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تنبع أهمية كتاب "الربيع العريب ،الدميقراط ّية واألمن :االنعكاسات
املحل ّية والدول ّية" ،ليس من اإلضافة أو الفائدة املعرفيّة والنظريّة
التي يقدمها الكُتاب يف دراسة الثورات العربية ،بل من اعتباره ُيثل
انعكاسا دقيقًا للرؤية اإلرسائيلية للربيع العر ّيب .ومن أجل عدم
ً
االلتباس ،فالكتاب صادر عن دار نرش أكادمي ّية ُمعتمدة دول ًيا ،وهي
دار "راوتليج" للنرش ،و تعد مجموعة املؤلفني من الباحثني املعتربين
يف األكادمي ّية ومراكز البحث اإلرسائيل ّية .ومع ذلك ،فالكتاب ال يقدم
لنا فائدة معرفيّة أو نظريّة سوى أنه يزودنا بتصورات إرسائيل من
خالل باحثيها عن رؤيتها للربيع العريب ،وبخاصة أن أغلبية الباحثني
املشاركني يف الكتاب ينتمون إىل "معهد بيغن سادات لألبحاث" الذي
يعب جي ًدا عن مكنون تصورات الحكومة اإلرسائيل ّية يف الشؤون
ّ
اإلقليميّة واإلسرتاتيجيّة .يعد األمن الخيط الذي يربط بني جميع
فصول الكتاب؛ فالرؤية األمن ّية تسيطر عىل أغلبية مؤلفي الكتاب
يف دراسة الربيع العر ّيب .وتتسم الرؤية األمنيّة بكونها رؤية ضيقة
وقصرية املدى ،وتتجاهل املتغريات االجتامع ّية والسياس ّية والتاريخ ّية
للظاهرة السياس ّية ،وتركز عىل دراسة اللحظة من خالل قطعها عام
فضل عن أن مدى الرؤية
سبقها ،ونزعها من سياقها التاريخي األوسعً ،
األمنية قصري ال يتعدى مدى املنظار الحريب  -العسكري املجرد ،وال
يصل إىل درجة التأمل يف األفق وصريورة التحوالت القامئة .لذلك
يتسم الكتاب الحا ّيل بالرؤية التشاؤمية النابعة من الرتكيز عىل األبعاد
األمنية ،والتشكيك بكل أفق دميقراطي عريب ،مستندة إىل رؤى
استرشاقية ،وبعضها عنرصية ،كام سنوضح خالل الفقرات التالية.
ُؤسس الدعاءاته
كام يفتقر الكتاب وفصوله إىل دراسات إمربيقية ت ّ
املتناثرة.
يضم الكتاب مقدمة للمحرر ومثانية فصول .ويشري املحرر يف املقدمة
إىل أن فصول الكتاب كانت نتاج مجموعة مختارة من الباحثني
اإلرسائيليني ،تدارسوا يف ورشات بحثية حول الثورات العربية وعرض
كل واحد منهم جانبًا منها ومتت مناقشتها بني أفراد املجموعة،
وأفضت بالنهاية إىل كتاب صادر عن دار نرش عامل ّية .وبرأي املحرر،
أفرايم عنبار ،فإن ما ُييز هذه املجموعة أنها "ال تشارك الكثري
من الصحفيني واألكادمييني والسياسيني الذين تعاملوا مع األحداث
بنوع من النشوة والتفاؤل" (ص .)1 :وتلخص هذه املقولة املوقف
فضل عن تفسريها لألطر الضيقة التي
يل من الثورات العرب ّيةً ،
اإلرسائي ّ
ينطلق منها باحثو الكتاب؛ دراسة اللحظة من دون دراسة خلفياتها
بعمق وعدم فهم صريورات التغريات الثورية وتحدياتها.
