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مهند مصطفى

*

اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي
بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

اإلســرائيلي حول الربيــع العربــي وتحليله؛ إذ
يهــدف هــذا البحث إلــى عرض اإلنتــاج المعرفــي
ّ
يعــرض ع ّينــات من اإلنتاج البحثي األكاديمي والسياســاتي أو الذي تــم إنتاجه في الجامعات
ومراكــز األبحاث والسياســات ويناقشــه .ومع ذلك ،لن يتمكن هــذا البحث من عرض جميع ما
ُكتــب ،إســرائيل ًيا ،حول الربيع العربي ،وإنما يتنــاول ع ّينة ال بأس بها مما ُكتب ،وهي تُعبر عن
أن اإلنتاج البحثي اإلسرائيلي حول الربيع
التوجهات البحثية العامة في إسرائيل .يزعم البحث ّ
العربي يُمثل ر ّدة معرف ّية عن التوجهات النقدية التي نشــأت في العقدين الماضيين داخل
المؤسســة األكاديم ّيــة اإلســرائيلية ،والتــي حاولــت تحــدي بعــض األســس االستشــراقية
اإلســرائيلي حــول المنطقة العربية وتفكيكهــا .وتمثلت هذه
البحثي
والجمهورانيــة لإلنتاج
ّ
ّ
المعادية
الــر ّدة فــي التماهي الكامل بيــن اإلنتاج البحثي وبين مواقف ُ
الســلطة السياســ ّيةُ ،
لــكل تحــول ديمقراطــي فــي المنطقــة العربيــة ،وقراءاتهــا األمنيــة الضيقــة للتغييــرات في
أن الربيع العربي كشــف عن هشاشــة األطر المعرفية
المجتمعات العربية .يزعم هذا البحث ّ
اإلبســتمولوجية التــي اســتند إليهــا اإلنتــاج المعرفــي اإلســرائيلي حــول العالــم العربي قبل
الربيع العربي.
* باحث زائر يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
أفضت الردة املعرفية من جهة ،والتامهي مع السلطة السياسية من
جهة أخرى ،يف إرسائيل ،إىل قراءات بحثية ذات طابع أيديولوجي
نخب أكادميية تتصدر
دوغاميئ وسطحي للربيع العريب ،وذلك بني أظهر ٍ
فضل عن
املشهد األكادميي يف القضايا العربية والقضايا اإلسرتاتيجيةً ،
النخب اإلعالمية وهو ليس موضوع هذا البحث .عالوة عىل ذلك،
يزعم البحث أ ّن الربيع العريب كشف عن هشاشة األطر املعرفية –
اإلبستمولوجية التي استند إليها اإلنتاج املعريف اإلرسائييل حول العامل
العريب قبل الربيع العريب.
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تتخذ السلطة السياسية اإلرسائيلية وباحثون توجهات معادية للتحوالت
الدميقراطية يف املنطقة العربية ،حتى من دون عالقة لالنعكاسات
األمنية واإلسرتاتيجية لهذه التحوالت عىل مكانة إرسائيل واملرشوع
الصهيوين .وتعد هذه التوجهات استعالئية واستعامرية يف جوهرها
األيديولوجي ،واسترشاقية يف أداتها اإلبستمولوجية .ويشري الباحث
اإلرسائييل عميخاي ماغني إىل أ ّن رد الفعل اإلرسائييل عىل الربيع العريب
كان محافظًا ،ودفاع ًيا ،وغري مثايل ،وتاب ًعا للتفكري العسكري((( .ويعمل
البحث عىل عرض التوجهات العامة يف اإلنتاج املعريف اإلرسائييل وليس
كل ما نرش ،ومن ث ّم إعطاء أمثلة تعرب عن هذه التوجهات .وال شك
أ ّن األمر يحتاج إىل مراجعة معرفية شاملة لإلنتاج البحثي واألكادميي
اإلرسائييل حول الربيع العريب ،يأخذ يف الحسبان كل الجوانب التي تم
التطرق إليها يف األدبيات اإلرسائيلية.

إسرائيل والربيع العربي :ثالث
مراحل
وعىل الرغم من هذه الردة املعرفية ،فإ ّن األحادية واالنسجام ال تعدان
الصفة التي متيز اإلنتاج املعريف عن الربيع العريب ،فهنالك باحثون تبنوا
مواقف داعمة للتحول الدميقراطي يف املجتمعات العربية ،وخلت
كتاباتهم من الدوغامئية البسيطة والقراءات األيديولوجية ،ووجهوا
انتقادات للسلطة السياسية ملقاربتها الربيع العريب أمنيًا واسترشاقيًا،
ودعمها للسلطوية العربية((( .إال أ ّن التوجه ُاملهيّمن هو توجه التيار
املركزي الذي يتبنى كث ًريا من التصورات االسترشاقية يف التعاطي مع
املجتمعات العربية .ويتميّز هذا التيار باألحادية ،فيام يتميّز إنتاجه
املعريف بغياب املقاربة املقارنة ،والتاريخية ،وااللتصاق بالتفسريات
الثقافية النمطية ،والتعميم غري املبني عىل دراسات إمربيقية وأطر
نظرية موجودة يف األدبيات األكادميية .كام يزعم البحث أ ّن التيار
املركزي يف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل حول الربيع العريب ينطلق من
توجهات أمنية و /أو ميينية محافظة ،ويأيت جز ٌء منها بتأثري من السلطة
السياسية القامئة يف إرسائيل ،والجزء اآلخر بتأثري وجهات أيديولوجية.
 1من هؤالء الباحثني واملؤرخني اييل بوديه من قسم تاريخ الرشق األوسط واإلسالم يف
الجامعة العربية ،ويورام ميتال وحغاي رام من قسم تاريخ الرشق األوسط يف جامعة بن
غوريون يف برئ السبع ،ومريا تسوريف وغرشون شالوم من قسم دراسات الرشق األوسط
وشامل أفريقيا يف جامعة تل أبيب .وقد أسس مؤرخون إرسائيليون مؤخ ًرا ما أطلقوا عليه
"منتدى التفكري اإلقليمي" ،وهو يحاول طرح قراءات بديلة يف املجال العمومي حول املنطقة
العربية بهدف التصدي للقراءات األيديولوجية املهي ّمنة حول العرب عمو ًما والحركات
خصوصا.
اإلسالمية
ً

يهدف هذا املبحث إىل عرض التعاطي اإلرسائييل العام مع الربيع العريب
وتحليله .يف هذا السياق ،ميكن اإلشارة إىل ثالث مراحل مر بها التصور
اإلرسائييل للربيع العريب :الصدمة ،والتكيف التكتييك ،واستعادة التوازن
اإلسرتاتيجي .ومن الصعوبة اإلقرار يف هذا البحث ،إن كانت هذه
املراحل التي تعكس التعاطي السيايس اإلرسائييل مع األحداث ،هي نتاج
التحوالت يف اإلنتاج املعر ّيف يف إرسائيل حول الربيع العريب ،أو أ ّن اإلنتاج
املعر ّيف تأثر من التعاطي السيايس لألحداث .وأزعم ،واألمر يحتاج إىل
بحث إمربيقي آخر ،أ ّن هذه املراحل هي نتاج تفاعل ُمتبادل ومشرتك
بني املعرفة والسياسة يف إرسائيل ،والتي كانت دامئًا متداخلة ومتقاطعة
بعضها ببعض ،وخاصة يف مراكز األبحاث والسياسات ،وبدرجة أقل عن
املايض ،يف الجامعات.
بناء عليه ،ميكن تصنيف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل بناء عىل هذه
املراحل يف التصور اإلرسائييل العام ،إىل ثالث مراحل بحثية ،مع التأكيد
أ ّن التقسيم ال تفرضه لحظة تاريخية محددة ،وال تنفي حضور أجندات
بحثية سابقة عىل املرحلة الجديدة ،وإمنا يتعلق بهيمنة أجندة معينة
عىل أخرى .ففي مرحلة الصدمة ،ركزت األبحاث اإلرسائيلية عىل محاولة
لفهم األسباب ،واستعادة مقوالت قدمية حول اإلسالم السيايس ،ومتيزت
األبحاث اإلرسائيلية ،يف هذه املرحلة ،بالدوغامئية ،مثل :التمييز بني
2 Amichai Magen, “Comparative Assessment of Israel's Foreign Policy
Response to the 'Arab Spring',” Journal of European Integration, vol. 37, no.
1 (2015), p. 128.
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أنظمة الحكم الجمهورية وبني النظم امللكية يف الربيع العريب ،معتربة
أ ّن األوىل تهاوت أو تص ّدعت أمام الثورات ،بينام صمدت الثانية أمامها
ألسباب تتعلق ببنيتها االقتصادية ،ومصادر رشعيتها السياسية وتركيبتها
االجتامعية .وكذلك التمييز بني اإلسالم السيايس والتيار الليربايل ،باعتبار
األول ينبذ الدميقراطية والثاين ينادي بها ،كام أ ّن األول منظم سياس ًيا
والثاين ضعيف سياس ًيا عىل الرغم من حضوره الكبري يف الثورات .أما يف
مرحلة التكيف التكتييك ،فقد ركزت األبحاث والدراسات عىل انعكاسات
الثورات العربية عىل البيئة األمنية واإلسرتاتيجية إلرسائيل .بينام ذهبت
األبحاث يف مرحلة استعادة التوازن اإلسرتاتيجي إىل دراسة نتائج الربيع
العريب عىل املنطقة العربية ،وسميت يف األدبيات اإلرسائيلية "ما بعد
الربيع العريب" معلنة انتهاء الثورات الدميقراطية وبدء مرحلة الفوىض
السياسية وانهيار الدول القطرية.

