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مرزوق الحلبي *

اجتهاد إسرائيلي لإلمساك بـ »الربيع 

العربي« وسط رمال متحركة!

* كاتب وحقوقي فلسطيني- دالية الكرمل.

اإلسقاطات  ال��ع��رب��ي:  الربيع  على  »سنة  ال��ك��ت��اب:  اس��م   *

اإلقليمية والدولية«

* إعداد وتحرير: يوئيل جوجانسكي ومارك هيلر

* إصدار: مذكرة رقم 114 � آذار 2012، معهد دراسات األمن 

القومي � INSS - جامعة تل أبيب

]قراءة في كتيب إسرائيلي بعنوان »سنة على الربيع العربي: اإلسقاطات اإلقليمية والدولية«[

تمهيد
القراءة اإلسرائيلية ألحداث »الربيع العربي« أعمق مما تصّورها 

البرامج التلفزيونية ومما حتفل به الصحافة اإلسرائيلية في جاري 

عملها. وكان إيهود يعاري احمللل السياسي »املختص« في الشؤون 

العربية قد حتّول في ضوء أحداث الربيع العربي وبالذات على خلفية 

»حتليالته«، إلى أضحوكة مع تدحرج األحداث ونسفها لتقديراته 

ومقوالته وجزمه في احلكم على األمور، إذ يتضح من قراءة أكثر 

تعمقا لقراءات إسرائيلية غير »إعالمية« أن في إسرائيل َمن يرصد 

بيقظة وبكثير من األدوات الذكية التحوالت اإلٌقليمية منذ انطالق 
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امللك  أقدم  ففيما  الشعبي.  الغضب  وتنفيس  احتمالية  احتجاج 

األردني على إجراء إصالحات وزارية وتعديالت في نظام احلريات 

السياسية بّزته األسرة احلاكمة في السعودية بإغداق األموال على 

املواطنني بصورة مباشرة أو غير مباشرة )135 مليار دوالر في 

سنة واحدة(. هذا فيما عمدت األنظمة إلى سياسات اليد احلديدية 

والقمع والتدمير للحفاظ على نفسها ـ اليمن وسورية والبحرين. 

يشير يادلني إلى التململ احلاصل في بعض الدول العربية خاصة 

األردن واملغرب وإلى احتماالت هذا التململ، الفتا إلى أن األنظمة 

بالتقدمات  تتعاطى معه باستراتيجيات مختلفة، أهمها االحتواء 

املالية وإجراءات احلكم والقبضة احلديدية. ويعتقد أن التغيير إذا 

ما حصل في السعودية سيكون أكثر دويًا وتأثيرا في املنظومة 

الدولية ولو لسببني، األول ـ وجود املدينة واحلرم ووجود احتياطي 

نفط أساس. والتغيير إذا ما حصل في سورية سينعكس بشكل 

إحدى حلقاته ويتعزز  في  اإليراني  ينكسر احملور  كأن  إقليمي، 

احملور التركي السعودي الناشئ اآلن.

يعتقد يادلني أن اإلسالم السياسي هو أبرز املستفيدين من 

مصر  ـ  الفاعلة  القوى  اآلن  يتصدر  أنه  بداللة  عربيا  احلاصل 

وتونس وسورية ـ ويبدو مرشحا أكثر من غيره لتسلم دفة القيادة 

في املرحلة املقبلة انتقالية كانت أو حتّولية. ومن هنا تساؤله ما 

إذا كان هذا مبشرا بتحول الربيع العربي إلى »خريف إسالمي«. 

وهذا املوقع بالذات للقوى اإلسالمية من شأنه ـ حسب يادلني ـ 

وآخرين أن يغّير في طبيعة هذه القوى وفي أدائها السياسي خالفا 

أو ممنوعة.  معارضة  فيها  كانت  عقود  أنتجته خالل  الذي  لذلك 

حالة  وعن  وقاصرة  متأزمة  اقتصادية  أوضاع  عن  فاملسؤولية 

من تفكك الدولة العربية قد يجعل هذه القوى تغّير من توجهاتها 

أنه سيقف  العامة. مبعنى،  الذهنية  في  انطبعت  كما  وصورتها 

اإلسالم السياسيـ  مع قوى املجتمع األخرىـ  أمام أسئلة صعبة، 

ومنها تطوير املبنى الدميقراطي الذي بدأ بانتخابات تشريعية إلى 

نظام دستوري دميقراطي، وإن كان االنتكاس واردا، أيضا ]طالع 

ترجمة كاملة ملقال يادلني في هذا الكتيب في سياق الحق من هذا 

احملور- احملّرر[.

