ارسائيل والربيع العريب
نظري مجيل *
كالع��ادة ،هن��اك يف ارسائيل من يحاول فهم ما يجري من تطورات يف العامل العريب ،ومن ال يحاول أن يفهم ،ومن
يحاول حتى أن ال يفهم .وهناك من ينظر للربيع العريب نظرة موضوعية ،فريى االيجابيات والسلبيات ،وهناك من
ال ي��رى فيه إال الس��لبيات .وهناك من يريد للربيع العريب أن يك��ون ربيعا ،ويرى فيه فرصة تاريخية الرسائيل يك
تنهي رصاعها مع العرب جميعا ،والفلس��طينيني خصوصا .وهناك من يريد لهذا الربيع أن يكون خريفا أو ش��تاء،
ليقنع العامل بأن «الربيع» يف الرشق األوس��ط ،أي الدميقراطية والحرية والتعددية والقيم اإلنس��انية ،هو فقط يف
ارسائيل .مثل هذا االرسائييل يتمنى أن تتعرقل األمور أكرث وأكرث ،لتؤجل العراقيل تس��وية الرصاع أقىص ما ميكنه
ذلك ،وتبقي ارسائيل الدولة ذات الحظوة األكرب يف الغرب ،فال ينافسها أحد عىل قلبه وأسلحته ودعمه املايل.
وعندما نتحدث عن آراء متضاربة ،فهذا هو حال االرسائيليني من كل يشء .ال يوجد رأي واحد حول أي يشء.
والخالف��ات واالختالفات هي جزء من التعددية املحبذة لدى كل ش��عب ،وهي مميزة للمجتمع االرسائييل.
ففي الحكومة ذاتها تجد عدة آراء ،فام بالك يف املعارضة ويف الجيش ويف املخابرات ويف الشارع .بيد أن هناك
موقفا رس��ميا عاما يوجه الحكومة يف سياس��تها إزاء ما يجري من تطورات يف عاملنا العريب ،ال بد من تناوله
بالتفصيل ،وهناك خالفات مع هذا الرأي من عدة أطراف ارسائيلية سنحاول التطرق اليها.
فاملوقف الرس��مي للحكومة االرسائيلية بقيادة بنيام�ين نتنياهو ورشاكة وزير خارجيته أفيغدور لربمان ،هو
أن «ما يس��مى بالربيع العريب ليس ربيعا ،بل فوىض غري محدودة ال أحد يعرف كيف س��تتطور .لكن ما هو
واضح أن (الربيع العريب) يهدد االستقرار يف املنطقة ،ويؤكد للعامل من جديد أن ارسائيل هي الدولة الوحيدة

* باحث ومتخصص بالشأن اإلرسائييل.
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املس��تقرة يف املنطقة» ،هكذا قال نتنياهو يف أول ترصيح رسمي له حول املوضوع يف الثالث من شهر شباط
/فرباير  2011أمام الربملان االرسائييل املعروف باس��م الكنيست  .ومل يكتف نتنياهو بإعالن هذا املوقف ،بل
أرسل مبعوثيه إىل عدد من دول العامل ،وسافر نفسه إىل دول أخرى ،حتى يرشح وجهة نظره ويقبض مثنها.
كان لسان حال نتنياهو يقول إن من الخطأ للغرب أن يبني شيئا عىل ما يحدث يف الدول العربية .فال ثورات
هذه الدول ثورات دميقراطية ،وال هي س��تأيت بحكم الش��عب .وعندما وصل الش��يخ يوسف القرضاوي إىل
ميدان التحرير يف القاهرة يف أعقاب اعتقال الرئيس املرصي الس��ابق حس��ني مب��ارك ،وألقى خطابه الناري
الش��هري ،س��ارع نتنياهو إىل مخاطبة الغرب قائال إن الثورات العربية تبرش بتطرف إسالمي تُقمع فيه املرأة
والحريات .وعندما قتل الرئيس الليبي الس��ابق معمر القذايف ،بالطريقة التي قتل فيها ،سارع لربمان ليقول:
«نحن ال نأس��ف عىل القذايف وال نقيم خيمة حداد من أجله ،ولكن إذا كان هذا هو وجه الثورة الليبية فإن
ما يجري يف العامل العريب هو اس��تبدال مس��تبدين قدامى مبس��تبدين جدد» .وراح لربمان ،الذي يقود حزبه
بسلطته الفردية الدكتاتورية ،يتحدث عن «عقلية منافية للدميقراطية يف معظم أنحاء العامل العريب» .

خوف من اللحظة األوىل
موقف نتنياهو من الربيع العريب اتسم بالرفض منذ اللحظة األوىل ،لكن نتنياهو امتنع عن الكالم يف البداية،
فقد خيش من التصادم مع نظام حس��ني مبارك يف مرص ،ومل يقل ش��يئا علنياً إال بعد أيام من سقوط مبارك،
وذلك يف الخطاب املذكور أعاله ،فقال إن ارسائيل «هي واحة االستقرار يف الرشق األوسط» .
ويف ه��ذا الترصي��ح ،كان نتنياهو يعرب عن الخوف من أن تتبنى ال��دول العربية النظام الدميقراطي فعال .فقد
خيش ،هو الذي سار عىل نهج القادة االرسائيليني الذين طاملا تغنوا بأن ارسائيل هي واحة الدميقراطية الوحيدة
يف الرشق األوسط ،من أن تفقد بالده هذا اللقب ،فراح ميهد ملقولة جديدة موجهة لدول الغرب .فقال« :علينا
أن ننظ��ر م��ن حولنا بأعني مفتوحة .فنحن نذكر ماذا كان هنا قبل أن يحل الس�لام (مع مرص واألردن) ،كيف
حاربنا عىل ضفتي القناة ونهر األردن .اآلن علينا أن ندرك أن أس��اس أي تس��وية سلمية مستقبلية هو رضورة
تعزيز قوة ارسائيل وحامية حدودنا ،ملواجهة أي تغيري يف الطرف الثاين من هذه الحدود» .
رئيس��ة املعارضة يف حينه ،تس��يبي لفني ،ردت ع�لى رئيس الحكومة فقالت« :عرفت أنك س��تتكلم بروح
التخويف هذه .فأنت تخاف من أي تغيري ،وخوفك يجمد أي روح للمبادرة .تريدنا أن ننطوي داخل أنفسنا،
حت��ى يفتش الجمهور عن ذلك القائد القوي .لكنك يف الحقيقة تس��تغل مخ��اوف الجمهور لتعزز مكانتك
الش��خصية يف الحكم .أنت تخىش من أن تهب رياح التغيري وتصل إىل ارسائيل»  .وذكرت لفني أمرا صحيحا
وثابتا تاريخيا عن نتنياهو ،وهو أن «االدعاء بأن كل يشء حولنا يسء وغري ثابت وغري واضح هو أيديولوجيا
لدى نتنياهو ،بها يربر تقاعسه عن عمل أي يشء وامتناعه عن التقدم بأية مبادرة» .