مرحلة الصدمة :محاولة لفهم ما حدث
سأبدأ هذا املبحث بافتتاحية مؤمتر عقد يف آذار /مارس  ،2010يف مركز
"موشيه ديان للدراسات الرشق أوسطية وأفريقيا" ،وهو مركز تابع لكلية
تاريخ الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف جامعة تل أبيب ،ويعد أهم
مركز أبحاث إرسائييل يف الدراسات العربية واإلسالمية؛ إذ بدأ كمركز
له عالقة مبارشة باالستخبارات اإلرسائيلية ،ثم استقل وأصبح مرك ًزا
أكادمي ًيا .كان عنوان املؤمتر" :التمرد والثورة يف الرشق األوسط" .وجاء
يف افتتاحيته" :افتتحت بليبيا  ...ألنه بعد أكرث من أربعني عا ًما ،ال يزال
ويثل حكمه مثالً ملا نشعر
الحاكم األكرث قد ًما يف العامل يحكم بحزمُ ،
به كلنا تجاه الرشق األوسط .فمن جهة ،هنالك استقرار منوذجي غري
مسبوق يف كل دولة من الدول التي سنتحدث عنها ،استقرار غري مسبوق
يف مرص والتي يحكمها حاكم ميسك بزمام السلطة أطول من كل حاكم
يف تاريخ مرص املعارص منذ محمد عيل ،أطول بكثري من السادات ومن
نارص .ويف سورية هنالك نظام عائيل يحكم منذ أربعني عا ًما؛ استقرار

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

غري مسبوق"((( .متثل هذه االفتتاحية عشية اندالع الربيع العريب،
املنظومة املعرفية التي سارت عليها الدراسات واألبحاث اإلرسائيلية يف
دراسة املنطقة العربية ،لذلك صدمها الربيع العريب ورضبها يف مقتل.
لكن األمر ليس بهذه البساطة ،فهو يطرح سؤالً آخر حول مهمة البحث
خصوصا ،هل من مهمته وأهدافه التنبؤ
األكادميي عمو ًما والتاريخي
ً
باملستقبل؟ يعمل املؤرخ عىل دراسة التاريخ وليس التنبؤ باملستقبل،
ويقدم قراءات تحليلية لألحداث التاريخية بناء عىل مرجعيات معرفية
يراها مناسبة يف دراساته .ليست من مهمة املؤرخ بناء أطر نظرية بهدف
التعميم العلمي ،هذه مهمة العلوم االجتامعية؛ أي دراسة حاالت بحثية
واستنباط أطر نظرية ،بهدف التنبؤ وقراءة ظواهر سياسية واجتامعية
أخرى .فالتعميم غاية العلوم االجتامعية ولكنه ليس جوهر الدراسات
التاريخية .يف الحالة اإلرسائيلية ،ويف مجمل التنظري يف العلوم االجتامعية
عمو ًما ،فإنها أخفقت يف التنبؤ بالربيع العريب ،بل انغمس التنظري يف
العقدين املاضيني يف دراسة استدامة النظم السلطوية العربية ،وتم
التنظري لتفسريات كثرية حول النظام السيايس العريب ،لذلك فإخفاق
العلوم االجتامعية يف هذا السياق هو أكرب من إخفاق العلوم التاريخية؛
ألن جز ًءا من مهامتها هو التنبؤ والتعميم ،وهي ليست مهمة التاريخ.
عىل الرغم من هذا التمييز بني مهمة العلوم التاريخية والعلوم
االجتامعية ،فإ ّن سجالً دار يف إرسائيل حول فشل االسترشاق اإلرسائييل
يف التنبؤ بأحداث الربيع العريب .وهذا يعود إىل عاملني ،األول العالقة
السلطة
املبارشة والضمنيّة بني االسترشاق البحثي الخالص وبني ُ
السياسية ،وخاصة أذرعها االستخباراتية ،إذ تتمحور مهمة األخرية يف
التنبؤ بديناميكية األحداث الصغرية والكبرية .وكان فشل االسترشاق
البحثي يف التنبؤ بالربيع العريب ولو بشكل أويل ،صدمة بحثية معرفية
يف هذا الصدد ،ألنه أرض بقدرات التنبؤ يف األجهزة االستخباراتية التي
تضم أيضً ا مسترشقني بني ظهرانيها((( ،كام أن استعالئية املسترشق
اإلرسائييل س ّولت له أن مبقدوره التنبؤ وفهم العرب أكرث من ذاتهم .أما
العامل الثاين ،فهو الثقة االستعامرية بالنفس لدى املؤسسة االسترشاقية
اإلرسائيلية ،ومبدى أقل لدى العلوم االجتامعية .تعترب هذه املؤسسة
نفسها ،بأنها الوحيدة يف كليات االسترشاق وتاريخ الرشق األوسط
 3انظر النصوص الكاملة لكلامت املؤمتر يف:
http://www.dayan.org/sites/default/files/file_attach/Dayan%20center%20
Symposium-stenogarm%204%203%2010.pdf
 4حول العالقة بني االسترشاق األكادميي واالسترشاق االستخبارايت يف سياق الربيع العريب،
انظر :اوريا فورمان" ،ربيع االسترشاق :عرص املواجهات الطويلة" ،مجلة معرخوت ،العدد
 ،)2012( 441ص ( 13 - 4بالعربية) .وحول تعامل األجهزة االستخباراتية البحثية مع الربيع
العريب ،انظر:
Eran Zohar, “Israeli Military Intelligence's Understanding of the Security
Environment in light of the Arab Awakening,” Defence Studies, vol. 15, no. 3
(2015), pp. 203 - 234.