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يقدم محرر الكتاب يف املقدمة عرضً ا مقتض ًبا عن اندالع الثورات
العربية يف كل دولة ،موض ًحا الصورة الحالية لحال الثورات العربية:
سقوط أربعة أنظمة عربية (تونس ومرص وليبيا واليمن) ،وإصالحات
محدودة ،كرد فعل عىل اندالع الثورات العربية يف دول أخرى (الجزائر
واألردن و ُعامن واملغرب والكويت ولبنان واململكة العربية السعودية
والعراق) ،واستمرار الثورة يف سورية من دون أفق ،ومساندة
السعودية للنظام البحريني يف وجه االحتجاجات الداخلية .ويصل
املحرر إىل مقولة مفادها أن األنظمة امللكيّة عىل وجه الخصوص
كانت قادرة عىل الوقوف يف وجه املوجة الثورية .وال تحمل مقدمة
وجدي ميكن إضافته إىل النقاش
املحرر أي مقولة أو ادعاء جديد
ّ
والكتابة األكادمييّة حول الثورات العربيّة ،سوى االستعالء الكولونيايل
عىل الباحثني ،وخاصة يف الغرب بوصفهم ال يفهمون املنطقة وثقافتها
ودينها اإلسالمي ومآالت الحداثة والتحول الدميقراطي فيها .وما يريد
املحرر قوله ،بأن "اإلرسائييل" فقط ابن املنطقة هو الذي يفهمها
ويفهم قوة اإلسالم والثقافة املعادية لكل حداثة ودميقراطية ،مرد ًدا
تنظيم
السيايس هو األكرث
عبارات سطحيّة و ُمملة مثل أن اإلسالم
ً
ّ
متجاهل أو غري قادر عىل
ً
بعد الربيع العر ّيب ،ولذلك فهو املستفيد،
السيايس والقوى األخرى أيضً ا،
فهم أن الثورات العربية غريت اإلسالم
ّ
لكنه يتمسك مبقوالت جامدة ميزت فرتة ما قبل الثورات العربية ،وال
يرى ما أحدثته تجاه كل التيارات السياسية ،إسالمية وغري إسالمية،
وأهمها قوة التيارات غري اإلسالمية عىل حشد الجمهور.
يف الفصل األول ،وهو األكرث جدية من بني فصول الكتاب ،امل ُعنون
اطي يف الرشق األوسط والعامل العر ّيب"،
"صريورات التحول الدميقر ّ
يقدم غايب بن دور ،أستاذ العلوم السياسية ،تصوره لتجربة التحول
اطي يف العامل العر ّيب ،ويبني بداية أن الثورات العربية كشفت
الدميقر ّ
أن هنالك "عامل ًا عرب ًيا" ،فام يحدث يف دولة يلقي بتأثريه يف الدول
األخرى ،ويعترب بن دور أن هذه املقولة مهمة؛ إذ نيس الكثري من
الباحثني ،يف طغيان الدولة العربية القطرية ،أن هنالك "عامل ًا عرب ًيا".
ويفتتح بن دور بهذه املقولة ليربر الحقًا حديثه عن العامل العر ّيب
بصفة التعميم ،من دون أن يلزم نفسه بفحص كل دولة عىل حدة،
ليستهل عتبة فصله بالحديث عن التحوالت يف الوعي العر ّيب الذي
أحدثته الثورة اإلعالميّة ،فكان تأثريها يف الناس رسي ًعا ،وكشفت
عجز النظام عن السيطرة عليها كام فعل يف املايض .وهذا ما يفرس،
باعتقاده ،التأثري الذي يُحدثه تغيري يف دولة ما يف الدول العربية
األخرى .ويحمل هذا الرأي وجاهة ،وبخاصة أنه يرتبط مع نظريات
القوم ّية املعارصة التي أعطت لوسائل اإلعالم دو ًرا يف بناء الجامعة
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القوم ّية امل ُتخيلة ،بتعبري بيندكت أندرسون ،ولكن يفتقر إىل املقاربة
التاريخية ،فهذه ليست أول موجة ثورية تكشف لنا وجود "عامل
عر ّيب"؛ ففي الثالثينيات كانت ثورة الطبقة الوسطى العربية الجديدة
ضد الربجوازية الوطنية التقليديّة واالستعامر ُمتزامنة يف كل املنطقة
فضل عن أن املوجة الثورية يف
العربية الواقعة تحت االستعامرً ،
الخمسينيات والستينيات التي مت ّيزت باالنقالبات العسكريّة ألبناء
الريف كانت ُمتزامنة يف الدول العربية يف فرتة ما بعد االستعامر،
كام أن احتجاجات الخبز يف السبعينيات قد تصادفت يف تونس مرص
يف الفرتة نفسها.