الُبعد العالمي � حدث عالمي بامتياز

يشكل الشرق األوسط ال سيما العربي مثار صراع بني قوى 

إقليمية ودولية عديدة، وذلك لألسباب التالية: 1. كونه أحد أهم 

مصادر النفط في العالم. 2. كونه مفصال مهما بني ثالث قارات. 

3. كونه ممرا جتاريا مهماـ  قناة السويس. 4. كونه الفناء اخللفي 

الربيع العربي. هذا هو االنطباع الذي ينشأ من مراجعة كتّيب 

صادر حديثا عن معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب. 

والكتّيب الواقع في نحو 80 صفحة يراجع األحداث في العالم 

العربي من كل زاوية ممكنة مبا في ذلك انعكاس هذه األحداث 

في املرآة اإلسرائيلية. وهو يفعل ذلك مبنهجية علمية يؤكد املعهد 

ُمصدر الكتّيب أنه ملتزم بأعلى معاييرها في البحث وإعداد أوراق 

العمل ووجهات النظر في مثل هذه الشؤون.

يتألف الكتّيب من أربعة فصول وفي كل فصل عدد من احملاور. 

يبدأ الكتّيب بنظرة من فوق على التطورات وضعها اجلنرال احتياط 

عاموس يادلني، رئيس معهد دراسات األمن القومي، ثم ينتقل إلى 

رصد األبعاد الدولية للربيع العربي وينتقل في الباب الثالث إلى 

رصد احملور اإلقليمي ثم يأتي الفصل الرابع ليدخل في تفاصيل 

انعكاس الربيع العربي على بعض احملاور اإلسرائيلية ال سيما 

بالنسبة لالستراتيجيا العسكرية. وقد عكست املقاالت التحليلية في 

ماهيتها »نضجا« إسرائيليا واستقامة أكادميية بعيدة عن غائية 

أو قصدوية. رمبا ألن األمر بشأن قراءة بحثية ألناس يشتغلون 

باالستراتيجيا واألمن القومي، وليس بشأن قراءات من سياسيني 

يصوبون القراءة إلى أهداف سياسية محددة، أو يجيرون األحداث 

ضمن أفكارهم ومشاريعهم ومصاحلهم بعيدا عن اإلحاطة بالظاهرة 

أو تفكيكها إلى عواملها. وهو مثال آخر على املفارقة احلاصلة في 

السياسة اإلسرائيلية التي شهدت في السنوات األخيرة »اعتداال« 

في األوساط األمنية واالستراتيجية وتنظيراتها املعلنة على األقل، 

نحو  وجنوحها  السياسية  األوساط  خطاب  في  تطرف  مقابل 

التصعيد ـ على األقّل مقابل الفلسطينيني. 

نظرة من عٍل � الربيع غير المكتمل! 

يكتمل حتى  لم  العربي«  »الربيع  أن  يادلني في حتليله  يّدعي 

اآلن ال في سيروراته األفقية ـ العددية ـ وال في سيروراته النوعية 

من  عربية  دول  طلّته ست  في  »الربيع«  التحوالت. شمل  ُعمق  ـ 

أصل 22 دولة عربية وبشكل متفاوت. فقد تبدل النظام في تونس 

ومصر وليبيا )بعد تدخل عسكري لقوات الناتو( وُنّحي الرئيس 

في اليمن بينما، األمور في سورية والبحرين ال تزال في ذروتها 

من حيث الوقائع. ظاهرة الدومينو توقفت عند هذه الدول وكأنها 

علقت في رمال الصحاري العربيةـ  على األقّل مؤقتا. وأشار يادلني 

إلى جدلية األثر الذي شكلته التحوالت في تونس ومصر وليبيا. 

علّمت  لكنها  الثورة والتمّرد  على  اجلماهير  أنها تشجع  صحيح 

األنظمة دروسا وأكسبتها حنكة استثمرتها في احتواء حركات 
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ألوروبا وشريك أوروبا على البحر املتوسط. 5. يقع على احلدود 

بني االحتاد األوروبي وبني روسيا والشرق األقصى. 6. تركيبة 

دميغرافية عرقية متوترة العالقات ال سيما بني غالبية سنية ومحور 

إيران الشيعي. كل هذه األمور هي اخللفية لفصل في الكتّيب يتناول 

الربيع العربي ضمن هذه املنظومة من الكتل والدول واحملاور. 