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ويكتب يويس فولرت ،محرر الش��ؤون الحزبية يف صحيفة «هآرتس» ،أن التطورات الالحقة يف مرص س��اعدت
نتنياهو وقادة اليمني اآلخرين عىل امليض قدما يف سياس��ة التخويف .ويقتبس فولرت ما قاله أحد قادة حزب
الليكود الذي يعرتف بذلك« :ما يس��مى بالربيع العريب هو الس��بب األس��اس الضمح�لال الهبة االجتامعية
االقتصادي��ة االرسائيلية يف الصيف املايض ونزولها عن رأس س��لم االهتامم وع��ودة املوضوع األمني إىل قمة
هرم اهتامماتنا .ويعدد القائد الليكودي األحداث التي تعاقبت بالهجوم عىل السفارة االرسائيلية يف القاهرة،
وانتص��ار األحزاب االس�لامية يف االنتخابات املرصية ،والتهديد بإبطال معاهدة الس�لام االرسائيلية املرصية،
وتحول سيناء إىل ما سامه قاعدة لالرهاب ضد ارسائيل ،واملعركة السياسية التي يخوضها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،ضد ارسائيل يف األمم املتحدة ،وحامم الدم يف سورية ،والعداء املستفحل ضد ارسائيل يف تركيا،
حليفة التيار االسالمي العريب ،والخوف من حرب اقيليمية شاملة ،ويقول أن هذه األحداث كلها عملت عىل
غمر املواطن االرسائييل بالخوف ،فأصبح كل همه دعم حكومة ميني قوية تحميه من األخطار» .
القائ��د الليكودي تنبأ ،هو نفس��ه ،أن يك��ون الربيع العريب «نجم الدعاية االنتخابي��ة لليكود يف االنتخابات
القادمة» .وهو يقول« :أنا ال أس��تبعد أن نرى يف تلك الدعاية التي س��تبث عىل خلفية موس��يقى ،صاخبة
ومخيفة ،صورة للهجوم عىل س��فارة ارسائيل يف القاهرة ،وصورة أخرى للرئيس حسني مبارك وهو يف حالته
البائس��ة يف قفص االته��ام ،وصورة من ميدان التحري��ر يف القاهرة ،وأخرى من املذابح يف س��ورية ،وأخرى
للرئي��س الليب��ي معمر القذايف عندما قتلوه ببش��اعة ،وص��ورة أبو مازن مع خالد مش��عل ،وصورة للجيش
األمرييك وهو ينس��حب من العراق» .وقد توقع مثري الفزع هذا ،أن يتساءل املذيع يف اإلعالن« :أي ارسائيل
تريد؟ ارسائيل قوية معززة وصلبة ،أو ارسائيل ضعيفة ومتنازلة؟» وعقّب« :هذا فيديو كليب بس��يط ولكنه
مخيف ،تصور أن يبث يف كل ليلة عشية االنتخابات القادمة؟» .
وبعد شهور قليلة ،عاد نتنياهو ليتحدث عن الربيع العريب .وهذه املرة ،تحدث نتنياهو من خالل مهاجمة أولئك
الذي��ن يرحب��ون بالربيع العريب يف دول الغرب أو يف ارسائيل وينصحون ارسائيل بأن تغري من سياس��تها نحوه .ويف
خطاب له أمام الكنيست ،يف  23ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011يقول« :العامل العريب ال يتقدم إىل األمام ،بل يرتاجع
إىل الخلف»  .وكان نتنياهو قد جاء إىل الكنيس��ت بعد بحث اس�تراتيجي رسي حول الربيع العريب جرى يومي 22
و 23من الش��هر ذاته يف املجلس الوزاري األمني املصغر لحكومته .ويف هذا البحث ،تم االس��تامع إىل تقارير ،من
قادة أجهزة املخابرات العسكرية «أمان» ،والخارجية «املوساد» ،والعامة «الشاباك» ،ومن وزارة الخارجية .وحسب
صحيف��ة «يرسائيل هيوم» املقربة منه ،فإن نتنياهو قال خالل جلس��ة املجلس إنه يش��كك يف قدرات الش��عوب
العربية يف التحول إىل الدميقراطية  .أما يف الكنيس��ت ف��إن نتنياهو قال عىل املأل« :لقد حاول البعض يف املعارضة
هنا أن يفرس يل خروج ماليني املرصيني إىل ميدان التحرير عىل أنه عهد جديد من اللربالية والحرية والتقدم يجتاح
العامل العريب ،وقالوا انني أحاول تخويف الجمهور االرسائييل .وثبت أنني قلت الحقيقة .هذه الحقيقة ،كام عرضها
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نتنياه��و تظهر أن ما يجري يف العامل العريب هو ث��ورة معادية للغرب وللربالية والرسائيل ومعاد للدميقراطية .وهو
يتس��اءل من الذي ال يفهم الواقع هنا؟ من الذي ال يقرأ التاريخ؟ ثم يجزم« :إن ارسائيل تواجه اليوم عاصفة من
عدم االس��تقرار .وهذا ليس الوقت لالنجرار وراء األمنيات .لقد مارس��تم الضغوط عيل يك أن انتهز الفرصة وأقدم
تنازالت للفلسطينيني ،وأقول لكم اليوم مرة أخرى إنني ال أبني سياسة ارسائيل عىل األوهام» .
ويف�سر أل��وف بن ،رئيس تحرير صحيفة «هآرتس» ،هذا املوقف عىل أنه ليس مجرد فزع من الربيع العريب أو
الربيع االس�لامي ،بل هو خوف من الخلل يف توازن القوى االقليمي .فقد س��اء وضع ارسائيل االسرتاتيجي كثريا
يف الس��نة األخرية ،التحالف مع مرص وتركيا قد انهار؛ وضع اململكة األردنية الهاش��مية غري واضح ،وهي تحفظ
مسافة بعد عن ارسائيل؛ مكانة الواليات املتحدة بقيادة الرئيس أوباما املهتزة تضعف ومل تعد واشنطن صاحبة
القرار الوحيدة يف الرشق األوسط؛ اليونان ،الحليفة الجديدة الرسائيل تنهار تحت وطأة األزمة االقتصادية؛ ايران
تتجاهل العقوبات وتواصل سباقها للحصول عىل سالح نووي؛ والسلطة الفلسطينية تتقدم عىل طريق املصالحة
مع حامس .وبعد أن يعدد بن هذه املظاهر الس��لبية ،يقول هو نفس��ه« :عىل الرغم من نقاط الضوء يف هذه
العتمة ،املتمثلة يف زعزعة نظام األسد يف سورية ،وضعف مكانة حزب الله ،ويف نجاح ارسائيل يف إفشال املرشوع
الفلس��طيني لالعرتاف بفلس��طني عضوا يف األم��م املتحدة ،إال أن هذا ال يكفي للع��زاء .فإرسائيل محاطة بعزلة
شديدة ،وتحاول الخروج منها بالتهديد بالحرب ،متاما كام يفعل الولد األزعر البلطجي يف الصف املدريس» .