يتطرق الكاتب إىل مطالب املحتجني (هكذا يسمونهم "ليسوا
ثوا ًرا")؛ فيشري إىل دوافعهم لالحتجاج :سياسية ،واقتصادية ،وغياب
االجتامعي
الدميقراطية ،والفروقات الطبقية .ثم يشري إىل املبنى
ّ
العر ّيب وعالقته بصريورة الثورات العرب ّية ،ويبني أن أغلبية املجتمعات
العربية غري متجانسة ،ولذلك فإنه يربط بني منط تدخل الجيش وبني
االجتامعي .ففي املجتمعات املتجانسة مثل مرص وتونس،
املبنى
ّ
فإ ّن الجيش انحاز للثورة ،بينام يف املجتمعات غري املتجانسة ،قبل ًيا
وطائفيًا ومذهبيًا ،فإن الجيش إما أنه وقف يف وجه االحتجاج أو
انقسم عىل نفسه .ويقع الكاتب يف هذه النقطة ،يف خطأ معريف
اطي يف املجتمعات العربية
ونظري فادح؛ إذ يعترب أن التحول الدميقر ّ
يشكل خط ًرا بسبب غياب التجانس واالنقسام املجتمعي عىل
أسس ما قبل حداثية (مثل القبيلة والطائفة) ،بينام تشري النظرية
السياسية املعارصة إىل أن الدميقراطية تهدف إىل بناء أمة مواطنني،
تكون املواطنة ،ال االنتامء ما قبل الحدايث ،هي امل ُحدد للحقوق
السياسية .أما االستقرار يف مجتمع منقسم يف ظل االستبداد فهو
وهمي وطارئ ،أما االستقرار يف مجتمع منقسم يف ظل الدميقراطية،
فهو حقيقي ودائم ،ألن بناء أمة املواطنني يهدف إىل إحداث قطيعة
عن االنتامءات التقليديّة من حيث تسييسها كهوية.
يشري الكاتب إىل أن هنالك ثالثة مناذج من األنظمة السياس ّية غري
السيايس :إرسائيل وإيران وتركيا.
العربية قد تشكل إطا ًرا لالقتداء
ّ
ويعتقد أن النموذج األخري قد يكون املُفضّ ل يف الدول العربية ،فهو
يجمع بني العلامن ّية ،والتنمية االقتصادية ،والتعايش مع التيارات
اإلسالميّة .ويعتقد أن الثورات العربية سوف تؤدي إىل عداء إلرسائيل،
عىل الرغم من أنها مل تكن حارضة يف شعارات الثورات يف املراحل
يحض يف الخطاب العر ّيب.
األوىل ،ويتوقع أن العداء إلرسائيل سوف ُ
يف النهاية ،فالكاتب متشائم من إمكانية تأسيس نظام دميقراطي
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عر ّيب بسبب الثقافة وغياب املؤسسات السياسية ،فبحسب رأيه ،فإن
القوتني املنظمتني يف املشهد العريب هام الجيش واإلسالم السيايس.
يف الفصل الثاين بعنوان "اختالل توازن القوى يف الرشق األوسط"،
يرسم الكاتب هيلل فريش صورة منطية واسترشاقية عن توازنات
تحليل عميقًا عن
ً
القوى يف الرشق األوســط .وال نجد يف فصله
ديناميكيات التحالفات الجديدة التي يتوقع أن تتشكل يف الرشق
أصل يف
األوسط نتيجة الثورات العربية ،والتي يشكك يف البداية ً
نجاحها .يلتصق الباحث باللحظة وتحوالتها الرسيعة من دون
محاولة بسيطة إلدراك كُنه الثورة ال من خالل مقاربات تاريخية
وال نظريّة .عىل كل حال ،يعتقد فريش أن توازن القوى الجديد
الشيعي ،والذي
سيكون بني الدول السنية املعتدلة وبني املحور
ّ
يطلق عليه اسم الحرب الباردة امل ُسلمة ،من دون أن يسعفنا بقصده
بالحرب بالباردة ومكوناتها .ويلفت االنتباه أن املفارقة تتمثل يف أن
هذا املحور يعترب إرسائيل حليفة له .يظهر الضعف يف هذا التحليل
عرب التعميم؛ فعىل سبيل املثال ،فإن الكاتب يضع كل دول الخليج
يف هذا املحور من دون استثناء؛ فربأي الكاتب استبدل هذا املحور
الحرب الباردة العربية يف الستينيات من القرن املايض بني معسكر
جامل عبد النارص يف مرص وباقي الدول العربية .ويضع الكاتب ثالثة
سيناريوهات للربيع العريب ،وكلها سيناريوهات يغلب عليها الطابع
األمني :السيناريو األول هو رصاع بني املحور الشيعي واملحور السني
ّ
وخاصة دول الربيع العر ّيب التي صعد فيها اإلسالميون إىل الحكم مثل
مرص وتونس وليبيا .والسيناريو الثاين استمرار الحروب األهلية وفشل
الدول يف الخروج منها ،وترافقها حالة من الفوىض مسنودة من دول
سنية وشيعية تدعم حلفاءها يف هذه الدول .أما السيناريو الثالث،
فهو قيام دول الخليج بدعم دول الربيع العريب للخروج من أزمتها
ودفعها للتعاون مع إرسائيل.
