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أنطـوان شلحـت *

* محّرر ملحق "املشهد اإلسرائيلي" في املركز الفلسطيني للدراسات 

اإلسرائيلية- مدار.

مدخـل
السياسية  اإلسرائيلية  النخب  اهتمام  يستمر  أن  املتوقع  من   )*(
والعسكرية واألكادميية واإلعالمية املنصّب على "ربيع الشعوب" 
في العالم العربي، الذي انطلق قبل أكثر من نصف عام، فترة طويلة، 
وال سيما في ظل ما تعتبره هذه النخب "حالة غموض" أو "حالة 
النتائج  إزاء  س��واء  ح��االت  من  عداها  ما  على  تسيطر  يقي"  ع��دم 
الناجزة إلى اآلن أم إزاء النتائج املرتقبة في قادم األيام، وكذلك في 
ضوء عدم حسم الوجهة احملّددة التي تسير نحوها الثورات الشعبية 
املتعّددة، في ما يتعلق بتلك التي أفلحت في قلب أنظمة احلكم وفي 

النخب اإلسرائيلية 

و"الربيع العربي"

تنجح في حتقيق  لم  التي  تلك  أو  املصرية،  يناير  ثورة 25  مقدمها 
الهدف ذاته أو أهداف أخرى.

ولدى اإلعداد لهذه املقالة )أواخر حزيران 2011( فإن ما ظهر 
في وسائل اإلعالم واملنابر اإلسرائيلية املتعّددة في إطار تقومي تلك 
النخب لدالالت "الربيع العربي" بدا أنه يركز أكثر من أي شيء آخر 
على ثالثة سيناريوهات مستقبلية متوقعة لهذه الثورات وباألساس 

في ما يتعلق بعنصر االستقرار الذي قد ينبثق عنها، وهي: 
أواًل، سيناريو هيمنة "منوذج االستقرار القذافي"، أي االستقرار 

الذي يتم حتقيقه بواسطة القبضة احلديدية؛
ثانًيا، سيناريو هيمنة القوى اإلسالمية؛

ثالًثا، سيناريو حتقيق تطّور اقتصادي، والذي جرى التشديد على 
أنه السيناريو املرغوب أكثر من سواه لغايات إسرائيلية محض.

وفي خضم ذلك كله أشير إلى أن أمًرا واحًدا بات مؤكًدا، وهو 
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عدم إمكان استمرار الوضع اإلقليمي القائم )الستاتيكو(.
في الوقت نفسه فإن أبرز الدروس التي استخلصتها هذه النخب 

في معظمها من تلك الثورات متثلت في ما يلي:
بإجراء  العربية  األنظمة  مطالبة  م��ن  ت��رّج��ى  ف��ائ��دة  ال  أن��ه  أواًل، 
"إصالحات"، ذلك بأن "اإلصالح" األهم املطلوب من الرئيس 
السوري بشار األسد مثاًل هو أن يقّدم نفسه إلى احملاكمة، وبالتأكيد 
فإنه لن يقدم على ذلك مطلًقا، فضاًل عن أن هذه اإلصالحات ميكن 
أن تكون أداة ناجعة للحفاظ على األنظمة القدمية ال للقضاء عليها. 
وبناء على ذلك فإن بعض النخب شّدد على أن املطلوب باألساس 
هو بناء دميقراطية كاملة تؤدي إلى نشوء سلطة متعّددة األحزاب، 
إنشاء جهاز قضائي مستقل،  وإل��ى  انتخابات ح��ّرة،  إج��راء  وإل��ى 
وإلى فرض احترام حقوق اإلنسان من خالل سّن قواني أساسية.

ثانًيا، أن الدولة العربية املقبلة املرشحة ألن تندلع ثورة فيها )بعد 
كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية( ميكن أن تكون التي ال 
األردن،  مثل  فيها  ثورة  ان��دالع  إمكان  بشأن  كبيرة  توقعات  يوجد 
العاهل  يقوم  أن  املنطقي  فمن  ول��ذا  إلسرائيل"،  الشرقي  "اجل��ار 
األردني عبد الله الثاني بإجراء مزيد من اإلصالحات وإقامة مزيد 
من "جلان احلوار الوطني"، وفي الوقت نفسه من املمكن أال تؤدي 

هذه اخلطوات كلها إلى تهدئة اجلمهور األردني العريض.
ثالًثا، أنه على الرغم من مرور نحو 33 عاًما على انتصار ثورة 
اإلمام اخلميني )الثورة اإلسالمية( في إيران في العام 1979 فإن هذه 
الثورة لم تعد متلك أي تأثير في شعوب الشرق األوسط، والتي ليس 
من املبالغة القول إنها ترفض منوذج هذه الثورة، كما أن زعماء إيران 
أنفسهم باتوا يعيشون في خوف دائم من غضب جمهورهم نفسه 

)يديعوت أحرونوت، 12 حزيران 2011(.

آخر تداعيات "الربيع العربي" على إسرائيل
بي  ت��راوح  ما زالت  النخب اإلسرائيلية  إن مواقف  القول  ميكن 
للوضع  بالنسبة  العربية  ال��ث��ورات  دالالت  تقومي  أواًل،  ح��دّي��ن: 
اإلقليمي القائم؛ ثانًيا، محاولة استشراف تداعياتها احملتملة على 

إسرائيل. وال شك في أن احلدّين متصالن مبنى ومعنى.
وبخصوص موقف املؤسسة السياسية اإلسرائيلية الرسمية رأى 
سيفر بلوتسكر، أحد كبار املعلقي في صحيفة يديعوت أحرونوت، 
أنه بعد مرور نحو نصف عام على تفّجر هذه الثورات حان الوقت كي 

تفكر إسرائيل مبا سوف يحدث في منطقة الشرق األوسط، وكيف 
ستكون مالمح املنطقة عندما جتري انتخابات حّرة في معظم الدول 
العربية- اإلسالمية تسفر عن إقامة حكومات ائتالفية، متوقًعا بأن 
يكون هذا األمر حتمًيا، غير أنه استدرك قائاًل: "على حّد علمي 
فإن املسؤولي في القدس ال يبذلون أي جهد أو تفكير بشأن بلورة 
السياسة اخلارجية التي يجب على إسرائيل أن تتبعها في املستقبل" 

)يديعوت أحرونوت، 13 حزيران 2011(. 
أّما احمللل السياسي في صحيفة هآرتس ألوف بن فلمح إلى أن 
القوى في  تغيرا في ميزان  االنتفاضة في سورية أحدثت منذ اآلن 
بعيدة عن احلسم،  تزال  أنها ال  الرغم من  الشرق األوس��ط، على 
وذلك نتيجة تبّدل اجتاه الرياح في اآلونة األخيرة، والذي كان من 
تقهقر، وجعل مكانة  إيران في حالة  للعيان جعل  الظاهرة  نتائجه 
في  أثارتها  التي  املخاوف  أن  وأض��اف  جديد.  من  تتعزز  إسرائيل 
التالشي،  في  آخذة  العربي"  "الربيع  من  األولى  املوجة  إسرائيل 
ب���دأت تتخذ "ص���ورة الفرصة  وال��ت��ح��والت ف��ي ال���دول امل��ج��اورة 

اإلستراتيجية" بالنسبة لها. 
وفي رأيه فإن نقطة االنعطاف السابقة في املنطقة سجلت قبل نحو 
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خمسة أعوام، في أثناء حرب لبنان الثانية )صيف 2006(. فالفشل 
العسكري في املواجهة مع حزب الله كشف ضعفا إسرائيلًيا وأدى 
إلى تعّزز نفوذ إيران، الراعية للسيد حسن نصر الله، ووثق الرئيس 
السوري بشار األسد حتالفه العسكري والسياسي واالقتصادي مع 
حركة  وأحكمت  لبنان،  على  الله  حزب  وسيطر  طهران،  حكام 
إسرائيل  عن  تركيا  وابتعدت  غ��زة،  قطاع  على  سيطرتها  حماس 
تسببت   2010 العام  وفي  وحماس.  وسورية  إيران  من  واقتربت 
قضية قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة بحدوث 
تصدع علني بي القدس وأنقرة، ومع سقوط سلطة الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك فقدت إسرائيل أيضا احللف اإلستراتيجي مع 
مصر وبقيت معزولة وخائفة. والبديل الذي وجده رئيس احلكومة 
بنيامي نتنياهو في التقرب من اليونان أفلس، وال ميكنه في األحوال 
جميًعا أن يحل محل أنقرة والقاهرة )هآرتس، 24 حزيران 2011(.
وأشار بن أيًضا إلى أن وقوف رئيس احلكومة التركية رجب طيب 
أردوغان في رأس املعارضي العلنيي لسلطة الرئيس األسد، الذي 
يستعي بإيران إلنقاذ كرسيه املهتز، يعني أن الهدوء في العالقة بي 
دمشق وأنقرة وصل إلى نهايته، ومعه من املفترض أن تنتهي كذلك 

اخلارجية  وزي��ر  قادها  التي  اجليران"  مع  مشكالت  "صفر  سياسة 
والنزاعات  القوى  صراعات  لتعود  أوغلو،  داوود  أحمد  التركية 

املعروفة من قبل إلى الواجهة. 
ونقل هذا احمللل عن خبير إسرائيلي في شؤون الشرق األوسط 
قوله إن إيران وتركيا تتصارعان على السيطرة والنفوذ في سورية، 
وعندما تتصارع تركيا مع إيران فإنها تقترب من جديد من إسرائيل 
باعتبارهما اخلصمي األكبرين لإليرانيي  املتحدة،  الواليات  ومن 
في املعركة على السيطرة والنفوذ في الشرق األوسط. وفي يوم 20 
حزيران 2011 حتادث أردوغان هاتفيا مع الرئيس األميركي باراك 
أوباما، بعد بضع ساعات من اخلطاب الذي ألقاه األسد في جامعة 
على  حديثهما  الزعيمان  ركز  فقد  التركي،  للبيان  ووفًقا  دمشق. 
سورية وليبيا وتناوال أيضا املسيرة السلمية "كعامل مهم في استقرار 
املشروعة"  "املطالب  تأييدهما  عن  الرجالن  وأع��رب  املنطقة". 
للمتظاهرين السوريي واتفقا على أن "يتابعا عن كثب" األوضاع في 
سورية. وفي الغداة نشر األتراك برقية بعث بها نتنياهو إلى أردوغان 
هنأه فيها بانتصاره الساحق في االنتخابات التشريعية، واقترح حل 

جميع املشكالت املفتوحة بي الدولتي.
ونّوه محللون آخرون بأن هذه التطورات، املرتبطة في األساس 
العالقات اخلاصة بي  إل��ى  ق��در من احل��رارة  إي��ران وع��ودة  بتراجع 
نتنياهو  إسرائيل وتركيا، جعلت مسؤولي إسرائيليي آخرين غير 
"يتنفسون الصعداء". وكان في مقدمهم وزير الدفاع اإلسرائيلي 
إيهود باراك الذي "تنبأ" بأن "يسقط نظام الرئيس السوري بشار 
النظام "فقد  أن هذا  األسد في غضون ستة أشهر"، مشدًدا على 
املتظاهرين  وبي  قواته  بي  وقعت  التي  املواجهات  بسبب  شرعيته 
ضده"، وعلى أن "األسد اجتاز نقطة الالعودة، نتيجة استخدامه 
أحرونوت،  )يديعوت  كثيرة"  قبور  بحفر  وتسببه  املفرطة،  القوة 

21 حزيران 2011(. 
حالة  من  تهاب  أال  إسرائيل  على  أن  ب��اراك  أعلن  ذل��ك  وغ��داة 
الثورات  نتيجة  التي تسيطر على منطقة الشرق األوسط  الغموض 
في العالم العربي، وأن تعمل على دفع املفاوضات مع جيرانها قدًما 
)معاريف، 22 حزيران 2011(. وفي الوقت ذاته سربت املؤسسة 
التي  األح��داث  نهاية  بشأن  محدًدا  "سيناريو"  اإلسرائيلية  األمنية 
تعصف بسورية فحواه توقعات بأن "يتم في نهاية املطاف التوصل 
إلى اتفاق بي جزء من كبار ضباط الطائفة السنية في اجليش السوري 

ميدان التحرير: حيث تصنع قيم جديدة.
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الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية )أمان( اجلنرال احتياط 
عاموس يادلني قال في سياق كلمة ألقاها في "مؤمتر رئيس الدولة اإلسرائيلية" 
الذي عقد في القدس حتت عنوان "نحو الغد": "إن إسرائيل ال متلك القدرة 
على التأثير في التغيرات التي يشهدها العالم العربي، ومن األفضل أال تتدخل 
فيها، وأشار إلى أنه يعتقد أن هذه التغيرات من شأنها أن تكون مفيدة إلسرائيل، 
مؤكًدا "أنا أنتمي إلى املتفائلني. وعلى املدى البعيد فإن التغيرات في العالم 
العربي تنطوي على فرصة إلسرائيل، والقيم التي كافح املتظاهرون في ميدان 

التحرير من أجلها هي قيمنا نحن أيًضا"

هذه  ألبناء  حماية  توفير  يتضمن  العلوية  الطائفة  ضباط  كبار  وبي 
يضع  سياسي  حل  إل��ى  التوصل  إمكان  ويتيح  األخ��ي��رة،  الطائفة 
حًدا لألزمة التي تشهدها سورية، ويؤدي إلى إطاحة الرئيس بشار 

األسد" )هآرتس، 22 حزيران 2011(.
وبينما دأب كبار املسؤولي في املؤسستي السياسية واألمنية في 
الفترة السابقة على التحذير من خطر التحّول اإلسالمي )األسلمة( 
في  يتحدثون  أخذوا مؤخًرا  فإنهم  القائمة،  احلكم  أنظمة  وتفكك 
مديح الدميقراطية في الدول العربية، إلى درجة أن وزير اخلارجية 
اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" )ميي 
في  )أجنبي(  عسكري  تدخل  ألي  مكان  "ال  أن��ه  أك��د  متطرف(، 
سورية، وليس من واجبنا أن ندعو إلى ذلك، وثمة وسائل كافية 
اقتصادية  راف��ع��ات  هناك  أن  كما  االستقالة،  على  األس��د  إلجبار 
ودبلوماسية وسياسية كافية ملمارسة الضغط على األسد كي يتنحى 
عن منصبه، ويجب على األسرة الدولية أن تستخدمها على نحو 
التي حتدث هناك" )يديعوت  الرهيبة  التطورات  صحيح في ضوء 

أحرونوت، 15 حزيران 2011(. 
فعل سابقة صدرت  ل��ردات  ليبرمان هذا جاء مجانًبا  إن موقف 
إسرائيل حيال  السياسية واألمنية في  املؤسستي  قادة  عن عدد من 
الثورة في ليبيا، والتي أعربوا من خاللها عن اخلشية من أن تؤدي 
البلد إلى ما أسموه "نشوء فراغ سلطوي" رمبا  األوض��اع في هذا 
قيام  من  "القلق"  عن  أعربوا  أنهم  كما  عديدة،  قوى  إليه  تدخل 
تنظيم "القاعدة" بإعالن تأييده الثورة. وفي موازاة هذا كانت هناك 
تلميحات إسرائيلية شبه رسمية إلى أنه ال يجوز للواليات املتحدة 
أيد خطرة. وسّوغ  في  ليبيا  بسقوط  أن جتازفا  األوروب��ي��ة  وال��دول 
مبررات  بثالثة  الصدد  هذا  في  رؤيتهم  التلميحات  هذه  أصحاب 
ثروتها  ثانًيا،  أوروب��ا؛  من  القريب  ليبيا  موقع  أواًل،  هي:  رئيسة 

النفطية؛ ثالًثا، احتمال وجود سالح كيماوي في حيازتها. وهذا 
اآلونة  في  احملمومة  إسرائيل  محاوالت  مع  يتسق  األخير  السبب 
األخيرة أن تقّض مضاجع العالم بخطر وقوع أسلحة غير تقليدية 
في يد منظمات "إرهابية" عاملية. وقد فسحت هذه الرؤية املجال 
على وسعه أمام هيمنة سيناريو محدد على أطياف النظرة التي ترى 
إسرائيل بواسطتها آخر التطورات املرتبطة مبسار الثورة في ليبيا، كان 
فحواه ضرورة قيام حلف شمال األطلسي )الناتو( بقيادة الواليات 
ووفق  ليبيا".  استقرار  "ضمان  بحجة  املباشر  بالتدخل  املتحدة 
في  الوضع  تغيير  على  قدرة  ميلك  الناتو  فإن  اإلسرائيلي  االعتقاد 
ليبيا في غضون فترة قصيرة للغاية. كما أن مثل هذا العمل ميكن أن 
يؤشر، وفق السيناريو اإلسرائيلي، إلى كل مراكز القوى في ذلك 
البلد نحو أي جانب يجدر بها أن متيل. وذهب البعض إلى أنه خالفًا 
لنماذج عديدة من التدخالت العسكرية األجنبية في املاضي )مثل 
الصومال وأفغانستان والعراق( فإنه في هذه املرة ال خوف من أن تعتبر 
"قوات التدخل" قوة احتالل خارجية، وذلك ألن الشعب الليبي 
هو الذي يطلب مثل هذه "املساعدة العينية". وال ُبّد من اإلشارة 
إلى أن الذين أحلوا على هذا السيناريو في معظمهم يشددون أكثر 
من أي شيء آخر على أن هذا التدخل، في حال حدوثه، سينطوي 
على أبعاد مهمة في كل ما يتعلق بإعادة بناء قوة الردع األميركية في 
الشرق األوسط، ذلك بأن من شأنه أن ميّرر رسائل ردع إزاء احتمال 
نشوء وضع في املستقبل قد تتعّرض فيه أنظمة أخرى مثل األردن 
والبحرين ورمبا السعودية أيضا إلى االهتزاز. وبناء على ذلك فإن 
ليبيا توجد برأيهم فرصة ذهبية إلعادة تصميم السياسة  األزمة في 
األميركية مبا ينسجم مع أهداف السياسة اإلسرائيلية اإلقليمية، التي 
يحتل عنصر الردع حيًزا متقدًما للغاية فيها )يديعوت أحرونوت، 

27 شباط 2011(. 
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إلى جانب ما تقّدم من مؤشرات بشأن حدوث تغيير في "جوهر" 
اللواء  السابق  العامة  األركان  هيئة  رئيس  قال  اإلسرائيلية،  النظرة 
غابي أشكنازي إن إسرائيل ترغب في نشوء أنظمة حكم دميقراطية 
في اجلانب اآلخر من حدودها، لكنها قبل ذلك ترغب في أن تكون 
لهذه األنظمة زعامة تتحمل املسؤولية، األمر الذي من شأنه أن يتيح 

إمكان التعاون معها )هآرتس، 23 حزيران 2011(. 
أما الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية )أمان( اجلنرال 
احتياط عاموس يادلي فقال في سياق كلمة ألقاها في "مؤمتر رئيس 
الدولة اإلسرائيلية" الذي عقد في القدس حتت عنوان "نحو الغد"، 
إن إسرائيل ال متلك القدرة على التأثير في التغيرات التي يشهدها 
العالم العربي، ومن األفضل أال تتدخل فيها، وأشار إلى أنه يعتقد 
أن هذه التغيرات من شأنها أن تكون مفيدة إلسرائيل، مؤكًدا "أنا 
العالم  التغيرات في  فإن  البعيد  املدى  املتفائلي. وعلى  إلى  أنتمي 
العربي تنطوي على فرصة إلسرائيل، والقيم التي كافح املتظاهرون 
في ميدان التحرير من أجلها هي قيمنا نحن أيًضا" )املوقع اإللكتروني 

التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، 22 حزيران 2011(.
وبرأي الباحث إفرامي كام، نائب رئيس "معهد دراسات األمن 
حقيقية  دميقراطية  أنظمة  قيام  فإن  أبيب،  تل  جامعة  في  القومي" 
أو  العربية  للدول  بالنسبة  س��واء  األفضل  النتيجة  يكون  أن  ميكن 
لدول الغرب وإسرائيل، خصوًصا وأن هذه األنظمة ميكن أن حتد 
أرضية  تبّدد  أن  وبالتالي  الراديكالية،  قوة احلركات اإلسالمية  من 
وإسرائيل  الغرب  يساور  ال��ذي  فالتخوف  املنطقة.  في  اإلره��اب 
ليس من دمقرطة العالم العربي، وإمنا من السيناريو اآلخر املضاد، 
املتمثل في األسلمة على غرار إيران، ومن إمكان صعود حركات 
إسالمية إلى سدة احلكم عن طريق االنتخابات، وإذا لم تؤد الهزة 
اإلقليمية الراهنة إلى تقويض النظام اإلسالمي في طهران أو تقويض 
حلفائه في دمشق وغزة، فإن إيران قد تكون من أكبر املستفيدين منها 

)املستجد اإلستراتيجي، عدد نيسان 2011(.   
جتدر اإلشارة إلى أن أل�وف ب�ن كان قد أشار فور اندالع ثورة 25 
يناير املصرية إلى أنها تعتبر مبثابة فرصة ذهبية لكل من رئيس احلكومة 
يثبتا ألوباما وإدارته  نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك كي  بنيامي 
أن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي ميكنهما 
االعتماد عليها" دائًما، وإن أكد في الوقت ذاته أن هذه الثورة من 
شأنها أن تضع االدعاء املكرور بأن إسرائيل هي "فيلال في غابة"، 

وأنها "احلصن الغربي اخلارجي في الشرق األوسط"، على احملك 
مرة أخرى )هآرتس، 31 كانون الثاني 2011(.