جتد الواليات املتحدة  نفسها مثال ـ حسب عوديد عيران ـ في 

موقف حرج أمام حتوالت أتت على حلفاء لها ـ مبارك وعبد الله 

صالح ـ وقد جترف آخرين فيما تواجه املّد اإليراني ونزعته للتأثير 

االستراتيجي عبر املشروع النووي. وهذا في وقت تعصف بها أزمة 

اقتصادية، وكذلك بأوروبا، األمر الذي يحّد من قدرتهما ومرونتهما 

على التدخل لضمان مصاحلهما. وعليه، بدأت تتعاطى مع األمور 

بكثير من احلذر، حتاول إنقاذ ما مُيكن إنقاذه وبثمن التخلي عن 

شركاء وحلفاء! وأعطى مثال على محدودية التأثير األميركي على 

مجريات األمور بعجزها عن حتريك مسار التفاوض اإلسرائيلي 

مع  ينسجم  أن  عليه  فتراهن  اإلسالمي  املّد  أما  الفلسطيني.  ـ 

السياسات السعودية والقطرية املتفقة مع السيناريوهات األميركية 

العينية واالستراتيجية. 

بدا االحتاد األوروبي متفاجئا مما حصل أمام ناظريه، فهو 

الساعي إلى تعزيز الدميقراطيات وقواها في الدول العربية حتى 

اآلن سيكون ملزماـ  حسب شمعون شتاينـ  بقبول حق املجتمعات 

العربية في اختيار موديلها االجتماعي ـ االقتصادي في حوض 

املنطقة  استقرار  حلفظ  اجلاد  العمل  مع  هذا  املتوسط.  البحر 

العربية الواقعة على عتبة أوروبا بدعم متفاوت حسب مدى التزام 

الشركاء العرب اجلدد مببادئ االحتاد األوروبي وقيمه في احللبة 

يتسع  أن  ُيتوّقع  الدميقراطية  اتسعت اإلصالحات  فإذا  الدولية. 

الدعم األوروبي علما أن دول االحتاد منفردة ومجتمعة تعاني أزمة 

اقتصادية حقيقية قد حتّد من التدخل والدعم.

 يشكل الشرق العربي اآلن مساحة جاذبة للعمل القاعدي ال سيما اليمن والعراق 

كانت  التي  وأجهزته  األمن  منظمات  وانهارت  الدولة  سيطرة  ضعفت  حيث  وليبيا 

هذا  في  يكون  أن  ُيمكن  لما  كنموذج  اليمن  في  الوضع  يبرز  مهدافها.  على  القاعدة 

الباب. هناك، سيطرت القاعدة على مساحات واسعة وعلى مدن وقرى ورسخت من 

أيديولوجية  ذات  دولية  إرهابية  كمنظمة  القاعدة  تعمل  حضورها.  ومن  وجودها 

إقامة مشاريعها  الجديد لجهة  العربي  الوضع  للدولة على االستفادة من  تقويضية 

السياسية حيث تستطيع

الدولة  وراثة  في  رغبتها  عن  بوضوح  فتعّبر  روسيا،  أما 

السوفياتية في السياسات اإلقليمية فتبدو ـ حسب تسفي ماغني- 

وهي حذرة، حتاول أن تستثمر ما يطرأ ويتغّير لصاحلها. تستفيد 

من الوضع القائم إلى اللحظة التي تكتشف فيها أنه سيتغّير. ونذكر 

لها أداءها في احلالة الليبية مثال. ففي البداية عارضت إرسال 

قوات عسكرية غربية لإلطاحة مبعمر القذافي، وفي اخللفية نشاط 

الشركات الروسية في ليبيا خاصة في مجال النفط. لكن بعد أن 

تلقت وعودا  أن  التدخل، وبعد  على  الغرب مصّر  أن  لها  اتضح 

بضمان مصالح شركاتها هناك، دعمت التدخل، وإن أسمع قادتها 

مالحظة هنا أو هناك خالل سير املعارك. مبعنى، أنها مستعدة 

لتغيير مواقفها وفق إيقاع مصاحلها كما تريدها أو كما تتحّصل لها 

في واقع التحوالت. وهو ما مُيكن أن ينسحب على احلالة السورية 

التي ال يشّكل املوقف الروسي فيها املوقف النهائي واألخير. بل 

إلى وضع مفخخ تضطّر  أنها تدحرجت  ـ  ـ والكالم ملاغني  يبدو 

فيه إلى حماية نظام األسد، وإفشال اإلجراءات ضد إيران، فيما 

األمور ال تسير لصالح هذا احملور. ومن هنا سعيهاـ  روسياـ  إلى 

إيجاد مخرج من وضعية قد تؤدي بها إلى اختيار اخلاسرين، األمر 

الذي سيوّرطها مع املنتصرين! وهذا مصدر محاوالتها التوصل 

إلى تسوية مع الغرب بشأن املنطقة، والتحوالت فيها، باعتبارها 

املجال احليوي املباشر الواقع على حدود روسيا اجلنوبية.

