مواجهة العد ّو الخارجي.
تنتج دولاً ضعيفةًّ ،
في العديد من الدول العربيّة

إ ّن التغ�يرات اإلس�تراتيجية يف الوط��ن العر ّيب الناجمة ع��ن الثورات
تكتمل معاملها بع��د .وتتابع
ْ
العرب ّي��ة ،ال ت��زال تجري وتتفاع��ل ،ومل
إرسائي��ل هذه التغريات بقلقٍ كبريٍ ،وهي ت��درك محدودية تأثريها يف
عملي��ة التغيري التي تجري ويف التط�� ّورات الناجمة عنها .وعىل الرغم
من ذلك ،فإ ّن إرسائيل تس��عى بقدر استطاعتها إىل التقليل من آثارها
الس��لبية عليها وع�لى مكانتها ودورها يف املنطقة .وس��نعالج يف هذه
الدراس��ة املواق��ف اإلرسائيل ّية من هذه التغريات الجيوس�تراتيجية يف
الوطن العر ّيب املرتبطة بالربيع العر ّيب ،والتي يأيت يف مق ّدمتها س��قوط
العديد من أنظمة االس��تبداد ،وإقامة أنظم ٍة دميقراطي ٍة يف العديد من
الدول العرب ّي��ة ،وتراجع نفوذ الواليات املتّح��دة يف املنطقة العرب ّية،
والعالق��ات اإلرسائيل ّية  -األمريكية ،واألس��لحة غ�ير التقليدية ،والعزلة
اإلرسائيل ّية يف ضوء الربيع العر ّيب ،والعالقات اإلرسائيل ّية  -املرصيّة بعد
ثورة  25يناير واملوقف اإلرسائييل من سيناريوهات الثورة يف سورية.

تقف إرسائيل منذ إنشائها وحتّى اليوم ض ّد إقامة أنظم ٍة دميقراطي ٍة يف
الدول العرب ّية ،فهي ترى يف ذلك تهدي ًدا لها ولسياس��اتها تجاه العرب؛
إذ يس��اهم مساهم ًة أساس��ي ًة يف فتح املجال أمام الش��عوب العرب ّية
للتط ّور والتق�� ّدم بح ّري ٍة يف مختلف الصع��د االقتصادية واالجتامعية
والسياس��ية والعس��كرية ،ويق��ود إىل تقلي��ص الفجوة بني الش��عب
وقيادته املنتخبة دميقراط ًّيا بخصوص املواقف من إرسائيل وسياس��اتها
العدواني��ة ض ّد الش��عوب العرب ّية ،مماّ يؤ ّدي إىل تغيري اإلس�تراتيجية
العرب ّية تجاه إرسائيل من سياس��ة الخنوع والخضوع لها إىل سياس��ة
مواجهتها ومقاومتها .كام أ ّن إقامة أنظم ٍة دميقراطي ٍة يف الدول العرب ّية
ترك أيضً ��ا ،قد تقود إىل
تحم��ل بني ثناياها تعزيز العمل العر ّيب املش� َ
تحقي��ق الوحدة العرب ّية التي تقف إرسائي��ل ض ّدها وترى فيها خط ًرا
عليه��ا وعىل سياس��اتها العدوان ّية تجاه العرب .والع��داء للدميقراطية
والوحدة العرب ّي نْتي قدي ٌم
وعميق ومتج ّذ ٌر يف الفكر والثقافة السياسية
ٌ
األمنية اإلرسائيل ّية ،وال يزال س��ائ ًدا يف إرسائيل حتّى اليوم .وقد أعرب
مؤسس إرسائيل وواضع نظريتها األمن ّية عن خشيته
دافيد بن غوريون ّ
يؤس��س العرب أنظم�� ًة دميقراطي ًة ويحقّقوا وحدتهم
من إمكان ّية أ ْن ّ
السياسية ،واعتقد أ ّن ذلك يه ّدد وجود إرسائيل؛ فقد كتب بن غوريون
يف يوميات��ه يف عام  1949أ ّن العرب يس��ع ْون إىل تحقيق الدميقراطية
يرا إىل أنّهم يتجاهل��ون املعوقات الداخلية
والوحدة السياس��ية ،مش� ً
والخارجية والزم��ن املطلوب لوحدتهم ،واس��تخلص مدى خطر ذلك
عىل إرسائيل قائلاً " :يا ويلنا يا ويلنا إذا مل نعرف اس��تغالل هذا الزمن
ولنحتل مكان ًة يف العامل قبل أ ْن يحقّق العرب هدف ْيها"(((.
ّ
ل َنكبرُ

    3انظر مثال إىل آرش س��ارس" ،التقليد والحداثة يف الربيع العريب" ،عدكان إرستاتيجي ،املجلد
 ،15العدد( ،1نيسان  /أبريل .)2012

    4دافي��د بن غوري��ون ،يوميات حرب  -يومان ملحامه  ،-الطبع��ة الثالثة (تل-أبيب :وزارة
الدفاع ،)1982 ،ص .964
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السياسي
تصاعد ق ّوة اإلسالم
ّ
ووصوله إلى الحكم
السيايس وتضاعف
هناك اتّفاق يف إرسائيل عىل أ ّن ازدياد ق ّوة اإلس�لام
ّ
ش��عبيته وصعوده إىل س�� ّدة الحكم يف العديد من الدول العربيّة من
ج ّراء الثورات العرب ّية ،ميثّل تهدي ًدا إلرسائيل ولسياساتها تجاه القض ّية
يل .ومام يزيد القلق اإلرسائييل
الفلس��طينية والرصاع العر ّيب -اإلرسائي ّ
الس��يايس إىل الحكم من
من هذا التهديد هو وصول أحزاب اإلس�لام
ّ
اطي الناجمة
خالل صناديق االقرتاع ويف س��ياق عملية البن��اء الدميقر ّ
عن الثورات العرب ّية .وتعود الخش��ية من ازدياد ق ّوة اإلسالم السيايس
ووصوله إىل الحكم إىل األسباب التالية(((:

تدهور عالق��ات إرسائيل مع مرص وتركيا وييسء إىل عالقاتها مع
الواليات املتّحدة(((.