التأثري يف الغرب
ومن الخطأ االعتقاد أن أسلوب نتنياهو ولربمان هذا مل يكن مؤثرا يف الغرب .فهناك من تبنوا وجهة النظر التي
روجها اإلثنان ،بالكامل ،وهناك من تبناها جزئيا ورفض أجزاء منها .فصحيح أن دول أوروبا فتحت خط تعاون
مكش��وف مع الثورة يف ليبيا وسورية ،فيام فتحت الواليات املتحدة خطا مامثال مع اإلخوان املسلمني وغريهم
من قوى اإلس�لام الس��يايس يف كل من تونس ومرص وسورية .لكن هذه الدول تدفع إلرسائيل مثنا لهذا التقارب
مع دول الربيع العريب .وصحيح القول اليوم إن ارسائيل الرس��مية ليس��ت مرتاحة متاما من إقامة عالقات ثقة
وتعاون بني الغرب واإلخوان املسلمني ،لكنها تحاول الحصول من دول الغرب عىل الثمن باستمرار.
واملقاب��ل الذي تحصل عليه إرسائيل يس�ير يف اتجاهني :دعم مبارش إلرسائيل ،لض�مان أمنها واقتصادها من جهة؛
ومسايرة إلرسائيل يف موقفها املتعنت من تسوية الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني من الجهة األخرى .فحكومة نتنياهو
تقول إن هذا ليس الوقت املناسب لتنفيذ انسحابات ارسائيلية من الضفة الغربية .وإنه يجب االنتظار حتى تتضح
طبيعة التطورات يف العامل العريب .ويف هذا نجحت إرسائيل إىل حد كبري ،حيث أن أحدا ال ميارس أي ضغوط عليها،
كام أن أحدا ال يحاس��بها عىل االنفالت يف مش��اريع البناء االستيطاين يف الضفة الغربية ومشاريع التهويد الهائلة يف
القدس العربية املحتلة ،وأحدا ال يدينها عىل تهديدها بتوجيه رضبة عس��كرية إليران واستعداداتها العلنية لحرب
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ش��املة مع ايران ولبنان وس��ورية وقطاع غزة .بل إن الواليات املتحدة ترس��ل قوات من جيوشها لتشارك الجيش
اإلرسائييل يف تدريبات تس��تمر ش��هرا كامال (من منتصف ترشين األول  /أكتوبر إىل منتصف ترشين الثاين /نوفمرب
 )2012ملواجهة ما تقول إرسائيل إنه خطر هجوم صاروخي ش��امل من ايران وس��ورية ولبنان وقطاع غزة .ويأيت
الجرنال مارتن دمبيس ،رئيس أركان القوات األمريكية املشرتكة بنفسه ليرشف عىل هذه التدريبات.
ومل تك��ن مس��ايرة الحكومة االرسائيلية املتطرفة بقي��ادة بنيامني نتنياهو ،صدفة وال عفوي��ة ،بل نتيجة لجهود
ارسائيلية كبرية .فاملسؤولون االرسائيليون رافقوا أحداث الربيع العريب منذ انفجارها ،بحمالت دبلوماسية حثيثة
تصاعدت مع بروز اإلخوان املسلمني يف الشارع أو مع وصولهم إىل السلطة يف االنتخابات .وقد تحدثت صحيفة
«هآرتس» عن ذلك ،فقالت إن مصادر رفيعة يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،قد وجهت اتهامات رصيحة لإلدارة
األمريكية بأنها اس��تخفت بالتحذيرات الت��ي تلقتها ،عن خطر انفجار موجات عداء إس�لامية للواليات املتحدة
والغرب .وقالت الصحيفة إن «إرسائيل لفتت نظر األمريكيني ،لكن اإلدارة يف واشنطن تغاضت عن ذلك ،وفضلت
دفن رأسها يف الرمال» .وبحسب الصحيفة ،فإن إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما ،التي أيدت وساندت ثورات
الربيع العريب يف مرص وتونس وليبيا واليمن ،تقف اليوم وقد كرست شوكتها يف ضوء موجة االحتجاجات ،ومقتل
الس��فري األمرييك يف بنغازي ،كريستوفر س��تيفنز ،واالعتداءات عىل س��فارات الواليات املتحدة يف هذه البلدان،
«حيث اتضح لها أن أنظمة الحكم الجديدة ليست مستعدة ملواجهة شعوبها والصدام معها» .
الصحيفة ذاتها نقلت عن جهات رفيعة املستوى يف الخارجية اإلرسائيلية قولها إن محادثات دورية ومستمرة
بني كبار املسؤولني يف الخارجية األمريكية ونظرائهم اإلرسائيليني ،بشأن ما سموه «اتجاهات التطرف» يف هذه
الدول كافة ضد إرسائيل والواليات املتحدة والغرب كله ،تجرى منذ شهور طويلة .وبحسب هؤالء املسؤولني،
فإن الجدل والخالف األس��ايس يف األش��هر األخرية بني الطرفني ،كانا حول طبيعة التغيريات الحاصلة يف العامل
العريب ،إذ «حاول الجانب األمرييك ،طيلة الوقت ،توفري تفس�يرات ومربرات ملا يحدث يف الدول العربية التي
وقعت فيها ثورات أطاحت باألنظمة السابقة» .وبحسب موظف رفيع املستوى يف الخارجية اإلرسائيلية ،فإن
«حجم التأثري األمرييك الحقيقي عىل ما يحدث اليوم يف هذه الدول انخفض بشكل كبري للغاية» .
وكش��فت الصحيفة عن أن الحالة التونسية كانت مثاال استخدمه املوظف رفيع املستوى يف الخارجية اإلرسائيلية
للتدلي��ل عىل صحة حديثه ،حيث أش��ار إىل تقرير صدر عن الس��فارة اإلرسائيلية يف بولن��دا ،وتحدث عن إنهاء
مدة عمل س��فرية تونس ،هناك ،وأربع س��فريات تونس��يات أخريات كن ضمن الس��لك الدبلومايس التونيس تم
اس��تدعاؤهن وإعادتهن إىل وطنهن ،وعليه ،وفق هذا املوظف طلب من الس��فارة اإلرسائيلية يف واش��نطن نقل
ه��ذه املعلومات ل�لإدارة األمريكية ،ملعرفة ما إذا كانت مطلعة عىل هذه التغي�يرات ،إال أن األمريكيني ردوا عىل
التساؤالت اإلرسائيلية بتطمينات بأن الحديث يدور عن تغيريات فنية وإجراءات بروتوكولية تتعلق بتغيري سفراء
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اعتمدهم النظام السابق ،وال عالقة لذلك بالجندر أو بتمييز ضد النساء .وبحسب «هآرتس» ،فإن وزارة الخارجية
اإلرسائيلية مل تقتنع بالرد األمرييك ،بل أجرت فحصا ومسحا شاملني ،حول هوية ونوع سفراء تونس يف العامل ،حيث
تبني للخارجية اإلرسائيلية أن غالبية س��فراء تونس يف الخارج هم من الرجال الذين عينهم النظام الس��ابق .وعىل
هذا عقب املسؤول اإلرسائييل بقوله« :لقد كان واضحا لنا ما يحدث ،لكن األمريكيني فضلوا البحث عن تربيرات» .
