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 يف ذكراه الحادية عشر قراءة إسرائيلية للربيع العربي  
 د. عدنان أبو عامر 

، ما زالت املنظومة األمنية اإلسرائيلية تبدي انشغاال  2011مع مرور أحد عشر عاما على اندالع الثورات العربية في  

باملشاركين فيها، بإعداد تقييمات متالحقة لها، سواء ما تعلق بأسبابها، أم بعواملها، أم بحيثياتها، أم بيومياتها، أم  

وأخيرا نجاح بعضها، وإخفاق بعضها اآلخر، من خالل عدد من مراكز األبحاث اإلسرائيلية املرتبطة بأجهزة األمن  

 والجيش.

 السمات العامة 
بداياتها   في  األقل  العربية، على  للثورات  الخبراء اإلسرائيليين سمات عديدة  الصادرة عن  البحثية  األوراق  الحظت 

، قبيل ما حل بها من إجهاض وانقالب عليها، لم تكن األصابع اإلسرائيلية 2011مثل هذه األيام من عام  األولى في  

 بعيدة عنها، ويمكن رصد أهم السمات التي رصدتها األوساط اإلسرائيلية للثورات العربية على النحو التالي: 

 خصية حضورها قوي تقودها.  الثورات العربية بدون قيادة، ويصعب ذكر أسماء لقادتها، وال توجد ش .1

صبغ الثورة العربية   .2
ُ
نشبت الثورات العربية بغير أيديولوجية منظمة، ومنذ أن جاء اإلخوان املسلمون بدأت ت

أن كل دولة عربية عبارة عن فسيفساء طائفية  بصبغة عقائدية تتمثل بـ"اإلسالم السياس ي"، على الرغم من  

 ودينية واجتماعية واقتصادية مختلفة، مع تراث سياس ي وتاريخي خاص. 

الشرق   .3 يشهد  إيقافها، حيث  يمكن  ال  تستعملها  التي  الجماهير  ألن  االجتماعية،  الشبكات  قوة  إدراك  أهمية 

 لشبكات اجتماعية أقوى من "فيس
ً
بوك والجزيرة"، فاملساجد التي يزورها العرب    األوسط والدول العربية تناميا

حاجات   تدعم  التي  املسلمين  لإلخوان  والدعوة  واملساعدة  والتربية  الرفاه  وجمعيات  اليوم،  في  مرات  خمس 

السكان الفقراء، حسمت األمر في انتخابات بعض الدول التي شهدت الثورات في بداياتها األولى، قبيل إجهاضها  

 ة. بفعل الثورات املضاد

مفردات:  تكرار  في  معظمها  وتركزت  العربي،  الربيع  أحداث  على  اإلسرائيليون  أطلقها  التي  األوصاف  تعددت  وقد 

"الزلزال، والعاصفة، والبركان، والهزات"، ألنها هددت بإسقاط األنظمة التي صمدت على مدى عقود من الزمن، 
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األ على  بأكملها،  املنطقة  استقرار  تهديد  في  بالفعل  على وتسببت  دأبت  التي  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة  من  قل 

 التحريض ضد الثورات منذ لحظاتها األولى.

ولئن بدأت االضطرابات في العالم العربي باسم الحداثة والعلمانية والديموقراطية، لكنها سرعان ما تصاعدت إلى 

ر في املنطقة وبشكل متزايد، وأدت  انتفاضات واسعة النطاق، ومن ثم ثورات وحركات مقاومة تواصل زعزعة االستقرا

 في نهاية األمر إلى تمكين األنظمة اإلسالمية، قبل أن يتم االنقالب عليهم، داخليا وخارجيا.

ومع مرور الوقت، واتساع رقعة الثورات العربية، توفر شبه إجماع في أوساط النخب األمنية والسياسية اإلسرائيلية 

ل نقطة  
ّ
 في العقيدة األمنية لـ"إسرائيل"، ألنه يمتلك مقومات  بأّن "الربيع العربي" يمث

ً
تحول استراتيجية تتطلب تغييرا

نه من شّق طريقه، و"تهدم املعبد اإلسرائيلي على رؤوس أصحابه".  ِّ
ّ
 موضوعية تمك

األمنية  العقول  وأحد  األسبق،  اإلسرائيلي  القومي  األمن  أبحاث  معهد  رئيس  آيالند  غيورا  االحتياط  جنرال  لكن 

 من دوائر صنع القرار في تل أبيب، أصدر تحذيرات متتالية من أن الثورات العربية، ولئن لم اإل 
ً
سرائيلية األكثر قربا

 في صورة املشهد اإلقليمي في املنطقة، على صعيد عدم حصول تغييرات جوهرية على العالقات  
ً
 كبيرا

ً
تحدث انقالبا

رغم من التغيير التكتيكي املتمثل في اتساع عمليات تهريب السالح الثنائية السياسية واالقتصادية مع "إسرائيل"، بال

اإلسرائيلي،  الجوار  دول  إلى  الثورات  هذه  امتداد  تبعات  من  تمثل  الحقيقية،  لكن خطورتها  املعادية،  والعمليات 

الصرا طبيعة  وتغير  للحكم،  الفلسطينية  األغلبية  ستدفع  هناك  ديموقراطية  ثورة  ألن  األردن،  في   
ً
ع خصوصا

 اإلسرائيلي الفلسطيني، مع مقترحات جديدة لتسويته.