•إ ّن تح ّول املنطقة العرب ّية والرشق األوسط أيضً ا ،إىل معقلٍ لإلسالم
الس��يايس الراديكا ّيل املس��تند إىل ٍ
ش��عبي مت ٍني يف مختلف
تأييد
ّ
أنح��اء الرشق األوس��ط ،يضع ح�� ًّدا ألطامع إرسائي��ل يف تطبيع
ٍ
عالقات إس�تراتيجي ٍة قويّ ٍة
عالقاتها مع الدول العربيّة ،ويف إقامة
مع دو ٍل محوري ٍة يف املنطقة كالعالقات التي أقامتها إرسائيل مع
مرص مبارك ومع تركيا يف العقد الذي سبق وصول حزب العدالة
والتنمية إىل س ّدة الحكم فيها يف عام .2002

الس��يايس إىل الحكم يف مرص ،يح ّد من "الحرية"
•وصول اإلس�لام
ّ
التي كان��ت تتمتّع بها إرسائي��ل يف االعتداء عىل الفلس��طين ّيني
يف قط��اع غ ّزة .فم��ن أجل الحفاظ عىل العالق��ات مع مرص ولو
يف ح ّده��ا األدىن ،فإ ّن إرسائيل مرغم ٌة عىل اتّباع سياس��ة "ضبط
حرب أو عدوانٍ كبريٍ ولف�تر ٍة زمنية طويلة.
النفس" وعدم ش�� ّن ٍ
فأي حرب أو عدوان واسع عىل غ ّزة ،ولفرتة طويلة ،قد يؤ ّدي إىل
ّ

تراجع نفوذ الواليات المتحدة
في المنطقة العربيّة
املختصني والقادة اإلرسائيل ّيني عىل أ ّن
هناك ش��به إجامع بني الباحثني
ّ
النف��وذ األم�يريكّ يف املنطقة العربيّة قد تراجع بص��ور ٍة ملحوظ ٍة بعد
انطالق الثورات العرب ّية .ويعيدون سبب هذا الرتاجع إىل جملة أسباب
تتص ّدرها الثورات العربيّة وموقف الواليات املتّحدة منها وتعاملها مع
املختصون والقادة اإلرسائيل ّيون اإلدارة األمريكية
تط ّور أحداثها .وينتقد
ّ
بش�� ّد ٍة ألنّها تخلّت عن نظا َمي االس��تبداد والفس��اد يف تونس ومرص
برسعة ،ومل تس��مح لهام باستعامل الق ّوة املالمئة للبطش باملتظاهرين
إلنه��اء هذي��ن الثورتني ،وألنّها أيّدت تأس��يس نظام�ين دميوقراطيني
ٍ
الس��يايس؛ وهو ما ألحق
عالقات مع حركات اإلس�لام
فيهام ،وأقامت
ّ
رض ًرا إسرتاتيجيًّا باملصالح األمريكية بحسب املحلّلني اإلرسائيليّني .ومن
املختصني واملس��ؤولني اإلرسائيليني يربط��ون ربطًا وثيقًا
املالح��ظ أ ّن
ّ
بني املصالح األمريكية واإلرسائيلية واس��تمرار أنظمة حكم االس��تبداد
والفس��اد يف الدول العرب ّية ،ليس مع تلك األنظمة التي سقطت فقط،
وإنمّ ��ا مع تلك التي ال تزال تحكم أيضً ا؛ إذ يؤكّد ميخائيل ميلش��تاين
أ ّن تخ�ّل�يّ الوالي��ات املتحدة عن نظا َمي بن عيل ومب��ارك "أث ّر يف ثقة
حلفاء أمريكا يف املنطقة ،بأنفسهم ويف ثقتهم بالواليات املتّحدة كركيز ٍة
ٍ
تهديدات خارجية كالتهديد اإليرا ّين،
إس�تراتيجية لهم ليس فقط ض ّد
وإنمّ ا أيضً ا ض ّد التح ّديات والتهديدات الداخلية"(((.

املختصني واملس��ؤولني اإلرسائيل ّيني عن خطر وصول اإلس�لام السيايس إىل
    5تحدث الكثري من
ّ
س��دّة الحكم بعد الثورات العربية ،انظر مثلاً  :داين روتش��يلد" ،تقييم هرتسليا  :2012إرسائيل
يف عني العواصف" ،مؤمتر هرتس��ليا الثاين عرش ،ش��باط  /فرباير  .2012وانظر كذلك إىل :أفرايم
عنب��ار" ،التقلبات يف الع��امل العريب وأمن إرسائي��ل القومي" ،مركز بيغن -الس��ادات لألبحاث
اإلسرتاتيجية يف جامعة بار إيالن ،نيسان  /أبريل .2012

    6رون طريه" ،اهتزاز احتياط إرسائيل اإلسرتاتيجي" ،عدكان إرستاتيجي ،معهد دراسات األمن
القومي ،املجلد  ،14العدد ( ،3ترشين األول  /أكتوبر .)2011
    7ميخائيل ميلش��تاين" ،رشق أوس��ط جديد قديم :الهزة يف الرشق األوسط وانعكاساتها عىل
إرسائيل" ،عدكان إرستاتيجي ،املجلد  ،14العدد ( ،1نيسان  /أبريل .)2011

ٍ
عالقات إيجابية مع
•إقام��ة الواليات املتحدة وحلفائها األوروب ّيني
وخاص ًة مع اإلخوان املسلمني ،وهو ما
أحزاب اإلس�لام
الس��يايس ّ
ّ
قد تكون له آثا ٌر س��لبي ٌة عىل سياس��ات أم�يركا يف املنطقة وعىل
عالقاتها مع إرسائيل.
•احتفاظ األحزاب اإلس�لامية السياس��ية بعد وصولها إىل الحكم،
مبرشوعها املع��ادي إلرسائيل ولسياس��اتها يف املنطقة ،حتّى وإن
اتّبعت هذه األحزاب سياس ًة براغامتية.

دراسات
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العربي
إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية في الوطن
ّ

ويث�ير تراج��ع نفوذ الواليات املتّح��دة يف املنطقة قل��ق إرسائيل ،أل ّن
األس��ايس له��ا ،والتي ال يزال
الوالي��ات املتّحدة هي الحليف والداعم
ّ
مصريه��ا ودورها ومكانته��ا يف املنطقة يرتبط ارتباطً��ا وطي ًدا مبكانة
الواليات املتّحدة ونفوذها يف املنطقة والعامل ،وبعالقتها بها.

العربي
الربيع
ّ
والعالقات اإلسرائيلية األميركية
اهت ّم الباحثون واملسؤولون اإلرسائيليّون مبوضوع أثر الربيع العر ّيب يف
طبيع��ة العالقات اإلرسائيل ّية  -األمريكي��ة .ويظهر من كتابات الباحثني
املختصني اإلرسائيليّني وجود قلقٍ وخشي ٍة يف إرسائيل من إمكانية تأثري
ّ
الثورات العرب ّية ونتائجه��ا يف طبيعة العالقات اإلرسائيل ّية  -األمريكية،
ويف املوق��ف والفعل األمريكيّني تجاه سياس��ات إرسائيل وخطواتها يف
املنطقة ،والتي تخالف السياسة األمريك ّية أو ال تتامىش معها.