وكشفت الصحيفة عن أن مصدرا يف الخارجية اإلرسائيلية اعرتف بأن إرسائيل حاولت التدخل يف تعديالت الدستور
التون�سي ،ملنع إضافة بن��د ينص عىل حظر أ ّي عالقة أو تطبيع مع إرسائيل .فطلبت من اإلدارة األمريكية التدخل،
إال أن االنطباع يف تل أبيب كان أن الرسائل األمريكية للحكومة التونسية ،بهذا الخصوص ،مل تكن شديدة اللهجة.
وقال املس��ؤول اإلرسائييل للصحيفة« :إنه��م يقولون لنا ،طيلة الوقت ،ال داعي للقلق ،ستس�ير األمور يف النهاية
عىل ما يرام .لكننا نرى أن العمل عىل الدستور الجديد يسري عىل قدم وساق وأنه ال يزال يشمل البند املذكور» .
وينطبق األمر ذاته عىل األوضاع يف مرص ،إذ توكد الصحيفة :أن اإلدارة األمريكية تشكل قناة محورية وأساسية لنقل
الرسائل ملرص ،إال أن من الواضح ،حسب هذه الصحيفة ،أن تأثري إدارة أوباما يف مرص ،تحت قيادة الرئيس محمد
مريس واإلخوان املس��لمني ،قد تراجع بشكل حاد يف ضوء مؤرشات التطرف الداعية للقلق .كام ال ينجح األمريكيون
يف التأثري عىل القيادة املرصية إلعادة فتح الس��فارة اإلرسائيلية يف القاهرة ،التي أغلقت منذ تعرضت لهجوم عليها
قبل نحو س��نة ،إذ يعمل الس��لك الدبلومايس اإلرسائييل يف القاهرة من مقر إقامة السفري اإلرسائييل هناك .ونقلت
«هآرتس» عن موظفني كبار يف الخارجية اإلرسائيلية قولهم إن ما حدث للس��فارة األمريكية يف القاهرة ،والش��جب
الخفي��ف اللهج��ة الذي صدر عن الرئيس املرصي ،يؤكدان أنه ،عىل الرغم من املس��اعدات األمريكية الكبرية ملرص،
فإن الواليات املتحدة مل تنجح يف ضامن تأثري حقيقي عىل اإلخوان املس��لمني ،وأن األمريكيني بدأوا يدركون حقيقة
الوضع يف القاهرة ،فقط بعد ما حدث لس��فارتهم فيها .وبالتايل ،خلص املوظف اإلرسائييل إىل القول« :أن تس��مع
الرئيس األمرييك وهو يقول إن مرص ليست حليفة وال هي عدو ،فهذا تطور إيجايب ،قد يشري إىل بداية تغيري» .

قوى ارسائيلية مغايرة
لك��ن هن��اك قوى عديدة ذات أهمي��ة يف املجتمع االرسائييل تتخذ موقفا مغايرا ملواق��ف الحكومة ،يف مقدمتها
يق��ف رئيس دولة إرسائيل ش��معون بريس ومعه عدد من السياس��يني وقوى أخرى يف س��احة البحث األكادميي
واالس�تراتيجي .فمع أن ب�يرس ال ميتلك صالحيات تنفيذية ،فإنه يعترب ش��خصية مهم��ة يف ارسائيل ويوجد وزن
جامهريي لكلامته .وقد أعطى صاحب هذا الوزن رأيا مناقضا لرأي حكومة نتنياهو ،وأرص عىل أن رأيه هذا يجمع
عليه العديد من االسرتاتيجيني واملهنيني .ويف مقابلة مع صحيفة «الرشق األوسط» اللندنية ،قال بريس« :أنا أرى أن
الربيع العريب دل عىل أن هناك جيال شابا جديدا يف العامل العريب يفهم أنه إذا مل ترتبط دوله باالقتصاد الحديث،
فإنها لن تتمكن من الخروج من أزمة الفقر .فاملؤذنون واألمئة يف املس��اجد ال يس��تطيعون إيجاد حلول لألزمات
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االقتصادية».وبينّ بريس ،يف املقابلة ،انه اليوجد ،بالطبع ،تناقض بني الدين وبني الفيس بوك والتكنولوجيا« ،ولكن
الشباب العريب يريد املاء واالقتصاد والتكنولوجيا والحرية والدميقراطية» .هذه هي ،حسب بريس ،القضية ،فنهر
النيل ال يستطيع حل مشاكل مرص اليوم .فقد كان عدد سكانها قبل خمسني سنة  18مليونا وهي اليوم  82مليونا.
اثيوبيا كانت  17مليونا وهي اليوم  80مليونا .الس��ودان حوايل  50مليونا .وال تستطيع هذه الدول أن تبقى عىل
اتف��اق توزي��ع املياه القديم كام ال تس��تطيع االكتفاء بالنيل وحده .يف األردن ال يوج��د ماء« .نحن يف ارسائيل ال
نعاين مشكلة كهذه .لقد مات البحر امليت عندنا ،وبحرية طربيا تتقلص ،ولكننا ال نعاين من نقص يف املياه ،بسبب
تطور التكنولوجيا عندنا ،والتي نس��تخدمها لتحلية مياه البحر .وللسبب ذاته ،تجد الزراعة لدينا متطورة ،ودونم
األرض يثم��ر مبق��دار عرشة دومنات» .ويرى بريس أن هذا أمر ميك��ن أن يتم يف مرص ويف كل مكان آخر« :الرشط
هو أن يهتموا بالعلم والتكنولوجيا وليس بالرصاعات السياس��ية والحزبية؛ هذه الرصاعات تقود فقط إىل الجوع.
والشباب العريب يرى ذلك ويثور ضده .ولن تنفع محاوالت اإلخوان املسلمني رسقة هذه الثورات» .