مراجعات و عروض كتب
اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

وأفريقيا يف الغرب ،القادرة عىل فهم املجتمعات ،والعقلية والثقافة
العربية .بينام "تتساهل" الكليات الغربية يف التعاطي مع الثقافة
واملجتمعات العربية ،بعد ظهور تيار نقد االسترشاق ،الذي أسسه إدوارد
سعيد وغريه يف نهاية السبعينيات .لذلك مثل إخفاقها يف فهم ديناميكية
الثورات العربية رضبة ملكانتها وملدرستها االسترشاقية.
حتى اندالع الثورة املرصية يف  25يناير  ،2011مل تلق إرسائيل بالً
لألحداث التونسية ،فتونس بعيدة جغراف ًيا عن إرسائيل ،وال تؤثر فيها
سياس ًيا وإسرتاتيج ًيا ،خاصة بعد اتفاق أوسلو ،وانتقال مركز قيادة منظمة
فضل عن
التحرير الفلسطينية من تونس إىل الضفة الغربية وقطاع غزةً ،
أن تونس ليست موضو ًعا جاذبًا للتخصص األكادميي يف إرسائيل ،باملقارنة
مع مرص أو دول املرشق العريب .عالوة عىل ذلك ،مل تتوقع دوائر البحث
واالستخبارات العسكرية أن تكون األحداث التونسية بداية سلسلة من
األحداث عىل املستوى اإلسرتاتيجي يف املنطقة .يف هذا الصدد ،يشري
افرايم عنبار ،وهو مدير مركز بيغن-سادات للدراسات اإلسرتاتيجية،
إىل املفاجأة التي أصابت الدوائر البحثية السياسية واالستخباراتية من
الربيع العريب "خالل سنوات ش ّيدت إرسائيل منظومة استخباراتية كبرية
و ُمحكمة ،ولكنها مرة أخرى تفاجأت من األحداث يف الرشق األوسط،
يف السنوات األخرية ،عندما بدأ مبارك يشيخ واندلعت حرب الورثة عىل
حكمه ،وظهرت أصوات بني أظهر البريوقراطية اإلرسائيلية املرموقة
تزعم أن مرص تتحول إىل إيران مجاورة لنا .إال أن هذه التكهنات مل
تنظر بعي ًدا ،فقد تنبأت االستخبارات اإلرسائيلية والخرباء األكادمييون أ ّن
عملية توريث الحكم يف مرص ستتم بسالسة ويُرس ،كام فشلت إرسائيل
يف التنبؤ بقوة املعارضة السورية ،علينا أن نفكر بعمق أن السيناريوهات
غري املعقولة ،هي تلك التي ميكن أن تحدث فعال"(((.
جاءت الثورة املرصية صادمة إلرسائيل ،فلم تتوقع حدوثها ،كام أنها
مل تتوقع نتائجها حتى اللحظة األخرية .وزعم أكادمييون وسياسيون أن
النظام املرصي ليس النظام التونيس ،وأن حدث ًا شبي ًها بالحالة التونسية
غري وارد بالحسبان .تعود الصدمة اإلرسائيلية ليس للمفاجأة التي
أصابت األوساط اإلرسائيلية فحسب ،بل أيضً ا بسبب غياب الخطط
البديلة للتعامل مع األحداث مبا تحمل من رسعة وعمق تغيري(((.
وأشارت الباحثة اإلرسائيلية كارميت فيلنيس ،أن البحث األكادميي
اإلرسائييل حول املنطقة يحتاج إىل تحول تاريخي ،ففشله يف توقع
التحوالت يف العامل العريب ينبع من اعتامده عىل أطر تحليلية قدمية
 5افرايم عنبار ،التحوالت يف العامل العريب واألمن القومي اإلرسائييل (رمات غان :معهد
بيغن-سادات للدراسات اإلسرتاتيجية ،)2012 ،ص ( 8بالعربية).
6 Benedetta Berti, “Israel and The Spring: Understanding Attitudes and
Responses to the 'Middle East',” pp.130-146, at: http://www.fpri.org/docs/
_chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab
spring.chapter8.pdf
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ومحافظة ،مثل :رأي عام غري مبال ،ونظم سياسية مستقرة ،وجيوش
قوية((( .ويف املوضوع نفسه ،يشري املؤرخ اإلرسائييل شؤول مشعال
إىل أهمية تغيري املنظومة التحليلية واملعرفية اإلرسائيلية بعد الربيع
العريب ،فيقول يف هذا الصدد" :اإلطار العلمي الذي سيطر عىل الخطاب
األكادميي والسيايس يف الفرتة التي سبقت الربيع العريب ،والذي اعتمد
عىل واقع سيايس فيه سلطوية سياسية من دون حدود ومركزية إدارية
بال قيود وقمع للمعارضة من الداخل والخارج ،يتعرض لخطر وجودي،
تشكل إلطا ٍر معريف
يف ظل الفراغ الذي تركته املنظومة القدمية .هنالك ٌ
جديد ال تتضح معامله بعد"((( .مل تكن الصدمة اإلرسائيلية من الربيع
العريب نابعة من إعجاب امل ُحب عندما يفاجئه بعمل ال يتوقعه ،بل
رشا له(((.
من تشاؤم الذي يرى كل تغيري خارج عن سيطرته تهدي ًدا مبا ً