وقد كان داين روتشيلد أك َرث وضو ًحا يف رؤية املخاطر التي ته ّدد العالقات
األمريكية-اإلرسائيليّة يف أعقاب الربيع العر ّيب .وأش��ار داين روتشيلد إىل
أنّه كان من املفرتض أ ْن تظه��ر إرسائيل بعد الثورات العربيّة بوصفها
حليف مس��تق ّر ودائ�� ٌم ،ولكن حدث
ذخ ًرا إس�تراتيج ًّيا ألم�يركا ألنّها ٌ
ائيل وسياساتها
عكس ذلك متا ًما؛ إذ باتت اإلدارة األمريكية ترى أ ّن إرس َ
ومامرس��تها يف املنطقة ،يف ضوء الربيع العر ّيب ،متثّل عبئًا عىل السياسة
األمريكية يف املنطقة .وأكّد روتش��يلد أ ّن هناك حوا ًرا إسرتاتيج ًيا نقديًا
اطي،
يدور يف مراكز األبحاث األمريكية املحسوبة عىل املعسكر الدميقر ّ
ويف الصحافة الليربالية إثر الثورات العربيّة ،ض ّد السياسات واملامرسات
اإلرسائيل ّية يف املنطقة ،يش��به الحوار النقدي ال��ذي تتب ّناه النخب يف
لب
أوروبا تجاه إرسائيل ،والذي يؤكّد عىل أ ّن القضية الفلسطينية هي ّ
الرصاع يف الرشق األوسط ،وأ ّن املواقف اإلرسائيليّة هي السبب يف عدم
حل لهذه القضية املركزية(((.
التوصل إىل ّ

أكّد أفرايم عنبار مدير مركز بيغن  -السادات لألبحاث اإلسرتاتيجية يف
جامعة بار إيالن يف دراس�� ٍة له ،أ ّن األمن والردع اإلرسائيل ّيني يعتمدان
عوامل مه ّم�� ٍة يتص ّدرها الت��زام أمريكا بأمن إرسائيل وس�لامتها
َ
ع�لى
واس��تعدادها أل ْن ت ُه ّب لتقديم املس��اعدات العس��كرية واالقتصادية
والسياس��ية والدبلوماس��ية عندما تقتيض الرضورة .وأضاف أ ّن هناك
قلقًا يف إرسائيل بش��أن عدم التزام أمريكا يف تقديم هذه املس��اعدات
يل ومكانتها ودورها يف املنطقة دون رشوط.
الرضورية لل��ردع اإلرسائي ّ
إذ إ ّن التجرب��ة أظه��رت أ ّن اإلدارة األمريكية خ ّيب��ت آمال العديد من
أمس الحاجة إىل مس��اعدتها.
حلفائها وتخلّ��ت عنهم عندما كانوا يف ّ
إىل جانب ذلك هناك خش��ي ٌة م ْن أ ْن تح ّد اإلدارة األمريكية من "حرية"
ٍ
بعمليات عس��كري ٍة كبرية يف املنطقة ،أو
بحرب أو
إرسائي��ل يف القيام ٍ
ٍ
بخطوات ال تتامىش مع السياس��ة األمريكية ،وأنّها إذا قامت بذلك دون
املوافقة األمريكية فإنّها ستلحق رض ًرا كب ًريا بعالقات إرسائيل مع أمريكا.
تحتل أهمي ًة
وذكّر عنبار بأ ّن هذه الحس��ابات ليس��ت جديد ًة ولك ّنها ّ
كبري ًة يف هذه املرحلة بالذات التي تش��هد تغ�ّي�رّ ٍ
ات مه ّم ًة يف املنطقة
من ج ّراء الثورات العرب ّية .واس��تخلص أ ّن ع�لى إرسائيل أخ َذ الحيطة
الش��ديدة يف عالقاتها مع أمريكا يف الس��نوات القادمة وعليها ألاّ تأخذ
طبيع��ة هذه العالقات معطًى ثابتًا ودامئً��ا يف هذه الظروف املتغرية،
وتحرص بش�� ّد ٍة عىل الحفاظ عىل طبيعة هذه العالقات ونوعيتها مع
بديل لها(((.
أمريكا التي ال َ

أث��ارت الثورات العرب ّية اهتام ًم��ا ملحوظًا يف إرسائيل مبدى تأثري هذه
الثورات يف وضع األس��لحة غري التقليدية يف الدول العرب ّية ،وال س�� ّيام
يف الدول التي حدثت فيها ثوراتٌ  ،ويف السياسة النووية التي ستتبعها
مرص ما بعد الثورة .كانت إرسائيل مرتاح ًة ج ًّدا لسياسة مرص النووية
ظ��ل حكم مبارك ،نتيجة يقينها أنّه ق��د أخذ قرا ًرا صار ًما بألاّ تط ّور
يف ّ
رص مرشو ًعا نوويًّا عس��كريًّا .ولكن الخشية يف إرسائيل أ ْن تتّجه مرص
م ُ
بعد سقوط نظامه ،وبعد أ ْن تستق ّر األوضاع فيها نحو تطوير مرشوع
قلق
يخص األس��لحة الكياموية والبيولوجية ،فقد ظهر ٌ
نووي .أ ّما يف ما ّ
ّ
يف إرسائيل من إمكانية عدم متكّن أجهزة الدولة يف سورية من الحفاظ

    8أفرايم عنبار" ،التقلبات يف العامل العريب وأمن إرسائيل القومي" ،املرجع نفسه.

    9داين روتشيلد" ،تقييم هرتسليا  :2012إرسائيل يف عني العواصف" ،املرجع نفسه.