وقد اعتبر األديب واألستاذ اجلامعي نيسيم كلدرون أن استغراق 
إسرائيل ووسائل إعالمها في البحث الدائب عن الفوائد واألضرار 
في  فقط، وذلك  لها  بالنسبة  العربي"  التي ستترتب على "الربيع 
خالف تام مع وسائل اإلعالم في العالم كله وباألساس مع وسائل 
اإلعالم في الواليات املتحدة والتي انشغلت بأمور أخرى مثل توق 
العالم العربي إلى احلرية وإلى بناء الدميقراطية، إمنا يعبر عن عودتها 
)إسرائيل( إلى عقلية الغيتو التي تزّين سبيل التفكير االنعزالي إزاء 
حدث جلل أثار دهشة العالم أجمع وحبس أنفاسه، مشدًدا على أنه 
حان الوقت "كي نرفع رأسنا سنتمتًرا واحًدا نحو األعلى" )املوقع 
اإللكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، 26 أيار 2011(.

مواقف  ب��ي  ال��ف��ج��وات  روزن���ر  شموئيل  الصحافي  خل��ص  وق��د 
إسرائيل والواليات املتحدة على النحو اآلتي: "ال يعبأ اإلسرائيليون 
ب��ن��ظ��ام ح��ك��م دمي��ق��راط��ي أو  ك��ث��ي��را ف��ي م��ا إذا ك��ان��ت م��ص��ر ستنعم 
ديكتاتوري.. إن ما يهمهم فقط هو احلفاظ على االستقرار وعلى 
اتفاق السالم!... في املقابل فإن األميركيي متحمسون ملا يعتبرونه 
التابع  اإللكتروني  )امل��وق��ع  م��ص��ر("  )ف��ي  الدميقراطية  نحو  حت��وال 

لصحيفة معاريف، 7 شباط 2011(.

"الشارع العربي" كالعب مركزي
ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ي��س اجل��دي��د لهيئة األرك�����ان  ع��ك��س��ت ت��ص��ري��ح��ات 
اإلسرائيلية اللواء بيني غانتس )الذي بدأ واليته في أواسط شباط 
2011(، لدى اشتراكه في أول اجتماع عقدته جلنة اخلارجية واألمن 
في الكنيست بحضوره يوم 31 أيار 2011، جانًبا من رؤيته األمنية 
واملقاربة التي قد ُتشتق منها، وخصوًصا إزاء "التهديدات املاثلة أمام 

إسرائيل في الوقت احلالي". 
وفي رأيه فإن هذه "التهديدات" أصبحت واسعة للغاية، "بدًءا 
من السكي وانتهاء بالسالح النووي"، أي بدًءا من عملية "إرهابية" 
وفًقا  اإليراني،  النووي  باخلطر  وانتهاء  مبفرده،  شخص  بها  يقوم 

لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، التي فسّرت املاء باملاء.
وفضاًل عن "التهديدات" التقليدية، وفي صلبها خطر الصواريخ 
الله وحماس  ف��ي ح��ي��ازة ك��ل م��ن ح��زب  امل��وج��ودة  امل��دى  املتعددة 
وسورية، فإن غانتس أكد من جهة أولى وجوب أن يبقى مستوى 
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وفي واقع األمر فإنه حتى قبل "اتساع دائرة التهديدات األخيرة" كان 
األمن هو القضية املركزية )بل وحتى الوحيدة( التي تقف في رأس جدول 
السلطات احلاسم، ال  وبتأثير هذه  اإلسرائيلية،  الدولة  أعمال سلطات 
ينفك األمن في رأس أجندة مواطني الدولة أيًضا. وقد كان واضًحا في 
كل مرة يتّم فيها بحث تخصيص املوارد أن املؤسسة األمنية والعسكرية 
ستحصل على امليزانية التي تطلبها.  وجتدر اإلشارة هنا إلى أن أية جهة- 
مبن في ذلك ذوو اليد الطولى من كبار موظفي وزارة املالية- ال تستطيع 
تفحص تفصيالت طلب امليزانية العسكرية- األمنية، وال تستطيع مراقبة 

كيفية إنفاق األموال. 

جهوزية إسرائيل األمنية عالًيا بسبب الغموض املسيطر على األوضاع 
في كل من مصر وسورية، وضرورة االنتباه من جهة أخرى إلى أن 
"ثمة العًبا مركزًيا جديًدا في الشرق األوسط هو الشارع )العربي(، 
ومن الواضح لنا أننا رمبا سنواجه تظاهرات شعبية واسعة حتظى بتأييد 
هذا الشارع"، الفًتا إلى أن اجليش اإلسرائيلي يستعد أيًضا ملواجهة 
تظاهرات كهذه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة )معاريف، 1 

حزيران 2011(. 
شبكة  مع  التظاهرات  ه��ذه  أن  تأكيده  في  القصيد  بيت  وجتّسد 
املخصصة  امليزانية  زي��ادة  تستلزمان  األخ��رى  الواسعة  التهديدات 

للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية. 
وهو تأكيد يتسق مع "استنتاج إستراتيجي" ما انفك يتكّرر منذ 
انطالق "الربيع العربي" مؤداه أن إسرائيل ال ميكنها لضمان مستقبلها 
ناحية  إلى  أي  اإلسبارطية،  النزعة  من  مزيد  نحو  تنحو  أن  سوى 
يستدعي  الذي  األمر  أسلحتها،  وترسانة  العسكرية  قوتها  تدجيج 
احلكومة  رئيس  أك��ده  ما  وه��ذا  اإلسرائيلية.  األمنية  امليزانية  زي��ادة 
بنيامي نتنياهو، لدى إدالئه بأول تعقيباته رًدا على الثورات الشعبية 
العربية، وكان أبرزها قوله، في أثناء مراسم تنصيب الرئيس اجلديد 
لهيئة أركان اجليش اإلسرائيلي غانتس )في 14 شباط 2011(، أن 
إسرائيل تعيش فترة من انعدام االستقرار في الشرق األوسط، في 
إشارة إلى الثورة املصرية، وأن اجليش اإلسرائيلي هو ركيزة إسرائيل 
األكثر أهمية. وأضاف أن "زلزاال يضرب )في الوقت احلالي( العالم 
العربي وأجزاء من العالم اإلسالمي، ونحن ال نعرف كيف ستنتهي 
األمور، وبالدنا صغيرة جدا ونأمل في توسيع دائرة السالم، ونعرف 
أنه في نهاية املطاف فإن السند احلقيقي لضمان قدرتنا على احلفاظ 
عالقات  يقيموا  بأن  جيراننا  إقناع  على  وقدرتنا  هنا  وجودنا  على 

الوحيد  الكفيل  يعتبر  ال��ذي  اإلسرائيلي  اجليش  هو  معنا،  س��الم 
لضمان مستقبلنا". 

 وكان وزير الدفاع إيهود باراك أرفع مسؤول في املؤسسة األمنية 
اإلسرائيلية يعلن تفصيالت الزيادة املطلوبة على امليزانية األمنية على 
جورنال"  ستريت  "وول  لصحيفة  صّرح  عندما  األشهاد  رؤوس 
على  احلصول  تتوقع  إسرائيل  بأن   )2011 آذار   8 )يوم  األميركية 
مساعدات أمنية أخرى من الواليات املتحدة بحجم 20 مليار دوالر، 
بسبب األحداث األخيرة في العالم العربي، مؤكًدا أن وجود إسرائيل 
اضطرابات  تشهد  منطقة  في  مهم  استقرار  عنصر  "سيشكل  قوية 
كثيرة". وعلى الرغم من أن باراك لم يكشف أي تفصيالت بشأن 
من  عليها  احلصول  في  مؤسسته  ترغب  التي  األسلحة  منظومات 
من  مبزيد  التزود  نحو  متجهة  تبدو  النية  إن  إال  املتحدة،  الواليات 
أسراب الطائرات املقاتلة احلديثة، ومنظومات قتالية أخرى جرى 
لألعوام  اإلسرائيلي  اجليش  عمل  خطة  إط��ار  في  أخ��ي��ًرا  دراستها 
2012- 2016 والتي استكملت في تلك الفترة حتديًدا. ومبوجب 
سرب  املقصود:  فإن  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  بعض  كشفته  ما 
طائرات من طراز إف 35 )الشبح( والتي يبلغ سعر كل طائرة منها 
100 مليون دوالر؛ غواصة جديدة من طراز دولفي سعرها 500 
مليون دوالر؛ سفينة صواريخ سعرها 125 مليون دوالر؛ دبابات 
ميركافاه وسيارات نصف مجنزرة من طراز نيمر ومنظومات مضادة 

للصواريخ )يديعوت أحرونوت، 13 آذار 2011(.
ووفًقا لصحيفة معاريف فإنه جرت في قيادة اجليش اإلسرائيلي 
ووزارة الدفاع في اآلونة األخيرة عملية تقدير موقف إزاء التغيرات 
التي حدثت في الشرق األوسط، وخصوًصا في الدول التي لديها 
حدود مع إسرائيل، وذلك بهدف بلورة اخلطوات املطلوب اتخاذها 
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كي يتكّيف اجليش اإلسرائيلي مع هذه التغيرات. ومن املتوقع أن 
تسفر عملية تقدير املوقف هذه عن بلورة خطة أمنية جديدة شاملة 
وقال  عليها.  للمصادقة  اإلسرائيلية  احلكومة  إلى  رفعها  سيجري 
إن  معاريف  لصحيفة  املستوى  رفيع  إسرائيلي  عسكري  مصدر 
التغيرات األخيرة في الشرق األوسط تستلزم استعدادات خاصة من 
طرف اجليش اإلسرائيلي، األمر الذي يتطلب زيادة امليزانية األمنية 
كثيًرا. وأضاف أن اجليش رفع مؤخًرا حالة التأهب في منطقة احلدود 
مع سورية في ضوء محاوالت اختراق السياج احلدودي )في إطار 
التظاهرات التي جرت في مناسبة "يوم النكبة"- 15 أيار 2011، 
و"يوم النكسة"- 5 حزيران 2011(، لكن في حال سقوط سلطة 
الرئيس بشار األسد فإن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات أخرى في املنطقة 
نفسها. وأكدت مصادر في املؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن سقوط 
سلطة حسني مبارك في مصر تستلزم هي أيًضا حالة تأهب جديدة 
في صفوف اجليش اإلسرائيلي، وال سيما في ضوء الصعوبات التي 
تواجهها السلطة املصرية اجلديدة في إحكام السيطرة على شبه جزيرة 
سيناء، وفي ضوء احتمال أن تكون هذه السلطة أكثر عداء إلسرائيل 

)معاريف، 15 حزيران 2011(. 
وفي واقع األمر فإنه حتى قبل "اتساع دائرة التهديدات األخيرة" 
كان األمن هو القضية املركزية )بل وحتى الوحيدة( التي تقف في 
هذه  وبتأثير  اإلسرائيلية،  ال��دول��ة  سلطات  أع��م��ال  ج��دول  رأس 
السلطات احلاسم، ال ينفك األمن في رأس أجندة مواطني الدولة 
أيًضا. وقد كان واضًحا في كل مرة يتّم فيها بحث تخصيص املوارد 
أن املؤسسة األمنية والعسكرية ستحصل على امليزانية التي تطلبها.  
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن أي جهة- مبن في ذلك ذوو اليد الطولى 
من كبار موظفي وزارة املالية- ال تستطيع تفحص تفصيالت طلب 
امليزانية العسكرية- األمنية، وال تستطيع مراقبة كيفية إنفاق األموال. 
إيث�ار  فإن  إسرائيل  في  السياسية  العلوم  أساتذة  أحد  رأي  وفي 
الدولة )وخصوًصا جهاز  باقي أجهزة  اجليش وأجهزة األمن على 
الرفاه االجتماعي( جنم بالدرجة األولى عن قدرة رجاالت املؤسسة 
األمنية على إقناع املواطني اإلسرائيليي بأن الدولة تواجه تهديدات 
ناجعة ورادعة وقادرة  املؤسسة األمنية هي مؤسسة  مصيرية، وأن 
على أن تتصدى بنجاح لهذه التهديدات. واليوم بات من الواضح 
عنه ألنها  تتحدث  الذي  ال��ردع  توفير  املؤسسة عاجزة عن  أن هذه 
ليست ناجعة، وألن أفرادها غير منزهي أو أبرياء من الفساد ومن 

السعي نحو حتقيق مآربهم ومنافعهم الشخصية. وعلى الرغم من 
ذلك فإن معظم مواطني الدولة ما زال يكّن التأييد والتقدير للجيش 
املطلقة  السيطرة  ع��ن  فضاًل  احلقيقة،  ه��ذه  األمنية.  وللمؤسسة 
للمؤسسة األمنية على التفكير والتخطيط العسكريي، يتيحان لهذه 
املؤسسة مواصلة التمتع من تخصيص املوارد وفقًا لرغباتها، وليس 

مبوجب االحتياجات الواقعية. 

عودة إلى البدايـة
األن��ظ��ار في  إن  القول  ب��ّد من  ال���وراء، ال  إل��ى  قلياًل  ما عدنا  إذا 
إسرائيل سرعان ما أصبحت مشدودة نحو ما شهده الشرق األوسط 
من ُحراكات جماهيرية تداعت في إثر أول الثورات الشعبية في كل 
من تونس ومصر وليبيا، والتي وصفتها على لسان رئيس حكومتها 
بنيامي نتنياهو وغيره من قباطنتها بأنها زلزال يهّز الوضع القائم، 

الشارع العربي في قلب الفعل.
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في  والعسكرية  السياسية  الرسمية  الفعل  ردات  أولــى  أجمعت 
إسرائيل، وكذلك معظم التحليالت اإلعالمية، على أن الثورة املصرية 
دشنت عهًدا جديًدا في هذا البلد سينعكس على الشرق األوسط برمته. 
كما أجمعت على أن مالمح هذا العهد اجلوهرية لن تتضح سريًعا، 
ثورات  في مصر  الثورة  تؤجج  بأن  قوية  احتماالت  وجــود  فضاًل عن 
أخرى في املنطقة تهدف إلى إحداث تغيير في أنظمة احلكم القائمة. 

وينبئ بواقع مغاير وبنشوء شرق أوسط جديد. 
في  متثل  إسرائيل  ناحية  من  الزلزال  مركز  فإن  اإلط��ار  هذا  وفي 
ثورة 25 يناير املصرية، ذلك بأن مصر كانت في نظر األولى على 
اإلقليمي"،  االستقرار  "عنوان  مبنزلة  الفائتة  الثالثة  العقود  مدار 
متى  أحد  يعرف  ال  ببركان  أشبه  وضحاها  عشية  بي  غدت  لكنها 
حتظى  أن  الطبيعي  من  كان  وعليه  حممه.  سيلقي  أين  أو  يخمد، 

باالهتمام األكبر. 
ومهما تكن االستنتاجات الكثيرة التي ُطرحت في البداية في شأن 
مترتبات هذه الثورات على آفاق الصراع العربي- اإلسرائيلي، فإن 
أبرزها هو استنتاج إستراتيجي مؤداه أن إسرائيل ال ميكنها لضمان 
أي  اإلسبارطية،  النزعة  من  مزيد  نحو  تنحو  أن  س��وى  مستقبلها 
تدجيج قوتها العسكرية وترسانة أسلحتها، األمر الذي يستلزم زيادة 

امليزانية األمنية اإلسرائيلية، كما قال نتنياهو نفسه. 
باستثناء ذلك فإن السيناريوهات التي جرى تداولها تراوحت بي 
املتسّرع. والسيناريو األكثر تشاؤًما كان  الرغبي والتشاؤم  التفاؤل 
أن "حالة عدم االستقرار في مصر رمبا تتيح لعناصر إسالمية إمكان 
السيطرة على السلطة، األمر الذي من شأنه أن يلحق ضرًرا كبيًرا 

باتفاق السالم مع إسرائيل".
السياسية  الرسمية  الفعل  أولى ردات  في موازاة هذا، أجمعت 
اإلعالمية،  التحليالت  معظم  وكذلك  إسرائيل،  في  والعسكرية 
على أن الثورة املصرية دشنت عهًدا جديًدا في هذا البلد سينعكس 
على الشرق األوسط برمته. كما أجمعت على أن مالمح هذا العهد 
اجلوهرية لن تتضح سريًعا، فضاًل عن وجود احتماالت قوية بأن 
تؤجج الثورة في مصر ثورات أخرى في املنطقة تهدف إلى إحداث 

تغيير في أنظمة احلكم القائمة. 
اتسم  الرسمي  اإلسرائيلي  املوقف  أن  هو  مالحظته  يجب  وم��ا 
م��ب��ارك، وج��اء  ال��س��اب��ق حسني  ال��رئ��ي��س  بتأييد سلطة  ال��ب��داي��ة  ف��ي 

ومؤنًبا  بل  الغربية  ال��دول  وسائر  األميركية  اإلدارة  ملوقف  مفارًقا 
ما ضبط خطاه  لكنه سرعان  في سياق الح��ق،  له، كما سنوضح 
على إيقاع املوقف األميركي والغربي مؤكًدا أن أي تغيير نحو مزيد 
فإن  ذلك  إسرائيل. ومع  يتعارض مع مصلحة  الدميقراطية ال  من 
أن  يؤكدون  ظلوا  إسرائيل  في  والعسكريي  السياسيي  املسؤولي 
اتفاق السالم مع مصر  إليهم هو احلفاظ على  بالنسبة  األمر األهم 
الذي يعتبرونه رصيًدا إستراتيجًيا بالغ األهمية، نظًرا لكونه عنصًرا 
املطاف  نهاية  في  بنظرهم  يعتبر  والذي  املنطقة  استقرار  في  مركزًيا 
أهم كثيًرا من الدميقراطية. ولذا فإن ترحيب احلكومة اإلسرائيلية 
ببيان املجلس األعلى للقوات املسلحة املصرية الذي أعلن أن مصر 
ستستمر في التزام اتفاق السالم مع إسرائيل كان كبيًرا، وثمة من 

رأى أنه يشف عن تنفّسهم الصعداء.  
شيء  أكثر  إسرائيل  تشّدد  أن  املتوقع  من  أن  واضًحا  بدا  كذلك 

على ما يلي:
أواًل، أنه في حال فسح املجال أمام "قوى متطرفة" )إسالمية( 
الستغالل عمليات دميقراطية من أجل السيطرة على السلطة ودفع 
فإن  أخ��رى،  ودول  إي��ران  في  ح��دث  كما  دميقراطية،  غير  غايات 