التكيّف التكتيكي :مقاربة الربيع العربي
أمن ًيا
أعقبت الصدمة اإلرسائيلية جراء اندالع األحداث يف مرص ،وانتشار
الثورات ،والحراكات غري الثورية املطالبة باإلصالح يف دول املنطقة،
مرحلة التكيف التكتييك؛ أي محاول فهم ما يحدث يف املنطقة العربية
ومآالت الثورات العربية .يف هذا السياق ،يقول املؤرخان اإلرسائيليان
النقديان اييل بوديه ومنرود غورن ،أنه يف الوقت الذي تعامل الغرب
مع الثورات العربية وحركات اإلصــاح بخطاب من األمــل ودعم
 7كارميت فيلنيس" ،من التفاؤل غري الحذر إىل اإلدراك :الربيع العريب من الربج العاجي"،
مجلة الرشق القريب (همزراح هقروب)( 2015 ،بالعربية) .يف:
http://www.near-east.co.il/
 8شؤول مشعال ،مستقبل الربيع العريب (هرتسليا :معهد السياسات واإلسرتاتيجية،
 ،)2014ص ( 2بالعربية).
9 Daniel Byman, “Israeli's Pessimistic View of the Arab Spring,” The
Washington Quarterly, vol. 34, no. 3 (2011), pp. 123-136; Clive Jones and
Beverley Milton-Edwards, “Missing the Devil's we Knew? Israel and The
Political Islam Amid the Arab Awaking,” International Affairs, vol. 89, no.
2 (2013), p. 399.
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الثورات الدميقراطية ،فإن إرسائيل تعاملت معها عىل أنها تهديد ألمنها
القومي( .((1طغى الخطاب األمني عىل التعاطي اإلرسائييل مع األحداث
يف العامل العريب ،واعتربت أن الرد اإلرسائييل عىل التحوالت الدراماتيكية
يف املنطقة يجب أن يكون من خالل زيــادة امليزانية العسكرية
واألمنية( .((1يع ّدد افرايم عنبار التحوالت التي أسفر عنها الربيع العريب،
والتي قد تهدد األمن القومي اإلرسائييل ،وهي :ضعف الدول العربية
وزيادة الضبابية السياسية ،وتحوالت يف ميزان القوى اإلقليمي وصعود
قوى إقليمية جديدة مثل إيران وتركيا ،وتراجع تأثري الواليات املتحدة
األمريكية .كام يع ّدد التأثريات اإلسرتاتيجية للربيع العريب يف إرسائيل من
عدة نوا ٍح :عزلة إقليمية ،وتآكل قوة الردع اإلرسائيلية ،وأخطار أمنية
جديدة وأخرى قامئة آخذة بالتصعيد ،وتهديد املمرات املائية يف حوض
البحر األبيض املتوسط ،والغفلة عن املرشوع النووي اإليراين(.((1
يف كتابه األفق اآلخذ باالبتعاد ،يقدم املؤرخ والدبلومايس اإلرسائييل
املعروف ،ايتامر رافينوفيتش ،قراءة يف الكتاب للربيع العريب ،ويعترب أن
اتفاق سالم بني إرسائيل وسورية يف سنوات التسعينيات ،كان سيجنب
سورية األحداث الحالية( .((1وال يعالج الكتاب الربيع العريب ،بل يقدم،
كمؤرخ متقاعد ،قراءة تاريخية عامة للرصاع اإلرسائييل العريب منذ عام
 1948وحتى عام  ،2012ويتطرق يف نهاية الكتاب للربيع العريب .وعىل
الرغم من املكانة املعرفية للكاتب يف األكادميية اإلرسائيلية ،فإنه يبقى يف
الجانب األمني من تحليل الربيع العريب وانعكاساته عىل املشهد اإلقليمي
واألمن اإلرسائييل ينظر بتشاؤم بطبيعة الحال .وأشار يف كتابه إىل أن
الرؤية اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية اعتمدت عىل أسس تقليدية يف املنطقة؛
السالم مع مرص واألردن .وقد هدم الربيع العريب هذه األسس ،ويقرتح
عىل إرسائيل البحث عن منظومة تفكري إسرتاتيجي جديدة تتالءم مع
التحوالت يف العامل العريب .يعرب هذا الكتاب الذي صدر عام  2012عن
الرؤية األمنية يف التعاطي مع الربيع العريب حتى من شخص يعترب من
املؤرخني املرموقني يف إرسائيل .إن جز ًءا من قراءات رافينوفيتش حول
املشهد السوري ،وهو تخصصه األكادميي األسايس ،كان دقيقًا ،فقد توقع
انتشار العنف من سورية إىل دول الجوار وخاصة يف العراق ولبنان،
وأشار أن األزمة السورية سوف تتبعها أزمة الجئني كبرية ،إال أنه أخفق
10 Elie Podeh and Nimrod Goren, “Israel in the Wake of the Arab Spring:
Seizing Opportunities, Overcoming Challenges,” May 2013, at: http://2013.
presidentconf.org.il/wp-content/uploads/2013/05/Arab-Spring-Final.pdf
 11عنبار ،ص .5 - 3
 12املرجع نفسه ،وأيضً ا:
Efraim Inbar, "The Strategic Implications for Israel," in: Efraim Inbar (ed.).
The Arab Spring, Democracy and Security: Domestic and International
Ramifications (London and New York: Routledge, 2013), pp. 150 - 155.
 13ايتامر رافينوفيتش ،األفق اآلخذ باالبتعاد :إرسائيل والعرب والــرق األوسط
( 2012 - 1948اور يهودا :منشورات كنريت( )2012 ،بالعربية).
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يف توقع رسعة سقوط بشار األسد ،فقد اعتمد يف قراءته عىل سقوطه
الرسيع ،باعتبار أن رشعية أبيه حافظت عىل نفسها بعد أحداث حامة
عام  ،1981لكن رشعتيه انتهت بعد الثورة .وعىل الرغم من أن منطق
تفكريه صحيح ،فإن النتيجة مل تكن دقيقة.
ظهرت املقاربة األمنية للربيع العريب بعد تعقد األزمة السورية .فصدر
أول كتاب عن الثورة السورية يف مركز "موشيه ديان للدراسات الرشق
أوسطية وشامل أفريقيا" يف جامعة تل أبيب ،ومؤلفه هو إيال زيرس،
املتخصص يف سورية ،وهو أيضً ا أحد خريجي وحدة االستخبارات
العسكرية يف الجيش اإلرسائييل قبل التحاقه باألكادميية اإلرسائيلية.
يعكس عنوان الكتاب املراحل التي مرت بها الثورة السورية ،فجاء عنوان
الكتاب :سورية :احتجاج ،ثورة ،حرب أهلية .فهو يشري يف كتابه إىل أن
األحداث الحالية يف سورية بدأت كاحتجاج محيل محدود عىل مطالب
اجتامعية  -اقتصادية ،ثم تحولت إىل ثورة بسبب عنف النظام تهدف
إىل إسقاطه ،وقد انتهت بحرب أهلية(.((1
ويف مقال سابق له يف مجلة "الرشق الجديد" ،التي تهتم بدراسة قضايا
رشق أوسطية ،نرش زيرس مقالً بعنوان "ربيع يف دمشق :الرصاع املتجدد
عىل سورية" ،ويحاول بواسطته العودة إىل الجذور التاريخية للثورة
السورية ،وأنها مثلت مرحلة جديدة يف تاريخ سورية أنهت مرحلة حكم
استمرت أربعني عا ًما ،ومتيزت باستقرار سيايس يف البالد ،بحكم مركزي
صلب ،ودور إقليمي مهم .ويعتقد أن الثورة السورية هي عودة إىل
السنوات األوىل لتأسيسها التي متيزت بضعف االستقرار سيايس وغيابه،
وتغيريات رسيعة يف السلطة وتدخل أجنبي يف شؤونها(.((1
ظهرت مقاربات أمنية للربيع العريب يف مقاالت علمية حاولت فهم
النظام الدويل بعد الحرب الباردة وتصوراته للربيع العريب ،ففي مقال
ألستاذ العالقات الدولية يف جامعة حيفا ،بيني ميلر ،فإنه مييز بني ثالثة
توجهات يف العالقات الدولية بعد الحرب الباردة ،ويحاول أن يحلل
موقفها من الربيع العريب :التوجه التشاؤمي الذي توقع نشوء أمناط
جديدة من الرصاعات ،والتوجه التفاؤيل الذي اعترب أن النظام الدويل
بعد الحرب الباردة يتجه نحو تعزيز االستقرار والسالم العاملي ،والتوجه
الواقعي الذي يتشكك بكل تغيري (للجيد أو اليسء) يف النظام الدويل،
حتى يدرك كُنهه ومآالته( .((1يشري ميلر إىل أن التوجه التشاؤمي ينطلق
 14إيال زيرس ،سورية :احتجاج ،ثورة ،حرب أهلية (تل أبيب :جامعة تل أبيب)2014 ،
(بالعربية).
 15إيال زيرس" ،ربيع يف دمشق :الرصاع املتجدد عىل سورية" ،الرشق الجديد (همزراح
هحداش) ،العدد ( )2013( 12بالعربية).
'16 Benny Miller, “Between Warm Peace or Hot War: The 'Arab Spring
and the Post-Cold War International Order,” Prepared for Presentation at
the Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago
2013.