يتناول الفصل الثالث "الواليات املتحدة والربيع العر ّيب" ،أي سياسات
الواليات املتحدة تجاه تطورات الربيع العريب ابتدا ًء بالثورة املرصية
وانتها ًء بالسورية .فيبدأ الكاتب ايتان غلبواع فصله باإلشارة إىل أن
أحداث الحادي عرش من سبتمرب دفعت اإلدارة األمريكية إىل الضغط
لدمقرطة األنظمة السلطويّة العرب ّية وخاصة يف مرص ،العتقادها أن
اإلرهاب هو نتاج هذه األنظمة .ويعتقد الكاتب أن رصا ًعا داخليًا
رافق اإلدارة األمريكية بعد اندالع الثورة املرصية ،بني دعم مطالب
اإلصالح من دون خسارة حسني مبارك من جهة ،وبني تهديد االستقرار
يف املنطقة من جهة أخرى .وجاءت "التضحية" األمريكية مببارك بعد
صعود حدة االحتجاجات ومن أجل الحفاظ عىل املصالح األمريكية
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يف مرص بعد الثورة .ويعتقد الكاتب أن الهدف األمرييك من مرص بدأ
بالتبلور عىل نحو يدعم اإلصالح الدميقراطي مع وجود نظام داعم
للواليات املتحدة ،وهذا مل يكن ليحدث لو أرصت اإلدارة األمريكية عىل
دعم مبارك .ويستعرض الكاتب الحقًا املواقف األمريكية من الدول
التي حدثت فيها مواجهات احتجاجية مثل :اليمن (دعمت املبادرة
الخليجية) ،والبحرين (دعم املوقف السعودي مع تحفظ عىل عنف
النظام) ،وليبيا (دعم حلف الناتو) ،وسورية (كالم كثري وفعل قليل).
ويلخص الكاتب سياسات الواليات املتحدة بالنسبة إىل األحداث يف
العامل العريب بغياب املثابرة يف املوقف  ،Inconsistencyويعتقد أن
املوقف املثابر والرسيع الوحيد الذي اتخذته اإلدارة األمريكية كان
يف مرص ،بينام كانت مواقفها يف بقية الدول مرتددة وغري مثابرة
وتتميز بالفجوة بني الخطاب والفعل عىل األرض .ويصل الكاتب إىل
مجموعة من املتغريات يعتقد أنها أثرت يف سياسات الواليات املتحدة
تجاه املنطقة بعد اندالع الثورات العربيّة ،وهي :نوعية مصالح
الواليات املتحدة يف كل بلد ،ومستوى العنف الداخيل ،وقدرة النظام
عىل تحقيق االستقرار ،وطبيعة املعارضة ،ومدى تأثري قوى دولية أو
إقليميّة يف دول الثورات ،والرصاعات السياسيّة األمريكية الداخلية.