في  محصورا  املتحول  األوسط  بالشرق  االشتغال  يظل  لن 

إلى منظمات غير دوالنية  يتعداه  بل  اإلقليمية والدولية،  احملاور 

مثل القاعدة. فحسب يورام شفايتسر يشكل الشرق العربي اآلن 

مساحة جاذبة للعمل القاعدي ال سيما اليمن والعراق وليبيا حيث 

ضعفت سيطرة الدولة وانهارت منظمات األمن وأجهزته التي كانت 

القاعدة على مهدافها. يبرز الوضع في اليمن كنموذج ملا مُيكن 

أن يكون في هذا الباب. هناك، سيطرت القاعدة على مساحات 
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النظام مت قمعها باحلديد والنار. فالنجاح العربي في قلب أنظمة 

إقليمية متتد  دفع  قوة  إلى  القمع والفساد واالستبداد سيتحّول 

السورية  خاصرتها  خسرت  فتكون  إيران،  داخل  إلى  مفاعيلها 

وعلقت النار بأذيال عباءة الفقيه. وهي التي ضحكت أوال قد جتد 

نفسها الباكية األخيرة.

يوئيل  يقول  اخلليج  دول  في  التحول  الحتماالت  بالنسبة 

الدول  املجتمعات في هذه  أقّل بسبب طبيعة  إنها  جوجانسكي: 

حيث مبناها عشائري لم تستطع عقود من النفط وريعه أن تغيّره. 

ويشير إلى أن النظام العائلي القائم هو النموذج الذي يناسب 

طبيعة هذه املجتمعات العشائرية. وهي مجتمعات غير جائعة وال 

فقيرة بل ميسورة احلال تغرق أحيانا باملدخوالت التي تزيد عن 

العربي.  الربيع  حاجتها. ومن هنا استبعاد أن تغزوها حتوالت 

وفي اخللفية سعي األنظمة إلى االحتواء بالتقِدمات واإلجراءات 

األخرى. أما البحرين فتبدو مشهدا مغايرا ألن التوتر بني املواطنني 

والنظام ينبع أكثر من حقيقة وجود نظام أقلية سنية على أكثرية 

شيعية )على العكس من احلال في سورية( ووجود منظومة من 

الورقة  خالل  من  إيراني واضح  وتدخل  عليها  املفروضة  القيود 

قوات  الشيعية. وهو ما استقدم تدخال سعوديا عسكريا ساعد 

مؤقتا  الشعبي وتخفيف حدته  التململ  قمع  على  البحرين  نظام 

على األقل. مبعنى، أن األنظمة في هذه الدول جلأت إلى التقِدمات 

القمع كاستراتيجيتني لالحتواء من خالل مراعاة كل دولة  وإلى 

لتركيبتها الدميغرافية.

فتشّكل  ـ  إسرائيل  مع  معاهدة سالم  ـ وتربطها  األردن  أما 

مثار اهتمام إلسرائيل في مستويني إثنني، في األولـ  كونها الدولة 

العربية الثانية بعد مصر التي ارتبطت مع إسرائيل باتفاقية سالم 

وأن هناك خوفا إسرائيليا على األردن من تغيير النظام امللكي أو 

من صعود اإلخوان املسلمني وإلغاء االتفاقية. لكن في املستوى 

الثاني، فإن التغيير، إذا أفضى إلى تسلم األكثرية الفلسطينية 

ملقاليد احُلكم، فقد يكون األمر في صالح إسرائيل جديا ـ حسب 

عوديد عيران. 

فإقامة نظام أردني ذي قيادة فلسطينية قد يسّهل على إسرائيل 

مترير »اخليار األردني« كتسوية للمسألة الفلسطينية بادعاء وجود 

دولة فلسطينية شرق األردن فما احلاجة إلى دولة ثانية غربي نهر 

األردن! مع هذا فإن إسرائيل معنية في الوقت الراهن باستمرار 

النظام امللكي وسيطرته باعتباره صمام أمان للحدود الشرقية، ومن 

هنا مُيكن أن نفهم اإلشارات اإلسرائيلية للملك عبد الله أنها معنية 

به ومستعدة للتعاون معه في ضمان استقرار اململكة. 