مراجعات و عروض كتب
اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

من أن الربيع العريب سيخلص إىل "شتاء إسالمي" ،يعوق التحوالت
الدميقراطية ،وينتهي بفشل الدولة العربية ،ويركز عىل االنعكاسات
األمنية للربيع العريب عىل استقرار املنطقة والعامل ،وطب ًعا عىل إرسائيل
(تشكّل هذا التوجه بتأثري تنظريات ،صامويل هنتنغتون ،وروبرت
كابالن ،وبرنارد لويس وغريهم من املحافظني الجدد يف اليمني األمرييك).
ويعترب الكاتب أن إرسائيل تنتمي إىل هذا التوجه يف مقاربتها للربيع
العريب .يف هذه النقطة تحدي ًدا ،اعترب الكاتب أن املوقف اإلرسائييل نابع
من تصورات عقالنية أمنية فحسب ،فيام اعتقد أن التشاؤم اإلرسائييل
هو موقف أيديولوجي معا ٍد لكل تحول دميقراطي جوهري وحقيقي
فضل عن كونه مقاربة أمنية تنتمي إىل التوجه
يف املنطقة العربيةً ،
التشاؤمي العلمي .أما التوجه التفاؤيل فهو يرى يف الربيع العريب جز ًءا
من "نهاية التاريخ" التي نظّر لها فرانسيس فوكوياما ويتجىل فيه انتصار
القيم الليربالية والدميقراطية يف العامل بعد الحرب الباردة .ويسلك
التوجه الواقعي مسا ًرا براغامت ًيا يف مقاربته للربيع العريب ،فهو يدرس
التحوالت والتغيريات الحاصلة ويتخذ موقفًا منها بناء عىل املصالح التي
يتبناها التوجه الواقعي .وتجىل ذلك ،عىل سبيل املثال ،يف قنوات الحوار
التي أدارتها الواليات املتحدة مع اإلخوان املسلمني بعد الثورة املرصية،
وبعد االنتخابات الرئاسية األوىل.
ميثل كتاب املسترشق اإلرسائييل رفائيل يرسائييل ،بعنوان من الربيع
العريب إىل الشتاء اإلسالمي( ،((1أحد تعبريات التصور اإلرسائييل اليميني
املحافظ تجاه الثورات العربية؛ فرؤيته لإلسالم والحركات اإلسالمية
هي أحادية تصل إىل درجة العنرصية السطحية .ويدعي يرسائييل،
نظم إسالمية ،وح ّيد األنظمة السلطوية التي
أن الربيع العريب أنتج ً
لجمت الحركات اإلسالمية ،ويصل إىل نتيجة أن هذه الحركات لن
تكتفي بتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف البلدان التي تحكمها ،بل ستعمل
عىل التحريض وإعالن الجهاد ضد الغرب .ونؤكد يف هذا السياق ،أن
الباحث أنجز كتابه ،كام يتبني من شكره ملن عاونوه عىل إصداره عام
 ،2012وصدر يف عام  ،2013وهذا يدل أنه يقصد مبصطلح الحركات
اإلسالمية حركات مثل اإلخوان املسلمني يف مرص ،والنهضة يف تونس،
وحتى العدالة والتنمية يف تركيا .ويقرر ،بشكل اتضح أنه غري صحيح ،أن
النظم اإلسالمية هي البديل الوحيد الذي أفرزته الثورات العربية ،وأن
العرب أمام خيارين فقط إما البقاء مع األنظمة التسلطية وإما االنتقال
نحو نظم دينية( .((1وتدل هذه الخالصات العمومية والدوغامئية
التي يطلقها الباحث يف بداية كتابه عىل توجهه األيديولوجي الواضح
امل ُسبق ،وبعد مطالعة الكتاب يتضح أكرث أنه يتوجه نحو إثبات موقف
17 Rafael Israeli, From Arabic Spring to Islam Winter (New Brunswick and
London: Transaction Publishers, 2013).
18 Ibid., Introduction.
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أيديولوجي معا ٍد لإلسالم ،والحركات اإلسالمية املعتدلة ،والتحول
فضل عن قصور الكتابة وضعفها من
الدميقراطي يف العامل العريبً .
الناحية العلمية وامليثودولوجية.
ظهرت املقاربات األمنية للربيع العريب يف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل يف
الحالة املرصية تحدي ًدا ،وذلك يعود للمكانة الخاصة ملرص يف التفكري
اإلسرتاتيجي اإلرسائييل؛ فاألبحاث التي تناولت الثورة املرصية تطرقت
باألساس ،من حيث الكم ،إىل التداعيات األمنية والسياسية للثورة
املرصية عىل األمن القومي اإلرسائييل ،أو دراسة األبعاد األمنية للثورة
املرصية .وحتى تلك األبحاث التي تناولت الثورة املرصية بالتحليل
والدراسة ومحاولة الفهم ،مل تُغ ّيب البعد اإلرسائييل يف تعاطيها مع
فمثل تناولت أبحاث أكادميية التحديات األمنية املرتتبة
الثورة املرصيةً .
عىل الثورة ،مثل االستقرار األمني يف شبه جزيرة سيناء ،والعالقة مع
قطاع غزة ،والعالقة مع إرسائيل ،وسباق التسلح بينهام ،وهو ما شغل
مراكز األبحاث اإلرسائيلية قبل الثورة .واألهم من ذلك كله ،االهتامم
البحثي األكادميي مبكانة املؤسسة العسكرية والجيش املرصي بعد
الثورة ،وال تخفي هذه األبحاث تأثري هذه املكانة سلب ًيا وإيجاب ًيا يف
إرسائيل ،حسب موقع الجيش من التحول الدميقراطي ،عالوة عىل أن
هذه الفرتة شهدت أبحاث ًا أكادميية إرسائيلية تهتم بالعالقة بني السيايس
والعسكري يف الثورات العربية وأثرها يف األمن القومي اإلرسائييل،
ومستقبل التحول الدميقراطي(.((1

مرحلة استعادة التوازن اإلستراتيجي :إقرار
انتهاء الربيع العربي
ارتبطت هذه املرحلة ّ
بتعث الربيع العريب يف مرص بعد االنقالب
العسكري يف متوز /يوليو  ،2013وتعقّد املسألة السورية عرب دخول
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" إىل األزمة ،وتعرث
التحوالت السياسية يف ليبيا واليمن ووقوف املوجة الثورية العربية
نتيجة كل هذه األحداث ،التي أعادت خطاب االستقرار واألمن إىل
األجندة العربية من جديد .أصاب إرسائيل يف هذه املرحلة رضبًا من
الثقة املهووسة بالذات .فمن جهة ،أثبتت للغرب ،بأنها الدولة الوحيدة
 19انظر عىل سبيل املثال جز ًءا من هذه املقاالت العلمية األكادميية ،يف:
Ehud Eilam, “Egypt: New Government, Old Challenges,” Defense and
Security Analysis, vol. 28 no. 2 (2012), pp. 185-191; Ehud Eilam, “Operational
Aspects of a Future War Between Egypt and Israel,” Defense and Security
Analysis, vol. 28, no. 3 (2012), pp. 260-267; Hillel Frisch, “The Egyptian
Army and Egypt's 'Spring',” Journal of Strategic Studies, vol. 26, no. 2 (2013),
pp. 180-204; Hillel Frisch, “The Role of Armies in the Arab Uprisings–An
;Introduction,” Journal of Strategic Studies, vol. 36, no. 2 (2013), pp. 177-179
Glen Segell, “The Arab Spring and Civil-Military Relations: A Preliminary
Assessments,” Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies,
vol. 14, no. 2 (2013), pp. 42 - 59.
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التي تفهم العقلية العربية وأن األمل أو الواقع املتخيل املستقبيل الذي
زرعه الربيع العريب يف نفوس كثريٍ من الدوائر الغربية ،كان مجرد وهم،
بشت بذلك إرسائيل منذ البداية يف الرس والعلن .ومن جهة أخرى،
كام ّ
تعيش إرسائيل زه ًوا إسرتاتيج ًيا غري مسبوق يف تاريخ رصاعها مع العرب،
فالدول تنهار ،وجيوشها تتفكك ،والرصاعات األهلية والبينية اإلقليمية
تزداد ،والتناقضات اإلسرتاتيجية بني دول املنطقة تصب ملصلحة إرسائيل.
وأصبحت القضية الفلسطينية هامشية يف األجندة العربية ،لذلك
مل تتوان إرسائيل عن إفشال كل تسوية للحل من دون رادع ،وزيادة
سيطرتها الكولونيالية االستيطانية عىل فلسطني ،وشن حرب مدمرة
عىل قطاع غزة استمرت أكرث من خمسني يو ًما ،ووصلت ذروة ذلك يف
الخطاب الكولونيايل التقليدي الذي يتبناه رئيس الحكومة اإلرسائيلية،
بنيامني نتنياهو ،يف اعتبار إرسائيل رأس الحربة للعامل الغريب يف مواجهة
"اإلرهاب اإلسالمي".

ركزت األبحاث اإلرسائيلية يف هذه املرحلة عىل دراسة العامل العريب
"ما بعد الربيع العريب" ،واعتربت أن مرحلة الربيع العريب انتهت ،أي
الثورات من أجل الدميقراطية يف العامل العريب؛ فركزت عىل دراسة مرحلة
الربيع العريب وتقييمها ،وبحثت انعكاساتها عىل املنطقة ،والتي تتمثل
أساسا يف انهيار الدولة القُطرية ،وصعود تنظيم داعش .وكام فاجأ الربيع
ً
العريب املنظومة األكادميية واالستخباراتية اإلرسائيلية ،فإ ّن صعود داعش
وسيطرته عىل مساحات كبرية من األرض فاجأتهم مرة أخرى .ومل يكن
التشاؤم اإلرسائييل من الربيع العريب من صعود اإلسالميني إىل الحكم
وأسلمة الثورات ،يشري أو يتوقع ظهور داعش ،بل كان يقصد الحركات
اإلسالمية املركزية يف الدول العربية ،وخاصة حركة اإلخوان املسلمني يف
مرص .ويف دراسة صعود تنظيم داعش ،ميكن التمييز بني اإلنتاج البحثي
يف مراكز األبحاث التي ركزت عىل أسباب صعوده ومتدده ومصادر
قوته ،وهي أبحاث ذات وفرة تقريرية وضمور تحلييل وغياب مقاربات
نظرية ،وهمها األسايس هو الهم األمني ،وبني أبحاث أكادميية حاولت
فهم الظاهرة بصورة معمقة من خالل قوالب نظرية للعلوم االجتامعية.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