النتيجة ستكون إحلاق أضرار بالسالم واالستقرار؛
ثانًيا، أن إيران ستحاول تعزيز نفوذها في الشرق األوسط، وأول 
إيرانيتي في آخر  قيام سفينتي حربيتي  إلى ذلك متثلت في  إشارة 
األبيض  البحر  نحو  السويس  قناة  بعبور   2011 شباط  من  أسبوع 
القيام  جتّنب  مت  أن  بعد  وذلك  سورية،  إلى  طريقهما  في  املتوسط 
العام  فيها  اإلسالمية  الثورة  ان��دالع  منذ  القبيل  هذا  من  بخطوات 
1979 )رًدا على ذلك قال نتنياهو في االجتماع الذي عقدته احلكومة 
اإلسرائيلية يوم 20 شباط 2011: "إن ما نستطيع أن نتبّينه اآلن هو 
حقيقة أننا نعيش في منطقة غير مستقرة، حيث حتاول إيران استغالل 
الوضع الناشئ لزيادة نفوذها من خالل نقل سفينتينْ حربيتينْ عن 
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وعّبر الرئيس السابق لهيئة األركان العامة في اجليش اإلسرائيلي غابي 
أشكنازي، في آخر اجتماع لهيئة األركان عقد برئاسته )يوم 10 شباط 2011(، 
عن موقف املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية قائاًل: "إننا نشهد في اآلونة األخيرة 
تغيرات كبيرة حتدث من حولنا، وهذه التغيرات تزيد سحب الضباب املتلبدة 
في سماء الشرق األوسط، وإزاء ذلك فإن واجبنا األساس كامن في احلفاظ 

على دولة إسرائيل قوية وجاهزة". 
كما أشار أشكنازي إلى أن جبهات املواجهة في الشرق األوسط قد اتسعت 
أهبة  يكون على  "أن  اإلسرائيلي  يتطلب من اجليش  ما  األخيرة،  اآلونــة  في 

االستعداد للحرب املقبلة التي ستكون شاملة في بضع جبهات"،

طريق قناة السويس" إلى البحر األبيض املتوسط. وأضاف: "إن 
شأن  وشأنها  ه��ذه،  اإليرانية  اخلطوة  إل��ى  بخطورة  تنظر  إسرائيل 
خطوات وتطورات أخرى فإنها تعّزز صحة ما قلته مراًرا وتكراًرا 
خالل األعوام الفائتة من أن حاجات إسرائيل األمنية سوف تزداد 

مما يقتضي زيادة امليزانية األمنية اإلسرائيلية"(؛ 
الذي  األم��ر  ت��زداد،  س��وف  األمنية  إسرائيل  حاجات  أن  ثالًثا، 
يقتضي زيادة امليزانية العسكرية اإلسرائيلية، وإجراء تعديالت على 
اجلبهة  خطر  "جتّدد  احتمال  ضوء  في  اإلسرائيلي  اجليش  جهوزية 
"اجلبهة  في  أخطار  من  يلوح  ما  جانب  إلى  مصر(  )مع  اجلنوبية" 

الشرقية" بتأثير ما يحدث في العراق. 
وعّبر الرئيس السابق لهيئة األركان العامة في اجليش اإلسرائيلي 
غابي أشكنازي، في آخر اجتماع لهيئة األركان عقد برئاسته )يوم 
10 شباط 2011(، عن موقف املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية قائاًل: 
"إننا نشهد في اآلونة األخيرة تغيرات كبيرة حتدث من حولنا، وهذه 
التغيرات تزيد سحب الضباب املتلبدة في سماء الشرق األوسط، 
وإزاء ذلك فإن واجبنا األساس كامن في احلفاظ على دولة إسرائيل 

قوية وجاهزة". 
كما أشار أشكنازي إلى أن جبهات املواجهة في الشرق األوسط 
قد اتسعت في اآلونة األخيرة، مؤكًدا أن التغيرات التي حتدث في 
املنطقة "تتطلب من اجليش اإلسرائيلي أن  مصر ودول أخرى في 
يكون على أهبة االستعداد للحرب املقبلة التي ستكون شاملة في 
إستراتيجي  رصيد  ه��و  مصر  م��ع  "ال��س��الم  وأن  جبهات"،  بضع 
بالنسبة إلسرائيل". وشّدد على أن "مستجدات الواقع الذي يحيط 
الراديكالي في كل من  املعسكر  تعّزز قوة  بإسرائيل، وفي مقدمها 
لبنان وتركيا، تنطوي على مخاطر جّمة، وبالتالي فإنه يتعي على 

إسرائيل أن تكون مستعدة في أكثر من جبهة، األمر الذي يحمل 
بالنسبة للجيش. في الوقت نفسه فإنه يجب جتهيز  دالالت مهمة 
اجلبهة اإلسرائيلية الداخلية كي تصبح أفضل مما كانت عليه في أثناء 
حرب لبنان الثانية )صيف 2006(". ولفت إلى أن أحد الدروس 
املستخلصة من تلك احلرب األخيرة كامن في "ضرورة تهيئة اجليش 
السنوات  متعددة  اعتمدنا خطة  فإننا  ولذا  تقليدية،  خلوض حرب 
لتدريب جنود اجليش اإلسرائيلي على خوض حرب تقليدية، فلم 
يعد كافًيا أن ميلك اجليش قدرات على إطالق نيران دقيقة من اجلو 
صوب العدو الذي ينتشر في مناطق آهلة، وإمنا يجب أيًضا أن تكون 
لديه قوة برّية متلك القدرة على املناورة وعلى توجيه ضربات مكثفة 

إلى العدو، فضاًل عن حماية مناطق احلدود".
وطبًقا لتقديرات شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( 
بشأن العام 2011، والتي ُنشرت بالتزامن مع الثورة املصرية، فإنه 
سيكون عام زالزل سياسية وأمنية في الشرق األوسط، ولذا فإنه عام 
إستراتيجي، أي عام تغيرات إستراتيجية دراماتيكية في املنطقة ستبلغ 
التقديرات  هذه  أن  املعروف  ومن  انتهائه.  عشية  النضوج  مرحلة 
اجليش  يعتمدها  التي  العمل  خطط  صلب  في  ع��ادة  تقف  السنوية 
الفلسطينية  السلطة  متّر  أن  التقديرات  هذه  وتوقعت  اإلسرائيلي. 
السلطة  الثورة املصرية في جوهر لهجة  تؤثر  بتغيرات كبيرة، وأن 
وتعاملها إزاء موضوع االتصاالت مع إسرائيل، وكانت ثمة توقعات 
بأن يحدث تراجع في العالقات األمنية بي السلطة وإسرائيل، كي 
ناحية  من  إلسرائيل.  عميلة  سلطة  باعتبارها  إليها  النظر  تتجنب 
حزب  قبضة  في  لبنان  يسقط  أن  توقعت  التقديرات  ف��إن  أخ��رى، 
الله، وأن تصبح شبه جزيرة سيناء منطقة أكثر إشكالية ألنها ستكون 
مبثابة ثغرة لعالقات تعاون مع سلطة حماس في قطاع غزة )أليكس 
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يجوز أن اجلبهات الساخنة التي يقصدها أشكنازي، لدى تصديه الستشراف 
سيناريو احلرب املقبلة املتوقع أن تخوضها إسرائيل، تشمل اجلبهة اجلنوبية 
مع مصر، غير أنه بالتأكيد يأخذ في االعتبار أنها قبل ذلك تشمل اجلبهة 
الشمالية )سورية ولبنان(، واجلبهة مع قطاع غزة. وعلى صلة بهذا املوضوع، 
لوحظ أيًضا أن نتنياهو يلّوح كثيًرا في اآلونة األخيرة بـ "فزاّعـة" جديدة هي 
"اجلبهة الشرقية"، والتي كانت قد رأت النور ألول مرة عقب حرب حزيران 1967، 
وجاءت لتسويغ مفهوم إستراتيجي في "نظرية األمن اإلسرائيلية" فحواه أن 

نهر األردن يجب أن يكون جزًءا من "حدود إسرائيل األمنية".

فيشمان، يديعوت أحرونوت، 10 شباط 2011(. 
ورأى معلقون عسكريون إسرائيليون أن هذه التقديرات تستلزم 
هدفها  يكون  وعسكرية  سياسية  استعدادات  على  إسرائيل  إق��دام 
إستراتيجية. كما  تهديدات  إلى  تتحّول  أن  التغيرات من  منع هذه 
أشاروا إلى أن التقديرات السائدة في إسرائيل تؤكد أنه لن حتدث 
تغيرات جوهرية في سياسة مصر اخلارجية واألمنية حتى شهر أيلول 
2011 )موعد انتهاء والية السلطة احلالية في مصر(، وحتى ذلك 
احلي سيكون لدى املسؤولي في إسرائيل متسع من الوقت للتفكير 

مبا يجب اتخاذه إزاء التطورات املقبلة في مصر.
األسبق  والرئيس  االحتياط  في  اجلنرال  أيالند،  غيورا  وب��رأي 
لشعبة االستخبارات العسكرية )أمان( و"مجلس األمن القومي"، 
ال� 32 الفائتة )أي منذ توقيع اتفاق السالم  فإنه على مدار األعوام 
اإلسرائيلي- املصري في 1979( كان في إمكان إسرائيل أن تشن 
شن  ذلك  في  مبا  عربية،  أط��راف  على  عسكرية  وعمليات  حروًبا 
حربي على لبنان )في 1982 و2006( وعملية "السور الواقي" 
في الضفة الغربية في 2002، من دون أن تخشى ردة فعل عسكرية 
مصرية، لكن في حال ازدياد نفوذ اإلسالم املتطرف داخل السلطة 
في مصر فإن هذا األمر لن يحدث في املستقبل، كذلك فإنه كان في 
إمكان اجليش اإلسرائيلي أن يجازف قلياًل في كل ما يتعلق مبجال 
بناء قوته العسكرية ما دامت مصر ال تشكل خطًرا كبيًرا عليه، غير أن 
الوضع اجلديد رمبا سيضطر إسرائيل إلى زيادة ميزانيتها األمنية وتغيير 
سلم أولويات جيشها. وفي قراءته فإن "العزاء الوحيد إلسرائيل 
اآلن هو أنه حتى في حال حتقق مثل هذا السيناريو فإن السلطة اجلديدة 
في مصر ستكون بحاجة إلى بضعة أعوام كي جتعل مكانتها مستقرة 
داخلًيا. وبكلمات أخرى: إذا ما حدث تغير إستراتيجي نحو األسوأ 

فسيكون لدى إسرائيل متسع من الوقت لدراسته واالستعداد له كما 
يجب" )يديعوت أحرونوت، 31 كانون الثاني 2011(. 

الذي  االحتياط  في  العميد  إف��رامي سني�ه،  ال��رأي  واتفق مع هذا 
وزي��ر  ن��ائ��ب  ومنصب  متعددة  وزاري���ة  مناصب  السابق  ف��ي  شغل 
عن  مبنأى  اإلسرائيلي  اجليش  ق��وة  بناء  إل��ى  دع��ا  وال���ذي  ال��دف��اع، 
تعد  لم  أكثر من 30 عاًما وفحواها أن مصر  السائدة منذ  الفرضية 
عدًوا عسكرًيا إلسرائيل، وإلى تسريع عملية بناء اجلدار في منطقة 
احلدود مع مصر، وإلى إعادة احتالل "محور فيالدلفي" في منطقة 
اإلسرائيلي-  احمل��ور  تعزيز  وإل��ى  ومصر،  غ��زة  قطاع  بي  احل��دود 
األردني- الفلسطيني، مؤكًدا أن مصر ما بعد الثورة لن تستمر في 
إتباع السياسة التي كان الرئيس مبارك يتبعها إزاء إسرائيل، كما أنها 
ستحسن عالقاتها مع سلطة حماس في غزة، وبناء على ذلك فإن 
املقاربة التي تتعامل مع إسرائيل باعتبارها خطًرا إستراتيجًيا سوف 

تتعّزز )يديعوت أحرونوت، 1 شباط 2011(. 
وربط مسؤولون عسكريون آخرون، منهم اجلنرال في االحتياط 
داني روتشيل�د، رئيس "مؤمتر هرتسيليا حول ميزان املناعة واألمن 
القومي في إسرائيل"، بي التغيرات املتوقعة برسم الثورة املصرية 
وبي تغّير سلم أولويات الواليات املتحدة، في ضوء تراكم إشارات 
تشي بأن الرئيس األميركي باراك أوباما بات على قناعة- في ضوء 
الثاني  تشرين  في  للكونغرس  النصفية  التجديد  انتخابات  نتائج 
بناء  ستحسم   2012 في  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  بأن   -2010
أو  إجنازاته  بناء على  األميركية ال  الداخلية  السياسة  في  أدائه  على 
إخفاقاته على صعيد السياسة اخلارجية. وعليه فإنه سيوجه، بوعي 
عبر  وق��د  الداخلية.  التحديات  على  لينصب  إدارت��ه  اهتمام  ت��ام، 
خطاب أوباما حول "وضع األمة"، في أواخر شهر كانون الثاني 
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2011، عن هذا التوجه بشكل واضح وجلي، ولعل سلوك إدارته 
جتاه الرئيس املصري السابق جاء ليؤكد ذلك قوال وعمال. باإلضافة 
إلى  واالنتقال  العراق،  من  االنسحاب  على  التركيز  فإن  هذا  إلى 
الدفاع في أفغانستان، وجهود إصالح االقتصاد األميركي، تعتبر 
كلها خطوات مهمة حاليا من أجل بقاء أوباما السياسي أكثر مبا ال 
يقاس من أهمية العملية السياسية في الشرق األوسط. وفي قراءة 
روتشيلد فإن الرؤية السائدة في املنطقة بشأن ضعف الواليات املتحدة 
وتضعضع مكانتها اإلقليمية، تضعف إسرائيل والدول املعتدلة في 
الشرق األوسط، وتصب في مصلحة تعزيز متّدد الهيمنة اإليرانية 
على بقاع آخذة في االتساع، بدًءا من محور حماس- حزب الله- 
والسعودية.  مبصر  وانتهاء  اخلليج،  بدول  مرورا  وتركيا،  سورية 
وهذه العملية ما زالت تكتسب زخما، بل وميكن أن تزداد خطورة 
ما لم يحدث تغير جوهري في السياسة اخلارجية األميركية )خطابه 

في "مؤمتر هيرتسليا ال� 11"، كانون الثاني 2011(. 

ما هي خريطة
"اجلبهات الساخنـة" التي اتسعت؟

يجوز أن اجلبهات الساخنة التي يقصدها أشكنازي، لدى تصديه 
إسرائيل،  تخوضها  أن  املتوقع  املقبلة  احلرب  سيناريو  الستشراف 
تشمل اجلبهة اجلنوبية مع مصر، غير أنه بالتأكيد يأخذ في االعتبار أنها 
قبل ذلك تشمل اجلبهة الشمالية )سورية ولبنان(، واجلبهة مع قطاع 
غزة. وعلى صلة بهذا املوضوع، لوحظ أيًضا أن نتنياهو يلّوح كثيًرا 
في اآلونة األخيرة ب� "فزاّع�ة" جديدة هي "اجلبهة الشرقية"، والتي 
كانت قد رأت النور ألول مرة عقب حرب حزيران 1967، وجاءت 
لتسويغ مفهوم إستراتيجي في "نظرية األمن اإلسرائيلية" فحواه أن 
األمنية"،  إسرائيل  يكون جزًءا من "حدود  أن  األردن يجب  نهر 
لكونه يضمن لها "حدوًدا ميكن الدفاع عنها"، وفًقا ملا ورد في حينه 
في ما عرف باسم "خطة يغئال ألون" )التي اقترحت أن يظل غور 
األردن في يد إسرائيل، وكذلك منطقة غوش عتصيون وجزء من 
جبال اخلليل والقدس املوحدة(. وفي جولة جديدة قام بها في غور 
األردن يوم 8 آذار 2011 تعهد نتنياهو بأن يبقى اجليش اإلسرائيلي 
مسيطًرا على الغور في أي تسوية يتم التوصل إليها مع الفلسطينيي 
في املستقبل، مؤكًدا أنه إذا كان هذا األمر صائًبا قبل الزلزال العربي 
الذي ضرب املنطقة فإنه أصبح ضرورًيا أكثر بعده، في ظل حالة 

نهايتها، وتستلزم ضمان وجود  من عدم االستقرار ال يدرك أحد 
أسس أمنية صلبة، وحدود آمنة ميكن الدفاع عنها. كما شّدد على 
أنه في حال بقاء اخلط احلدودي في غور األردن مخترقا فهذا يعني 
أنه ميكن تهريب صواريخ وقذائف صاروخية والوصول بها إلى أي 
مكان في إسرائيل، إلى تل أبيب والقدس، ولذا فإنه ال يوجد أي 

بديل من خط الدفاع الذي يوفره اجليش اإلسرائيلي.  
ووفًقا لصحيفة هآرتس )9 آذار 2011( فإن رئيس احلكومة بدأ 
حملة خاصة لدى زعماء دول مركزية في العالم تهدف إلى احلصول 
على تأييدهم االحتفاظ بوجود عسكري إسرائيلي في منطقة غور 
األردن في نطاق أي اتفاق سالم يتم التوصل إليه مع الفلسطينيي 
في املستقبل. وهو ما يتّسق مع مسعاه جلعل "السالم مستنًدا إلى 
األسبق  العامة  األرك���ان  هيئة  رئيس  أن  إل��ى  هنا  ونشير  األم���ن". 
األول  النائب  منصب  حاليا  يشغل  الذي  )ليكود(،  يعلون  موشيه 
لرئيس احلكومة ووزير الشؤون اإلستراتيجية، أكد في سياق سابق 
نتنياهو كرئيس للحكومة في جامعة  ألقاه  أن أول خطاب سياسي 
بار إيالن في حزيران 2009 عكس حتوال مهما في سياسة إسرائيل 
يتمثل في "العودة إلى املفاهيم التقليدية املعتمدة على األمن مفتاًحا 

لتحقيق سالم دائم".
من  العبارة  بصريح  إق���رار  "إجن���از"  ف��ي  أفلح  ق��د  نتنياهو  وك��ان 
جانب أوباما، في أثناء اللقاء الذي جمع بينهما في متوز 2010، 
أن "إلسرائيل متطلبات أمنية خاصة، بالنظر إلى حجمها وتاريخها 
وموقعها واملخاطر التي تواجهها..."، ما حدا باألول خالل جلسة 
بانطباع  أنه خرج  تأكيد  إلى  يوم 11 متوز 2010  املنعقدة  حكومته 
مؤداه "أن الرئيس )األميركي( يصيخ السمع إلى االحتياجات األمنية 

اخلاصة لدولة إسرائيل ويتفّهمها". 
بحسب  األم��ن"  "أس��س  ف��إن  األخيرة  نتنياهو  خلطابات  وطبًقا 
رؤيته تنطلق من إدراك حقيقة ما يعّرض إسرائيل إلى اخلطر، ذلك 
بأنه منذ اتفاق أوسلو )1993( تضافر كقوله "عنصران قويان في 
املعادلة الراهنة ويجب أن تأخذهما أي معاهدة سلمية بعي االعتبار 
وتوابعها،  إي���ران  صعود  ه��و  األول  العنصر  معهما:  وتتجاوب 
والعنصر الثاني صعود مفهوم حرب الصواريخ والقذائف". وتابع 
قائاًل: "يجب علينا حتقيق تسويات سلمية تقّدم احللول لكل من هذه 
التهديدات، إذ إننا ال نريد العودة إلى ما جرى سواء عند إخالئنا 
لبنان حيث كانت النتيجة نشوء قاعدة إيرانية إلى الشمال من أراضينا 
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وإطالق الكثير من القذائف الصاروخية عليها والتعاظم العسكري 
داخل هذا اجليب، أو ما جرى في غزة )عقب خطة االنفصال في 
العام 2005( حيث نشأ جيب إيراني جنوبي مع إطالق الكثير من 
متزايدة.  بوتيرة  تسّلح  وثمة  إسرائيل  على  الصاروخية  القذائف 
والقذائف  ال��ص��واري��خ  تغلغل  ع��دم  ضمان  علينا  يجب  وبالتالي 
والوسائل القتالية األخرى أو العناصر اإلرهابية إلى أي مناطق ُيطلب 
من إسرائيل إخالؤها ضمن التسوية السلمية. كما أضيف إلى هذه 
العقد  خالل  األنظار  عن  توارى  ثالث  عنصر  احملتملة  التهديدات 
األخير منذ هزمية صدام حسي في العراق وهو عدم تكّون ما ُيعرف 
باجلبهة الشرقية مجدًدا. وال أقول إنها سوف تتكّون حتًما لكن أؤكد 
ضرورة أن نضمن في إطار اتفاقيات سلمية واقعية، وحرصًا على 
احتياجاتنا األمنية الواقعية، وجود تدابير أمنية ميدانية تقدم احللول 
ملجمل هذه املخاطر... فضاًل عن أخذ احتمال حدوث تغير داخلي 
في نظام احلكم، كما خبرنا ذلك في املاضي، في احلسبان أيًضا" 
)من اخلطاب الذي ألقاه في 27 متوز 2010 في حفل تخريج دورة 