العربي واألسلحة غير التقليدية
الربيع
ّ
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ائيل يف تحقي��ق أهدافها وجود نظام حكمٍ يف
ع�لى س��يطرتها الكاملة عىل هذه األس��لحة التي تعتق��د إرسائيل أ ّن مبارك .ومماّ س��اعد إرس َ
س��ورية متتلك كميّ ٍ
رص قائمٍ عىل االس��تبداد والفس��اد ويسعى إىل توريث السلطة البنه
رسب م َ
ات كبري ًة ج ًّدا منها .وتخىش إرسائيل من أ ْن يت ّ
جز ٌء من األسلحة الكياموية يف ظل استمرار الرصاع يف سورية إىل حزب كغريه من أنظمة الحكم يف الدول العرب ّية.
الله ،أو بعض املجموعات املس��لّحة التي تقاتل النظام .وترى إرسائيل لقد أث ّر انتصار ثورة  25يناير ،2011وإسقاط نظام االستبداد والفساد
أ ّن ذل��ك يه ّددها تهدي ًدا خط� ً
اتيجي يف املنطقة؛ ووضع أمام إسرتاتيجيتها
يرا؛ إذ تعتق��د أ ّن بإمكانها ردع النظام يف وضع إرس َ
ائيل الجيوسرت ّ
ائيل ،ولك ّنها تجد صعوب ًة
السوري ع ْن استعامل هذه األسلحة ض ّد إرس َ
ّ
رص والدول العرب ّية تح ّد ٍ
يات ومخاط َر جديدةً .فقد فقدت
املعادي��ة مل َ
كب�يرة يف ردع حزب الله واملجموعات املس��لّحة .وق��د يؤ ّدي حصول إرسائي��ل أه ّم حلفائها يف املنطقة يف العقود األخ�يرة ،والذي ق ّدم لها
حزب الله عىل هذه األسلحة الكياموية إىل تأسيس الردع املتبادل بينه
ٍ
خدمات ج ّم ًة وصفها املس��ؤولون اإلرسائيل ّيون بأنّها ال تق ّدر بثمنٍ (.((1
ائيل ،وهذا ما ال تريد إرسائيل حدوثه بتات ًا(.((1
وبني إرس َ
وح��دث تطوران مهماّ ن للغاية كانت إرسائيل تخىش حدوثهام ملا لهام
من تأثري ٍ
ات إس�تراتيجي ٍة عىل مصري م�صر واملنطقة :األ ّول ،الرشوع يف
رص ،وامليض قد ًما يف تعزيزه عىل
اطي يف م َ
إقامة وتأس��يس نظامٍ دميقر ّ
إسرائيل والتغيير في مصر
اطي.
الرغم من الصعوبات التي تواجهها عملية تأسيس النظام الدميقر ّ
ائيل،
السيايس الذي يحمل مرشو ًعا معاديًا إلرس َ
رص وبدورها والثاين ،وصول اإلسالم
اهت ّمت إرسائيل منذ نشوئها وحتّى اليوم اهتام ًما كب ًريا مب َ
ّ
رص عن طريق صناديق االقرتاع.
امله��م يف معادلة الرصاع العر ّيب  -اإلرسائي� ّ
لي وبقدرتها عىل التأثري يف إىل س ّدة الحكم يف م َ
مجم��ل العالقات العرب ّي��ة  -اإلرسائيل ّية ،س��واء يف مرحلة الحرب بني لق��د غ�ّي�رّ ت ث��ورة  25يناير املرصية ،وال س�� ّيام بع��د انتخاب محمد
الدولت�ين أو يف مرحلة ما بعد توقيع ات ّفاقية الس�لام مع مرص يف عام
رئيس��ا ملرص ،طبيع��ة العالقات بني مرص وإرسائي��ل ونوعيتها.
مريس ً
 .1979ويرج��ع ه��ذا االهتامم إىل نْ
عاملي أساس�� ّي نْي ،أ ّولهام ق ّوة مرص ووضع��ت ح�� ًّدا للرشاكة اإلس�تراتيجية بني الدولتني وح�� ّررت اإلرادة
ٍ
ٍ
ٍ
الذاتية بوصفها دول ًة كبري ًة ومتامس��ك ًة وذات طاقات عظيمة كامنة ،الوطنية املرصيّة من تبعيتها لألجندة اإلرسائيليّة  -األمريكية يف املنطقة
تجعلها الدول��ة العرب ّية األقدر عىل الصمود أم��ام إرسائيل والتص ّدي
خاص ٍة .وعىل الرغم من
بصور ٍة عا ّم ٍة ويف القضية الفلس��طينية بصور ٍة ّ
له��ا .وثانيهام ،دور مرص العر ّيب
ّ
واإلقليمي امله ّم ،الذي مكّنها من تب ّوؤ صعوبة أوضاعها االقتصادية ،وصعوبة مرحلة عملية التأس��يس لنظامٍ
صدارة العمل العر ّيب املش َرتك وقيادته فرت ًة طويلةً .وانطالقًا من هاتني
اط��ي وما يرافقها من رص ٍ
اعات داخلي ٍة ش��ديد ٍة ،بدأت مرص يف
دميقر ّ
الحقيقت�ين ،وإدراكًا منها أ ّن م�صر متتلك "مفت��اح" املنطقة العرب ّية اس��تعادة مكانتها ودوره��ا يف املنطقة املتع��ارض واملتناقض مع دور
ٍ
إىل ح�� ّد بعيد ،مل تك��ن إرسائيل ترى أ ّن ات ّفاقي��ة كامب ديفيد أنهت إرسائيل وسياستها العدوانية يف املنطقة .ومن الواضح أ ّن أش ّد ما يقلق
ال�صراع بينها وبني مرص ،وإنمّ ا اعتق��دت أنّه دخل طو ًرا جدي ًدا وات ّخذ إرسائيل هو االت ّجاه اإلس�تراتيجي ال��ذي ات ّخذته وتتّخذه مرص ما بعد
ص��ور ًة جديد ًة مغاير ًة ملا كان عليه .فبعد توقيع اتّفاقية كامب ديفيد الث��ورة يف عالقاتها مع إرسائيل ،ولك��ن دون التقليل من قلق إرسائيل
ّ
متسكت إرسائيل مبنطلقاتها األساسية بشأن الرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
يل بش��أن تأثري الثورة يف نوعية العالقات ب�ين الدولتني يف الوقت الحايل
ٍ
ٍ
واس��تم ّرت يف رصاعها مع م َ
املرصي ما بعد الثورة،
رص عىل جملة واس��عة م��ن القضايا التي وع�لى املدى القريب .فإرسائيل تدرك أ ّن الدور
ّ
ٍ
أحرزت فيها إنجازات مه ّم ًة ملصلحتها ،ويف مق ّدمتها التقليل من مكانة ومدى تأثريه وفعاليت��ه يف قضايا الرصاع والخالف مع إرسائيل ،مرتب ٌط
واإلقليمي ،وتقلي��ص تأثريها يف تط ّور
صر وتهميش دورها الع��ر ّيب
م� َ
ّ
بعوامل كثري ٍة ت��أيت يف مقدمتها قوة مرص الذاتية يف مختلف املجاالت
َ
األح��داث يف املنطقة ،وفرض األجن��دة اإلرسائيل ّية  -األمريكية عليها يف ونوعية عالقاته��ا العرب ّية واإلقليمية والدولي��ة وموازين القوى بينها
ٍ ٍ
ما ّ
يخص قضايا الرصاع األساس��ية يف املنطقة بص��ورة عا ّمة ،والقضية وبني إرسائيل.
خاص ٍة ،وال س��يام يف النصف الثاين من فرتة حكم
الفلس��طينية بصور ٍة ّ
    10انظ��ر :دافيد فريدمان وأفرايم أس��كوالي" ،انعكاس��ات أح��داث الربيع العريب يف مجال
السالح غري التقليدي" ،يف كتاب :يوئيل جوجانسيك ومارك هلر (محرران) ،سنة للربيع العريب:
انعكاسات إقليمية ودولية( ،تل أبيب :معهد أبحاث األمن القومي.)2012 ،

    11للمزيد حول أهمية نظام مبارك إلرسائيل وانفراد إرسائيل يف الدفاع عنه ،انظر :محارب،
"إرسائيل والثورة املرصية" .