بات تنظيم داعش محل اهتامم البحث اإلرسائييل ،ليس يف سياقات
فهمه فحسب ،بل أيضً ا يف بحث انعكاساته عىل مكانة إرسائيل وأمنها
يف املنطقة .واعتربت األبحاث اإلرسائيلية أن صعود داعش هو نقطة
نهاية الربيع العريب( .((2واملثري للسخرية يف اإلنتاج املعريف اإلرسائييل،
أنها املرة الثالثة أو الرابعة التي تعلن فيها أبحاث يف إرسائيل عن نهاية
الربيع العريب ،فهنالك أبحاث أشارت إىل أن صعود اإلخوان املسلمني
مبدارسهم املختلفة إىل الحكم هو نهاية الربيع العريب( .((2وهنالك من
دشن لحظة نهاية الربيع العريب بتعقيد األزمة السورية( ،((2وهنالك
من اعترب أن لحظة النهاية كانت يف االنقالب العسكري يف مرص ،واآلن
يظهر داعش كلحظة تاريخية سهلة لإلعالن عىل موت الربيع العريب يف
البحث اإلرسائييل.
نُرشت خالل هذه الفرتة أبحاثٌ تحاول دراسة الربيع العريب بنوع من
فمثل ظهرت
الهدوء املعريف الذي يعقب مرور فرتة زمنية عىل الحدثً ،
مقاربات نظرية حول األمة والقومية والدولة الوطنية .ونرش الباحث
اإلرسائييل يف جامعة تل أبيب ،اوريال ابولوف ،الذي حاول مقاربة
الربيع العريب من خالل التمييز بني القومية السلبية وبني القومية
اإليجابية ،معت ًربا أن القومية اإليجابية التي تعترب أن الشعب هو مصدر
الرشعية هي التي شكلت األرضية الفكرية للربيع العريب ،بينام تنحرص
القومية السلبية يف معارضة الحكم األجنبي .ويعترب ابولوف أن الثورة
الحقيقية للربيع العريب هي نشوء القومية اإليجابية التي أعادت مكانة
الناس كمصدر للرشعية ،وتتحدى هذه القومية النظام والوحدات
السياسية م ًعا( .((2وهناك مقاربة نظرية أخرى للربيع العريب قام بها
باحثان إرسائيليان حول دور املدينة يف االحتجاج االجتامعي ،وقد درسا
الدور الذي أداه الحيز املديني يف الحراك الشعبي والسيايس يف الربيع
مؤسسا للمدينة املتمردة ،وقد استحرض الباحثان حضور املدينة
العريب
ً
20 Ariel Koch, “Israeli Black Flags: Salafist Jihadi Representations in Israel
and the Rise of the Islamic State Organization,” Military and Strategic Affairs,
vol. 7, no. 2 (2015), p. 134.
21 Israeli.
وانظر أيضً ا مقالً لدوري غولد (مستشار سيايس سابق لنتنياهو ومدير عام وزارة الخارجية
اإلرسائيلية حال ًيا) "هل تحول الربيع العريب إىل خريف" ،القدس :املركز املقديس لشؤون
الجمهور والدولة .2015/5/29 ،ويشري غولد يف هذا املقال القصري ،بعد سقوط النظام
املرصي" :الخطر الحقيق عىل الربيع العريب هو من اإلخوان املسلمني  ...فقد اثبتوا توجهاتهم
الجهادية" ،يف:
http://jcpa.org.il/2015/5/.
وواضح أنه مل يبلور تصوره بدراسة جدية  -وبخاصة أن مرص مل تكن قد أنهت ثورتها إال قبل
أشهر قليلة  -بل عىل موقف أيديولوجي معاد للحركات اإلسالمية والدميقراطية يف مرص.
 22انظر عىل سبيل املثال مقالة للباحث اإلرسائييل املتخصص بالعلويني يف سورية ،بعنوان:
"سورية :محطة أخرية للربيع العريب؟" ( ،2012/4/15بالعربية) يف:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4216233,00.html
23 Uriel Abulof, “The People Want(s) to Bring Down the Regime':
(Positive) Nationalism as the Arab Spring's Revolution,” Nations and
Nationalism, vol. 21, no. 4 (2015), pp. 658 - 680.
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اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

يف الثورات العربية وحضورها يف االحتجاج االقتصادي واالجتامعي
يف إرسائيل يف صيف  ،2011والذي كان شعاره "الشعب يريد عدالة
اجتامعية" عىل غرار شعار الثورات العربية "الشعب يريد إسقاط
النظام"(.((2
كام ظهرت خالل هذه الفرتة أبحاث أكرث جدية يف محاول ٍة لدراسة أسباب
اندالع الربيع العريب .وال تختلف األدبيات اإلرسائيلية األكادميية والبحثية
كث ًريا عن باقي األدبيات يف مقاربتها ألسباب اندالع الثورات العربية.
فمثل ،يشري املسترشق اإلرسائييل ،اون فينكلر ،املتخصص بدراسة
ً
التحوالت االقتصادية والدميوغرافية يف املنطقة العربية ،أ ّن أسبابًا تتعلق
باملبنى االقتصادي للدول العربية أدت إىل اندالع الثورات العربية ،وهو
يفرق بني الدول النفطية والدول غري النفطية .ويعترب أن التحوالت
املركزية تحدث ،منذ الخمسينيات ،وحتى اندالع الثورات العربية يف
الدولة غري النفطية مستثنيًا الحالتني األردنية واملغربية ،ويرجع ذلك إىل
العالقة بني املبنى االقتصادي وعالقيته باملبنى االجتامعي والسيايس(.((2
أما الباحث اإلرسائييل ،حاييم آسا ،فإنه يقوم بكتابه عندما التقى
ماركس مع نيتشه يف ميدان التحرير ،مبقاربة فلسفية للمجال اإللكرتوين
ودوره يف اندالع الثورات العربية ،ويعتقد أن الثورة اإللكرتونية تشبه
ثورة الطباعة يف القرن السادس عرش ،ويزعم يف كتابه أن الثورة ليست
حدث ًا مفاجئًا ،بل هي صريورة تنضح يف وعي الناس ،فإىل جانب الغربة
التي يعيشها الناس (وهو مصطلح ماركيس أخذه الكاتب من ماركس)،
فهنالك حاجة إىل مركبني الندالع الثورة ،الثقة بني املعارضني ،وإميانهم
بقدرتهم عىل إحداث تغيري .ومن دون هذين املركبني فستكون الثورة
مجرد حدث احتجاجي محدود .إن الثقة واإلميــان باالنتصار أمام
جيوش وأنظمة عاتية ،يغذي أحدهام اآلخر ،وهذا بدوره ينتج صريورة
ديالكتيكية تدمج بني العقالين املبني عىل حسابات القوة أمام النظام،
وغري العقالين املعتمد عىل الشعور بالقوة والقدرة عىل التغيري(.((2
24 Daniel Monterescu and Noa Shaindlinger, “Situational Radicalism: The
Israeli 'Arab Spring' and the (Un)Making of the Rebel City,” Constellations,
vol. 20, no. 2 (2013), pp. 229 - 253.
 25اون فينكلر" ،من "ربيع سيايس" إىل "خريف اقتصادي" :إىل أين تتجه الدولة العربية
غري النفطية؟" مجلة الرشق الجديد ،العدد ( )2013( 12بالعربية)؛ انظر أيضً ا:
Onn Winckler, “The 'Arab Spring': Socioeconomic Aspects,” Middle East
Policy, no. 4 (2013), pp. 68 - 87.
ويف مقال آخر ناقش فينكلر وباحث إرسائييل آخر تأثري الربيع يف قطاع السياحة يف الدول
النفطية وغري النفطية ،وهو منوذج ملقاربة الربيع العريب اقتصاديًا قبل اندالعه وبعده ،يف:
Yoel Mansfeld and Onn Winckler, “can this be spring? Assessing the impact
of the 'Arab Spring' on the Arab tourism industry,” Turizam: znanstvenostrucni casopis, vol. 63, no. 2 (2015), pp. 205 - 223.
 26حاييم آسا ،عندما التقى ماركس ونيتشه يف ميدان التحرير (تل أبيب :منشورات
"درور لنيفش"( )2013 ،بالعربية).