"كلية األمن القومي"(. 
جتدر اإلش��ارة إلى أنه في األسبوع األخير من 2009، وخالل 
خطاب له أمام اجتماع السفراء اإلسرائيليي، شرح نتنياهو موقفه 
إزاء الترتيبات األمنية الفعالة التي ينبغي تطبيقها في حال التوصل 
إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيي. وفي إطار ذلك أكد أنه ومن أجل 
احملافظة على بقاء الضفة الغربية منطقة منزوعة السالح ال بد للجيش 
اإلسرائيلي من االحتفاظ بوجود عسكري على امتداد نقاط الدخول 
من الشرق، وذلك بغية إحباط عمليات التسلل والتهريب التي ميكن 
ناحية عملية فقد أكد  املنطقة باألسلحة والذخيرة. ومن  أن تغرق 
لسفرائه أهمية منطقة غور األردن احلاسمة بالنسبة ألمن إسرائيل. 
حكومات  ل��رؤس��اء  مديدة  تقاليد  واص��ل  بذلك  إن��ه  القول  وميكن 

لدولة  املتقدم  الدفاع  إسرائيليي سابقي رأوا في غور األردن خط 
إسرائيل. وكان إسحق رابي قد استعرض في آخر خطاب له أمام 
الكنيست، في اخلامس من تشرين األول 1995، أي قبل شهر واحد 
من اغتياله، رؤيته فيما يتعلق باحلدود املستقبلية، معلنا أن إسرائيل 
لن تعود إلى خطوط الرابع من حزيران 1967. وأضاف أن "حدود 
األمن للدفاع عن دولة إسرائيل ستقام في غور األردن وفق التفسير 
األوسع لهذا املفهوم". ويبدو أن رابي لم يقصد الدفاع عن إسرائيل 
على امتداد املسار الضيق لنهر األردن ذاته، وإمنا خطط الستغالل 
املنحدرات الشرقية لسلسلة اجلبال املطلة على منطقة غور األردن. 
وفي مقابلة أدلى بها إلى صحيفة هآرتس في 14 نيسان 2005 أكد 
أريئيل شارون أيًضا وجوب سيطرة إسرائيل على منطقة غور األردن 

من مرتفعات اجلبال املطلة عليها. 
املسؤولي  كبار  من  مجموعة  بنتنياهو  حتيط  ذل��ك،  عن  فضاًل 
العسكريي اإلسرائيليي السابقي، التي تنكب بدورها على كتابة 
نصوص لشرح احتياجات إسرائيل األمنية في ظل السالم مبقتضى 
جعلها تتصّدر واجهة جدول األعمال العام. وشارك بعض هؤالء 
في مؤمتر سنوي نظمه مركز األبحاث اإلسرائيلي "املركز املقدسي 
شهر  ف��ي  غولد  دوري  يترأسه  ال��ذي  وال��دول��ة"  اجلمهور  ل��ش��ؤون 
االنكليزية  باللغة  كتاب  في  مداخالته  حزيران 2010، وصدرت 
حتت عنوان "احتياجات إسرائيل األمنية احلاسمة لصنع سالم قابل 
عنها"،  الدفاع  ميكن  التي  "احلدود  مسألة  واستأثرت  للتطبيق". 
األمنية، بحصة األسد من  االحتياجات  تلك  باعتبارها في طليعة 

أعمال هذا املؤمت�ر. 
ويعتقد هؤالء أن مستقبل غور األردن تعّرض لإلغفال في اجلدل 
العام املتعلق بالعملية السياسية، وال ُبّد من أن يعود إلى صدارة هذا 
اجلدل اآلن. وقد عزوا هذا اإلغفال إلى بضعة أسباب أهمها واقع 

اإلسرائيليني  العسكريني  املسؤولني  كبار  من  بنتنياهو مجموعة  حتيط 
التي تنكب بدورها على كتابة نصوص لشرح احتياجات إسرائيل  السابقني، 
األمنية في ظل السالم مبقتضى جعلها تتصّدر واجهة جدول األعمال العام. 
وشارك بعض هؤالء في مؤمتر سنوي نظمه مركز األبحاث اإلسرائيلي "املركز 
املقدسي لشؤون اجلمهور والدولة" الذي يترأسه دوري غولد في شهر حزيران 
2010، وصدرت مداخالته في كتاب باللغة االنكليزية حتت عنوان "احتياجات 
مسألة  واستأثرت  للتطبيق".  قابل  سالم  لصنع  احلاسمة  األمنية  إسرائيل 
االحتياجات  تلك  طليعة  في  باعتبارها  عنها"،  الدفاع  ميكن  التي  "احلــدود 

األمنية، بحصة األسد من أعمال هذا املؤمتـر. 
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املركزي  االعتبار  كان  املوضوع،  هذا  بشأن  العام  اخلطاب  في  أنه 
املتعلق بأي انسحاب واسع من الضفة الغربية هو املستوطنات الكبيرة 
والكتل االستيطانية. وبعد تنفيذ خطة االنفصال عن غزة )2005(، 
تطلعت احلدود التي رسمت في اتفاقيات وخطط السالم املختلفة 
إلى إدخال أقصى عدد من املستوطني إلى أدنى حد من األرض. 
إلى  استندت  إنها  أو  أهملت،  فقد  األمنية  إسرائيل  متطلبات  أما 
الفرضية القائلة بأنه إذا أطلقت صواريخ )قسام( من داخل الضفة 
الغربية فسيكون في وسع اجليش اإلسرائيلي السيطرة مجدًدا على 
أراضي الضفة الغربية كلها في ظرف ساعات معدودة. لكن هذه 
"ال��رص��اص  وعملية  الثانية  لبنان  ح��رب  عقب  سقطت  الفرضية 
التعقيدات  املصبوب" في غزة )شتاء 2009( واللتي برهنتا على 
آهلة،  مناطق  داخ��ل  عسكرية  عمليات  في  الكامنة  والصعوبات 
وال سيما إذا ما أضيف إلى ذلك تقارير من نوع تقرير غولدستون. 
وفي قراءة بعضهم، بات واضحا اآلن لدى اجلمهور اإلسرائيلي أن 
التخلي عن  كان  لالنفصال"  اإلستراتيجي األشد خطورة  "اخلطأ 
محور فيالدلفي، والذي مكن حركة حماس من إنشاء شبكة أنفاق 
وتهريب ترسانة أسلحة ضخمة إلى داخل قطاع غزة.  وفي الفترة 
بي العامي 2005 و2006 ازداد إطالق الصواريخ على إسرائيل 
للمرة األولى صواريخ غراد على  أطلقت  باملئة، كما  بنسبة 500 
مدينة عسقالن. وبالتالي "ال حاجة خليال واسع من أجل إدراك ما 
سيحدث إذا ما تخلت إسرائيل عن منطقة غور األردن، والتي ميكن 
اعتبارها مبثابة محور فيالدلفي للضفة الغربية".  واستعاد هذا البعض 
أنه في التقرير السنوي األخير جلهاز األمن العام اإلسرائيلي )شاباك( 
ورد أنه في الوقت الذي انحسر فيه بشكل عام "تهديد اإلرهاب" 
ضد إسرائيل، فإن األمر الذي شّذ عن هذا االجتاه متثل في الضلوع 
املتزايد ملجموعات "اجلهاد العاملي" في قطاع غزة؛ "وال شك في 

الغربية  الضفة  نفسه في  الشيء  املجموعات كانت ستفعل  أن هذه 
أيضا فيما لو تتوفر لها اإلمكانية لذلك". 

إجمااًل،  ميكن القول إن التلويح ب� "فزاعة اجلبهة الشرقية" يهدف 
إلى مترير رسالة إلى الفلسطينيي والعرب فحواها أن خطوط العام 
1967، وكذلك خط اجلدار الفاصل، ال ميكن أن يشكال خط حدود 
ميكن الدفاع عنه، ولذلك فإن السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على غور 
األردن بأكمله، كمنطقة أمنية تستند إلى نهر األردن كخط حدودي، 

هي الكفيلة فقط ب� "ضمان األمن إلسرائيل". 

"السالم اإلسرائيلي" يتجـّرد من "أهم أرصدته"!
على صلة باالستنتاجات السالفة التي تراكمت في البداية، عاد 
يعمل  الذي  مازائيل،  تسفي  مصر  في  األسبق  اإلسرائيلي  السفير 
حالًيا باحًثا كبيًرا في "املركز املقدسي لشؤون اجلمهور والدولة"، 
أخيًرا، وأبدى االمتعاض الشديد جراء املسار الذي تنحو فيه الثورات 
كونه  بسبب  مصر،  في  وخصوًصا  العربي،  العالم  في  الشعبية 
مساًرا متنائًيا عن توقعاته بالتأدية إلى "نشوء دميقراطيات ُتقدم على 
االعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، على حّد قوله.
وقد حاول مازائيل، في سياق مقالة نشرها في املوقع اإللكتروني 
التابع للمركز الذي يعمل فيه في أوائل شهر حزيران 2011، أن 
يوهم قراءه أن هذا املسار جنم في األساس عما أسماه تعاظم النفوذ 
اإليراني في منطقة الشرق األوسط، وكذلك عن ازدياد قوة حركات 
إسرائيل  قبول  معارضة  أن  لو  كما  وشعبيتها،  املسلمي  اإلخ��وان 
كدولة يهودية حكر على إيران واحلركات اإلسالمية، أو أنها إحدى 

محصالت تأثيرهما املتنامي في حلبة السياسة اإلقليمية.
تطالب  التي  داخ��ل مصر  ارت��ف��اع األص���وات  إل��ى  لفت  أن��ه  كما 
بإلغاء اتفاق السالم مع إسرائيل أو جتميده، وبوقف تزويدها بالغاز 

وفي وسعنا أن نرى في أقوال السفير اإلسرائيلي األسبق في مصر 
تسفي مازائيل دلياًل آخر من دالئل كثيرة ما انفكت تتراكم منذ اندالع 
ثورة 25 يناير املصرية على أن "اتفاق السالم اإلسرائيلي- املصري" 
الذي بات عرضة  "الرصيد األهم"  بالنسبة إلسرائيل مبنزلة  يشّكل 
ونّيف مضت على  كان على مدار ثالثة عقود  التالشي، ألنه  خلطر 
توقيعه مبثابة ركن رئيس لـ "الباكس إزرائيلي" )السالم اإلسرائيلي(، 

وفًقا ملا أكده مثاًل غيورا أيالند، وأشرنا إليه في السطور السالفة.
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رئيس احلكومة  العام لديوان  املدير  وقد حّدد دوف فايسغالس، 
بأن  املصرية  الثورة  جــراء  إسرائيل  "خسارة"  شــارون،  أريئيل  األسبق 
أشار إلى أن مبارك لم يجعل مآل العالقات اإلسرائيلية- املصرية رهن 
التقّدم نحو اتفاق إسرائيلي- فلسطيني، وفي أكثر من لقاء مع هذا 
األخير كان فايسغالس مشترًكا فيه سمعه يؤكد أن اتفاًقا كهذا سيدفع 
السالم اإلسرائيلي- املصري قدًما، لكنه لم يسمعه مطلًقا يلمح إلى 
أن الطريق املسدودة بني إسرائيل والفلسطينيني تهّدد بإلغاء اتفاق 

السالم بني مصر وإسرائيل. 

الطبيعي، مشدًدا على أنه في حال حدوث ذلك فإن مصالح إسرائيل 
اإلستراتيجية ستتعّرض إلى أضرار فادحة.

دالئل  من  آخر  دلياًل  هذا  األخير  قوله  في  نرى  أن  وسعنا  وفي 
كثيرة ما انفكت تتراكم منذ اندالع ثورة 25 يناير املصرية على أن 
إلسرائيل  بالنسبة  يشّكل  املصري"  اإلسرائيلي-  السالم  "اتفاق 
مبنزلة "الرصيد األهم" الذي بات عرضة خلطر التالشي، ألنه كان 
على مدار ثالثة عقود ونّيف مضت على توقيعه مبثابة ركن رئيس ل� 
"الباكس إزرائيلي" )السالم اإلسرائيلي(، وفًقا ملا أكده مثاًل غيورا 

أيالند، وأشرنا إليه في السطور السالفة.
ومبوجب ما كّرره رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامي نتنياهو أكثر 
من مّرة أخيًرا فإن "اتفاق السالم القائم منذ أعوام طويلة بي إسرائيل 
ومصر عاد بفوائد جّمة على الدولتي، كما أنه حجر الزاوية للسالم 

واالستقرار في الشرق األوسط  كله".
إزرائيلي" في  ل� "الباكس  الغاية احلقيقية  أن نحّدد  إمكاننا  وفي 
كلها  بالوسائل  القائم"  "الوضع  استمرار  فرض  التالية:  املعادلة 
اإلسرائيلية،  واالقتصادية  اإلستراتيجية  املصالح  على  للحفاظ 
جهة،  من  الدائمة  احل��روب  وشّن  العارية  القوة  استخدام  يعني  ما 
أخرى لضمان إخضاع شعوب  الناعمة من جهة  القوة  واستخدام 
الشرق األوسط إلى إمالءات املصالح اإلسرائيلية وشروطها، من 
ما عّبر عنه،  الشعوب في االعتبار. وهذا  دون أخذ مصالح هذه 
آخر  في  أشكنازي  السابق  العامة  األرك��ان  هيئة  رئيس  ما،  بكيفية 
وال��ذي  الفائت  شباط  شهر  في  برئاسته  الهيئة  لهذه  عقد  اجتماع 
ُخّصص لتقدير املوقف إزاء آخر التطورات في العالم العربي حي 
أكد أن "االستقرار في الشرق األوسط )يقصد استمرار "الوضع 

القائم"( أهم كثيًرا من الدميقراطية".  

أن  إلى  الصريح  التلميح  اإلسرائيلية عن  التحليالت  تكف  ولم 
الشرق  في  اإلستراتيجية  إسرائيل  ضائقة  فاقمت  املصرية  الثورة 
األوسط، وذلك ألنها زادت احتماالت أن  تبقيها وحيدة من دون 

حلفاء. 
أيار 2010  الضائقة بدأت في  التحليالت فإن هذه  ووفًقا لهذه 
عندما انهار التحالف اإلستراتيجي مع تركيا عقب حادثة السيطرة 
على أسطول احلرية الذي كان متجًها إلى غزة. وأشار بعضها إلى أن 
نتنياهو ومنذ أن تسلم مهمات رئيس احلكومة اإلسرائيلية قبل أكثر 
من عامي بادر إلى معانقة الرئيس املصري السابق حسني مبارك، 
وجنح في عقد حتالف معه على أساس اخلشية املشتركة من تغلغل 
إلى  التوصل  برغبته في  إقناعه  أنه جنح في  املنطقة، كما  إي��ران في 
سيجعل  مبارك  سقوط  أن  في  شك  وال  الفلسطينيي.  مع  السالم 
نتنياهو من دون أي حليف عربي، في وقت ستكون مصر في املرحلة 
القليلة املقبلة مهتمة أكثر من أي شيء آخر بشؤونها الداخلية، ولن 
تكون ضالعة في "عملية السالم" كما كانت ضالعة إلى اآلن. وفي 
موازاة هذا فإن إسرائيل في اجلبهة الشرقية ستظل في مواجهة سلطة 
متشككة للعاهل األردني عبد الله الثاني الذي ال يكف عن حتميلها 
مسؤولية اجلمود املسيطر على العملية السياسية، ويرفض عقد لقاء 
مع نتنياهو، في حي أنه قامت في جبهتها الشمالية حكومة لبنانية 
الرئيس  فإن  الفلسطينية  املناطق  في  أّما  الله.  حزب  عليها  يسيطر 
محمود عباس يبدو منشغال أكثر شيء في دفع عملية تنفيذ اتفاق 
أيلول  استحقاق  حتقيق  وفي  وحماس،  فتح  حركتي  بي  املصاحلة 
بإعالن اجلمعية العامة في األمم املتحدة تأييد إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة في حدود 1967. وإذا لم يكن ذلك كله كافًيا، فإنه ال ُبّد 
من القول إن الشرق األوسط برمته سيبقى مع إدارة أميركية ضعيفة 

توحي بأنها قد رفعت يدها عنه. 
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وقد حّدد دوف فايسغالس، املدير العام لديوان رئيس احلكومة 
األسبق أريئيل شارون، "خسارة" إسرائيل جراء الثورة املصرية بأن 
أشار إلى أن مبارك لم يجعل مآل العالقات اإلسرائيلية- املصرية 
رهن التقّدم نحو اتفاق إسرائيلي- فلسطيني، وفي أكثر من لقاء مع 
هذا األخير كان فايسغالس مشترًكا فيه سمعه يؤكد أن اتفاًقا كهذا 
سيدفع السالم اإلسرائيلي- املصري قدًما، لكنه لم يسمعه مطلًقا 
يلمح إلى أن الطريق املسدودة بي إسرائيل والفلسطينيي تهّدد بإلغاء 

اتفاق السالم بي مصر وإسرائيل. 
املقبلة في مصر.  وأضاف: ال ميكن اآلن معرفة جوهر السلطة 
ومع أن اإلدارة األميركية احلالية تطالب بإجراء انتخابات حّرة في 
ق��رارة نفسها أن يظل اجليش  تتمنى في  إنها  أقرب فرصة ممكنة إال 
املصري مسيطًرا إلى األبد على السلطة هناك، نظًرا إلى كونه اجلهة 
لن  أن هذا  مبارك". غير  تواصل "طريق  أن  التي ميكنها  الوحيدة 
يحدث طبًعا، والتوقعات لدى إسرائيل في معظمها تؤكد أن حركة 
اإلخوان املسلمي لن تتولى مقاليد السلطة املقبلة في مصر، لكنها 
ستكون جزًءا مهًما منها. وفي ضوء ذلك فإن من املتوقع أن يكون 
السلطة  بي هذه  إسرائيل موضع خالفات حادة  مع  السالم  اتفاق 
وبي حركة اإلخوان املسلمي، كما أن من املتوقع أن يطرح اإلخوان 
مطلب إلغاء هذا االتفاق في ظل اجلمود املسيطر على عملية السالم 
بي إسرائيل والفلسطينيي. ومع أن هناك أسباًبا وجيهة لدى مصر 
تستلزم عدم إقدامها على إلغاء هذا االتفاق، إال إن هناك خشية كبيرة 
من أن تقدم )أي مصر( على رهن االتفاق بدفع العملية السياسية 
اإلسرائيلية- الفلسطينية قدًما. وفي حال حدوث ذلك فإن إسرائيل 
اإلسرائيلية  للحكومة  األفضل  من  ول��ذا  صعًبا.  وضًعا  ستواجه 
أساس  على  الفلسطينيي  مع  املفاوضات  استئناف  إلى  تسارع  أن 
االقتراحات واملبادئ املعروفة سابًقا، وذلك قبل أن تتبلور السلطة 

املقبلة في مصر بصورة نهائية. 
م��وج��ودة،  تعد  ل��م  م��ب��ارك  سلطة  إن  ق��ائ��اًل:  فايسغالس  وختم 
وعلى احلكومة اإلسرائيلية أن تدرك أن الوقت ال يعمل ملصلحتها 
بعد سقوط هذه السلطة )يديعوت أحرونوت، 28 شباط 2011(.