اجتاه  في  يشتغل  قد  العراق  من  أميركيا  انسحابا  أن  إال 

واسعة وعلى مدن وقرى ورسخت من وجودها ومن حضورها. تعمل 

للدولة  تقويضية  أيديولوجية  دولية ذات  إرهابية  القاعدة كمنظمة 

على االستفادة من الوضع العربي اجلديد جلهة إقامة مشاريعها 

السياسية حيث تستطيع. وقد يكون هذا ما يدفعها لناحية الصدام 

مع اإلسالم السياسي الذي يبني على وجود الدولة كفرصة له للحكم 

والسؤدد. ال تزال األمور غير واضحة من حيث طبيعة العالقة بني 

األنظمة التي ستنشأ وبني القاعدة. لكن من الواضح لإلسرائيليني 

أن إسرائيل قد جتد نفسها في مواجهة مباشرة مع القاعدة في 

سيناء أو اجلوالن وغيرهما من حدود!

أبعاد إقليمية � إيران 

أول الضاحكين  وآخر الباكين!

ـ وقوع اضرار  شهدت السنة األخيرة ـ حسب شلومو بروم 

العربي.  الربيع  نتيجة  األوروبية  اإلسرائيلية  األميركية  باملصالح 

فقد تبدل نظامان حليفان ـ في مصر وتونس ـ وشهدت كل الدول 

صعودا للقوى اإلسالمية التي ال متتاز بوّدها للغرب أو إسرائيل. 

لكن هذا الضرر قد يتوازن مع سقوط سورية من احملور اإليراني. 

وقد يتحول إلى ربح، إذا ما نحت األنظمة اجلديدة منحى متفاهما 

مع الغرب وسياساته على غرار ما هو الوضع في السعودية أو 

جهود  لصالح  إسرائيل،  حيال  غضبها  من  خففت  التي  تركيا، 

استغالل ضعف إيران وحليفته سورية، واستثمار الفرص املفتوحة 

لها اآلن على اخلط السعودي.

ُرصد في املقابل سعي إيراني غير مسبوق الستثمار األحداث، 

خاصة في أشهرها األولى عندما بدا أن الدول احلليفة ألميركا 

في  ولكن  إيران،  لدى  االعتقاد  وساد  للتحوالت.  املرشحة  هي 

السياسة العربية أيضا، أن ما حصل ملصر أو تونس أو اليمن أو 

البحرين هو  بسبب والء النظامني فيهما للغرب. لكن عندما اتضح 

أن سورية اشتعلت بالتحوالت انحسر الشعور اإليراني بالنشوة 

وحتفزها لالنقضاض على املتغيرات. فقد أملت إيران أن تنضوي 

قوى إسالمية صاعدة حتت لوائها كقائدة الصدامية اإلسالمية مع 

الغرب. لكن هذه القوى تبدو حذرة وممتنعة حتى اآلن عن الدخول 

إلى هذا املوضع. بل يبدو اخلطاب العربي أقرب إلى تبني املوديل 

يزداد اخلوف  فيما  اإليراني. هذا  املوديل  تبني  إلى  التركي منه 

من سقوط النظام في سورية ضحية لتحوالت الربيع العربي، وهو 

ما مُيكن أن يضّر املصالح اإليرانية في مستويني، سقوط احلليف 

العربي األبرز إليران، وإمكانية انتقال التحوالت إلى داخل إيران 

التي كانت شهدت في العام 2009 أحداث عصيان مدني ضد 



39

األردنية، ويالحظ  التململ  معاكس ضد االستقرار ويدفع حركة 

عيران أنه لم يعد متلمل فلسطيني ضد قانون االنتخابات الذي 

بل  احلكم  البرملان ومؤسسات  في  الفلسطيني  التمثيل  من  يحّد 

انضمت إليه فئات شعبية أردنية ذات أصول عشائرية وتوجهات 

مستقبل  إلى  السؤال  ميتّد  هنا،  سواها.  أو  سلفية  إسالموية 

العالقات الداخلية في األردن بني العشائر والنظام الذي أنتجته، 

وبني الفلسطينيني الوافدين في حني أن التواجد العراقي الذي قد 

يتلوه تواجد سوري كثيف )الجئون محتملون( سيزيد من التوترات 

الداخلية في األردن. ومن هنا رمبا اهتمام إسرائيل أن ُيضمن 

الهدوء على اجلبهة الشرقية.

اللبنانية.  الساحة  إلى  أيضا،  ينزلق،  قد  في سورية  الوضع 

ومن عادته أن ينعكس هناك بشكل كبير خاصة بعد 30 عاما 

من السيطرة على كل صغيرة وكبيرة هناك ـ حسب بنديتا برتي. 