دراسات
العربي
إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية في الوطن
ّ

رص ما بعد
وانطالقً��ا من هذا اإلدراك ،أولت إرسائي��ل اهتام ًما كب ًريا مب َ
الث��ورة وبتأثري سياس��اتها يف إرسائي��ل يف املديني القري��ب والبعيد يف
جمل ٍة من القضايا ،ويف مق ّدمتها :طبيعة العالقات الثنائية بني الدولتني
ومستقبل اتّفاقية السالم وتأثري التغريات يف مرص عىل سياسة إرسائيل
تج��اه القضية الفلس��طينية مبلفّاته��ا املختلفة ،ويف مي��زان القوى يف
العس��كري ويف
يل ،ووضع إرسائيل
املنطق��ة ويف األمن
ّ
القومي اإلرسائي ّ
ّ
يل ومدى استعداده إلمكانية املواجهة العسكرية
حجم الجيش اإلرسائي ّ
مع مرص يف حال تدهور العالقات بني الدولتني.
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واملختصني اإلرسائيل ّيني إقدام مرص يف املدى
يس��تبعد معظم الباحثني
ّ
ألس��باب براغامتي ٍة تعود
القريب ع�لى إلغاء ات ّفاقية كام��ب ديفيد،
ٍ
إىل حس��ابات موازين القوى والعالقات م��ع الواليات املتّحدة والدول
االقتصادي.
الغربية ،وإىل انعكاس��ات مثل هذا القرار عىل وضع مرص
ّ
ٍ
وقد أشار أك ُرث من ٍ
عالقات
يل إىل أ ّن الحفاظ عىل
باحث
ٍّ
ومختص إرسائي ٍّ
رص ،وال سيام بالنسبة إىل
ائيل هو أم ٌر
رص وإرس َ
ّ
حيوي مل َ
مستق ّر ٍة بني م َ
ٍ
املرصي
قطاعات مهمة وواس��عة يف االقتصاد
اقتصادها؛ فهناك أربعة
ّ
لها عالق ٌة مبارش ٌة وغري مبارش ٍة باس��تقرار العالقات مع إرسائيل وبعدم
حدوث مواجه ٍة عس��كري ٍة ،وهي :الس��ياحة ،والنف��ط والغاز ،وقناة
السويس ،واملساعدات االقتصادية والعسكرية األمريكية(.((1

ولك ْن ،من املالحظ أ ّن هناك قلقً��ا إرسائيل ًّيا عىل مصري ات ّفاقية كامب
ديفيد عىل املدى البعيد .فقد ه ّز الربيع العر ّيب الكثري من املس��لّامت
التي كانت س��ائد ًة لدى اإلرسائيل ّيني بش��أن م�صر واملنطقة العرب ّية.
وضاع��ف قلق اإلرسائيليّني عىل مص�ير ات ّفاقية كامب ديفيد أ ّن ارتبط
يف املايض مصري ات ّفاقيات الس�لام بني إرسائيل وجريانها بإرادة الحاكم
املختصون اإلرسائيليّون ،لكن ،بعد الربيع العر ّيب ظهر
فقط ،كام يؤكّد
ّ
عامل جدي ٌد ذو تأثريٍ كبري يف هذه االت ّفاقيات وهو الش��ارع العر ّيب أو
ٌ
الرأي العا ّم العر ّيب الذي تح ّرر من نظام االس��تبداد .وهناك خش��ي ٌة يف
العالقات الثنائية
املرصي املرا ِفق لوصول اإلخوان
إرسائيل من أ ْن يقود تأثري الرأي العا ّم
ّ
ومصير اتّفاقية السالم
املس��لمني إىل س�� ّدة الحكم يف م�صر ،وهم الذين يحمل��ون مرشو ًعا
معاديً��ا يف األصل إلرسائيل ،إىل املطالبة الجدية بتعديل ات ّفاق ّية كامب
هناك إجام ٌع يف إرسائيل عىل األهمية القصوى التفاقية السالم مع مرص ديفيد أو إلغائها كلي�� ًة عىل املدى البعيد ،عندما تصبح مرص يف وضعٍ
القومي ووضعها اإلسرتاتيجي يف املنطقة ،وأ ّن
بالنسبة إىل أمن إرسائيل
ّ
قوي يسمح لها بذلك(.((1
ٍّ
عليه��ا بذل أقىص الجهد من أجل الحفاظ عىل هذه االتفاقية .وهناك
لقد كان األمر األه ّم بالنس��بة إىل إرسائيل بشأن اتفاقية كامب ديفيد
وخاص ًة بعد انتخاب محمد
أيضً ا إجام ٌع عىل أ ّن م�صر ما بعد الثورة،
ّ
العس��كري معها ،ومكّنتها طوال
أنّه��ا أخرجت مرص من حلبة الرصاع
ّ
رئيس��ا لها ،قد وضعت ح�� ًّدا لطبيعة العالقات الس��ابقة التي
م��ريس ً
أي مواجه ٍة عس��كري ٍة مع
العق��ود املاضية من افرتاض أنّه ل ْن تحدث ّ
كان��ت قامئة بني إرسائيل ونظام مب��ارك ،وغيرّ ت نوعية هذه العالقات
ٍ
وعمليات
أي حا ٍل من األحوال ،حتّى وإ ْن ش ّنت إرسائيل حربًا
رص يف ّ
م َ
وطبيعتها تغي ًريا كب ًريا .وتحاول إرسائيل استقرا َء مدى تأثري إقامة نظامٍ عسكري ًة واس��ع ًة ض ّد أي طرف عر ّيب .وبنا ًء عىل هذه الفرضية أكّدت
اطي يف مرص ووصول "اإلخوان املس��لمني" إىل س ّدة الحكم فيها،
دميقر ّ
املؤسس��ة العس��كرية اإلرسائيل ّية طوال العقود املاضية أنّه ل ْن تكون
ّ
بواسطة صناديق االقرتاع يف مس��تقبل العالقات املرصية  -اإلرسائيليّة
عىل املدى القريب واملتوس��ط والبعيد .وتحاول أيضً ا اس��تقراء إذا ما     12انظر مثلاً إىل :غيورا آيالند" ،اله ّزة يف الرشق األوسط وأمن إرسائيل" ،عدكان إرستاتيجي،
املجل��د  ،14العدد ( ،2متوز  /يوليو  .)2011وكذلك :يتس��حاق غال" ،املصلحة املرصية تتطلب
كان التغيري يف السياس��ة املرصية سيقترص عىل تغيري نوعية العالقات اس��تقرار العالقات مع إرسائيل" ،تس��ومت هامزراح هاتيخون ،املجل��د ،1العدد  6( ،2آذار /
ظل االلتزام بات ّفاقية كامب ديفيد ،أم أنه سيش��مل املطالبة بإجراء مارس  ،)2011موقع مويش ديان لدراسات الرشق األوسط:
يف ّ
http://www.tau.ac.il/dayancenter/framepub.htm
ٍ
تعديالت فيها ،أم أ ّن مرص س��تعمل عىل إلغ��اء اتفاقية كامب ديفيد
    13للمزي��د انظ��ر :عودي��د عريان" ،مس��تقبل االتفاقيات ب�ين إرسائيل وجاراته��ا" ،عدكان
عىل املديني املتوسط والبعيد.
إرستاتيجي ،املجلد  ،15العدد( ،1نيسان  /أبريل .)2012
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ائيل من ناحي ٍة أخرى .فهي تقوم بتهريب
املرصي من ناحي ٍة ،وض ّد إرس َ
ّ
رسيّني األفارقة
الس�لاح للمقاومة يف قطاع غ ّزة ،وتهريب املهاجرين ال ّ
العسكري
ائيل .أ ّما الجزء اآلخر من املشكلة ،فيعود إىل امللحق
إىل إرس َ
ّ
املرصي يف وسط سيناء
الت ّفاقية كامب ديفيد الذي مينع وجود الجيش
ّ
رمزي فقط ،األم��ر الذي ح ّد من قدرة
وش�مالها ،ويقرصه عىل وجو ٍد ّ
املرصي يف مواجهة املجموعات املسلحة،
الدولة عىل استعامل الجيش
ّ
وال س��يام أ ّن نظام مب��ارك كان يركّز عىل أس��لوب القمع يف مواجهة
املجموعات املسلّحة.