أصعب  حالًيا  يواجه  إزرائيلي"  "الباكس  أن  كله  ذل��ك  م��ؤدى 
امتحان له، لكنه في هذا اخلضم يتجّرد أيًضا من رتوشه كلها، وال 
يجوز إال أن نقرأ في هذا السياق داللة "إصرار" نتنياهو على طرح 
ركني لهذا "السالم" هما "الشرعية واألمن"، وعلى أن استمرار 

"النزاع مع الفلسطينيي" ناجم عن سبب واحد هو عدم اعترافهم 
حتى اآلن بحق دولة إسرائيل في الوجود، ذلك بأن هذا النزاع "ليس 
العام 1948"، واملقصود  على حدود 1967 وإمنا على ما جرى 

إقامة دولة إسرائيل.
الذي  السالم"  ذلك  "مبادئ  نتنياهو  يشتق  الركني  هذين  ومن 
ُبّد برأيه من أن يكون مرتبًطا باألمن أواًل ودائًما، وهي املبادئ  ال 
للشعب  قومية  دولة  بإسرائيل  الفلسطينيي  اعتراف  أواًل،  التالية: 
اليهودي؛ ثانًيا، أن تؤدي التسوية الدائمة إلى نهاية النزاع ووضع 
حد للمطالب؛ ثالًثا، أن يتم حل قضية الالجئي الفلسطينيي خارج 
تخوم دولة إسرائيل؛ رابًعا، أن ُتقام الدولة الفلسطينية عن طريق 
بحق  إسرائيل  وأن حتتفظ  السالح  منزوعة  تكون  وأن  اتفاق سالم 
املرابطة العسكرية لفترة طويلة على طول نهر األردن؛ خامًسا، أن 
تبقى الكتل االستيطانية الكبرى )في الضفة الغربية( خاضعة للسيادة 
اإلسرائيلية؛ سادًسا، أن تبقى القدس املوحدة عاصمة إلسرائيل. 
وهذا ما ميكن استشفافه من خطاباته األخيرة مبا في ذلك خطابه في 
الكونغرس األميركي يوم 24 أيار 2011 والذي ضمنه مقاربته إزاء 

الثورات العربية.
وقبل أكثر من ثمانية أعوام كتب عوزي أراد، املستشار األقرب 
في  مقالة  القومي،  األم��ن  ملجلس  السابق  والرئيس  نتنياهو  م��ن 
صحيفة هآرتس بالتزامن مع بدء احلديث عن إمكان شّن الواليات 
املتحدة حرًبا على العراق، رأى في ثناياها أن "مقامرة احلرب" ُتعّد 
ضرورة إمبريالية بالنسبة لإلمبراطوريات بهدف فرض سالمها، وأن 
التحديات  تتبقى لديها قوة ملواجهة  اإلمبراطوريات تغيب حي ال 

املاثلة أمامها. 

الربيع العربي: املالمح لم تتضح بعد.
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إن أحد محاور التعاطي اإلسرائيلي مع الثورة املصرية متّثل في 
عدم  جراء  اإلسرائيلية  االستخبارات  مؤسسة  إلى  حاّد  نقد  توجيه 
استشراف إمكان اندالعها، وكذلك جراء توقعاتها في بدايتها بأن ال 
تفضي إلى نتائج شبيهة بتلك التي أفضت إليها "ثورة الياسمني" في 

تونس وإن بدا أنها متأثرة بها. 

وأضاف أنه إذا ما حققت الواليات املتحدة أهدافها في العراق، 
فإنها ستعّزز مكانتها وترسخ النظام العاملي اخلاضع لوصايتها، وإذا 
ما فشلت، فستترتب على فشلها نتائج قاسية وخطرة بالنسبة للمنطقة 
هي  العراق  في  املعركة  فإن  ولذا  اإلمبريالية.  مكانتها  وستتزعزع 
ليست فقط حول التهديد الذي يشكله كدولة مارقة تتزود بأسلحة 
غير تقليدية، وإمنا هي أيًضا معركة على مكانة الواليات املتحدة. 
وحرص على تأكيد أن ما يقف على كفتي امليزان هو مصير السالم 
األميركي، وأنه برؤية تاريخية ليس هناك خيار حقيقي أمام الواليات 

املتحدة سوى مواجهة التحدي.
تبّني  عن  يشّف  كونه  في  اآلن  أراد  كتبه  ما  أهمية  تكمن  ورمب��ا 
ملثل  ص��ًدى  نفسه  جعل  إسرائيلي  سياسي  سياق  في  غربية  مقاربة 
هذه املقاربات، التي يبدو أن إحداها تنشأ في اآلونة األخيرة نتيجة 
طرح أسئلة شبيهة إزاء "حتديات" مماثلة تعرضها احلالة الراهنة عربًيا 
وإقليمًيا برسم الثورات الشعبية األخيرة املرشحة عاجاًل أم آجاًل ألن 
تواجه الغاية احلقيقية ل� "السالم اإلسرائيلي" الذي بنى مخططاته 
على أساس تعويالت مستقطرة من "السالم" مع مصر من دون أن 
يأخذ في االعتبار إمكان تعّرضه لزلزال مدّمر بفعل عوامله الباطنية.

عن هزمية العقل اإلسرائيلي
الثورة املصرية متّثل في  التعاطي اإلسرائيلي مع  إن أحد محاور 
اإلسرائيلية جراء عدم  االستخبارات  إلى مؤسسة  نقد حاّد  توجيه 
استشراف إمكان اندالعها، وكذلك جراء توقعاتها في بدايتها بأن 
ال تفضي إلى نتائج شبيهة بتلك التي أفضت إليها "ثورة الياسمي" 

في تونس وإن بدا أنها متأثرة بها. 
وبالتزامن مع انطالق تلك الثورة كتبت الصحف اإلسرائيلية وفي 
مقدمها معاريف في 26 كانون الثاني 2011 ما يلي: تتابع إسرائيل 
ويتوقع  الفائتة،  القليلة  األي��ام  في  مصر  في  يحدث  ما  كثب  عن 
األزمة  جتتاز  أن  في  القاهرة  في  السلطة  تنجح  أن  فيها  املسؤولون 

التي تعصف بها بسالم. وقالت مصادر إسرائيلية استخباراتية رفيعة 
املستوى إن "مصر ليست لبنان أو تونس، واألوضاع فيها مستقرة 
حتى اآلن، وال يوجد أي داع للقلق. كما أن األوض��اع في مصر 
ما زالت بعيدة عن احتمال اندالع عصيان مدني، وخالًفا للرئيس 
من  الهرب  إلى  واضطرا  بهما  أطيحا  اللذين  إي��ران  وشاه  التونسي 
بلديهما، فإن الرئيس املصري حسني مبارك غير منعزل عن شعبه 
ويدرك نبض الشارع ويتخذ االحتياطات الالزمة". ووفًقا لتقدير 
التي  هي  املصرية  السلطة  ف��إن  نفسها  االستخباراتية  املصادر  ه��ذه 
للجمهور  تتيح  "كي  وذل��ك  الكبرى  التظاهرات  بإجراء  سمحت 
العريض إمكان تنفيس غضبه". وقال أحد هذه املصادر إن "مصر 
هي دولة كبيرة مقارنة بكل من تونس ولبنان، وحتى باملقارنة بدول 
املاضي، فضاًل عن  ث��ورات في  فيها  اندلعت  التي  الشرقية  أوروب��ا 
ذلك فإن مؤسسات الدولة املصرية، مبا في ذلك اجليش، خاضعة 
كلًيا لسلطة الرئيس مبارك، التي متلك جتربة غنية في مجال مواجهة 
مشاعر اجلمهور العريض، وتعرف كيف حتافظ على االستقرار". 
وأضاف هذا املصدر أن "تظاهرة يشترك فيها 20 - 30 ألف شخص 
ال تعد كبيرة في مصر على اإلط��الق، وتوجد لدى السلطة هناك 

قوات أمنية بأعداد تفوق هذا العدد كثيًرا".
مع ذلك فإن املصادر اإلسرائيلية االستخباراتية تؤكد أن "عيون 
العالم كله، مبا في ذلك إسرائيل، تتابع ما يحدث في مصر بقلق 
بالغ، وذلك لكونها دولة كبيرة ومهمة للغاية وذات تأثير هائل في 
العالم العربي كله. كما أن ما يحدث في مصر في موازاة ما يحدث 
في كل من لبنان وتونس يجب أن يثير القلق الشديد، خاصة وأن 
هذه هي أول مرة يكون فيها معظم املتظاهرين من الشبان الذين جرى 
هذه  وتضيف  واالنترنت".  االجتماعية  الشبكات  عبر  جتنيدهم 
املصادر أن ما يجب فعله اآلن "هو االنتظار ريثما يتبي ما إذا كان 
املتظاهرون سيخلون الساحات العامة بإرادتهم أو سيتم إخالؤهم 
منها بالقوة. وجتربة املاضي تدل على أن السلطة في مصر تعرف كيف 
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تواجه االحتجاجات الشعبية بصورة صحيحة وحازمة، وكيف حتول 
دون أن تتسبب هذه االحتجاجات بزعزعة االستقرار الداخلي". 

من ناحيتها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت )26 كانون الثاني 
2011( أن اخلبراء واحملللي في أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 
ساعة  املصري  الشارع  في  االحتجاج  حركة  مبتابعة  اآلن  يكتفون 
بساعة، وأن األمر الوحيد الذي حرصوا على تأكيده هو أن "مصر 

ليست تونس"!.
أن  إلى  فلفتت   )2011 الثاني  كانون   26( هآرتس  صحيفة  أّم��ا 
أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية لم تتوقع أبدا حدوث انتفاضة شعبية 
العسكرية  االستخبارات  لشعبة  اجلديد  الرئيس  إن  بل  مصر،  في 
أمام جلنة اخلارجية واألمن  قال  أفيف كوخافي،  )أمان(، اجلنرال 
النظام  إن  االنتفاضة،  ان��دالع  من  أسبوع  قبل  للكنيست،  التابعة 
املصري مستقر. وأشارت إلى أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 
توقعت حدوث انقالبات في دول عربية خالل العام 2011 احلالي 

لكنها لم تتوقع أبدا اندالع انتفاضات شعبية.
وفي السياق ذاته كتب كبير املعلقي السياسيي في صحيفة يديعوت 
نتنياهو  بها  قام  التي  الزيارة  عشية  أنه  برنياع،  ناحوم  أحرونوت، 
ملصر في 6 كانون الثاني 2011 متت مطالبة مسؤول كبير جدا في 
جهاز املوساد، وعلى ما يبدو فإنه رئيس اجلهاز السابق مئير داغان، 
بتقومي الوضع في مصر. ونقل برنياع عن املسؤول في املوساد قوله 
"إنني ال أالحظ وجود خطر فوري يتهّدد السلطة، وأقدر بأن قدرة 
القيادة احلالية على البقاء في السلطة معقولة حتى بعد رحيل مبارك، 
وثمة ثالثة حتديات ماثلة أمام مصر وهي السّن املتقّدم ملبارك وحالته 
الصحية، واألوضاع في السودان، واجلدل حول تقاسم مياه النيل. 
وثمة مشكلة رابعة هي االقتصاد". ورأى برنياع أن املتحدث لم يكن 
في إمكانه أن يتكهن مسبقا أن يحدث ما حدث في تونس وأن احلريق 
الذي اشتعل سينتقل بسرعة إلى مصر "ألنه لم يول اهتماما كافيا 
لدى  الغليان  إلى مشاعر  مطلًقا  يتطرق  ولم  االقتصادية،  للضائقة 

اجلمهور )املصري( إزاء فساد املقربي من النظام".
ولدى متابعة ما ُنشر في احملور املتعلق باالستخبارات ال مفر من 
أن  واق��ع  ضوء  في  للغاية، ال سيما  كان صارًما  النقد  أن  مالحظة 
مؤسسة االستخبارات نفسها ارتكبت في اآلونة األخيرة إخفاقات 
كثيرة في مجال استشراف التطورات في الشرق األوسط، بدًءا بنتائج 
االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، وانتهاء 

بإسقاط حكومة سعد احلريري في لبنان قبل بضعة أسابيع من الثورة 
املصرية، مروًرا بترسانة األسلحة لدى حزب الله عشية حرب لبنان 

الثانية، واملظاهرات املدنية في إيران... والقائمة طويلة.
العسكريي  احملللي  كبار  فإن  الذاتي"  "اجللد  وطأة  ولتخفيف 
واإلستراتيجيي استعادوا حقيقة أن احتماالت جناح االستخبارات 
في استشراف سلوك اجلماهير الشعبية تبقى ضئيلة للغاية، فضاًل عن 
أن استخبارات دول أخرى أقوى نفوًذا من إسرائيل واجهت اإلخفاق 
في هذا املجال، بل وفي مجاالت محّددة وقابلة لالستشراف أكثر، 
في  كامن  املؤامرة-  نظرية  عن  بأنفسنا  نأينا  ما  إذا  أشهرها-  ولعل 
الرئيس  امتالك  عدم  معرفة  في  األميركية  االستخبارات  "إخفاق 
هذا  وف��ي  ش��ام��ل".  دم��ار  أسلحة  حسي  ص��دام  السابق  العراقي 
السياق فإن البعض استعاد، بقدر من السخرية السوداء، كيف أن 
وزير الدفاع األميركي األسبق، دونالد رامسفيلد، قال عندما ُسئل 
في مؤمتر صحافي عن إخفاقات استخبارات بلده قبيل غزو العراق: 

"يبدو أننا ال نعرف أننا ال نعرف"!.
أن  تعد منحصرة في معادلة  لم  العمق  القضية في  فإن  مع ذلك 
تعبر عن هزمية  إنها  ما  بقدر  تعرف"،  أنها ال  تعرف  "إسرائيل ال 
مفهوم  أسير  ي��زال  وال  ك��ان  ال��ذي  اإلسرائيلي"  "العقل  ل�  أخ��رى 
متكلس أجاد املعلق السياسي والعسكري اإلسرائيلي عوفر شيلح 
وصفه حي قال: املشكلة ليست كامنة في رئيس شعبة االستخبارات 
مشكلتنا  هي  وإمن��ا  العامة،  األرك��ان  هيئة  رئيس  في  أو  العسكرية 
بعد كل  نزال،  أننا ال  أيًضا هي  واملشكلة  نسألهما.  جميًعا حينما 
أخطاء تنبؤهما وتنبؤ آخرين، نفكر أنه في األمور التي تتصل بإرادة 
اجلمهور العريض وليس باملعلومات التكتيكية، ثمة أحد يعرف أكثر 
من اجلميع ال لشيء إال ألنه يحمل درجات وُرتًبا )عسكرية( وفي 
ا، مؤكًدا أنه فقط الدولة التي تنظر إلى كل  مقدوره أن يتنّصت سّرً
شيء عبر فوهة املدفع مبقدورها أن جتعل أفرادها العسكريي مسؤولي 

بصورة حصرية عن "تقدير املواقف الوطنية العامة".  
ورأى آخرون أنه حان الوقت للتحّرر من التفكير القائل إنه إذا 
كانت لدى إسرائيل استخبارات جيدة، فإن في مقدورها أن تتغلب 

على كل املشكالت اخلارجية واألمنية.
وكان أستاذ اإلعالم د. يورام بيري قد أشار قبل خمسة أعوام في 
سياق مماثل آخر إلى أن هذا التفكير يشكل قدًما واحدة ملفهوم أعوج 
حتيا إسرائيل معه طوال أعوام كثيرة على الرغم من أنه يقلب لها ظهر 
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ووفًقا ملا أكده يورام بيري في حينه فإن هذا األمر ناجم عن إميان 
أعمى بأن ما يحول دون إنهاء النزاع "هو ليس نحن- ذلك بأننا نرغب 
في السالم- وإمنا غياب شريك في الطرف الثاني. ولذا فإن ما يبقى 
علينا فعله هو أن نكون سلبيني وأن نكتفي باإلصغاء إلى األصوات 
الصاعدة من هناك. إذا كانت هناك نّية حملاربتنا، فسنكون مستعدين 
لذلك. وإذا عّبر أحد ما، مبجيء اليوم املوعود، عن الرغبة في السالم 
ذاتي واضــح، ألنه  اعتبره مبثابة خداع  فإننا نتحادث معه". وهو ما 
يتغاضى عن حقيقة أن وجود أو عدم وجود شريك في الطرف الثاني 
مثال هي، بقدر كبير جًدا، نتيجة ألفعال إسرائيل أيًضا، إذا لم يكن 

أساًسا.

املّجن املرة تلو األخرى، أّما القدم الثانية فهي االعتقاد بأنه إذا كانت 
لديها دعاية أفضل لكانت قد أصبحت ملكة العالم. 

إل��ى أع��وام وجود  إل��ى األذه���ان أن نظرة متبصّرة  وأع��اد ه��ؤالء 
إسرائيل املنقضية من شأنها أن تبّي بسهولة أن أكثر األحداث أهمية 
في تاريخها، التي أثّرت كثيًرا على مسيرتها، لم يتم توقعها مسبًقا، 
ال من طرف شعبة االستخبارات العسكرية، وال من طرف "أنبياء" 

آخرين. 
وقد مّت ذكر األحداث التالية على سبيل املثال:

 شكلت الهجرة اجلماهيرية من دول شمال إفريقيا في أوائل 	 
اخلمسينيات من القرن العشرين الفائت احلدث الذي بلور، 
أكثر من أي شيء آخر، طابع املجتمع اإلسرائيلي، فهي التي 
"اجلنوبيي"  بي  ما  وواجهت  الطائفي  التصّدع  أوج��دت 
األصل  بي  ما  وضفرت  األغنياء،  و"الشماليي"  الفقراء 
الطائفي واالنتماء السياسي. وقد حدث هذا كله من دون 

أن يتوقعه أحد ومن دون قدرة تنبؤ ذلك مسبًقا.
لم يتوقع أحد أيًضا أن تنفجر حرب "األيام الستة" )حرب 	 

في  ك��ان  ج��ًدا  قالئل  وفقط   .1967 صيف  في  ح��زي��ران( 
إمكانهم تقدير التطورات الدراماتيكية التي ستجلبها على 
السياسة اإلسرائيلية عامة. ولقد مضت نحو 44 سنة ولم 
يحل بعد "اليوم السابع" لهذه احلرب، التي ما زالت تبتز 

أغلبية املوارد الروحية واملادية وتزيد تشّوه النفوس.
السوفييتي 	  االحتاد  أن  أحد  يقّدر  لم  الثمانينيات  أواخر  في 

سينهار، أو كيف ستؤثر تصفية "احلرب الباردة" على ميزان 
القوى في الشرق األوسط، أو أنه خالل أقل من عشرة أعوام 

على هذا االنهيار سينضم إلى املجتمع اإلسرائيلي أكثر من 
التي  الثقافية"  "الثورة  وأن  الروسية،  باللغة  ناطق  مليون 
أحدثتها هذه الهجرة- والتي كان من مالمحها تصفية مفهوم 
هويات-  وسياسة  ثقافية  تعددية  وتبلور  الصهر"  "بوتقة 

ستغّير الثقافة اإلسرائيلية على نحو كبير. 
ولم يفت بعض ثالث أن يشير إلى أن البشر وكذلك املجتمعات 
ثمة  إسرائيل  يقي، لكن في  للعيش في عدم  استعداد  ليسوا على 
سبب آخر لالعتقاد الساذج بأنه إذا ما جرى استثمار جهد أكبر فإن 

باإلمكان توقع التطورات فيما وراء احلدود بالضبط. 
ووفًقا ملا أكده يورام بيري في حينه فإن هذا األمر ناجم عن إميان 
بأننا  ذلك  ليس نحن-  النزاع "هو  إنهاء  ما يحول دون  بأن  أعمى 
ولذا  الثاني.  الطرف  في  شريك  غياب  وإمن��ا  السالم-  في  نرغب 
فإن ما يبقى علينا فعله هو أن نكون سلبيي وأن نكتفي باإلصغاء 
نّية حملاربتنا،  إذا كانت هناك  الصاعدة من هناك.  إلى األص��وات 
فسنكون مستعدين لذلك. وإذا عّبر أحد ما، مبجيء اليوم املوعود، 
عن الرغبة في السالم فإننا نتحادث معه". وهو ما اعتبره مبثابة خداع 
ذاتي واضح، ألنه يتغاضى عن حقيقة أن وجود أو عدم وجود شريك 
في الطرف الثاني مثال هي، بقدر كبير جًدا، نتيجة ألفعال إسرائيل 

أيًضا، إذا لم يكن أساًسا.
ولقد متثل استنتاجه آنذاك في ما يلي: "بداًل من تنمية الوهم/ 
اخلداع الذاتي بأنه ينبغي أن تكون لدينا استخبارات جيدة كي تتنبأ 
مبا يحدث لدى جيراننا، فإن من املفضل تبّني سياسة جيدة من أجل 

أن تؤثر في ما يحدث هناك إزاءنا". 
ما  حيال  الراهنة  للحالة  صحيح  استنتاج  شك  أدنى  بدون  وهو 
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حدث في مصر، والتي جاءت وقائعها مبنزلة إنب�اء مدو بأن إسرائيل 
لم تتعلم أي شيء بعد عشرات األعوام من أخطائها السياسية، ومن 
استنكافها عن اإلقرار أن في الشرق األوسط أشياء ميكن أن تكون 
غابت عن عقل استخباراتها مثلما ميكن أن تغيب عنه أشياء أخرى 