ويعالج الكسندر بليغ يف الفصل الرابع "الربيع العريب والالمباالة
الفلسطينية" .ويحاول اإلجابة عن سؤال غياب الثورة الفلسطينية
الفلسطيني املتمثل يف السلطة الفلسطين ّية يف
السيايس
ضد النظام
ّ
ّ
الضفة الغربية وحركة حامس يف قطاع غزة .إ ّن الكاتب الذي يذكر
كلمة احتالل مرة واحدة وداخل هاللني مزدوجني (ص ،)75 :ال يُتوقع
فهم حقيق ًيا للحالة الفلسطينية ،فعدا عن سطحية
منه أن يقدم ً
الفصل من الناحية األكادميية ،ليس هنالك موضوع للبحث ،فليس
مثة دولة وال حتى شبه دولة وال نظام سيايس ،وال حتى سلطات
يف فلسطني املحتلة عام  .1967ويف حالة كان هنالك احتجاج
ضد السلطة الفلسطينية (وقد كان) فهو احتجاج غري مبارش ضد
االحتالل وليس ضد السلطة كنظام سيايس ،بل ضد سلطة متثل ُمرك ًبا
من مشهد االحتالل البغيض .وبكل األحــوال ،يقدم الكاتب عدة
تفسريات منعت ثورة ضد "النظام الفلسطيني" ،حيث إن اندالع
أعامل احتجاجية عنيفة سوف تفيد بالذات حركة حامس والسلطة
الفلسطينية ،كام أن محاربة السلطة الفلسطينيّة للفساد والوضع
االقتصادي الجيد مقارنة مع الدول العربية ساهم يف منع احتجاج
"ثوري" ضد السلطة .ويشري الكاتب إىل غياب القضية الفلسطين ّية
من أجندة الثورات العربية .وقد ذُكر هذا املوضوع يف عدة فصول
من الكتاب ،ويجري االنطالق منه لالدعاء بعدم مباالة الثوار العرب
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يل ،وهو استنتاج ال يستند أكادمي ًيا إىل يشء
بقضية االحتالل اإلرسائي ّ
سوى أن الشعارات التي رفعت يف ميادين الثورة ركزت عىل القضايا
الداخلية .وحتى لو انطلقنا من هذه الحقيقة؛ فهل معنى ذلك أن
الثورة العربية والثوار أهملوا قضية فلسطني واالحتالل .إنه استنتاج
الراغب يف ذلك ،وليس استنتاج الباحث العلمي.
يناقش الفصل الخامس "تحدي اإلرهاب" ،ويحاول الكاتب بوعاز
غانور أن يبني تأثري الربيع العر ّيب يف تعزيز قوة "املنظامت اإلرهابيّة"،
اإلسالمي" عىل إرسائيل بعد الربيع
مع تركيزه عىل خطر "اإلرهاب
ّ
العريب تحدي ًدا .ويشمل تعريف اإلرهاب بالنسبة إىل الكاتب حركة
مقاومة مثل حركة حامس أيضً ا .وعىل الرغم من أن املقال كتب
قبل االنقالب يف مرص يف متوز /يوليو  ،2013فإن الكاتب يشري أيضً ا
إىل أن صعود الحركات اإلسالمية إىل الحكم ،مثل اإلخوان يف مرص،
سيشجع "اإلرهاب" يف املنطقة ،وضد إرسائيل بشكل مبارش وغري
مبارش .وهي نظرة إرسائيلية استرشاقية معروفة لدى النخبة الحاكمة
يف إرسائيل ترى يف كل حركة إسالمية مكنونًا لإلرهاب ،وترفض فهم
الحركات اإلسالمية بصورة أكرث عمقًا؛ فالكاتب يعتقد أن كل الحركات
اإلسالمية تسعى إلقامة خالفة إسالمية تحكمها الرشيعة (ص.)90 :
وأكادميي ملقولته ،أن الربيع
علمي
يشري الكاتب من دون أي إسناد
ّ
ّ
العريب سيزيد اإلرهاب املوجه إلرسائيل؛ فصعود الحركات اإلسالمية
سوف يعزز من دافعية الحركات "اإلرهابية" :حامس وحزب الله
تحدي ًدا ملهاجمة إرسائيل .وتتعلق العالقة بني الربيع العريب واإلرهاب
بقوة الحركات اإلسالمية املشاركة يف الحياة السياسية يف دول الربيع
العريب وصعودها للحكم .وميكن القول من دون أي انحراف عن
معايري املراجعة األكادمييّة املعهودة للكتب ،أن هذا الفصل هو من
ومقال صحف ًيا
ً
نصا دعائ ًيا عنرصيًا،
الرداءة األكادميية الذي يجعل منه ً
يف أحسن األحوال.