ائيل ما مل يح��دث "تح ّو ٌل
صر وإرس َ
هن��اك مواجه ٌة عس��كري ٌة بني م� َ
إس�تراتيجي" يف مرص( .((1والسؤال األه ّم الذي تحاول إرسائيل اإلجابة
عنه :ه��ل حصل هذا "التحول اإلس�تراتيجي" يف مرص ما بعد الثورة؟
يتّف��ق املحلّل��ون اإلرسائيل ّيون عىل أ ّن "التغيري اإلس�تراتيجي" يف مرص
ٍ
سنوات ،وليس حدث ًا يأيت دفع ًة
تجاه إرسائيل عملي ٌة طويل ٌة تس��تغرق
(((1
واحدةً ،وهو ما يعطي إرسائيل الوقت املالئم لالستعداد له  .وهناك
سؤال آخر تحاول إرسائيل اإلجابة عنه ،هل بدأ فعلاً يف مرص "التحول
اإلسرتاتيجي" الذي مييل عليها إجراء تغيريٍ يف إسرتاتيجيتها العسكرية،
يل ب ًّرا وج ًّوا
وزيادة ميزانيته��ا األمنية ،وزيادة حجم الجي��ش اإلرسائي ّ
املختصني تقلّص نف��وذ الدولة يف س��يناء ،أثناء ثورة  25يناي��ر وبعدها ،وازداد
وبح�� ًرا يف األفراد والعتاد والذخرية؟( ((1ويدع��و العديد من
ّ
اإلرسائيليّني إىل متابعة مس��ألة "التغيري اإلسرتاتيجي" يف مرص وفحصها نش��اط املجموعات املس��لّحة يف مختلف املس��تويات .وقد عارضت
ٍ
العسكري الت ّفاقية كامب ديفيد،
تعديالت عىل امللحق
إرسائيل إجراء
بدقّ ٍة يك تقوم إرسائيل باالستعداد ملواجهته يف الوقت املالئم.
ّ
ات ومع ّد ٍ
أو إدخال الجيش املرصي ما يحتاج إليه من ق ّو ٍ
ات عس��كري ٍة
ملواجه��ة املجموع��ات املس��لّحة ،دون املوافقة اإلرسائيلية الرس��مية
يل ضعيفً��ا وال يتامىش مع
املس��بقة .وقد بدا ه��ذا املوق��ف اإلرسائي ّ
التغيرّ ات يف مرص وال مع املس��تج ّدات يف سيناء التي مل تتوقّع ات ّفاقية
ائيل دأبت عىل الش��كوى من
كامب ديفيد حدوثها ،وال س�� ّيام أ ّن إرس َ
رص مبواجهة املجموعات املسلّحة ومكافحة تهريب السالح
عدم قيام م َ
ٍ
تعديالت
إىل قط��اع غ ّزة .وترفض إرسائيل  -يف الوقت نفس��ه  -إجراء
العس��كري التّفاقية كامب ديفيد مبا يتالءم مع املتطلّبات
عىل امللحق
ّ
وتتمس��ك بأ ْن يكون دخول القوات املرصية
األمنية املرصية الداخلية،
ّ
إىل وس��ط س��يناء وش�مالها محدو ًدا من حيث األفراد والعتاد والفرتة
الزمني��ة .ويبدو أ ّن نوعية هذه العالق��ة كانت تتالءم مع نظام مبارك
ولي��س مع النظام الجديد؛ إذ أدخلت م�صر ما تحتاج إليه من قوات
الوضع في سيناء
املرصي إىل سيناء ملكافحة املجموعات املسلّحة دون استئذان
الجيش
ّ
لكل من مرص وإرسائيل ،وال سيام
يحتل الوضع يف سيناء أهمي ًة كبري ًة ّ
ّ
يل الس��ابق والباحث يف معهد
ّ إرسائي��ل .وقد دعا
الدبلومايس اإلرسائي ّ
ّ
ٍ
رش بني الدولتني ،وتتأث ّر به  -يف الوقت
أنّه يش��كّل خ ّط
االحتكاك املبا ٍ
القومي بجامعة ت��ل أبيب عوديد ع�يران الحكومة
دراس��ات األم��ن
ّ
نفسه  -العالقات الثنائية بينهام وتؤث ّر فيه ،ويكشف أيضً ا القيود التي
ٍ
العس��كري
تعديالت عىل امللحق
اإلرسائيل ّية إىل االس��تجابة إىل إجراء
ّ
فرضتها اتّفاقية كامب ديفيد عىل الس��يادة املرصية يف سيناء .وتواجه
رص ذل��ك ،وإذا "كانت التعديالت
س��نوات مش��كل ًة كبري ًة يف بس��ط نفوذها عىل وسط سيناء الت ّفاقي��ة كامب ديفيد إذا طلبت م ُ
ٍ
رص منذ
م ُ
املطلوبة معقولةً" .فوفقًا لعريان ،إن هدف هذه التعديالت هو متكني
وش�مالها .وتعود هذه املش��كلة جزئ ًّيا إىل سياسة اإلهامل والتهميش
مرص من مواجهة املجموعات املس��لّحة ،ومكافحة تهريب السالح إىل
التي مارس��تها الدولة تحت حكم نظام مبارك ضد مواطنيها يف سيناء،
ائيل .كام
قطاع غزة ،والحفاظ عىل القانون والنظام ،وليس محاربة إرس َ
ومؤسس��اته،
م��ا أ ّدى بجز ٍء كب ٍري منهم إىل إدارة ظهره للنظام
ّ
املرصي ّ
رص ات ّفاقية الس�لام ،يف ظل حكم اإلخوان املس��لمني،
م
ار
ر
إق
إعادة
ن
أ
ّ
َ
ٍ
مسلح ٍة ،تعمل ض ّد النظام
وإىل ظهور
مجموعات كثري ٍة مس��لّح ٍة وغري ّ
وبعد أن تس��تجيب إرسائيل للتعديالت املطلوبة ،لها فوائد سياس��ية
    14آيالند" ،الهزة يف الرشق األوسط وأمن إرسائيل" .
مه ّمة(.((1
    15املرجع السابق.
    16املرجع السابق.

    17عريان" ،مستقبل االتفاقيات بني إرسائيل وجاراتها".