في املستقبل أيًضا.
نفسها  ت��ع��زي  أن  أخ���رى  تعليقات  ح��اول��ت  متصل  س��ي��اق  وف��ي 
ذلك  إسرائيل،  إلى  حتيل  ال  العربي"  الربيع  "ث��ورات  دواف��ع  بأن 
للقالقل  ال���دوام  على  معّرضة  منطقة  ُيعتبر  األوس���ط  ال��ش��رق  ب��أن 
إلى  تعود  ال  ذلك  أسباب  وأن  االستقرار،  وع��دم  واالضطرابات 
الصراع مع إسرائيل، وإمنا إلى "الفقر والشقاء وإلى السلطات التي 
حتكم أقطاره واملفتقرة إلى الكفاءة"، كقول وزير اخلارجية أفيغدور 
ليبرمان وغيره من كبار املسؤولي، أو كقول زملان شوفال، أحد كبار 
مستشاري رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامي نتنياهو، أن هتافات 
وإمنا  فلسطي  أج��ل  من  تكن  "ل��م  التحرير  ميدان  في  املتظاهرين 
من أجل اخلبز واحلرية"، وأن في مجّرد ذلك ما يثبت أن السبب 
الصراع  إلى  يعود  الشرق األوسط ال  لعدم االستقرار في  احلقيقي 
اإلسرائيلية،  االستيطان  سياسة  إلى  أو  الفلسطيني  اإلسرائيلي- 
داخل  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  التناقضات  إل��ى  وإمن��ا 
في  العربية  ال��ش��ؤون  معلقة  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  العربية.  املجتمعات 
صحيفة يديعوت أحرونوت، سمدار بيري، رأت أن هذه الثورات 
وذلك  بإسرائيل،  يتعلق  ما  في  جديدة  رياًحا  ثناياها  في  حملت 
حي أعربت عن "امتعاضها" الشديد جراء تغييب وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية من مراسم توقيع اتفاق املصاحلة الفلسطينية بي حركتي 
فتح وحماس التي جرت في العاصمة املصرية القاهرة، على الرغم 
من أن هذا احلدث "يخّصها في الصميم"، وأكدت أن هذا األمر 
ينطوي، فيما ينطوي، على تلميح فّظ إلى أن وسائل اإلعالم هذه 
باتت غير مرغوب فيها في مصر اجلديدة. وربطت بي هذا التغييب 
وبي تعاظم األصوات املطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة، 
التعاون بي  اتفاق السالم مع إسرائيل، ووقف كل مظاهر  وإلغاء 
الدولتي، لتخلص إلى القول: هذه اخلطوات كلها إن دلت على 
شيء فإنها تدل على جوهر الرياح اجلديدة التي تهب على مصر في 

الوقت احلالي )يديعوت أحرونوت، 4 أيار 2011(. 
وقبل أن تنطق بيري بهذه اخلالصة كان تعليق ظهر في صحيفة 
هآرتس عقب تكليف عصام شرف بتأليف احلكومة املصرية اجلديدة، 

وإظهار استطالعات للرأي العام املصري أن عمرو موسى سيكون 
املرشح األوفر حًظا للفوز مبنصب رئيس اجلمهورية في االنتخابات 
التسليم  إسرائيل  أن "على  استنتاج فحواه  إلى  قد توصل  املقبلة، 
سلطة  من  وّدي��ة  أق��ل  ستكون  مصر  في  مقبلة  سلطة  أي  أن  بواقع 
ما  فإن  التعليق   صاحب  وب��رأي  مبارك".  حسني  السابق  الرئيس 
ميكنه أن ُيحسن عزاء إسرائيل في آخر ما هو مستجد على الساحة 
املصرية من تطورات يظل كامًنا في استقرار مكانة اجليش من جهة، 
اإلخ��وان  حركة  قبضة  في  السلطة  وق��وع  احتماالت  تضاؤل  وف��ي 
املسلمي من جهة أخرى، مع أن إمكان أن تتحّول هذه احلركة إلى 
عنصر مؤثر في هذه السلطة، على غرار األحزاب الدينية املتشددة 

في إسرائيل )احلريدية(، ما زال وارًدا بقوة.

مظاهر عنصرية وفوبيا واستعالء
اعترى مواقف بعض النخب اإلسرائيلية حيال "الربيع العربي" 
والثقافي، فضاًل عن  السياسي  العنصري  االستعالء  كبير من  قدر 
مظاهر فوبيا إزاء فرص نشوء مجتمع مدني ودميقراطي في العالم 

العربي.
وكانت احلجة الرئيسة التي تذّرع بها املتوجسون شًرا من الثورة 
املصرية في إسرائيل قد متثلت بادئ ذي بدء في االستنتاج اإلطالقي 
في  احلالية  السلطة  سقوط  ح��ال  في  أن��ه  ج��ًدا  املنطقي  من  التالي: 
القاهرة، فإن من ستحّل مكانها لن تكون سلطة ليبرالية وإمنا سلطة 
إسالمية ورمبا إسالموية، ولذلك ستكون هناك عواقب سلبية داخل 
املطاف  نهاية  امل��رأة، ومن اجلائز في  الدولة على األقليات ومكانة 
على الدميقراطية نفسها. ومن شبه املؤكد أن النظام اإلسالمي سيثير 
صدامات مع الغرب، وال ريب في أنه سيفاقم الصراع مع إسرائيل، 

فاعلية الشعوب العربية: صفعة لالستشراق.
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ومثال إيران هو أسطع برهان على هذا. 
العنصرية  مواقفهم  يخفوا  لم  معظمهم  في  املتوجسون  وه��ؤالء 
التنميطية إزاء العرب عموًما )أو كما هتف املراسل اخلاص لصحيفة 
هآرتس إلى القاهرة أنشيل بيبر: "كلنا مصابون بوباء االستشراق"، 
2 شباط 2011(، وذلك حي جاهروا أيًضا باستنتاجي إطالقيي 

آخرين: 
أواًل، أن الدميقراطية كأسلوب ُحكم ال تالئم العرب ألن العيب 
كله فيهم وحدهم، ووفًقا للمفهوم الواقف وراء هذا االستنتاج فإن 
العرب متخلفون مئات األعوام عن الغرب وإسرائيل بسبب الثقافة 
والتراث القبليي، ورمبا حتى جراء شيء مستحكم ال ميكن تغييره 
في صورتهم اجلماعية، ومن اجليد لهم وللعالم أن يحكمهم طغاة 
مستبدون يعتمدون على القوة العسكرية، ويورثون أبناءهم السلطة 
صبغتهم  ألن  لهم  خيرا  ليست  واحلرية  باالنتخابات،  اإليهام  مع 
محيطهم،  إلى  موجهة  عنف  موجة  في  خارجا  ستندفع  الظالمية 
الساذج  والرجل  الغرب  سيما  وال  مغايًرا  اعتقادا  يعتقد  من  وكل 
القاعد في البيت األبيض فإنه ببساطة ال يفهم احلياة، أو ال يسكن 
الصدد كتب عوفر  )في هذا  لذلك  ثمًنا  يدفع حياته  مثلنا ولن  هنا 
شيء  ثمة  املصرية  الثورة  أح��داث  اندلعت  أن  منذ  يلي:  ما  شيلح 
جزء  وكذلك  أسمعهم،  الذين  املتحدثي  من  كثيرون  ق��رر  واح��د 
كبير من اجلمهور أيضا، أنهم يعلمونه وهو أن الدميقراطية ليست 
من أجل العرب. فقد سمعت مثال جنراال في االحتياط يقول في 
صراحة إنهم غير مستعدين بعد. وما نحتاجه في الدول العربية هو 
نظم حكم مستقرة ال دميقراطية. وبعبارة أقل تهذيبا وهي اآلن لي: 
أعطونا ُطغاة يعيشون من طريق الغرب بشرط أال تكون دميقراطية 

عربية. هذا التصور هو مبثابة توليف بي مخاوف مفهومة واستعالء. 
واخلوف يؤجج السابقة اإليرانية- وال تبلبلوا السوداويي بأن إيران 
ليست دولة عربية، فهم ال ُيجهدون أنفسهم حقا في هذا التفريق-، 
كما أنه يؤجج فرضية ضمنية تقول إنه في أي حالة دميقراطية سيسيطر 
يكاد  إنه  فإنه شيء مختلف،  االستعالء  أما  املتطرفون.  املسلمون 
العرب بدائيي وظالميي وال  إلى أن يكون  النفسية  يكون حاجتنا 
يستحقون ما نعتبر أنه حق إنساني أساس ومفتاح السالم والنماء، 

معاريف، 1 شباط 2011(.
ثانًيا، أن موقف الرئيس األميركي باراك أوباما الذي سارع إلى 
تأييد املتظاهرين في ميدان التحرير وإلى التخلي عن حليفه حسني 
عدم  عن  بل  اإلستراتيجية،  إدارت��ه  مصالح  عن  ناجم  غير  مبارك 
جتربة، أو عن عدم إدراك كاف ملكامن هذه املنطقة. بناء على ذلك 
أح��رون��وت،  يديعوت  صحيفة  في  السياسية  ال��ش��ؤون  معلقة  ف��إن 
سيما كدمون، أكدت أن الذي يتولى قيادة العالم في الوقت احلالي 
هو "زعيم عدمي التجربة كلًيا" )4 شباط 2011(. كما أن دوف 
فايسغالس، املدير العام لديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق 
اإلدارة  لهذه  موعظة  كتب  مبهنته،  محام  وه��و  ش���ارون،  أريئيل 
األميركية )يديعوت أحرونوت، 2 شباط 2011( خلص فيها، بعد 
أن نأى بنفسه عن تقومي جوهر الدميقراطية اإلسرائيلية، إلى القول 
إن الدميقراطية ليست منحصرة في إجراء انتخابات حّرة فقط، بل 
إنها منط حياة، ومجموعة من القيم مثل املساواة في احلقوق، وحرية 
التعبير والتنظيم، وسيادة القانون وما إلى ذلك. وال شك أن لسان 
حاله يقول إن هذه األمور كلها ال قبل للعرب بها. وعمدت صحيفة 
إلكترونية إسرائيلية يحررها الكاتب إيهود بن عيزر إلى "إسباغ" 

بطبيعة احلال كانت هناك أصوات إسرائيلية قليلة اتسمت بتسمية األشياء 
مبسمياتها احلقيقية، لعل أبرزها املعلق السياسي واملذيع في القناة الثانية 
عمانوئيل روزين، الذي كتب يقول: يعتقد كثيرون مّنا أن الدميقراطية أفضل 
كثيًرا من الدكتاتورية، لكن في حال الدخول في مزيد من التفصيالت في هذا 
الصدد فإنه ال ُبّد من طرح بضعة أسئلة، مثل: ما الذي تقدمه الدميقراطية في 
إسرائيل ملئات آالف الناس الفقراء فيها الذين يجدون صعوبة كبيرة في إعالة 
أسرهم وإطعام أطفالهم؟ وماذا تعني الدميقراطية اإلسرائيلية بالنسبة لـ 14 
ألف ولد هائمني على وجوههم  ومباذا يختلف األوالد أو الفقراء البالغون في 
إسرائيل عن أوالد الشوارع والفقراء في مصر الذين يعيشون في ظل سلطة 

الدكتاتور حسني مبارك؟. 
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هيالري  األميركية  اخلارجية  وزيرة  على  األسبوع"  "حمقاء  لقب 
كلينتون ملجّرد دعوتها إلى احترام حقوق اإلنسان في مصر!.

بطبيعة احلال كانت هناك أصوات إسرائيلية قليلة اتسمت بتسمية 
واملذيع  السياسي  املعلق  أبرزها  لعل  احلقيقية،  مبسمياتها  األشياء 
من  الذي  روزي��ن،  عمانوئيل  اإلسرائيلية  للتلفزة  الثانية  القناة  في 
الدميقراطية  أن  مّنا  كثيرون  يعتقد  يقول:  أشياء أخرى كتب  جملة 
أفضل كثيًرا من الدكتاتورية، لكن في حال الدخول في مزيد من 
التفصيالت في هذا الصدد فإنه ال ُبّد من طرح بضعة أسئلة، مثل: 
ما الذي تقدمه الدميقراطية في إسرائيل ملئات آالف الناس الفقراء 
فيها الذين يجدون صعوبة كبيرة في إعالة أسرهم وإطعام أطفالهم؟ 
وماذا تعني الدميقراطية اإلسرائيلية بالنسبة ل� 14 ألف ولد هائمي 
على وجوههم في الشوارع ال يجدون مأوى لهم؟ ومباذا يختلف 
األوالد أو الفقراء البالغون في إسرائيل عن أوالد الشوارع والفقراء 
في مصر الذين يعيشون في ظل سلطة الدكتاتور حسني مبارك؟. 
ومن ناحية أخرى، هل يوجد لإلنسان العادي في إسرائيل أي تأثير 
على عملية اتخاذ القرارات في احلكومة؟ وهل احلكومة اإلسرائيلية 
املنتخبة متثل فعاًل رغبة الذين انتخبوها من خالل القرارات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية التي تتخذها؟.
وأضاف: غير أن أكثر سؤال يثير احلنق هو- ملاذا ال يخرج املواطن 
التي  اإلسرائيلي إلى الشارع كي يتظاهر ضد حكومته الدميقراطية 
تستهتر به وتدير دائًما ظهرها له؟ إنه ال يخرج ألنه غير مبال، وعلى 
ما يبدو فإنه غير مبال ألن الدميقراطية اإلسرائيلية تؤدي دور املخّدر 
املدهش. وبناء على ذلك، فإنه لم يكن من قبيل املصادفة أن كثيرين 
مّنا باتوا في الوقت احلالي يغبطون الشارع في مصر أو في تونس، 
ذلك بأن املاليي الذين تظاهروا هناك يرغبون في التغيير. ولذا ميكن 
القول إن هؤالء يعيشون في ظل دكتاتورية لكن تفكيرهم دميقراطي، 
في حي أننا نعيش في ظل الدميقراطية الوحيدة في الشرق األوسط 
نتنازل طوًعا ومسبًقا عن حقنا في االستفادة منها )يديعوت  لكننا 

أحرونوت، 7 شباط 2011(.
ب�ن فرأى، كما  أل�وف  السياسي في صحيفة هآرتس  أّما احمللل 
من  لكل  ذهبية  فرصة  مبثابة  هي  املصرية  الثورة  أن  سابًقا،  ذكرنا 
إسرائيل هي "الدولة  أن  وإدارت��ه  يثبتا ألوباما  وب��اراك كي  نتنياهو 
الوحيدة في الشرق األوسط التي ميكنهما االعتماد عليها" دائًما، 
مؤكًدا في الوقت ذاته أن الثورة من شأنها أن تضع االدعاء املكرور 

بأن إسرائيل هي "فيلال في غابة"، وأنها "احلصن الغربي اخلارجي 
في الشرق األوسط"، على احملك مرة أخرى. 

في واقع األمر فإن تعبير "فيلال في غابة" كان التوصيف الذي 
أطلقه إيهود باراك عندما كان رئيًسا للحكومة عقب فشل قمة كامب 
ديفيد مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العام 2000، 
لكنه سرعان ما أصبح يعبر بصورة صافية عن نظرة إسرائيل )وأغلبية 
سكانها( االستعالئية إلى الشرق األوسط، وتتكّرر هذه النظرة كثيًرا 
من بي ثنايا القول "نحن ال نعيش في سويسرا أو اسكندنافيا وإمنا 

في الشرق األوسط". 
كما أننا ما زلنا نذكر أن باراك قال، في نطاق مقابلة أجراها معه 
املؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس في العام 2002 )وُنشرت في مجلة 
نيويورك ريفيو أوف بوكس في 13 حزيران 2002(: "إنهم- يقصد 
املسلمي- نتاج ثقافة ال يولد فيها الكذب أي إساءة أو إخالل باآلداب 
والقواعد... إنهم ال يعانون من املشكلة التي يتسبب بها الكذب 

في الثقافة اليهودية والثقافة املسيحية".
غير أن مؤسس احلركة الصهيونية بنيامي زئيف هرتسل كان أول 
الدولة  أن  اليهود"  كتابه "دولة  بهذا، حي ذكر في  من "تكّهن" 
التي يسعى إلى تأسيسها "ستكون جزًءا من سور حماية أوروبا في 
ًنا متقدًما للحضارة في مواجهة الهمجية"، وفعاًل فإن  آسيا، وِحصنْ
وحشيا  استحال  ما  سرعان  لكن  حصٍن،  إلى  حتولت  الدولة  هذه 
للغاية، "يبصق" النار في االجتاهات كلها، ويدك املدن ويحولها 
إلى أنقاض، ويزرع الرعب واخلوف والدمار في محيطه، ويرفض 
وقف احلرب والتخلي عن العدوانية الهوجاء، ويستغول أكثر فأكثر. 
وميكن التدليل على مظاهر االستعالء العنصري السياسي والثقافي 
اليمينية،  األوس��اط  مواقف  في  انعكاسها  كيفية  عرض  خالل  من 
وكذلك في مواقف األوساط "اليسارية" التي تدعي تبني املقاربة 

الليبرالية.
ففي العدد األخير من املجلة الفصلية اليمينية "هأوماه" )األمة( 
التي تصدر عن "احملفل على اسم زئيف جابوتنسكي" ظهر مقال 
ب� "االنكماش" في مقابل آخر األحداث  افتتاحي حّذر مما أسماه 
في العالم العربي. وجاء فيه: "إننا نشهد لدى اجلانب العربي في 
اآلونة األخيرة تصعيًدا في مظاهر التطّرف القومية والدينية تعكسه 
إسالمية  عناصر  شأن  من  وتعلي  مستبدين  حكاًما  تسقط  ث��ورات 
متطرفة. العالم العربي- اإلسالمي آخذ في التراجع القهقرى في 
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مسار قائم على فرض اإلكراه الديني املقرون بسفك الدماء وتعاظم 
حتضيًرا  املتفاقمة  والعربدة  وإسرائيل  اليهودي  للشعب  الكراهية 
جلولة احلرب املقبلة ضد العدو الصهيوني. وفي املقابل نشهد لدى 
اجلانب اإلسرائيلي مظاهر انكماش تنجم عنها جهوزية للتنازل في 
اجلبهات كلها، ولالعتراف مبسؤوليتنا ولو جزئًيا عما يدور حولنا، 
وعن جميع مشكالت الفلسطينيي. إن أعمال الذبح والقتل التي 
يقوم بها عرب ضد عرب مثلهم تدل على ما ميكن أن يرتكبوه ضد 
إمكان  اليهود. وهذا األمر ال منلك  العرب، وخصوًصا ضد  غير 
اعتقاد  إزاء  االستغراب  إب��داء  من  ُب��ّد  وال  مطلًقا.  عليه  السيطرة 
زعماء الغرب واإلدارة األميركية أن بشائر الدميقراطية قد وصلت 
إلى العالم اإلسالمي. وما منلك أن نفعله هو أن نرّص صفوفنا في 
داخل إسرائيل كي نحميها من األخطار التي تتهّدد وجودها على 
املدى البعيد، وكي نعمق الوعي بأن أي تنازل من جانبنا سيجّر وراءه 

تنازالت أخرى" )مجلة هأوماه، العدد 82، حزيران 2011(.
وشّن هذا املقال االفتتاحي هجوًما كاسًحا على جميع اإلعالميي 
واألدباء واألكادمييي اليهود الذين طالبوا إسرائيل بأن تتبنى مطالب 
عسكريي  مسؤولي  على  وخصوًصا  العربي"،  الربيع  "ث��ورات 
السياسية  الشخصيات  م��ن  أخ��رى  مجموعة  م��ع  أطلقوا  سابقي 
"امل��ب��ادرة  باسم  يعرف  ما  األع��م��ال  ورج��ال  واألك��ادمي��ي��ة  والثقافية 
اإلسرائيلية"، مؤكًدا أن هذه املبادرة "تقبل جميع املطالب العربية- 
الفلسطينية". واختتم هذا املقال االفتتاحي بالعبارات التالية: "من 
ُحسن حظنا أن معظم اجلمهور )في إسرائيل( ال يؤيد هذه الدعوات، 
وما زال يدعم احلكومة اإلسرائيلية ورئيسها الذي أعلن في خطابه 
أمام الكونغرس األميركي مؤخًرا أن منطقة يهودا والسامرة )الضفة 

الغربية( هي جزء من وطن الشعب اليهودي".  
وامل��ق��ص��ود ه��ن��ا ه��و م��ب��ادرة ال��س��الم ال��ت��ي ق��ام��ت مجموعة من 
واالق��ت��ص��ادي��ة  وال��ع��س��ك��ري��ة  السياسية  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  الشخصيات 
نيسان   6 يوم  عقد  خاص  صحافي  مؤمتر  في  بإطالقها  واألكادميية 
2011 ف��ي ت��ل أب��ي��ب. وق���ال أص��ح��اب ه��ذه امل��ب��ادرة إن��ه��م ينوون 
وكذلك  كنيست،  وأعضاء  وزراء  على  شخصية  بصورة  عرضها 
على شخصيات وهيئات مؤثرة في العالم العربي. وهي تستند إلى 
إلى  وتهدف   ،2002 العام  في  أق��ّرت  التي  العربية  السالم  مبادرة 
نتنياهو  بنيامي  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  على  الضغوط  ممارسة 
يتوصل  الفلسطينيي، وكي  السياسية مع  املفاوضات  كي يستأنف 

إلى اتفاقيات تنهي النزاعات كلها. 