يتناول الفصل السادس لغيل فيلر "االنعكاسات االقتصاديّة للربيع
العر ّيب" ،ويبدأ الكاتب بالقول ،معتم ًدا عىل معطيات من البنك
الدو ّيل ،بأن دول الثورات العربية وتحدي ًدا تونس ومرص وسورية،
حققت من ًوا اقتصاديًا يف الناتج املحيل قبل اندالع الثورات العربية ،إال
رصا عىل نخبة اقتصادية مرتبطة بالنظام
أن منوها االقتصادي ظل ح ً
فضل عن
ومل "تتغلغل"  ،Trickleبحسب تعبريه ،يف الطبقات األخرىً ،
الطبقة الوسطى .ويتناول الفصل عدة أبعاد اقتصادية للربيع العر ّيب،
مثل أوجه الشبه االقتصادية لدول الربيع العريب ،ويشري الكاتب،
معززًا باملعطيات ،إىل أن هذه الدول كانت ت ُعترب قصة نجاح من
الناحية االقتصادية من حيث النمو االقتصادي ،ولكن عانت شعوبها

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
الربيع العربي والديمقراطيّة واألمن :االنعكاسات المحليّة والدوليّة

البطالة وبخاصة يف صفوف الشباب ،وكذلك الفقر ،وغالء املعيشة،
واعتمدت اقتصاداتها عىل االستهالك املحيل ( %62من الناتج املحيل
يف مرص) .أما بالنسبة إىل ردود الفعل االقتصادية عىل اندالع
الثورات ،فيشري الكاتب إىل هجرة رأسامل العريب واألجنبي بسبب
الحكومي وانعكاساته
غياب االستقرار السيايس ،وزيادة اإلنفاق
ّ
السلبي عىل قطاع
السلبية يف ظل الركود االقتصادي واالنعكاس
ّ
العاملي .ويناقش الكاتب العالقة
السياحة ،وانعكاسات االقتصاد
ّ
بني صعود الحركات اإلسالمية للحكم وبني االنعكاسات االقتصادية
للربيع العريب ،ويتطرق إىل اإلخوان املسلمني يف مرص كحالة دراسية،
ويعتقد أن اإلخوان يتبنون سياسات السوق الحرة ،وهم يُظهرون
العاملي ومميزاته ،ولكنهم سوف
تعامل براغامت ًيا مع معايري االقتصاد
ً
ّ
يعملون عىل تطوير قطاع املصارف اإلسالمية التي شكلت عوئداه %4
فقط من القطاع املرصيف .ويستحرض الكاتب مناذج اقتصادية إسالمية
مختلفة ميكن لدول الربيع العريب االستفادة منها مثل التجربتني
اإلندونيسية والرتكية ،ولكنه يظهر االختالفات بني هاتني التجربتني
والحالة املرصية .ومن هذه التباينات أن تركيا وإندونيسيا هام من
الدول الرأساملية العميقة ،ومن الصعوبة أن تكون مرص رأساملية
بهذه الرسعة حتى تحقق ما حققته هاتان الدولتان .ويف نهاية
الفصل يشري الكاتب إىل أن تأثري الربيع العريب يف االقتصاد اإلرسائييل
أساسا يف الطاقة؛ إذ توقفت إرسائيل عن استرياد
محدود ،وانحرص ً
الغاز من مرص ،لكن هذا التأثري تراجعت آثاره السلبية بعد اكتشاف
حقول الغاز يف البحر املتوسط ،والتي ال تسد حاجات السوق املحلية
فحسب ،بل تسمح بتصديره أيضً ا.
ويتطرق الفصل السابع ،املعنون "الربيع العر ّيب والربط بني املحيل
يل والسياسة الخارجية" ،إىل العالقة بني القضايا اإلرسائيلية
اإلرسائي ّ
والربيع العر ّيب ،ويناقش شموئيل ساندلر عدة محاور مثل امللف
النووي اإليراين ،والقضية الفلسطينية ،واإلرهاب ،والعالقات الرتكية -
يل .ويبني الكاتب
اإلرسائيلية ،وتأثري الربيع العر ّيب يف املجتمع اإلرسائي ّ
أن هنالك عالقة بني االحتجاج االجتامعي للطبقة الوسطى اإلرسائيلية
يف صيف  2011وبني الربيع العريب .ويعرض نتائج استطالعات
للرأي يف الشارع اإلرسائييل تشري إىل أن أغلبية اليهود ( )%70كانوا
متشامئني من الربيع العريب .وميدح الكاتب يف نهاية الفصل ،بطريقة
ال تخلو من الدعاية الحزبية ،إدارة حكومة بنيامني نتنياهو للسياسة
اإلرسائيل ّية خالل اندالع الربيع العريب ،وبرأي الكاتب فإن إدارته
"أذهلت املراقبني"! (ص.)141 :
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يف الفصل األخــر ،يعود محرر الكتاب إىل تناول االنعكاسات
اإلسرتاتيجية عىل إرسائيل ،ويستهل الفصل يف عرض التغيريات تجاه
البيئة اإلسرتاتيجية بعد الربيع العريب ،ومن مميزاتها :ضعف الدول
إقليمي جديد يتميز بتعزيز دور الدول
العربية ،وبروز توازن قوى
ّ
غري العربية مثل إيران وتركيا وإرسائيل ،وتراجع القوة األمريكية
ودورها .ثم ينتقل إىل االنعكاسات املتوقعة عىل إرسائيل ومنها :العزلة
يل ،وازدياد املخاطر األمنية ،وتحدي
اإلقليم ّية ،واهرتاء الردع اإلرسائي ّ
يل عىل
امللف النووي اإليراين .ويقرتح الكاتب أن يكون الرد اإلرسائي ّ
هذه التغريات اإلسرتاتيجية يف البيئة اإلقليمية ومخاطرها من خالل:
زيادة ميزانية األمن ،وضامن حدود قابلة للدفاع ،وبناء تحالفات
إسرتاتيجية بعد تراجع الدور األمرييك.