وق��د رف��ض بريس الخ��وف أو التخويف يف ارسائيل من ف��وز «اإلخوان املس��لمون» يف االنتخابات املرصية
والتونس��ية .وهو يرى أنه حتى ولو فاز هؤالء يف االنتخابات فإن الش��عب يريد حلوال ملشاكله« .الشباب يف
الع��امل الع��ريب هم األكرثية .وهم يدركون أنه مثلام مل يك��ن ممكنا يف املايض العيش من دون أرض ،ال ميكن
العيش اليوم من دون علم وتكنولوجيا ،من دون عمل .عندما يكون  %35من الش��باب بال عمل ،لن تجد ما
يرضيهم إال إذا وفرت لهم العمل» .تبديل النواب يف الربملان هو «أمر شكيل ،لكن املطلوب هو تغيري جذري
يف إدارة شؤون الدولة .وأنا لست قلقا من الربيع العريب ،ألنني أثق بالجيل الشاب ،أيضا يف العامل العريب .أثق
بالتط��ورات الجديدة يف عرصنا .أثق بالعوملة وباالقتص��اد .العوملة حطمت العنرصية ووجهت رضبة قاضية
للتعص��ب القومي» هناك عامل جديد .وبريس يقول إن الش��باب العريب جزء من هذا العامل الجديد .والربيع
العريب جلب أمرين اساسيني ،رضب الدكتاتوريات يف دوله ،وأثبت أن الدكتاتورية مل تعد مالمئة لعرصنا».
وأعرب برييس عن إعجابه بالشباب العريب ،ورأى أن جيال جديدا من الشباب العريب هب منتفضا عىل واقعه وهو
يريد أال يس��مح ألحد بأن يفرض عليه رغبته وسياس��ته .وهذا أمر يبرش باألمل الكبري .وأضاف« :أنا من مؤيدي
الجيل الش��اب واملعجبني به ،أكان ذلك الش��باب املرصي يف ميدان التحرير ،أو يف س��وريه ،أو كان ذلك الشباب
اإلرسائييل الذي يتظاهر اليوم يف الخيام يف تل أبيب احتجاجا عىل أس��عار الس��كن املرتفعة» .وما يجري يف العامل
العريب ويعرف باسم الربيع العريب هو ،كام يصفه بريس «حدث ذو أبعاد تاريخية عظيمة .وإرسائيل ترحب برياح
التغيري التي يحملها» .ويعتقد برييس أن املس��ؤولني اإلرسائيليني الذين يتحدثون عن مخاوف من رياح التغيري يف
العامل العريب « ليس��وا ملمني باألوضاع .أنا لس��ت صاحب آراء مس��بقة .حتى يف صفوف اإلخوان املسلمني يوجد
جيل ش��اب .صدقني .هناك نظرية يروج لها هنتنغتون عن صدام الحضارات .وأنا ال أومن بها .أنا أؤمن بنظرية
رصاع األجي��ال» .وعن��د بريس« :هذا هو الص��دام القائم اليوم .فالجيل القديم كان يق��در األرض أكرث من العلم.
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ولكننا نعيش يف عرص أصبح فيه العلم ،وليس األرض ،مصدرا للنمو والرخاء .إن مجرد العيش عىل األرض ال يولد
إال العزل��ة يف عرص العوملة» .وي��رى بريس أن إرسائيل هي منوذج عىل ذلك« .فالتكنولوجيا عندنا هي التي تحرك
الرثوة وتخلق االقتصاد املزدهر ،مع أنها تقوم عىل مس��احة ضيقة قليلة املاء وخالية من النفط .ورياح التغيري يف
العامل العريب تفتح طاقة لألمل بتطوير أنظمة اقتصادية ودميقراطية مهتمة بالعلم واملعرفة والسالم».
سيايس إرسائيل العتيق يعتقد ،أيضا ،أن «رصاع األجيال كفيل بتغيري حركة (اإلخوان املسلمني) أيضا .انظر إىل
الفاتيكان اليوم ،أترى كيف يرتدون املالبس املبهجة وكيف يتكلمون برقي ويترصفون بحضارية .هل تعرف
كيف كان الفاتيكان قبل مائة س��نة؟ إنه يحمل نفس االس��م ويقرأ نفس الكتابات الساموية ولكنه مختلف
بشكل جوهري» .ويرص بريس عىل أنه يرى هذا األمر ذاته يف اإلخوان املسلمني« :جيل الشباب عندهم يفهم
أن��ه يج��ب أن يصيل .ولكن الصالة وحدها ال تكفي مللء نهر الني��ل باملياه .عليك أن تصيل وأن تعمل أيضا.
أنا أقرأ الكثري من منش��ورات اإلخوان املس��لمني عموما والشباب بش��كل خاص .إنني أشعر بأن هناك أمورا
متباينة بشكل حاد .إنهم إخوة وإنهم مسلمون ،ولكنهم ال يحملون رأيا واحدا .األمور اليوم ليست كام كانت
يف السابق .أرجو أال تراين أنطلق فقط من التفاؤل .ولكنني أؤمن بالجيل الشاب ذي الطموحات العالية».
ومث��ل بريس ولكن أكرث حذرا ،يتفوه عاموس يدلني ،رئيس مجلس دراس��ات األم��ن القومي التابع لجامعة تل
أبيب ،والذي أش��غل حتى الس��نة املاضية منصب رئيس شعبة االس��تخبارات العسكرية يف الجيش اإلرسائييل،
فيدعو إىل النظر إىل ما يجري يف العامل العريب من ثالثة أبعاد :املدى القريب ،واملدى املتوسط ،واملدى البعيد:
«يف املدى القريب علينا أن ال نخىش شيئا ،فالعامل العريب مشغول بنفسه إىل حد الغرق ولن يتخذ موقفا عمليا
معاديا إلرسائيل .ولكن ،يف املدى املتوس��ط سيتفرغون لنا ،ولكن ليس لدرجة الحرب .ففي الدول التي تسقط
فيها الدكتاتورية ،يحتمل أن يطالبوا ارسائيل بتسوية الرصاع مع الفلسطينيني ،أو بتعديل اتفاقية السالم أو رمبا
بإلغائه��ا ،ولكن هذا ال يعني اننا س��ننتقل إىل حرب .وأما يف امل��دى البعيد فإن هذه الثورات ترمي إىل تحقيق
الدميقراطية وإطالق الحريات ،وهذا جيد أيضا إلرسائيل ،ويخطيء من يرون ذلك بشكل سلبي» .