)إسرائيل  ُتقام دولتان  التالية:  املبادئ  املبادرة اجلديدة  وتتضمن 
بإسرائيل  االعتراف  ويتم   ،1967 حدود  أساس  على  وفلسطي( 
دولة قومية للشعب اليهودي وبفلسطي دولة قومية للفلسطينيي؛ 
تقسيمها  ويجري  الدولتي  لسيادتي  خاضعة  القدس  مدينة  تكون 
بحيث تصبح األحياء اليهودية وحائط املبكى )حائط البراق( واحلي 
اليهودي )في البلدة القدمية( خاضعة لسيادة دولة إسرائيل بينما تصبح 
األحياء العربية في القدس الشرقية خاضعة لسيادة دولة فلسطي، 
أّما منطقة جبل الهيكل )احلرم القدسي الشريف( فتصبح خاضعة ل� 
"سيادة الله" وليس ألي سيادة سياسية؛ يجري حل قضية الالجئي 
تعويضات  صفقة  بدفع  الدولية  األس��رة  قيام  بواسطة  الفلسطينيي 
إلى داخل دولة فلسطي فقط ال  بالعودة  مالئمة ويسمح لالجئي 

إلى داخل دولة إسرائيل.
املبادرة رئيسا جهاز األمن  يقفون وراء هذه  الذين  وبرز من بي 
العام )شاباك( السابقان يعقوب بيري وعامي إيلون، ورئيس جهاز 
األسبق  العامة  األرك��ان  هيئة  ورئيس  ياتوم،  داني  األسبق  املوساد 
متسناع  عمرام  االحتياط  في  واجل��ن��رال  شاحك،  ليبكي-  أمنون 
شاحل  موشيه  األسبق  وال��وزي��ر  األس��ب��ق(،  العمل  ح��زب  )رئيس 
)العمل(، ورجال األعمال عيدان عوفر وبرونو الندسبرغ، ويوفال 
وداليا رابي )جنال رئيس احلكومة األسبق إسحق رابي(، والبروفسور 

عليزا شنهار.
وقد عرض رجل األعمال عيدان عوفر خالل املؤمتر الصحافي 
الفوائد االقتصادية لهذه املبادرة مؤكًدا أنه في حال عدم إقدام إسرائيل 
قريًبا على خطوة سلمية مع العالم العربي فإنها ستكون عرضة لفرض 
عقوبات اقتصادية عليها كما حدث في السابق مع كل من جنوب 
إفريقيا وإيران، مشدًدا على أنه كان في كوريا الشمالية وشاهد بأم 
عينه "كيف أن الناس هناك ال يجدون ما يأكلونه بسبب العقوبات 

الدولية املفروضة على دولتهم" )هآرتس، 7 نيسان 2011(.
من ناحية أخرى تصّدر هذه املجلة اليمينية مقال بقلم البروفسور 
"عرب  وشؤون  اإلسالمية  الشؤون  في  الباحث  يسرائيلي،  رافي 
إسرائيل" في "معهد هاري ترومان" في اجلامعة العبرية في القدس، 
أكد في  القلب مطلًقا"،  ُتسّر  املطروحة ال  العنوان "البدائل  حتت 
سياقه أن "املخفي في الثورات العربية ما زال هو األعظم"، وأن 
"اخلطر املاثل أمام الشرق األوسط وإسرائيل )نتيجة هذه الثورات( 
هو نشوء بديل سلطوي إسالمي يكون جزًءا من ثورة عاملية تهدف 
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في  رفيعة  السابق مناصب  في  الذي شغل  أفيدار،  إيلي  ويعتقد 
املمثلية  رئيس  منصب  وتولى  اخلارجية  ووزارة  االستخبارات  جهاز 
الدبلوماسية اإلسرائيلية في قطر، أن إسرائيل تعاني من فجوة كبيرة 
في كل ما يتعلق بفهم العالم العربي. وقد خّصص كتابه الصادر حديًثا 
حتت العنوان "الفجوة- ما الذي يفصل فعاًل بيننا وبني العالم العربي"، 

لتسليط الضوء على جوهر هذه الفجوة. 

إلى فرض خالفة إسالمية عاملية على غرار ما كانت احلال عليه في 
"الرئيس  أن  على  املقال  ويشّدد  لإلسالم".  الذهبي  العصر  أثناء 
جورج بوش االبن كان على حق عندما طرح مطلب دمقرطة العالم 
يطرح  لم  فادًحا ألنه  ارتكب خطأ  أوباما  الرئيس  أن  العربي، غير 
هذا املطلب بحّدة أكبر، وحاول أن يتفاهم مع إيران"، وعلى أن 
"أحالم قيام دميقراطية في سورية وسائر العالم العربي هي مجّرد 

أضغاث أحالم".
هذا  انعكس  اإلسرائيلية  النخب  من  "اليساري"  اجلانب  وفي 
االستعالء مثاًل في ما كتبه محرر ملحق الثقافة واألدب في صحيفة 
سلطة  ضد  الثورة  على  تعليقه  معرض  في  تسيبر،  بيني  هآرتس، 
مبارك، قائاًل: "املصريون هم شعب رائع فعاًل، ويكمن سّر سحره 
بالذات في كونه ال يعرف ما الذي يرغب فيه، وفي كونه  ينتظر أن 
يقرر له أحد ما من فوق ما الذي يجب عليه أن يفعله" )هآرتس، 

30 كانون الثاني 2011(.
وبروحية مماثلة، وجه الكاتب واألستاذ اجلامعي غادي طاوب نقدا 
إلى الواليات املتحدة بسبب ما وصفه تأييدها "الساذج" لدمقرطة 
املجتمع املصري، قائاًل: "يستصعب األميركيون رؤية وفهم األمر 
البسيط، وهو أن إرادة الشعب ليست دائما دميقراطية".  وأضاف 
"إن الدميقراطية ال تتطلب فقط التوجه للشعب، بل أن يكون الشعب 
نفسه راغًبا في الدميقراطية أيضا، ال أن يكون راغًبا مثال في زعيم 
مبعنى  إسالمية..  أصولية  في  أو  شمولية،  شيوعية  في  أو  قوي، 
الديكتاتورية  اختيار  أحيانا  اجلدير  من  أن  ينسى  أوباما  فإن  آخ��ر، 
الدميقراطية  ألن  وذل��ك  واألصولية،  الدميقراطية  على  وتفضيلها 
)لدى العرب( تولد األصولية، وبالتالي يجب احلؤول دون اإلمكانية 

الدميقراطية" )يديعوت أحرونوت، 8 شباط 2011(.
وط��اوب  تسيبر  يرسمه  ال���ذي  ال��ت��وج��ه  أن  البعض  رأى  وب��ح��ق 
)وآخرون كثيرون ممن ال يجرؤون على املجاهرة بآرائهم( هو توجه 

لم  معينة  شعوبا  هناك  أن  م��ؤداه  وقاطع،  جلّي  واستنتاجه  واض��ح 
تبرهن على نضج كاف كي تتمتع بفوائد الدميقراطية، وبالتالي من 
األفضل تركها في مكانها الطبيعي، أي تركها ترزح حتت نير ديكتاتور 
"متنور" وعاقل يدرك ويتفهم احلاجة إلى األمن واالستقرار، وهو 
ل�  األقل  أو عل  لتبرير  االستعداد  إب��داء  العمق عن  في  يسفر  توجه 
"تفهم" أنظمة القمع في مجتمعات أخرى )أساف ساغيف، مجلة 

تخيلت، العدد 43، ربيع 2011(.
ممارسة  على  العرب  بقدرة  االستخفاف  بي  البعض  هذا  ورب��ط 
ازدياد عدد اإلسرائيليي  الكلمة، وبي  حياة دميقراطية بكل معنى 
بالدميقراطية  واستخفاف  ازدراء  ن��ظ��رة  تبني  نحو  مييلون  ال��ذي��ن 
الدميقراطية  "مؤشر  معطيات  دلت  فقد  املثال  سبيل  وعلى  ذاتها. 
اإلسرائيلية للعام 2010" على هذا االجتاه املستمر اآلخذ في االتساع 
الدميقراطية  أن  يعتقدون  اإلسرائيليي  أن  إلى  وأشارت  والتعمق، 
اإلسرائيليي،  من  باملئة   60 وأع��رب  ومعقدة.  واهنة  اإلسرائيلية 
املعهد  أج���راه  ال���ذي  الدميقراطية  م��ؤش��ر  استطالع  شملهم  ال��ذي��ن 
وطنية"  "زعامة  رؤي��ة  في  رغبتهم  عن  للدميقراطية،  اإلسرائيلي 
باملئة  قادرة على حل مشكالت إسرائيل بصورة ناجعة. وأيد 55 
الرأي القائل إن "وضع إسرائيل االقتصادي سيكون أفضل بكثير 
فيما لو كانت مراعاة قواعد الدميقراطية تتم بصورة أقل، وفيما لو 
والنظام  القانون  على  احملافظة  في  أكبر  وتشدد  حرص  هناك  كان 

العام" )املصدر السابق(.
السابق مناصب رفيعة في  الذي شغل في  أفيدار،  إيلي  ويعتقد 
جهاز االستخبارات ووزارة اخلارجية وتولى منصب رئيس املمثلية 
الدبلوماسية اإلسرائيلية في قطر، أن إسرائيل تعاني من فجوة كبيرة 
الصادر  كتابه  العربي. وقد خّصص  العالم  بفهم  يتعلق  ما  في كل 
حديًثا حتت العنوان "الفجوة- ما الذي يفصل فعاًل بيننا وبي العالم 

العربي"، لتسليط الضوء على جوهر هذه الفجوة. 
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صحيفة  إل��ى  بها  أدل��ى  مطولة  مقابلة  سياق  في  أف��ي��دار،  ويؤكد 
يسرائيل هيوم، أن العالم العربي ليس كتلة واحدة بل عالم معقد 
وحافل بالنزاعات، وأن إسرائيل تتعامل معه من خالل مقاربة عامة 
املقاربة  ه��ذه  تستبدل  أن  عليها  وأن  والصلف،  باالستعالء  تتسم 
بأخرى أكثر تواضًعا وواقعية، كي يكون في إمكانها أن حتافظ على 
هيوم،  )يسرائيل  فيه  تعيش  الذي  أوسطي  الشرق  احلّيز  في  بقائها 

10 حزيران 2011(.
ويوّجه في املقابلة نقًدا حاًدا إلى رئيس الدولة اإلسرائيلية شمعون 
األوس��ط  "الشرق  بشأن  رؤيته  ط��رح  أن  منذ  زال  ما  ال��ذي  بيريس 
السالم  ثمرات  على  احلديث  في  يبالغ   1992 العام  في  اجلديد" 
بي إسرائيل والعالم العربي، ويعرض معادلة متخيلة ال متت بأي 
صلة للواقع احلقيقي، على الرغم من أن هذه الرؤية لم تلق قبواًل 
عربًيا وعلى ما يبدو فإنها لن تلقى قبواًل كهذا. ويؤثر أداء بيريس، 
في قراءة أفيدار، على إشاعة أوهام توحي كما لو أن السالم أصبح 
قائًما، وتنطوي على إشارة إلى أن إسرائيل ليست بحاجة إلى أن 
فيه، والذي يظل  أنها راغبة  تأكيدها  باستثناء  تفعل شيًئا من أجله 

أشبه بالضريبة الكالمية ال أكثر. 
أشار مؤخًرا وبحق  العرب  الزمالء  أن أحد  ُبّد من ذكر  وهنا ال 
إلى أنه تبلورت في إسرائيل نظرية بالغة األهمية، رمبا لعب شمعون 
بيريس أكثر من غيره دورا في حتديد معاملها، وغدا حزب كادميا رافع 
رايتها. وتتلخص هذه النظرية في أهمية سعي إسرائيل من أجل إدارة 
مفاوضات سلمية. واملفاوضات، بحسب هذه النظرية اإلسرائيلية، 
ليست أكثر من أداة أو سالح في إستراتيجيا إدارة األزمة. وهي ال 
تعني البتة أنها بالتأكيد تضمن أو تقود نحو التوصل إلى حل نهائي. 
فاملهم ليس احلل وإمنا التظاهر باالستعداد للوصول إليه وببذل اجلهد 
املرضي في إطاره. ومن املؤكد أن شمعون بيريس في افتتاح "مؤمتر 
الفترة بي 21- 23 حزيران  القدس في  الدولة" )ُعقد في  رئيس 
2011( ركز على هذه النقطة بإعالنه أن ال بديل سوى "محادثات 
أزمة  وليست  مفاوضات  أزم��ة  هي  القائمة  األزم��ة  وأن  السالم"، 
تناكف زعيمة  أن  املصادفة  قبيل  لم يكن من  عملية سياسية. ولذا 
املعارضة ورئيسة كادميا، تسيبي ليفني، رئيس حكومتها مطالبة إياه 
بخدمة مصالح إسرائيل عبر العودة إلى طاولة املفاوضات )حلمي 

موسى، السفير، 23 حزيران 2011(.
ناشطة  وه��ي  تشرنوفيتسكي،  ميخال  ت��رى  متصل  سياق  وف��ي 

النظرة  أن  "ال��ه��اي��ت��ك"،  صناعة  ف��ي  وخبيرة  حريدية  اجتماعية 
اإلسرائيلية العامة املسبقة التي تؤكد أن كفاح الشعوب العربية من 
أجل احلرية محكوم عليه بالفشل تنطوي على قدر من االستعالء. 
وأعادت إلى األذهان أن العالم الغربي املتنور كافح مئات األعوام قبل 
أن يحظى باحلرية احلقيقية. فمثاًل يعود صدور أول وثيقة استقالل 
خاصة بالواليات املتحدة إلى العام 1776، غير أن إلغاء العبودية 
فيها مت في العام 1865، وجرى منح حق التصويت للنساء في العام 
1920، أما قانون حقوق املواطن الذي يحظر التمييز والفصل على 
العام 1964. وبالنسبة ألوروبا فإن  ُسّن في  أساس عنصري فقد 
الدميقراطية بدأت تنتشر فيها في بداية القرن التاسع عشر، ومع ذلك 
فإنها شهدت في النصف األول من القرن العشرين اندالع حربي 
تتوصل  التي  واخلالصة  ن��ازي.  حكم  نظام  قيام  تخللهما  عامليتي 
إليها هي أنه ال ُبّد من منح الشعوب العربية املهلة الكافية كي تصوغ 
حريتها وتبني نظامها الدميقراطي )املوقع اإللكتروني التابع لصحيفة 

معاريف، 30 أيار 2011(.

"محنة االستشراق اإلسرائيلي"
في مقال جريء حتت العنوان أعاله قال البروفسور يورام ميتال 
والبروفسور حجاي رام، أستاذا تاريخ الشرق األوسط في جامعة 
بن غوريون في بئر السبع، أن "أصحاب التوّجهات األمنّية" بي 
مستشرقون  هم  األوس��ط  ال��ّش��رق  قضايا  في  والباحثات  الباحثي 
بالنيابة يعتريهم في كثير من األحيان الشعور باالستعالء، إن لم يكن 
العنصرّية، إزاء املجتمعات العربّية،  هذا عالوًة على أنهم يتعاونون 
بشكٍل جلّي أو بصورة خفّية مع املؤّسسة احلاكمة أو املؤّسسة األمنّية 
اإلسرائيلّية، وبصنيعهم هذا فإنهم يخالفون بصورة فّظة احلواجز 
التي تفصل بي اجلامعات ومراكز األبحاث وبي مؤّسسات الدولة. 
وهؤالء املستشرقون يخونون عملّيًا دورهم كمفّكرين، والذين يتعي 
عليهم مبوجبه حتّدي منطق اإلجماع الوطني. كما أن االدعاءات التي 
العام  التوّجهات األمنّية تكّرس في اخلطاب  الكّتاب ذوو  يطرحها 
فوبيا  ظاهرة  وتغّذي  االستشراقي  الشرقي"  "االستبداد  أسطورة 
انتفاضة املجتمع املصري على  اخلوف من اإلسالم. إنهم يصفون 
تنّوع طوائفه على أنها حالة من الفوضى قام بها "رعاع" عدمي القيادة 
ويفتقر إلى الوعي السياسي "احلديث". وضياع نظام حسني مبارك 
مت عرضه كانهيار الّسد األخير، الذي كان بوسعه منع سيطرة القوى 
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اإلسالمّية على مصر، علًما بأّن هذا التنّبؤ لم يتحّقق حتى اللحظة. 
إّن  وال��ق��ول  التحّفظ  يجب  ذل��ك،  من  ال��ّرغ��م  على  ويضيفان: 
االستشراق اإلسرائيلّي- متاًما مثل "الشارع العربي"- غير مصنوع 
في  املستشرقي  جماعة  من  الكثيرين  أّن  ومع  متجانسة.  كتلة  من 
إسرائيل ال يفصلون بي متطّلبات البحث األكادميي وبي احتياجات 
مفاهيم  األوس��ط  الّشرق  على  يطّبقوا  أن  على  ويصّرون  الدولة، 
التقليدي،  أيام االستعمار  إلى  تاريخها  ووجهات نظر قدمية يعود 
في  االستشراقّية  األساسّية  الفرضّيات  اخ��ت��راق  مّت  أن  ومنذ  فإنه 
مطلع الثمانينّيات من القرن املاضي، هناك الكثيرون مّمن يعكفون 
الباحثون يتعاملون  على األبحاث األكادميّية لذاتها فقط، وهؤالء 
املختلفة  أبعادها  إلى  االنتباه  خالل  من  اإلسالمّية  املجتمعات  مع 
وإلى موروثها التاريخي واالجتماعّي والثقافي املتنّوع. هذا اجليل 
القيود  من  نفسه  حّرر  أوسطّية  الّشرق  الدراسات  في  الباحثي  من 
املؤّسساتّية والفكرّية، والتي يسير مبوجبها نظراؤهم ذوو التوّجهات 
األمنّية حتى اآلن، ويرفضون بصورة مطلقة مسايرة القاعدة املشتركة 
الّتفسيرّية املتوّقعة منهم في تقومي استقرار )أو زعزعة( األنظمة في 
ونزاهتهم  نظرهم  وجهة  ومن  فإنه  ذل��ك،  إلى  باإلضافًة  املنطقة. 
حول  املعرفة  زي��ادة  في  يتلّخص  الرئيس  هدفهم  ف��إّن  األكادميّية، 
مجتمعات الّشرق األوسط مبعزٍل عن االعتبارات األخرى، من دون 
استخدام تلَك املعرفة خلدمة املصالح اإلسرائيلّية الضّيقة، ومن دون 
أن تفترض فرضّيات روتينّية حتّتم على املجتمعات اإلسالمّية- العربّية 

أن تكون متخّلفة )املشهد اإلسرائيلي، 22 آذار 2011(.
من ناحية أخرى فإنه برسم "الربيع العربي" وما يعنيه من ثورة 
مدنية أطلقت مجموعة ُتطلق على نفسها اسم "روح جديدة" تضم 
نحو خمسي من املثقفي اإلسرائيليي اليهود الشباب ذوي األصول 
العربية في نيسان 2011 مبادرة غير مسبوقة في هيئة رسالة موجهة 
"إلى مجايليهم من املثقفي العرب واملسلمي في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا" ُنشرت في بضعة مواقع إلكترونية في صلبها دعوة 
العرب  اليهود  دم��ج  غايته  تكون  معّمق  إقليمي  ح��وار  إج��راء  إل��ى 
وثقافتها،  العربية  املنطقة  تاريخ  ضمن  إسرائيل  في  الشرقيي  أو 
على  األخيرة"  الفترات  في  تدميره  مّت  ما  كل  وترميم  و"تصحيح 
صعيد العالقات العربية- اليهودية، مبا يشكل "مفتاًحا الستئناف 
إبان  في  ازده��رت  التي  املسيحية  اليهودية-  اإلسالمية-  الشراكة 
قبل أي  الشراكة تظل  أن هذه  الذهبي"، مؤكدين  األندلس  عصر 

الدميقراطية  املواطنة  غ��رار  على  متعددة  عناصر  إجن��از  ره��ن  ش��يء 
املتساوية، والعدالة في توزيع املوارد االقتصادية وفي تأمي فرص 
العمل والتربية والتعليم، وحتقيق املساواة بي الرجل واملرأة، وقبول 
بني البشر كافة بغّض النظر عن معتقداتهم ولون بشرتهم وجنسهم 
الدينية  وانتماءاتهم  والعاطفية  االجتماعية  وميولهم  ومكانتهم 
واإلثنية، ومشددين على ضرورة االلتزام بتحقيق هذه الغايات من 
خالل احلوار املستمر بي سكان املنطقة كلهم، فضاًل عن احلوار مع 

يهود من جماعات متعددة في إسرائيل وخارجها.
ولفت املوقعون على الرسالة إلى أنهم من ذراري يهود عاشوا في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ مئات وآالف األعوام، وساهموا 
كغيرهم في ثقافة املنطقة وكانوا جزًءا أصياًل منها، ولذا فإن "ثقافة 
البلدان اإلسالمية وشعور االنتماء العميق إلى هذه املنطقة من العالم 
هما جزء ال يتجزأ من هويتنا اخلاصة، ومن التاريخ الديني والثقافي 
واللغوي للحّيز الشرق أوسطي واإلفريقي الشمالي، على الرغم 
من أن هؤالء اليهود كانوا ضحايا أنساق من التناسي في سياق هذا 
أنها  على  نفسها  تصّور  تنفك  ال  التي  إسرائيل  في  بداية  التاريخ، 
الفيصل بي القارة األوروبية وبي شمال إفريقيا، وثانًيا في العالم 
العربي الذي يبدو أنه سّلم باالنشطارية املتضادة بي اليهود والعرب 
وبتصوير اليهود على أنهم أوروبيون وآثر أن يهّمش تاريخ اليهود 
العرب في ماضيه أو أن يقصيه منه كلًيا، وثالًثا في أوساط الفئات 
اليهودية الشرقية نفسها التي خجلت من ماضيها املشترك مع الشعوب 
العربية وحاولت أن تندمج وتساير التيارات املهيمنة على املجتمع 
اإلسرائيلي. وفضاًل عن ذلك كله فإن التأثيرات املتبادلة بي الثقافتي 
اليهودية والعربية على مّر التاريخ تعرضت لعمليات محو شديدة 

احلراك في سورية: املفاجأة األكبر.
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الوطأة، لكنها رويًدا رويًدا أخذت تبرز في فضاءات حياتية مختلفة 
مثل املوسيقى والصلوات الدينية واللغة واألدب". 