يتسم هذا الكتاب يف مجمله به ّيمنة النظرة األمن ّية الضيقة عىل
القراءة اإلرسائيلية للربيع العر ّيب ،والتصاقها باللحظة التاريخيّة من
دون فهم كُنهها ،وبغياب نظرة تحمل مقاربات تاريخية أو نظرية
لها .إن الكثري من املقوالت داخل الكتاب ت ُقال جزافًا لدرجة دعائيّة
أيديولوجيّة ،ويقع قسم منها يف إطار النظرة االستعالئية العنرصية
مثل اعتبار جميع الحركات اإلسالمية بأنها لصيقة باإلرهاب بشكل
مبارش أو غري مبارش ،واعتبار كل فعل مقاوم لالحتالل هو إرهاب،
فهذه املقوالت ليست استرشاقًا من الناحية العلمية فحسب ،بل
تفك ًريا كولونيال ًيا من الناحية األخالقية .ليست كل فصول الكتاب
عىل املستوى أو التفكري نفسه ،أو املنطلقات الدعائية أو الركاكة
األكادميية نفسها ،ولكنه باملجمل يُعرب عن الرؤية اإلرسائيلية التي
ميثلها ميني محافظ تحول خالل بضع سنوات إىل ميني متطرف شبيه
باليمني املتطرف األورويب ،ولكنه يف السلطة .ويحمل الكتاب بعض
التناقضات ،وهي تناقضات تظهر بسبب الطابع الدعايئ يف قسم
فمثل أشار باحثون إىل أن قضية فلسطني واالحتالل
من محاورهً ،
اإلرسائييل كانت غائبة عن أجندات الثورات العربية ،ولكنهم يف
الوقت نفسه يركزون عىل أن الثورات العربية سوف تزيد العداء
إلرسائيل من جهة ،وتعزز املنظامت "اإلرهابية" املناوئة إلرسائيل من
جهة أخرى .إن املقولة التي أراد الكتاب أن ينقلها هي أن الباحثني
املشاركني ال يشاطرون نظراءهم الغربيني يف تفاؤلهم تجاه تحول
اطي يف املنطقة العربية ،وغياب التفاؤل يف هذه الحالة ليس
دميقر ّ
حرصا من محرر الكتاب عىل الدميقراطيّة يف العامل العر ّيب ،بل تأكي ًدا
ً
اطي،
عىل أن الثقافة واملجتمعات العربية ال تستطيع بناء نظام دميقر ّ
وهي مقولة دحضتها عرشات املقاالت والكتب العلمية يف أبحاث
اطي منذ بداية الثامنينيات من القرن العرشين.
التحول الدميقر ّ

صـدر حديـ ًثا

تحريـــر :آري كنودسن وساري حنفي.
تـرجمة :ديما شرف.
مراجعة :جابر سليمان

الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي:
الهوية والفضاء والمكان

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ضمن سلسلة ترجمان ،كتاب عنوانه الالجئون
الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية والفضاء والمكان ،بمشاركة مجموعة من الباحثين،
وتحرير آري كنودسن وساري حنفي ،وترجمة ديما الشريف ،وتقديم جابر سليمان ومراجعته .ويتألف
ً
أن نسخته العربية
هذا الكتاب من 430
صفحة من القطع الكبير ،وهو ترجمة للنسخة اإلنكليزية غير ّ
خاص.
المترجمة ذات تحديثات ،وإضافات ،وتقديم
ّ