ويف اليس��ار اإلرسائييل ،صدرت دعوة إىل اعتبار التغريات يف العامل العريب مبثابة فرصة قد تس��فر عن نتائج إيجابية
رائعة .ففي مؤمتر جمع عددا من عرايب مبادرة جنيف ،اإلرسائيليني والفلسطينيني ،يف مدينة القدس ،تحت عنوان
«الربيع العريب وتأثريه عىل العملية السياسية» ،أصدرت املجموعة اليهودية اإلرسائيلية بيانا تدعو فيه اإلرسائيليني
إىل رضورة تغيري الواقع الحايل وإقامة الجسور مع الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية  .وقال الربوفسور
إيال زيرس ،من جامعة تل أبيب ،يف ذلك املؤمتر ،إن املنطقة شهدت ربيعا عربيا من قبل ،وذلك يف فرتة االنقالبات،
يف أواخر األربعينات وبداية الخمس��ينات من القرن املايض ،وكان محورها تأجيج الرصاع مع إرسائيل ،وعىل وجه
الخصوص رفض الكيان الصهيوين يف الرشق األوسط .وخالفا ملا سبق ،فإن الربيع العريب الراهن ،مل يرتكز عىل املحور
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ذاته ،بل كانت إرسائيل عىل هامش القضايا التي ش��غلت امليدان العريب .وأشار زيرس إىل أن الربيع العريب الراهن
هو يف نظره فرصة كبرية للس�لام ،وأن االعتامد عىل سياس��ة الوضع القائم ال تالئم الفرتة ،بل يتعني عىل الزعامء،
خصوصاً يف إرسائيل ،طرح املبادرات للحوار معها ومحاولة التأثري اإليجايب عليها .وقال زيرس« :إن سالما مع مريس
ملدة نصف سنة ،كام هو حاصل اليوم ،هو أفضل من سالم مع مبارك ملدة ثالثني عاما» .وفرس قوله بالتأكيد أن كل
خطوة يقوم بها مريس ،رجل اإلخوان املسلمني يف السابق ،إزاء إرسائيل ،لها صدى هائل لدى الجامهري .
هذا الكالم وافق عليه الوزير األس��بق يف الحكومة اإلرسائيلية وأحد مهنديس اتفاقيات أوس��لو ،يويس بيلني،
وه��و القائ��د اإلرسائييل ملبادرة جنيف ،وق��ال إن الربيع العريب مل يقلص احتامالت الس�لام ،بل خلق فرصا
جدي��دة .وأضاف بيلني أنه عرف زعامء عربا رصحوا يف لقاءات مغلقة معه ومع غريه من القادة اإلرسائيليني
بأن القضية الفلسطينية ال تهمهم كام يظهرون أمام الجامهري ،وأن من يولون االهتامم للقضية الفلسطينية
يف الحقيقة ،ويتضامنون مع الش��عب الفلسطيني ،هم الش��عوب العربية باألساس .وشدد بيلني عىل أهمية
الف�ترة الراهنة ،بعد أن أصبحت مقاليد الحكم بأيدي الش��عوب العربية ،وع�لى رضورة أن يخاطب القادة
اإلرسائيليون األمة العربية ،ويطلقوا املبادرات الس��لمية معها ،ويتجاوبوا مع املبادرة العربية للس�لام ،التي
أطلقته��ا القمة العربية يف بريوت س��نة  2002والتي تعت�بر حدثا تاريخيا .ونصح بيل�ين القيادة اإلرسائيلية
بالكف عن تجاهل هذه املبادرة ،وفتحها من جديد ،وقراءتها بإمعان ،والتجاوب معها ،وقال« :هنالك مبادرة
صدق��ت عليه��ا الجامعة العربية بأرسها ،وع�لى إرسائيل اختبارها ،ووضعها تح��ت املجهر ليك نتفقد مدى
جديتها وواقعية تنفيذها ومدى استعداد الدول العربية لتطبيقها بالنسبة لتسوية نهائية مع إرسائيل» .
ومل يتجاهل قادة اليسار الحقيقة املعروفة لهم بأن الشارع العريب يحمل مشاعر الكراهية والعداء إلرسائيل،
بس��بب تراكامت سياس��تها العدوانية منذ ترشيد الشعب الفلس��طيني ونكبته حتى اليوم .وقد قال هؤالء
إنهم يتفهمون هذه املش��اعر .مع أن هؤالء القادة اإلرسائيليني يرون «هنالك مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق
الزعامء العرب يف ذلك ،واس��تغاللهم إرسائيل كورقة لرصف نظر الجامهري عن مشاكلهم الداخلية ،واجتثاث
غضب الش��ارع بواس��طتها» ،لقد رأى هؤالء إن ال��دول العربية تتجه ،بالرغم م��ن الكراهية ،نحو بناء دول
ومجتمعات أقوى ،وأن التسوية أصبحت ملحة أكرث من ذي قبل ،لتحقيق هذا الهدف .

موقف االسرتاتيجيني
ازاء الخالف��ات يف املواق��ف اإلرسائيلية تج��اه الربيع العريب ،أجرى معهد أبحاث األم��ن القومي التابع لجامعة تل
أبيب بحثا اس�تراتيجيا ،بعنوان «س��نة عىل الربيع العريب» هذا البحث صدر يف كتاب يف آذار /مارس  ،2012قدم
فيه مجموعة من الخرباء االسرتاتيجيني دراسات عينية حول أبعاد الربيع العريب عىل إرسائيل ،من مختلف الجهات
وعىل مختلف الجبهات ويف ش��تى املواضيع ،وخرج الباحثون باستنتاجات طرحوها عىل طاوالت متخذي القرار يف
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إرسائيل والقيادات السياسية والعسكرية واألمنية ،كام جاء يف مقدمة البحث الصادر يف كتاب من  177صفحة .
الباحث يورام ش��فايترس يكتب يف هذا البحث أن مصدر القلق اإلرسائييل يكمن يف زيادة نفوذ تنظيم القاعدة
يف املنطق��ة ،ويقول« :بعد أن كان تنظيم القاعدة قد تع��رض ألضخم هجمة عداء وأكرب تحالف معاد لإلرهاب
يف الع��امل ،يض��م الغرب والعرب وغريهم ،وجد هذا التنظيم يف الربي��ع العريب فرصة إلقامة قواعد انطالق له يف
الدول التي انهارت فيها األنظمة القدمية .وقد استفاد هذا التنظيم من قلة خربة األنظمة الجديدة ،كام استفاد
من نشوء فراغ يف تلك الدول ،خصوصاً سورية واليمن وسيناء املرصية ،واستفاد ،أيضاً من بروز قوة السلفيني يف
مرص ،وتأثري ذلك عىل الحركات اإلسالمية األصولية ،فسارع إىل ملء الفراغ بكل قوته» .ويرى شفايترس أن نشاط
القاعدة أخذ يقرتب من الحدود اإلرسائيلية ،ما يجعله يرى يف األمر جانبا س��لبيا بالنس��بة إلرسائيل ،ولكنه يرى
يف الوق��ت ذات��ه أن هناك جانبا ايجابيا بدأ يظهر يف هذا التطور .ففي س��ورية تقف القاعدة ضد النظام ،وهذا
يدخلها يف صدام عنيف مع ايران وحزب الله اللبناين .ويف مرص وليبيا واليمن ،يؤدي انفالت تنظيم القاعدة إىل
صدام بينه وبني األنظمة التي يحكمها اإلخوان املسلمون ،ألن هذا االنفالت يهدد االستقرار لدى هذه األنظمة .