دراسات
العربي
إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية في الوطن
ّ

إسرائيل والثورة السورية
الس��وري ،ومن الثورة الس��ورية
لي من النظام
ّ
كان املوق��ف اإلرسائي� ّ
املطالبة بإس��قاطه ،مركّبً��ا ومع ّق ًدا ،وتتنازعه عوام��ل عديد ٌة مختلف ٌة
ومتضارب�� ٌة يدفع بعضها نحو إس��قاط النظام ،يف ح�ين تدفع عوامل
أخ��رى باتجاه معاكس ،ع�لى خالف املوقف الواض��ح والداعم لنظام
مبارك واملعارض إلسقاطه بش ّد ٍة .وم ْن أه ّم العوامل التي تدفع املوقف
يل باتّجاه تفضيل إسقاط النظام السوري ما ييل:
اإلرسائي ّ
الس��وري مع إي��ران و"حزب الله"
•التحال��ف الذي أقامه النظام
ّ
وبع��ض التنظيامت الفلس��طينية ،والذي أصبح مح��و ًرا مهماًّ يف
يخص
مناهضة السياس��ة اإلرسائيليّة  -األمريكية يف املنطقة يف ما ّ
النووي اإليرا ّين.
وامللف
السوري ،واللبنا ّين،
امللفّات:
والفلسطينيّ ،
ّ
ّ
ّ
السوري سينهي املحور اإليرا ّين
وترى إرسائيل أ ّن س��قوط النظام
ّ
الس��وري املناه��ض لسياس��اتها يف املنطقة ،يف مرحل�� ٍة مه ّم ٍة
ّ
النووي اإليرا ّين ،ويغيرّ طبيعة
امللف
وحساس�� ٍة يف الرصاع بش��أن ّ
ّ
ّ
عالقات س��ورية مع حزب الله؛ ويف��كّك التحالف القائم بينهام،
وهو ما يقود إىل إضعاف حزب الله.
السوري مبوقفه املناهض لرشوط السالم اإلرسائيل ّية
متسك النظام
ّ
• ّ
السوري
ائيل من الجوالن
 األمريكية ،وإرصاره عىل انس��حاب إرس َّ
املحتل إىل حدود الرابع من حزيران  /يونيو .1967
ّ
الس��وري عد ًّوا ،فهناك
و عىل الرغم م ْن أ ّن إرسائيل تتّخذ النظام
ّ
يل بات ّجاه تفضيل بقاء النظام
ُ
عوامل مه ّم ٌة تدفع املوقف اإلرسائي ّ
الس��وري يف الحكم واعتقاد أ ّن هذا الس��يناريو يعد أقل س��و ًءا
ّ
الس��وري يف العقود املاضية،
بالنس��بة إليها .فمن خربتها بالنظام
ّ
ٍ
تفاهامت
والتوصل إىل
تراه عد ًّوا مري ًح��ا ميكن ردعه من ناحي ٍة،
ّ
وبخاصة منذ توقيعه اتّفاقية فصل
مه ّم�� ٍة معه من ناحي ٍة أخرى،
ّ
القوات ووقف إطالق النار مع إرسائيل يف عام  ،1974ومن هذه
األسباب:
الس��وري منذ عام  1974اتّفاقية وقف إطالق النار
•احرتام النظام
ّ
عىل الجبهة السورية ،وعدم سامحه للجيش السوري أو املقاومة
يل يف الجوالن.
بإطالق رصاصة واحدة عىل قوات االحتالل اإلرسائي ّ
التاريخي بأ ّن السالم مع إرسائيل هو
•اتّخاذ النظام السوري القرار
ّ
املحتل
ّ
السوري
خياره اإلسرتاتيجي ،وأ ّن مسألة استعادة الجوالن
ّ
تعالَج بالطرق الس��لمية واملفاوضات غ�ير املبارشة مع إرسائيل،
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وذلك منذ نهاية البحث عن "التوازن اإلس�تراتيجي" مع إرسائيل
وبدء مفاوضات مدريد.

ٍ
ائيل
مفاوض��ات جدي ًة وطويل�� ًة مع إرس َ
الس��وري
•إجراء النظام
ّ
يف تس��عينيات القرن املايض بوس��اط ٍة أمريكي�� ٍة وتركي ٍة ،يف عا َمي
 2007و2008؛ وإبدائ��ه اس��تعداده لتوقي��ع ات ّفاقية س�لامٍ مع
ٍ
عالقات طبيعي ٍة معها يف مختلف املجاالت مقابل
ائيل وإقامة
إرس َ
(((1
املحتل .
ّ
استعادة الجوالن

التوصل إىل
•أثبتت التجربة يف العقود املاضية أ ّن بإمكان إرسائيل ّ
ٍ
الس��وري ،من خالل االت ّصال املبارش
تفاه�مات مه ّم ٍة مع النظام
ّ
به ،عىل أرضية املصالح املش�تركة بش��أن القضاي��ا العرب ّية األكرث
الس��وري
حساس��يةً ،حتّى إ ْن كانت تتناقض مع مواقف النظام
ّ
العلنية الرسمية(.((1
يل تجاه الثورة يف
لق��د أث ّرت العوامل املذكورة يف املوقف اإلرسائي ّ
س��ورية .وقد بدا واض ًحا ،عىل الرغم من خط��اب قادة إرسائيل
اللفظ��ي الذي يتّس��م يف كثريٍ من األحي��ان بالتخ ّبط ،أ ّن املوقف
ّ
لي فضّ ل عدم اس��تجابة النظام الس��وري ملطالب الثورة
اإلرسائي� ّ
الحل
الس��ورية املنادي��ة بالحري��ة والدميقراطية ،واللج��وء إىل ّ
اطي
العس��كري
ّ
القمعي ،أل ّن إرسائيل ت��رى أ ّن إقامة نظامٍ دميقر ّ
ّ
يف س��وري َة متثّل تغي ًريا إسرتاتيجيا فيها له تأثريه امله ّم يف املنطقة،
ويحمل إمكانية النهوض بها وتعزيز قدراتها ومكانتها ودورها يف
املتوس��ط والبعيد ،وهو ما يزيد من قدراتها
املنطقة عىل املديني ّ
يف مواجهة إرسائيل .وقد تفضّ ل إرسائيل إدامة الرصاع يف س��ورية
واستمراره َ
أطول فرت ٍة ممكن ٍة من أجل استنزاف الدولة والشعب
وطريف الرصاع :النظام والثورة.
ٍ
س��يناريوهات ملس��تقبل
املختص��ون اإلرسائيل ّيون ع ّدة
ويطرح
ّ
س��ورية وم��دى تأثري ذل��ك يف إرسائي��ل واملنطق��ة .وأه ّم هذه
السيناريوهات(:((2
    18للمزي��د انظ��ر :أوري س��اغي ،اليد التي تجمدت  -هياد ش��كفآه ( -تل أبيب :مس��كال
ويديعوت أحرونوت.)2011 ،
    19للمزيد من التفصيالت حول هذا املوضوع وحول اجتامع رفعت األس��د (ش��قيق الرئيس
السوري السابق حافظ األسد ورجل سورية القوي يف عقد السبعينيات وبداية الثامنينيات) مع
رسا يف كانون األول  /ديس��مرب  ،1981من أجل التفاهم
وزير الدفاع اإلرسائييل أريئيل ش��ارون ً
بش��أن أهداف الحرب عىل قوات منظمة التحرير الفلس��طينية والحركة الوطنية اللبنانية التي
كان يخطّط لش�� ّنها يف عام  ،1982انظر" :املوقف اإلرسائييل من الثورة السورية ومستجداته"،
تقدي��ر موق��ف( ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراس��ة السياس��ات)  26 ،حزيران  /يونيو
.2012
http://dohainstitute.org/release/79d8a65c-1c6a-4f6a-a547-daf42f0c1c71
    20آيالند" ،الهزة يف الرشق األوسط وأمن إرسائيل".