وتؤّكد أن سقوط نظام األسد سيحرر لبنان من األسر وإن كانت 

جهة التحرر غير مضمونة جلهة التسوية والدميقراطية والتعافي 

من نظامه الطائفي املسكون بالسالح والبارود.

قد تكون تركيا حتى اآلن األكثر استفادة من الربيع العربي ـ 

حسب جاليا ليندشتراوسـ  كمحور إقليمي يحاول أن يطور موقعه 

في أوروبا وفي العالم العربي. فقد برزت كنموذج لنظام سياسي 

إسالمي دميقراطي سيستفيد من القوى احلاكمة اجلديدة التي 

املستوى  في  اإلقليمي.  مركزه  ليطور  عليه  وتعّول  به  ستستعني 

الثاني، تعزز موقعها بسبب الضعف اإليراني في خاصرة إيران 

السورية. وإيران هي املنافسة اإلقليمية لتركيا. وبدأت في الوقت 

ذاته التحول إلى محور ملطف لألجواء في نظر أوروبا وأميركا، 

وهو ما قد يرفع من أسهمها في نظر املنظومة الدولية كعامل مؤّثر 

اهتمام  مثار  ل 
ّ

فتشك  � إسرائيل  مع  سالم  معاهدة  وتربطها   � األردن  أما 

إلسرائيل في مستويين إثنين، في األول � كونها الدولة العربية الثانية بعد مصر 

التي ارتبطت مع إسرائيل باتفاقية سالم وأن هناك خوفا إسرائيليا على األردن 

من تغيير النظام الملكي أو من صعود اإلخوان المسلمين وإلغاء االتفاقية. لكن 

الفلسطينية  األكثرية  إلى تسلم  إذا أفضى  التغيير،  الثاني، فإن  المستوى  في 

لمقاليد الُحكم، فقد يكون األمر في صالح إسرائيل جديا � حسب عوديد عيران. 

فإقامة نظام أردني ذي قيادة فلسطينية قد يسّهل على إسرائيل تمرير »الخيار 

األردني« كتسوية للمسألة الفلسطينية

باعث على االستقرار ووسيط مع األنظمة التي قد تنشأ. كما أن 

لبنة أخرى في  اهتمام السعودية وتقاربها من اسطنبول يشكل 

بناء املوقع املتقدم لتركيا في املرحلة احلالية.

إسرائيل مقابل واقع جديد � 

ضغوطات على كل الجبهات!

يسلط أحد  مقاالت الكتيب تسلط الضوء على موضوع السالح 

غير التقليدي ـ كيماوي وبيولوجي ونووي ـ في املنطقة املتشكلة 

من جديد. فقد جتد إسرائيل نفسها أمام انتقال غير آمن للسالح 

غير التقليدي الذي قد يتحول إلى استخدام لهذا السالح ضدها. 

إسرائيل  تعتقد  حيث  السورية،  األرض  إلى  شاخصة  والعيون 

وقوع  والبيولوجية.  الكيماوية  األسلحة  من  متطور  نظام  وجود 

أيدي جهات  في  ـ  في مصر  املماثل  السالح  أو  ـ  السالح  هذا 

ومنظمات إرهابية قد يضعها أمام امتحان صعب. في مستوى 

السالح النووي، فإن نشوء أنظمة إسالمية قد يعيد املنطقة إلى 

سباق المتالك سالح نووي، إال أن االعتقاد اآلن أن األمر مؤّجل 

وقد ال يبرز في األمد املنظور.

سيعيد انفتاح الربيع العربي على احتماالت أوسع في املرحلة املقبلة، 

كإلغاء اتفاقية السالم مع مصر أو األردن أو كلتيهما مثال ، اجليش 

اإلسرائيلي إلى مرحلة كان فيها قبل اتفاقيات السالم عندما كان 

مضطرا لبناء هيكلياته وتسلحه وقواه البشرية من جديد على أساس 

فرضية عمل تقضي مبواجهة ما قد ينشأ على جبهتني هادئتني، 

وتغييرات  هائلة،  ميزانيات  يتطلب  ما  واجلنوبية. وهذا  الشرقية 
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ناحيتها. وهذا هو أساس التفكير والتخطيط االستراتيجي؛ أن 

يزّود مواقع صنع السياسات مبعرفة وأدوات للتعامل مع ما قد 

ينشأ عن الربيع العربي غير املكتمل، يوّجه الفعل والتدخل والتعاطي 

العام إلسرائيل الرسمية. وهو ربيع بدأ من حلقة املطالبة باحلريات 

السياسية والكرامات اإلنسانية، أول حلقات احلقوق املدنية في 

الدولة احلديثة. 