ويرى باحث آخر هو شلومو بروم أن عىل ارسائيل أن تنظر بعمق إىل التحوالت يف العامل العريب ألن فيها مكاسب
كبرية لها يف عدة مواقع .ورضب مثال عىل ذلك ما يحدث يف سورية ،حيث أن انهيار النظام هناك سيشكل رضبة
كبرية إليران وحزب الله .ويويص بروم الحكومة اإلرسائيلية بتصفية خالفاتها مع تركيا بأي مثن ويف أرسع وقت،
ألن انهيار سورية سيعزز مكانة تركيا اإلقليمية والعاملية ،وارسائيل ستكون بحاجة إليها أكرث من أي وقت مىض .
ويتناول الباحث عوديد عريان مس��ألة الربيع العريب من باب تأثريه عىل األردن ،فيحذّر مام يرس��مه اليمني
االرسائييل املتطرف يف هذا الشأن ،فيقول إن اليمني ينتظر أن يجتاح الربيع العريب اململكة األردنية فيسقط
النظام هناك وتقوم مكانه دولة متثل األكرثية السكانية فيها .ومبا أن الفلسطينيني ميثلون أكرثية ،فإن األردن
س��يصبح دولة فلس��طينية .وبهذه الطريقة ،يتوقف ،كام يرى هؤالء ،النضال الفلسطيني يف القدس والضفة
الغربية إلقامة دولة ،باعتبار أن األردن هو الدولة الفلسطينية ،وتتخلص ارسائيل من املوضوع .ويقرتح عريان
من جانبه عىل الحكومة اإلرسائيلية أن تتقدم مبس��اعدة األردن عىل منع هذا التطور ،ألن إرسائيل س��تتحول
فيه إىل دولة تعيش فيها أكرثية فلسطينية .
وتكتب الباحثة عنات كورتش عن الش��كل املتوقع للربيع الع��ريب يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،فتقول إن
الس��لطة الفلسطينية منعت املظاهرات يف الضفة ،وسلطة «حامس» بطش��ت باملظاهرات يف القطاع .لكن
ه��ذا ال يعني أن الربيع الفلس��طيني قد دفن .والفلس��طينيون اليوم كام تراهم كورت��ش ،يضعون يف رأس
اهتاممهم قضية الوحدة واملصالحة ،وقد رفعوا لواءها يف املظاهرات األوىل وس�يرفعونها يف االنفجار القادم.
ولكن هذه املظاهرات  -تضيف كوتش – لن تبقى محصورة يف ش��وارع املدن الفلس��طينية ،وقد تصل إىل
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الحواجز العسكرية اإلرسائيلية ،وقد تتحول إىل رافعة لسيطرة «حامس» عىل السلطة .
ويكتب الباحث جايب سيبوين عن الربيع العريب والتحديات التي يضعها أمام ارسائيل من الناحية األمنية والعسكرية
املبارشة ،والتي تجعل الجيش اإلرسائييل مضطرا ً إىل مجابهتها ،فيقول إن الوضع يف س��يناء املرصية يش��كل تهديدا
أمنيا إلرسائيل ،ألن التنظيامت املس��لحة منترشة فيها بقوة ،ولن يكون رضبا من املبالغة القول إنها هي املس��يطرة.
بنت جدارا متينا يخفف من العمليات داخل ارسائيل ،فهذا الجدار لن مينع العمليات الحربية عن
ومع أن ارسائيل ْ
ارسائيل بواسطة الصواريخ أو األلغام الجانبية أو غريها من املتفجرات .وقد تضطر ارسائيل إىل دخول سيناء ملطاردة
مس��لحني يهددون أمنها ،عىل الرغم مام يس��ببه ذلك من صدام مع القاهرة .والتحدي الثاين ،حسب سيبوين ،هو يف
األردن ،حيث «الوضع اآلن جيد أمنيا ،ولكن أحدا ال يس��تطيع ضامن أن يس��تمر الوضع كام هو اليوم ،وال يعرف ما
يخبئه املستقبل ،وكيف ومتى يتغري الوضع وتصبح معاهدة السالم (اإلرسائيلية األردنية) يف خطر ،والتحدي الثالث
قائم يف قطاع غزة ،حيث تسعى «حامس» إىل اشعال النريان مع ارسائيل حتى تخفف من الضغوط الجامهريية ضد
سلطتها .ويرى سيبوين يف الجوالن السوري املحتل وضعا شبيها بوضع سيناء ويع ُّدہ التحدي الرابع .ثم يتحدث عن
التح��دي الخامس للجي��ش االرسائييل من الربيع العريب ،فيقول إنه يف الضفة الغربية .فهناك خطر صدام مبارش مع
الناس ،خصوصا أن الرئيس محمود عباس يروج ،يف السنوات األخرية ،النتفاضة سلمية ضد ارسائيل .
وبعد أبحاث طويلة يف تلك العناوين ،يخلص الباحث مارك هيلر ،إىل أن الرد اإلرسائييل الرسمي املتوتر إزاء
الربيع العريب والقلق الذي أبدته الحكومة ورئيسها ووزراؤه مل يأتيا من فراغ .ويقول« :لقد بات القادة عندنا
يشتاقون لحكم حسني مبارك وزمالئه ،مع أن مبارك مل يكن عاشقا للصهيونية .فهو كان قد سمح باالنفالت
ضد ارسائيل والواليات املتحدة األمريكية يف الصحافة املرصية طيلة سنوات قبل االنقالب عليه .ويرى هيلر
أنهم يف ارسائيل قد اشتاقوا إىل مبارك
« ألنه كان شديد املحافظة عىل معاهدة السالم مع ارسائيل ،وكافح اإلرهاب ،وحارب اإلخوان املسلمني .وقد
زاد القلق يف ارسائيل من سيطرة اإلخوان املسلمني عىل الحكم باالنتخابات الدميقراطية» .لكن هيلر اقرتح أن
ت��رى ارسائيل جوانب أخرى يف الربيع العريب« ،فهو مل يقترص عىل األنظمة املتحالفة مع أمريكا والغرب ،بل
يجتاح س��ورية وليبيا واليمن ورمبا ايران ،ويهدد حكم «حامس» يف قطاع غزة .واإلخوان املسلمون يفاجئون
العامل بسياسة براجامتية تقرتب من الغرب وتقيم معه أوارص تعاون« ،مام يعني أن الربيع العريب ال يشكل
خط��را عىل ارسائيل بال�ضرورة .بل قد يكون مفيدا إلرسائيل عىل املدى البعي��د» .ويقول هيلر إن ارسائيل
تستطيع التأثري عىل مجريات الربيع العريب من خالل تقوية الدعم لألردن ،وتحسني عالقاتها مع تركيا ،وإدارة
مفاوضات جادة مع الفلس��طينيني تسفر عن اتفاق س�لام .ويلخص هيلر هذه األبحاث بالتوصية أن تجري
الحكومة االرسائيلية دراسة اسرتاتيجية جديدة حول الربيع العريب ،بروح الرد اإليجايب عليه واملبادرات التي
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تؤثر عىل مساره املستقبيل ،مبا يخدم مصالح ارسائيل والكف عن التفوه ضده والتحريض عليه .