32
ٍ
جه��د طويلٍ ومري�� ٍر من البطش
•متكّن نظام بش��ار األس��د بعد
ٍ
لس��نوات .ويؤكّ��د غيورا آيالند أ ّن
والقمع ،من البقاء يف الحكم
هناك تأيي ًدا لهذا الس��يناريو يف أروقة متّخذي القرار يف إرسائيل،
أقل السيناريوهات س��و ًء كام ي ّدعي .وإذا بقي بشار األسد
ألنّه ّ
كل جه��ده يف محاولة توطيد حكمه يف
يف الحكم ،فإنّه س��يبذل ّ
الداخ��ل والحصول ع�لى الرشعية الدولي��ة يف الخارج .ويف هذه
الظ��روف فإنّه س��يكون ضعيفًا ج ًّدا ولن يفكّ��ر يف املواجهة مع
إرسائيل ،وقد يخفّف من دعمه لحزب الله.
الس��وري ودخول س��ورية يف حالة من الفوىض
•إس��قاط النظام
ّ
يل .وهذا الس��يناريو سيضعف سورية ويقلّل من
والرصاع الداخ ّ
العس��كري عىل إرسائيل ،ولك ّنه يف الوقت نفسه سيضع
خطرها
ّ
ح ًدا لوقف إطالق النار بني س��ورية وإرسائيل .إذ من املرجح أ ْن
ٍ
بهجامت عىل الجيش اإلرسائييل
تقوم بعض املجموعات املسلّحة
املحتل وتفتح جبه ًة مع إرسائيل تستقطب
ّ
الس��وري
يف الجوالن
ّ
ش��يئًا فش��يئًا املزيد من املجموعات املس��لّحة مستغلّة الفوىض
قوي يف سورية.
وعدم وجود حكمٍ
مركزي ّ
ّ
•وصول اإلس�لام ّيني إىل الس��لطة بواس��طة صناديق االقرتاع بعد
إس��قاط النظ��ام ،ويف هذه الحالة س��تتحالف س��ورية مع تركيا
وستكون أك َرث عدا ًء إلرسائيل.

اطي يتمخّض عنه انتخاب فئات وأحزاب ذات
•إقامة نظامٍ دميقر ّ
س��يايس عا ّم قريب من الغرب .ويف مثل هذه الحالة ،فإنّه
تو ّجه
ّ
األقل ،موقفًا
م��ن املرجح ألاّ يتّخذ الحكم الجديد يف البداية عىل ّ
عدائيًّ��ا تجاه إرسائيل ،من أجل تثبي��ت الحكم .ومن املر ّجح أن
يش�� ّجع وجود هذا النظام الدول الغربية عىل مامرس��ة الضغط
املحتل إىل سورية يف إطار
ّ
الس��وري
عىل إرسائيل إلعادة الجوالن
ّ
(((2
اتّفاقية سالمٍ بني إرسائيل وسورية .

الخاتمة
ه ّز الربيع العر ّيب العديد من الفرضيات واملسلّامت األساسية املخطئة
التي كانت س��ائد ًة يف إرسائيل ول��دى الكثريين يف املنطقة والعامل عن
"طبيعة" اإلنس��ان العر ّيب ،وتق ّبله الخضوع للظل��م والخنوع ألنظمة
    21املرجع نفسه.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

االس��تبداد ،واستقرار حكم أنظمة االس��تبداد والفساد واستمرارها يف
الدول العربيّة .ويف الوقت نفسه ،أظهر الربيع العر ّيب الطاقات الكبرية
الكامنة يف الش��عوب العرب ّي��ة وأعاد التقدير إىل ال��رأي العا ّم العر ّيب
والجامهري العربية يف قدرتها عىل التأثري يف تط ّور األحداث يف املنطقة.
ومن��ذ انطالقها ،أثارت الث��ورات العرب ّية قلقًا عميقً��ا يف إرسائيل ،ملا
عوامل مه ّم�� ٍة مؤث ّرة من ش��أنها  -إذا تحقّقت أو تحقّق
َ
تحمل��ه من
بعضه��ا  -أ ْن ت ُضع��ف عوامل ق ّوة إرسائيل من ناحي�� ٍة ،وتع ّزز عوامل
ق ّوة الدول العربيّة من ناحي ٍة أخرى .فعالو ًة عىل إس��قاط العديد من
أنظمة االستبداد والفساد ،ويف مق ّدمتها خسارة إرسائيل لنظام مبارك -
حقيقي
قلق
حليفها اإلسرتاتيجي األفضل يف العقدين األخريين  -هناك ٌ
ّ
يف إرسائيل من إمكانية نجاح الثورات العرب ّية يف تأسيس أنظمة حكمٍ
دميقراطي ٍة متين ٍة يف الس��نوات القادمة يف العديد من الدول العربيّة،
اب سياس�� ّي ٍة إىل س�� ّدة الحكم
وال س�� ّيام يف مرص؛ ووصول ق ًوى وأحز ٍ
يف الدول العربيّة بواس��طة صناديق االقرتاع ،تحم��ل مرشو ًعا معاديًا
إلرسائيل ولسياس��اتها يف املنطقة وتس��عى إىل تغيري طبيعة العالقات
معها والتص ّدي لها ولسياس��اتها العدوانيّة يف املنطقة تجاه الش��عب
الفلسطيني والدول العرب ّية .وتخىش إرسائيل أ ْن يقود ذلك إىل تعزيز
ّ
العمل العر ّيب املش�ترَك ،وال سيّام يف القضية الفلسطينيّة ،ويساهم يف
تهيئة الظ��روف املالمئة إلعادة الوحدة الوطنية الفلس��طين ّية ،وتب ّني
الدول العربية إسرتاتيجية جديدة تجاه إرسائيل لعزلها إقليميًّا ودوليًّا،
وهو ما قد يؤ ّدي إىل تراجع عالقات إرسائيل مع حلفائها ،إذا استم ّرت
يف سياسة االستيطان يف املناطق الفلسطينيّة املحتلّة والبطش بالشعب
الفلسطيني.
ّ