وعلى الرغم من أن أن ُمحركي هذا الربيع جاؤوا من الفئات 

في  انحكمت  أنها  إال  الليبرالي  اليساري  الفكر  ذات  الوسطى 

امتحانها األول ـ االنتخابات ـ ملنطق القوة االنتخابية وهي قوة 

حتّصلت لإلسالميني أكثر من غيرهم. وقد رأينا ذلك لوجود محورين 

بانيني لهذه القوى، األول ـ تلك املعارضة السياسية للحكم التي 

تشكل شرعية لهذه القوى. والثانيـ  تلك املعارضة الهويتية الثقافية 

عن  كبديل  الديني  اإلميان  مثل  أخرى  محاور  وبينهما  للغرب. 

الفكرة السياسية املُخفقة مثل الدولة والقومية واالشتراكية وكون 

هذه احلركات دول ظل داخل الدول من حيث تنظيمها ومقدراتها 

ومواردها املالية التي حتولت لعقود إلى نظام رفاه اجتماعي وشبكة 

أمان بديلة ملا أخفقت الدولة في توفيره. هذا فيما ساعدتها تلك 

الهجرة اجلماعية للعقول واألدمغة واإلنتلجينتسيا العربية الطوعية 

ـ  قوتني  بني  املجتمعات  ترك  الذي  األمر  املنافي  إلى  والقسرية 

بعض  ميل  هنا  السلطة ومؤسساتها واجلامع ومؤسساته. ومن 

الكتاب املشاركني في الكتّيب إلى النظر إلى الربيع العربي كأنه 

متدحرج حتما إلى »خريف إسالمي«! 

اتفاقية  الذي قام بعد  العربي  النظام  أحداث بدأت بتقويض 

سايكس- بيكو ورحيل االستعمار، لكن من السابق ألوانه معرفة 

قيادات  أن  الصعوبة  أوجه  النهائية وخط سيرها. ومن  وجهتها 

التحركات الشعبية لم تكن معروفة ـ وفي غالبيتها شبابية ـ وليس 

جذرية في النظرية العسكرية اإلسرائيلية ـ حسب جابي سيبوني. 

وتتعّقد األمور أكثر في حال انفتحت اجلبهة الشمالية السورية 

في إطار مواجهة النظام ملصيره أو نشوء نظام جديد أو غياب 

سيطرة على هذه اجلبهة. أما احلالة الفلسطينية الراكدة نوعا ما في 

هذه املرحلة فقد تتفجر هي أيضا، فارضة على اجلهاز العسكري 

في إسرائيل حتديات جديدة في املنطقة بني البحر والنهر.

اإلسرائيلية  احللبة  تناولت  التي  كورتس  عنات  أن  رمبا 

إشارات سيبوني  العربية سمعت  التحوالت  في ظل  الفلسطينية 

خاصة فيما يتصل باجلبهة مع الفلسطينيني، ومن هنا توصيتها 

أن تبادر إسرائيل إلى احتواء جزء من التحوالت العربية بتفعيل 

الفلسطيني  احلراك  وقبول  الفلسطينيني  مع  التفاوضي  املسار 

في  االستقرار  على  تبعث  كخطوة  فتح وحماس،  مصاحلة  نحو 

املناطق الفلسطينية، وتعزز وجود سلطة قادرة على التعامل مع 

احتجاجات جماهيرية فلسطينية أو توجهات صدامية مع اجليش 

اإلسرائيلي. وتخلص إلى القول إن االستقرار في املناطق احملتلة 

اللتني  ـ الفلسطينية،  للقيادتني اإلسرائيلية  هو مصلحة مشتركة 

ينبغي أن تكونا مستعدتني إلمكانية تفّجر انتفاضات كجزء من 

التمّرد على الوضع الفلسطيني الداخلي، وعلى االحتالل، وسعيا 

للخروج من عنق الزجاجة.

القراءات وحدها ال تكفي! 

يتضح أن القراءات مهما تكن حكيمة وذكية لن تكفي إسرائيل 

التي لن تستطيع التأثير على األحداث أو حتديد وجهتها ـ كما 

يقول بعض واضعي املقاالت في الكتّيب. ومع هذا فإن القراءات 

تزودها بخيارات استراتيجية وتعّدها للسيناريوهات األسوأ من 

الوضع في سورية قد ينزلق، أيضا، إلى الساحة اللبنانية. 