اهتم باحثون إرسائيليون وخاصة من كليات اإلعالم واإلعالم السيايس
بدور شبكات التواصل االجتامعي واإلعالم اإللكرتوين كأحد أسباب
انطالقة الثورات العربية .ومل تنطلق هذه األبحاث من ادعاء أن شبكات
التواصل االجتامعي كانت أداة للثورة ،بل كانت أحد أسباب الثورة.
فمثل ،يف أحد املقاالت ،حاول باحثون إرسائيليون مقاربة الربيع العريب
ً
(((2
كفعل جامعي بواسطة األطر النظرية لإلعالم االجتامعي اإللكرتوين .

مراكز األبحاث :بين توجهات
بحثية حذرة ومحافظة
ومستبشرة
سنعرض يف هذا املبحث ثالثة كتب بحثية إرسائيلية تلخص الربيع العريب
بعد عام أو عامني من اندالع الثورات العربية .وهي الكتب الوحيدة
التي صدرت بالعربية حتى عام  ،2013وتحاول تلخيص التحوالت يف
املنطقة العربية وتقييمها وقراءتها .وصدرت الكتب الثالثة عن مراكز
أبحاث مختلفة يف إرسائيل من حيث التوجه األيديولوجي واألهداف.
يف ذكرى مرور عام عىل اندالع الثورات العربية ،أصدر معهد دراسات
األمن القومي يف تل أبيب كتابًا بحث ًيا ،بعنوان :عام عىل الربيع العريب:
االنعكاسات اإلقليمية والدولية ،وقد اختار املركز أن تكون صورة
الغالف المرأة مرصية ُمنقبة ،وهو يوحي مبصري الربيع العريب ،حسب
رأي املركز ،حتى قبل أن يبارش الشخص قراءة الكتاب؛ أي سيطرة اإلسالم
السيايس عىل الربيع العريب( .((2يف املقابل ،أصدر مركز بيغن-سادات
27 Gadi Wolfsfeld, Elad Segev and Tamie Sheafer, “Social Media and the
Arab Spring Politics Comes First,” The International Journal of Press/Politics,
vol. 18, no. 2 (2013), pp. 115 - 137.
 28يوئيل غوجنسيك ومارك هيلر (محرران) ،عام عىل الربيع العريب :االنعكاسات
اإلقليمية والدولية (تل ابيب :مركز دراسات األمن القومي( )2012 ،بالعربية).
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للدراسات اإلسرتاتيجية ،كتابًا يلخص عامني من أحداث الربيع العريب،
ونرش أبحاثه يف دار نرش عاملية أكادميية( .((2أما الكتاب الثالث فهو
صادر عن مركز أبحاث جديد تأسس عام  ،2011وهو "املعهد اإلرسائييل
للسياسات الخارجية اإلقليمية"( .((3تُ ثل املراكز الثالثة توجهات مختلفة
يف مقاربة الثورات العربية .فمركز بيغن-سادات هو مركز مييني محافظ
يتبنى توجهات دوغامئية-قاطعة من الربيع العريب ،يغلب عليها الطابع
األيديولوجي ،ومع ذلك فهو يعترب أحد املراكز املهمة يف إرسائيل ،ألنه
يعرب عن النظام السيايس اإلرسائييل الراهن ،وهو ُيثل الالمنطوق
السيايس لرئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،الذي ألقى "خطاب بار إيالن"
عام  2009يف املركز املوجود يف جامعة بار إيالن الدينية الصهيونية .أما
مركز دراسات األمن القومي ،فإن مقارباته للربيع العريب هي مقاربات
أمنية وإسرتاتيجية ،وأقل أيديولوجية .أما معهد السياسات الخارجية،
فإن قراءته للربيع العريب هي قراءة تفاؤلية تعتقد أن فيه الكثري من
الفرص إلرسائيل ،ليس من الناحية األمنية واالسرتاتيجية فحسب ،بل يف
قدرته عىل بناء نظام سيايس مستقر من خالل االنتقال إىل الدميقراطية.
ويف قراءة ملجمل الكتابات والدراسات واألوراق البحثية التي صدرت عن
املركزين األولني يف السنوات الخمس األخرية ،نجد أن مركز بيغن-سادات
تبنى موقفًا أيديولوج ًيا ُمعاديًا للربيع العريب ومتشامئًا من مستقبله،
ومعتم ًدا عىل توجهات استرشاقية وتفسريات ثقافية منطية للمجتمعات
العربية .وبغض النظر عن أن بعض التوقعات العمومية التي أطلقها
املركز قد تحققت أو ال ،فإنها مل تصدر بناء عىل أبحاث علمية رصينة
أو دراسات أكادميية تطبيقية ،بل كانت مجرد أحكام مسبقة صدقت
يف بعضها وخابت يف بعضها اآلخر .فعىل سبيل املثال ،كجزء من توجهه
لنفي الصفة الدميقراطية عن جوهر الربيع العريب ،كان توجه املركز دامئًا
ّ
عرب كتاباته أن الربيع العريب سيؤدي إىل أسلمة الدول العربية ،وسيطرة
حركات اإلسالم السيايس عىل مقاليد الحكم .يحمل هذا التوجه رؤية
ضيقة وجاهلة يف الوقت نفسه؛ ضيقة ،ألنه ال يرى ديناميكيات الحراك
الثوري العريب ،لذلك فإن أسهل تحليل هو القول بسيطرة حركات اإلسالم
السيايس عىل الربيع العريب .أما جاهلة ،فألنه يفرتض بشكل استرشاقي
ومنطي ،أن هنالك تناقضً ا بني صعود الحركات اإلسالمية ،مثل اإلخوان
29 Efraim Inbar (ed.), The Arab Spring, Democracy and Security: Domestic
and International Ramifications (London and New York: Routledge, 2013).
لن استعرض الكتاب يف هذا البحث ،إذ ميكن العودة إىل مراجعة الكتاب التي قام بها الباحث
يف مجلة سياسات عربية ،العدد الثالث عرش.
 30منرود غورن وجينيا يودكوفيتش (محرران) ،إرسائيل والربيع العريب :الفرص يف التغيري
(رمات غان :املعهد اإلرسائييل للسياسات الخارجية اإلقليمية( )2013 ،بالعربية).
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املسلمني للحكم وبني التحول الدميقراطي( .((3ومع أن هذا الحكم
األيديولوجي امل ُسبق تحقق مؤقتًا يف مرص وتونس واملغرب ،فإنه بعد
تحليل حول صعود داعش
االنقالب العسكري يف مرص استبدل به املركز ً
كنتاج للربيع العريب وحالة الفوىض( ،((3وليس كنتاج لتعرث الربيع العريب.
يف كتاب مركز دراسات األمن القومي ،الذي اشرتك يف كتابته سبعة
عرش باحثًا ،كان املوضوع األسايس للكتاب بعد عام عىل الربيع العريب،
هو االنعكاسات اإلسرتاتيجية للثورات عىل البيئة اإلرسائيلية واإلقليمية
والدولية .ومن املهم التطرق إىل الخالصة التنفيذية للكتاب ،والتي كتبها
رئيس املركز ،عاموس يدلني ،وقد شغل سابقًا رئيس شعبة االستخبارات
العسكرية يف الجيش اإلرسائييل .تدل مقاربة يدلني للربيع العريب بعد
عامني ،عىل أنها مقاربة أمنية إسرتاتيجية باألساس ،وال تخلو من مقوالت
فرضتها آنية الحدث ،من دون فهم كُنهها ومستقبلها .فهو يحاول أن
يحدد من الفائز والخارس من الربيع العريب ،وهي معادلة دوغامئية
تتعامل مع الرصاعات السياسية العربية يف مرحلة االنتقال الدميقراطي
املرحيل (أي بعد عامني) كمعادلة صفرية .ويُحدد يدلني أن الفائز
املركزي هو اإلسالم السيايس .أما الخارسون ،فهم األقليات الدينية،
والنساء ،وإرسائيل ،والسعودية ،والواليات املتحدة األمريكية .كام يقرر
يدلني ،من جهة ،أن التوجه السني يف صعود بينام التوجه الشيعي
يرتاجع ،ويعترب يف مكان آخر إيران من الرابحني من الربيع العريب( .((3إن
الصفري
قراءة الربيع العريب من خالل معادلة الفائز والخارس مبطلقه
ّ
هي قراءة أمنية ،تنطلق من إطار املصالح اإلرسائيلية فحسب .يف باقي
الفصول ،ال يقدم الكتاب مقاربات جديدة تختلف عن املقاربات التي
ظهرت يف اإلنتاج املعريف اإلرسائييل عمو ًما ،مثل التمييز بني الدول
امللكية والدول الجمهورية ،وبني اإلسالم السيايس والعلامنيني ،ومواقف
القوى اإلقليمية وغريها.
يف كتاب معهد السياسات اإلقليمية ،نجد توج ًها بحثيًا مختلفًا عن
التوجهني السابقني ،شارك يف كتابة فصوله أحد عرش باحثًا تبنوا مواقف
داعمة للتحول الدميقراطي يف العامل العريب وحرية الشعوب .وحاولوا
عرض الفرص السانحة إلرسائيل يف حل الرصاع مع الفلسطينيني ،واستقرار
فمثل يف فصل للمؤرخ اإلرسائييل
املنطقة يف خضم الربيع العريبً .
املعروف موشيه معوز من الجامعة العربية ،أشار إىل أن الربيع العريب
 31انظر عىل سبيل املثال ال الحرص مجموعة من هذه األبحاث (تنرش األبحاث يف الغالب
باللغتني العربية واإلنكليزية ،اخرتت عرض تلك التي نرشت باللغتني م ًعا):
;)Max Singer, Egypt's Classic Strategy Tringle (Bar-Ilan: BESA Center, 2011
Mordechai Kedar, The Plagues of Egypt (Bar-Ilan: BESA Center, 2011); Hillel
Frisch, Egypt's Constitutional Crises (Bar-Ilan: BESA Center, 2011).
 32يعقوب عميدرور ،الفوىض يف أعقاب العاصفة الكاملة (رمات غان :مركز بيغن-
سادات( )2015 ،بالعربية).
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مراجعات و عروض كتب
اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