وهن��اك من يذه��ب أكرث من هؤالء الخرباء ،فيقول إن الربيع العريب يوف��ر فرصة ذهبية إلرسائيل يك تصبح
جزءا من هذه املنطقة العربية ،رشط أن تبدي استعدادا للتجاوب مع املطلب العريب باالنسحاب من األرايض
املحتلة يف العام  .1967ويكتب د .ايهود عريان يف مجلة «ميتافيم» الصادرة عن املعهد اإلرسائييل للسياس��ة
الخارجية اإلقليمية« :العامل العريب مير اآلن يف موجة أخرى من عدم االس��تقرار يف أنظمة الحكم .حتى اآلن
يرتكز عدم االس��تقرار يف س��قوط األنظمة العس��كرية الثورية التي تسمى جمهولكية فاس��دة ،كون قادتها
يعتربونها جمهوريات ولكنها تترصف كماملك حيث يهرم رؤساؤها ثم يورثون الحكم ألوالدهم .وعىل الرغم
من أن عدم اليقني هذا يولد أخطارا ممكنة إلرسائيل ،إال أن األوضاع الجديدة تخلق الفرص أيضا .وأهم هذه
الفرص هي التوصل إىل اتفاقيات سالم عىل أساس انهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض العربية .صحيح أن هذه
الفرص متعلقة بالتطورات اإلقليمية برمتها ،ولكنها تتعلق أيضا بكيفية تعامل ارسائيل معها» .

الخالص��ة
إن أصوات��اً عديدة جدا يف ارسائيل تخالف رأي الحكومة ورئيس��ها وق��ادة اليمني حول الربيع العريب .وهذه
تكف ارسائيل عن موقفها الس��لبي من ه��ذا الربيع ،وتبادر إىل عمل يشء ازاءه ،حتى
األصوات تطالب بأن َّ
ال تضيع هذه الفرصة هباء .ومن هذه األصوات ش��معون بريس ،وعاموس يدلني ،وقيادات عسكرية وأمنية،
وأحزاب اليسار واللربالية ،والعديد من الباحثني واملتخصصني .إال أن آراء السواد األعظم يف ارسائيل قريب من
الرأي املعلن للحكومة .وما زالت األكرثية تشكك فيام يجري يف العامل العريب ،وترى فيه ظالل أشباح مخيفة.
ونتنياهو يستغل ذلك بشكل كبري ،ليك يتهرب من مستلزمات تسوية الرصاع ويربر مامرساته إلفشالها .وإذا
كان��ت املفاوضات مخزونة يف ثالجة حاليا ،فإن نتنياه��و يريد نقلها إىل «الفريزر» لتتجمد متاما .وإذا كانت
ري��اح الربيع العريب ،بالرغم مام اعتورها من اخفاقات وتراجعات ورصاعات وس��فك دماء ،قد حملت آماال
عريضة للش��عوب العربية ،يك تنتقل إىل عهد جديد مرشق نحو الدميقراطية والحرية والتقدم ،فإن نتنياهو
يعترب هذا الربيع خطرا عىل مكانة ارسائيل يف الغرب ،وال يرتدد يف محاربته ،سياسيا واسرتاتيجيا.
ال يري��د نتنياهو أن تكون يف املنطقة دولة أخرى س��وى ارسائيل مت��ارس الدميقراطية أو الحرية أو االزدهار
االقتصادي ،مع العلم بأن هذه القيم تراجعت يف ارسائيل تحت قيادته ،حيث تم سن  22قانونا عنرصيا ضد
ِ
املواطنني العرب فيها ،تعترب كلها تراجعا إىل الوراء يف النهج الدميقراطي .وال يريد أن يرى دوال عربية تحظى
بدع��م أمرييك ،إذا كان��ت مختلفة عن ارسائيل يف برامجها ومفاهيمها .ولكن األخطر من هذا ،هو أن رئيس
حكومة ارسائيل يخىش أن تدفع ارسائيل تحت قيادته مثن التطورات الجديدة ،ويخىش تحديدا من أن يضطر
إىل خوض مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيني عىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة الغربية وقطاع
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غزة تكون عاصمتها القدس ،فينسف بذلك مرشوعه االستيطاين؛ ويخىش أن يضطر إىل الدخول يف مفاوضات
مع سورية ما بعد األسد ،التي يكون فيها نظام مقرب من الغرب يطالب الغرب بضامن االنسحاب اإلرسائييل
من الجوالن ،حتى يكون حكم ثورة وطنية فعال وليس حكام مواليا للغرب.

املراجع:

( )1بروتوكوالت الكنيست لشهر شباط/فرباير  ،2011يوم
( )2املرجع السابق
( )3بروتوكوالت الكنيست  ،مصدر سبق ذكره.
( )4املصدر ذاته.
( )5املصدر ذاته.
( )6املصدر ذاته.
( )7هآرتس ،تل ابيب.2011/12/16 ،
( )8املصدر ذاته.
( )9بروتوكوالت الكنيست ،مصدر سبق ذكره ،يوم .2011/11/23
( )10ارسائيل هيوم ،تل أبيب.2011/11/24،
( )11بروتوكوالت الكنيست ،مصدر سبق ذكره ،يوم .2001/12/17
( )12هآرتس ،تل أبيب.2011/11/17 ،
( )13املصدر ذاته.2012/9/16 ،
( )14املصدر ذاته.
( )15املصدر ذاته.
( )16املصدر ذاته.
( )17املصدر ذاته.
( )18الرشق األوسط ،لندن.2011/11/30 ،
( )19املصدر ذاته.
( )20مرتيب ،تل أبيب.2012/1/20 ،
( )21يدعوت أحرنوت،تل أبيب.2012/10/17 ،
( )22املصدر ذاته.
( )23املصدر ذاته.
( )24املصدر ذاته.
( )25سنة عىل الربيع العريب ،تل أبيب :جامعة تل أبيب -معهد األمن القومي ،آذار/مارس .2011
( )26املصدر ذاته.
( )27املصدر ذاته.
( )28املصدر ذاته.
( )29املصدر ذاته.
( )30املصدر ذاته.
( )31املصدر ذاته.
( )32ايهود عريان ،ميتافيم ،ترشين األول/اكتوبر .2011
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