وقال املوقعون على الرسالة إنهم يغبطون الشعوب العربية على 
ثوراتها املدنية التي أطاحت أنظمة وحكاًما كما حدث في كل من 
تونس ومصر، وأن نظام احلكم اإلسرائيلي الذين يعيشون في ظله 
احلقوق  ي��دوس  أنه  غير  ودميقراطي  متنّور  مبظهر  يظهر  أن  يحاول 
االقتصادية- االجتماعية ملعظم السكان بصورة فّظة للغاية، ويقوم 
وجه  في  عنصرية  أس��وار  وبتشييد  الدميقراطية،  احلريات  بتقليص 
ما  فإنه  ذلك  من  الرغم  وعلى  والعربية،  اليهودية  الشرقية  الثقافة 
زالت أمامهم سكة طويلة حملاكاة ما يجري في البلدان العربية من 
خروج جماهيري إلى الساحات العامة والشوارع للمطالبة بسلطة 

عادلة على الُصُعد املدنية واالقتصادية والثقافية.
أص��درت  ك��ان��ت  نفسها  املجموعة  ه��ذه  أن  إل��ى  اإلش����ارة  جت��در 
الرئيس  ألقاه  الذي  تأسيسًيا في صيف 2009 عقب اخلطاب  بياًنا 
األميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة، وأعربت فيه عن دعمها 
الروح اجلديدة التي ُطرحت في ثنايا اخلطاب واصفة إياها بأنها روح 
تصاحلّية تنطوي على نظرة ثاقبة، وعلى سعي نحو العدالة واالحترام 

لألديان املتعددة والثقافات املتباينة والبشر كاّفة. 
هذه  أعضاء  أن  أخ��رى  أشياء  جملة  من  التأسيسي  البيان  وأك��د 
دولتهم،  تهّمهم  إسرائيليون  وهم  إسرائيل  في  وا  ُولِ���دنْ املجموعة 
ويرغبون في رؤيتها آمنة، عادلة ومزدهرة لصالح مواطنيها كلهم. 
لكن في الوقت ذاته، ال ميكن للتاريخ اجلديد الذي ولدوا في رحمه 
أن ميحو تاريًخا يعود إلى مئات وآالف األعوام، حيث عاش آباؤهم 
األطراف  مترامية  مساحات  في  األوس��ط،  الّشرق  في  وأجدادهم 
يحكمها املسلمون والعرب. وال يقتصر دور اآلباء واألمهات على 
كونهم عاشوا في هذه املناطق منذ األزل، بل يتعّدى ذلك إلى كونهم 
قد شاركوا وساهموا كثيًرا في نسيج احلياة في هذه الّدول، وواكبوا 
اإلسالمّية  ال��ّدول  ثقافة  فإن  أيًضا،  املعاصرة  الفترة  وفي  تطّوره. 
ليس  هوّيتهم  من  ج��زًءا  َتَبُر  ُتعنْ العربّية،  والّثقافة  األوس��ط  والّشرق 
شهد  وق��د  أص���اًل.  اقتالعه  ف��ي  يرغبون  وال  اجتثاثه،  مبقدورهم 
تاريخ يهود الّدول اإلسالمّية حلظات مؤملة، غير أن نظرًة فاحصة، 
متمّحصة وعادلة، تدّل على أّن تلك اللحظات الّصعبة ال ميكنها أن 
تتسّتر على تاريخ هائل من الّتعاون املشترك. والّسيادة اإلسالمّية على 
اليهود اتسمت بالّتسامح والكرم، أكثر كثيًرا مّما كانت عليه حالهم 

حتت سيادات غير إسالمّية، وال ميكن عقد مقارنًة بي مصير اليهود 
ألَمّ مبجتمعات  في الّدول اإلسالمّية وبي املصير التراجيدّي الذي 
يهودّية كاملة في مناطق ُأخرى، وأساًسا في أوروبا. ومع أنه ميكن 
النظر إلى العقود األخيرة على أّنها شرخ بي إسرائيل واليهود وبي 
العالم العربّي واإلسالمّي، إال إنهم يفضلون النظر إلى هذا الّشرخ 
باعتباره مؤملًا وموّقًتا في تاريخ أطول كثيًرا، يشمل ماضًيا مشترًكا 
وال ُبّد من أن يكون له مستقبل مشترك. وحّتى حينما ُتلقى نظرة على 
بالّنسبة إليهم هي جزء عضوي من الّشرق  اخلريطة، فإن إسرائيل 

األوسط، وليس من الّناحية اجلغرافّية فحسب.
وقالت املجموعة إن باب االنتساب إلى هذه املبادرة مفتوح أمام 
جميع الراغبي في االنضمام إليها، وأنها تنوي العمل على تعميمها 
في العالم العربي، وتهيئة ما يلزم من أجل إخراج دعوة احلوار التي 

تتضمنها إلى حّيز التنفيذ. 
امل���ب���ادرة ع��ل��ى رك���ام ج���دل عميق داخ���ل املجتمع  وت��أت��ي ه���ذه 
اليهود  الثقافي واالجتماعي بي  التوتر والصراع  اإلسرائيلي بشأن 
الغربيي- األشكناز وبي اليهود الشرقيي- سفارادمي. وسبق لهذا 
اجلدل أن شكل إرهاًصا لتأسيس حركات شرقية أخرى لعل أبرزها 
حركة "القوس الدميقراطي الشرقي" التي تأسست في العام 1996 
من طرف مثقفي يهود ذوي أصول عربية وشرقية ورفعت لواء نشر 
أدبياتها  وشّددت  الثقافية،  التعددية  ومبادئ  الدميقراطي  اخلطاب 
على أن إسرائيل اتبعت منذ قيامها سياسة عليا موجهة تهدف إلى 
إخفاء تاريخ اليهود من أصول شرقية، ولذا فإن تاريخ اليهود من 
البلدان العربية واإلسالمية مت محوه على مدار األعوام، وانسحبت 
عملية احملو هذه على األدب واملوسيقى أيضا، ولم تكن مقتصرة 

على التاريخ فقط. 
ووفًقا ملا قاله أحد املبادرين إلى هذه الرسالة فإن الذين مترسوا في 
النشاط الشرقي يدركون مبلغ اخلوف الذي يسيطر على األشكناز 
في كل مرة تطرح فيها قضية تطلع الشرقيي إلى هوية خصوصية. 
وعادة ثمة مجموعة ردات فعل أشكنازية منوذجية على هذه اخلشية، 
يبرز بينها اثنان: أواًل، االدعاء أنه ال جدوى من االكتراث باآلثام 
التاريخية، ذلك بأن جماعات إثنية أخرى مثل البولنديي واملجريي 
أو الرومانيي، عانت هي أيًضا من مصاعب االستيعاب واإلذالل 
يتم سّد  املشكلة آخذة في االختفاء، حيث  أن  ثانًيا،  واإلقصاء؛  
الفجوات وجتري زيجات بي أبناء الطوائف املختلفة ويوجد شرقيون 
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في السياسة وشيًئا فشيًئا تنمو "ثقافة إسرائيلية جامعة". وكل من 
يتجاسر على االدعاء بعكس ذلك يخلع عليه لقب "مهني طائفي" 
ويجري اتهامه مبحاولة جعل املهانة رأسماله الشخصي وبأنه ميس 
مبثابة  ال��دوام  على  كانا  واإلجماع  الشعب  )وح��دة  الشعب  وح��دة 
أسطورة مجّندة وجهاًزا إلسكات األقليات(. واألنكى من ذلك أنه 
في كل مرة يدعي فيها مثقف شرقي أنه توجد عنصرية في إسرائيل 

يجري اتهامه بالعنصرية إزاء األشكناز ويتم تصنيفه كمتطّرف. 
وبي املبادرين ميكن العثور كذلك على مثقفي يرون أن موقف 
"اليسار اإلسرائيلي" إزاء الصراع مع الفلسطينيي يتسم بالسطحية 
وبنقاط عمى كثيرة. فهذا اليسار يبقى برأيهم مناصًرا للفلسطينيي 
تقسيم  هناك  وطاملا  لالجئي،  العودة  بحق  يطالبون  ال  أنهم  طاملا 
عن  متنازلون  الفلسطينيي  أن  وطاملا  دميغرافي،  وفصل  جغرافي 
إسرائيل  دولة  تبقى  وطاملا  األصلية،  وأحيائهم  مدنهم  في  بيوتهم 
يهودية )وغربية(، وطاملا استمر الفلسطينيون الذين يسمون "عرب 
اليسار  مثقفو  ك��ان  ول��و  غائبي.  حاضرين  كونهم  في  إسرائيل" 
متحررين حًقا من أساطير جيل اآلباء لكانوا كشفوا أن الصهيونية هي 
حركة أوروبية معادية للشرق وصلت إليه ولم تر فيه كياًنا سياسًيا، 
وإمنا مجّرد صحراء بحاجة ماّسة إلى إخصاب وإرواء. كما أنه لو 
كان اآلباء واألبناء األشكناز يعترفون بالشرق كياًنا سياسًيا لكانوا 
ميزوا أيًضا ذلك القاسم املشترك بي الشرقوية اليهودية والشرقوية 
اإلسالمية واملسيحية، ولكانوا أدركوا في وقت مبّكر أن اخلصومة 
املتعددة األعوام بي الشرقيي وبي العرب ناجمة في معظمها عن 
دق إسفي أوروبي بي شرقيي وشرقيي، لكن اليسار اإلسرائيلي 
انتهاج سياسة العمى واالستعالء التي انتهجها  ما زال مستمًرا في 

آباؤه احملافظون.

ما الذي تفكر إسرائيل فيه؟
سيفر  وجهه  الذي  الصارم  النقد  إلى  املقال  هذا  بداية  في  أشرنا 
بلوتسكر، أحد كبار املعلقي في صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى 
"املسؤولي في القدس" جراء عدم قيامهم "ببذل أي جهد أو تفكير 
بشأن بلورة السياسة اخلارجية التي يجب على إسرائيل أن تتبعها في 

املستقبل" )يديعوت أحرونوت، 13 حزيران 2011(. 
أن  سبق  النقد  ه��ذا  مثل  أن  األذه����ان  إل��ى  نعيد  أن  م��ن  ُب���ّد  وال 
للتلفزة  األول��ى  والقناة  العامة  اإلذاع��ة  في  السياسي  احمللل  وجهه 

اإلسرائيلية، يارون ديكل، بعد انقضاء أول شهر على اندالع الثورة 
املصرية، إلى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، الذي اختار أن 
يتحدث عن األوضاع في الدول العربية إلى  شبكة "سي. إن. إن" 

التلفزيونية األميركية وامتنع من التحدث إلى شعبه. 
شباط   27 في  معاريف  صحيفة  نشرته  مقال  في  ديكل  وكتب 
2011 أن "السؤال الذي ُيطرح )إزاء سلوك باراك( هو: ملاذا في ظل 
هذا الوضع الشائك والقابل لالشتعال عرض وزير الدفاع تقومياته 
وحتليالته باالنكليزية وليس بالعبرية؟ وهل فكر بإعطاء تقرير لشعبه 
’ال’ في هذه  اجل��واب هو  أن  يبدو  الشديد  الوضع؟ لألسف  حول 
الرأي تشير  لناخبيه؟ استطالعات  األثناء. وماذا عن إعطاء تقرير 
إلى أنه لم يبق لديه الكثير من الناخبي. وعلى ما يبدو فإن باراك 
يعتقد أنه معفي من ذلك" )في إشارة إلى انشقاقه عن حزب العمل 

وتأسيس كتلة برملانية ال توجد قاعدة شعبية لها(. 
تقل  ال  تاريخية  "ث��ورة  يشهد  األوس��ط  الشرق  أن  ديكل  ورأى 
الشرقية قبل عشرين عاما.  أوروب��ا  الشيوعية في  انهيار  أهمية عن 
وما يحدث حولنا منذ فترة ال مييز هزة أرضية، وإمنا هذا هو حترك 
ألواح في قشرة الكرة األرضية وعيون العالم كله متجهة نحو املنطقة. 
ولألسف الشديد فإن القيادتي السياسية واألمنية في إسرائيل اكتفتا 
التسونامي.  هذا  على  واهنة  فعل  بردات  األخيرة  األسابيع  خالل 
املوضوعات  حول  وال  عميقة  بصورة  ليس  لكن  تتحدثان،  ورمب��ا 
وفي  املعرفة  في  اجلمهور  حق  عن  منهما  أحد  يسمع  ولم  املهمة. 

طرح األسئلة".
الثالث  وأضاف أن "نظامي عربيي سقطا، وعلى ما يبدو فإن 
والرابع في طريقهما إلى السقوط. لكن يتضح أنه في هذه الفترة 
املصيرية جدا ليس هناك )في إسرائيل( من يفكر في إشراك اجلمهور 
برأيه وفي منح مقابالت صحافية )لوسائل إعالم إسرائيلية( حول 
بحدوث  تسمح  اإلع��الم  ف��إن وسائل  األح���داث. ولألسف  ه��ذه 
أبناء شعبها  تطلع  أن  القيادة  من  يتوقع  أحد  أنه ال  ذل��ك. صحيح 
على تفصيالت خطط عسكرية ومعلومات استخباراتية موضوعة 
على طاولتها، لكن من واجب القيادة إشراك مواطنيها بقراءة الواقع 
وفهمها للوضع والرد الذي تصنعه. كما أنه يجدر في هذه املناسبة 

ذكر املبادرات التي من الصواب دفعها أو منعها". 
وأكد ديكل أنه "يتبي مرة أخرى أننا نعيش في مجتمع دميقراطي 
مشروط. كما يتضح أنه على الرغم من أن لوسائل اإلعالم احلق 
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في طرح األسئلة إال إنها تسمح باستمرار الوضع. وبإمكان  قادة 
الدولة االستمرار في صمتهم". 

وعّدد الكاتب بعض األسئلة التي يرى أنها مهمة في ظل األوضاع 
تستعد  كانت  ما  إذا  إسرائيل،  تستعد  "كيف  وه��ي:  املنطقة  في 
القرار  يفعله صناع  ش��يء  ثمة  ه��ل  ج��دي��د؟  أوس��ط  لشرق  أص��ال، 
باستثناء مشاهدة شاشات التلفاز والدراما الصادرة منها؟ هل يوجد 
تخوف بشأن استمرار اتفاقيتي السالم مع مصر واألردن وكيف يتم 
االستعداد لذلك؟ هل يوجد سبب لتجربة املسار الفلسطيني أو املسار 
السوري رغم هذه األحداث؟ وهل هناك سبب جيد لالنتظار فترة 
البكماء ال يشكل  القيادة  أسابيع أو شهور؟". وتابع "إن صمت 
خطوة غير دميقراطية وحسب وإمنا يطرح أيًضا تقديرا حزينا فحواه 
أنه ليس لدى صناع القرار أي فكرة بشأن ما ينبغي على إسرائيل أن 
تستعد له. وهذا أصبح مقلقا فعال. إن إعطاء تقارير للجمهور هو 
حق أساس للمواطني في املجتمع الدميقراطي، إذ إنه يجب طرح 
األسئلة عندما ال يكون الوضع مريحا أيضا، وعندما ال يكون كل 
شيء واضحا أو مستقًرا. وإذا لم تكن هناك أجوبة شافية سيدرك 
الشعب أن ثمة مشكلة في القيادة املنتخبة. وال ميكن املوافقة على 
وضع تسير فيه عجالت التاريخ أمام أنظارنا بينما وزير الدفاع ورئيس 
احلكومة ال يشعران بواجب منح حتى ولو مقابلة صحافية واحدة 

إلى وسائل اإلعالم في إسرائيل". 
وقد توقع ديكل في حينه أن يستمر القادة في إسرائيل في التزام 

الصمت "ألنه ليس لديهم ما يقولونه". 
وما ميكن أن نضيفه اآلن هو أنه حتى عندما كسروا هذا الصمت 
فإنهم لم يفصحوا عن جوهر ما الذي يفكرون به أو يعدون العّدة له. 
ورمب��ا يعود سبب ذل��ك- أكثر من أي شيء آخ��ر- إلى ما يعتقد 
به كثيرون من احملللي واملعلقي السياسيي في إسرائيل، وهو أن 
نتنياهو، باعتباره رأس الهرم السلطوي الذي يتعي عليه أن يأخذ 
التي  الكبيرة  التغيرات  إزاء  الرمال  في  رأس��ه  يدفن  املبادرة،  زم��ام 
حتدث في الشرق األوسط في اآلونة األخيرة، وتتأسس قناعته بشأن 
التسويات السياسية على قاعدة أن الصراع اإلسرائيلي- العربي هو 
"نزاع غير قابل للحل" )كما صّرح في مقابلة أدلى بها إلى مندوب 
 15 في  وُنشرت  إليطاليا  زيارته  في  رافقه  ال��ذي  هآرتس  صحيفة 
حزيران 2011(، وال يهتم بأبعد من موضوع احلفاظ على سالمة 
أن تستمر هذه  املتوقع  أن من  يعتقد هؤالء  ائتالفه احلكومي، كما 
أو  الصميم  في  تهزها  رمبا  خارجية  تطورات  حتدث  أن  إلى  احلالة 
أمام  التي  السكة  أن  يعني  وه��ذا  عقب،  على  رأًس��ا  بقلبها  تتسبب 
إسرائيل لتغيير تلك احلالة بفعل إرادة داخلية من طراز إرادة التغيير 

العربية التي عكسها "ربيع الثورات الشعبية" ما زالت طويلة. 