سوف ينتج حركات إسالمية براغامتية ومعتدلة( .((3ويف مقدمة الكتاب
يشري املؤرخ اييل بوديه ،من الجامعة العربية إىل أن الربيع العريب يفتح
فرصا لالستقرار والسالم والرفاهية لشعوب املنطقة ،ويجب التعامل
ً
معه ليس كخطر بل كفرصة تاريخية للتغيري نحو األفضل(.((3

خاتمة ونقاش
تناول الربيع العريب بالبحث والدراسة ،باألساس ،الباحثون واملحارضون
يف كليات تاريخ الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف الجامعات اإلرسائيلية،
ومراكز األبحاث التي تختص بالدراسات الرشق أوسطية ،والقضايا
اإلسرتاتيجية واألمــن القومي .ويف الدرجة الثانية ،تناوله باحثون
ومحارضون يف العلوم السياسية .ونتطرق هنا إىل بعدين حول اإلنتاج
املعريف اإلرسائييل يف ما يتعلق بالربيع العريب :منهجي-ميثودولوجي،
ومعريف-إبستمولوجي .يف املجمل ،فرض النسق األكادميي املعريف
نفسه عىل الزاوية التي اشتبك بها الباحث اإلرسائييل مع الربيع العريب.
وجاءت األبحاث اإلرسائيلية حول الربيع العريب من خالل النسق املعريف
املحدد الذي ينتمي له الباحث ،وليس من خالل مقاربات معرفية
متعددة األنساق ،وهذا يشكل قصو ًرا كب ًريا يف التعمق بديناميكيات
ومدخل الستحضار األيديولوجيا يف البحث العلمي.
ً
الربيع العريب،
فاملؤرخ اإلرسائييل الذي بحث يف الربيع العريب بقي أس ًريا للمنطقة
العربية ،وحتى للدولة العربية التي تخصص فيها ،ومل يدرك بالنسق
املقارن والقالب النظري ديناميكيات شبيهة حدثت لثورات عرب التاريخ
ويف مناطق أخرى خارج املنطقة العربية .هنالك مسترشقون يجهلون
ذلك ،فيعتقدون أن العرب هم ظاهرة فريدة يف التحوالت االجتامعية
والسياسية ،وهنالك مسترشقون مؤدلجون يخصون العرب بظواهر
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تاريخية ،وهم عدائيون تجاه كل تحول دميقراطي يف املنطقة العربية،
وهم معروفون يف املشهد األكادميي اإلرسائييل ،فقسم منهم متدينون
ويهاجمون املجتمعات العربية عىل تدينها ،ويعتربون الدين والتدين
يف املنطقة العربية مناقضً ا للتحول الدميقراطي ،وهم أنفسهم يدعمون
أحزابًا وتيارات سياسية ذات توجهات دينية يف إرسائيل ،ومعادية حتى
للدميقراطية اإلرسائيلية الهشّ ة.
أما الباحث القادم من العلوم االجتامعية ،فهو يحاول دراسة الربيع
العريب من خالل قوالب نظرية جاهزة حول التحول الدميقراطي
والثورات ،من دون معرفة أولية بتاريخ املنطقة وتشكل الدول العربية
وأنظمتها السياسية .ويهدف هذا الباحث إىل استنباط مناذج نظرية
تعميمية من أطر نظرية قامئة ،وهو يخفق يف ذلك ألن هذه األطر ال
متده باملعرفة العميقة عن املنطقة العربية .واللحظة الراهنة ،موضوع
البحث ،غري مقطوعة عن التاريخ العريب الحديث واملعارص .فيصل إىل
خالصات دراماتيكية يف وصف اللحظة الراهنة ،مع أن هنالك لحظات
يف التاريخ العريب ال تقل دراماتيكية عن الراهن.
يتبني من مراجعة اإلنتاج املعريف اإلرسائييل ،أن األبحاث الذي انطلقت
من أنساق معرفية محددة يف العلوم االجتامعية تعاملت مع الربيع
العريب كظاهرة بحثية تُؤسس ألجندات بحثية جديدة يف دراسة الظواهر
االجتامعية والسياسية ،وطغى عىل أبحاثها املقاربات النظرية بهدف
التجديد املعريف ،وخاصة يف العلوم السياسية .بينام ذهبت الدراسات
التطبيقية األكادميية لفهم الربيع العريب وتفكيكه معرف ًيا وفهم أسبابه.
وظهرت الدراسات التطبيقية يف األبحاث اإلعالمية واالقتصاد وبعض
الدراسات التاريخية .يف املقابل ،ظهرت األبحاث التي انطلقت من
مراكز البحث والدراسات الرشق أوسطية واإلسرتاتيجية ،وخاصة التاريخ،
كدراسات تقريرية ،منكفئة عىل ذاتها؛ مبعنى أنها اهتمت بدراسة
انعكاسات الربيع العريب عىل االستقرار اإلسرتاتيجي اإلقليمي واألمن
القومي اإلرسائييل .كام أنها ال تنطلق من دراسة متعددة األنساق ،ومل
تُنظّر حتى من داخل نسقها الخاص ،ومل تقدم رؤى مقارنة التي عادة
تقوم عىل كبح جامح التفكري االسترشاقي من خالل املقارنات التاريخية
خارج املنطقة العربية .وأعلنت الدراسات االسترشاقية بعد عامني فقط
أن الثقافة واملجتمعات العربية واإلسالمية ال تقبل الدميقراطية ،بسبب
تعرث الربيع العريب ،وكان ميتزج مع هذه الخالصات ،فرحة األيديولوجي
بانتصاره عىل خصومه ،من دون أن يبذل عناء املؤرخ ليجري مقاربات
تاريخية (ليست نظرية) مع أحداث شبيهة لدى شعوب أخرى.