ومن عادته أن ينعكس هناك بشكل كبير خاصة بعد 30 عاما 

نظام  سقوط   � هناك  وكبيرة  صغيرة  كل  على  السيطرة  من 

غير  التحرر  جهة  كانت  وإن  األس��ر  من  لبنان  سيحرر  األس��د 

مضمونة لجهة التسوية والديمقراطية والتعافي من نظامه 

الطائفي المسكون بالسالح والبارود.
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لها أيديولوجيا واضحة أو معلنةـ  كما يقول يادلني. وهو ما يصّعب 

هذا  يبقى  لكن  التقديرات والتخمينات.  باب  التنبؤ ويفتح  أيضا 

الكتّيب في لغته وطبيعة اجلهد املبذول فيه مؤشرا على جّدية التعامل 

اإلسرائيلي مع أحداث الربيع العربي. وهو تعامل يتّم مبفردات 

امليول  العقول ال  أفعال  انفعالية وال عصبية حتكمها  بحثية غير 

والرغبات. وهي األفعال التي ينبغي أن تكون في صلب كل تفكير 

استراتيجي أو حتليل استراتيجي ألحداث بحجم الربيع العربي. 

جدية تعكس مسؤولية في التأويل والتفكيك باعتبارهما من نوع 

األفعال التي ينبغي على قيادة كل دولة أو شعب أن تضطلع به 

لغرض استعادة زمام املبادرة أو اإلمساك بحركة التاريخ، وإن 

تعرضت للزلزال كما جتّسده أحداث الربيع العربي. 

يرى الكتّيب إذن إلى الربيع العربي بأدوات الدولة القومية 

وسوسيولوجيتها وما تفتق عنها من مفاهيم أمن قومي ـ وهنا 

إسرائيليـ  ومنظومات دولية وإقليمية ومواقع نفوذ. وهو أمر يبدو 

طبيعيا في ظل املرحلة السابقة في العلوم السياسية التقليدية، 

وما أعقب اتفاقية وستفاليا بخصوص الدولة القومية اإلقليمية. 

لكننا نقترح منهجية أخرى لرؤية األمور تتعدى هذا املنظور إلى 

علوم العوملة وضعف الدولة القومية وسيطرتها وسيادتها وأمنها 

أو كيانات أصغر يحميها نظام  إلى دويالت  تفككها  وإمكانية 

العوملة، هذه املظلة التي تبدو اآلن مستعدة لقبول العبني غير 

الدولة القومية املعهودة. 

وقد تكون املنطقة العربية املرسومة بقلم االستعمار القدمي 

ومصاحله ستتفكك في املرحلة املقبلة بأيدي شعوب عافت احلدود 

املرسومة واألنظمة التي كّرستها مصّرة على رسم حدود على 

هواها. والرمال العربية متحركة وحبلى مبشهد قد يكون مغايرا 

كليا ملا عهدناه أو ملا أراده ُمحدثو الثورات أو قوى الثورة املضادة. 

في  أوس��ع  احتماالت  على  العربي  الربيع  انفتاح  »سيعيد 

أو  األردن  أو  مصر  مع  السالم  اتفاقية  كإلغاء  المقبلة،  المرحلة 

قبل  فيها  كان  مرحلة  إلى  اإلسرائيلي  الجيش   ، مثال  كلتيهما 

وتسلحه  هيكلياته  لبناء  مضطرا  كان  عندما  السالم  اتفاقيات 

تقضي  عمل  فرضية  أس��اس  على  جديد  م��ن  البشرية  وق���واه 

الشرقية  ه��ادئ��ت��ي��ن،  جبهتين  على  ينشأ  ق��د  م��ا  بمواجهة 

جذرية  وتغييرات  هائلة،  ميزانيات  يتطلب  ما  وهذا  والجنوبية. 

في النظرية العسكرية اإلسرائيلية« .

وهنا قد يكون اإلسرائيليون وغير اإلسرائيليني بحاجة ماسة إلى 

أدوات أخرى للقراءة والتعامل. أو أن العالم سيضطر إلى إنتاج 

لغة جديدة للتعريف. 

ليست مبالغة أبدا إذا قلنا باحتمال نشوء دولتني في »الُقطر« 

السوري مثال أو في لبنان. أو بنشوء احتاد بني مصر والسعودية 

العربية  املجتمعات  كأن  مثال.  اخلليجي  االحتاد  فكرة  أنظر  ـ 

عادت إلى مربعاتها األولى، إلى حالتها اخلام، إلى هيولتها لتبدأ 

التشّكل من جديد في صور وكيانات لم نعهدها من قبل، فال 

مُيكن تسميتها اآلن، وال تكفينا أدوات املعرفة واحلفر املعرفي 

الكتّيب  ُيغفله  ما  لُنمسك األحداث ونعقلها، وهذا  لنا  املتوافرة 

اجلاد موضوعنا!