الحركات   سيطرة  بفعل  العربية  بالثورات   
ً
سلبا تأثرهم  بشأن  مخاوفهم  اإلسرائيليون  يخفِّ  لم  نفسه،  الوقت  في 

 بين الفعاليات السياسية املشاركة في عملية التحول، كما أن ما يجري في الع
ً
الم اإلسالمية عليها، كونها األكثر تنظيما

العربي يبعد احتماالت التسوية بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، التي أضاعت، وما تزال، سلسلة فرص إلنهاء الصراع 

في العقود األخيرة، وهنا يمكن وضع اليد على القواسم املشتركة لالنقالبات التي أجهضت الثورات العربية، وحالة 

، والحديث عن صفقة 2020حديدا منذ انطالق موجة التطبيع في  الدفء التي طرأت على عالقاتها مع "إسرائيل"، وت

 القرن في عهد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب. 
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وأطلق الخبراء األمنيون اإلسرائيليون العنان لوصف ما يجري من حراك في املنطقة العربية بأنه "تسونامي" عربي 

  وضع "إسرائيل" في بيئة غير مستقرة، ودعوا ملراقبة  
ً
الوضع بأعين واعية، وتجهيز القوات والترتيبات األمنية تحسبا

 لقول املستشرق اإلسرائيلي يوس ي فيرتر
ً
 . لخرق املعاهدات، أو لحدوث تغيير في السلطة في الجانب العربي، وفقا

في املنطقة   ولم يتوان نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق سيلفان شالوم عن القول إن "الثورات العربية القائمة 

العربية بمنزلة كارثة على "إسرائيل"، السيما بعد تنحي قادة كبار موالين لها مثل مبارك وزين العابدين، وقد أتى الربيع  

العربي بقيادة عكس ذلك"، مع العلم أن التغيرات التي أتت بها الثورات املضادة ربما تدفع كثيرا من املواطنين العرب  

الداخلي والخارجي الذي  للترحم على بعض قادتهم   الثورات األخيرة، بسبب سوء األداء السياس ي  الذين أودت بهم 

 انتهجه خلفاؤهم من القادة الجدد. 

 التأثير ىلع "إسرائيل":
حاول اإلسرائيليون تحديد بعض االتجاهات العريضة لتأثيرات الثورات العربية في املستقبل املنظور على مستقبل 

 فاف عليها، يمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين:"إسرائيل"، قبيل االلت

في  .1 الغرب  مع  املتحالفة  الدول  األوسط، وضعف  الشرق  في  املتحدة  الواليات  نفوذ  تراجع  األولى:  النقطة 

 عن تضاؤل قوة العرب لصالح سواهم، خاصة تركيا وإيران. 
ً
 املنطقة، فضال

 "إسرائيل"، وتجلت في:   ال تعدُّ وال تحص ى لـالنقطة الثانية: املشهد اإلقليمي الجديد حمل معه مخاطر   .2

 مزيد من عدم اليقين حول سلوك قادة الدول املجاورة تجاهها، وانشغالهم بتطورات بلدانهم الداخلية. .أ

زيادة األنشطة املعادية في الجبهات املحيطة: شماال مع لبنان وسوريا، جنوبا مع غزة واليمن، شرقا مع إيران   .ب

 والعراق. 

 .2021-2012الردع اإلسرائيلية، السيما بالنظر لنتائج العدوانات األخيرة على غزة بين عامي انخفاض قوة  .ج

واملغرب   .د الخليج  التطبيع األخيرة مع دول  اإلقليمية، والعمل على تجاوزها عبر إطالق موجة  العزلة  تنامي 

 والسودان.  
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املتصاعدة في شرق البحر املتوسط، خاصة مع تزايد النفوذ التركي في ليبيا، ووصول إيران إلى التهديدات   .ه

 شواطئ املتوسط في سوريا.

استمرار التحدي النووي اإليراني، وتوجه إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن الستئناف إنجاز اتفاق نووي   .و

 جديد. 

فقد مثلت ضائقة استراتيجية لـ"إسرائيل"، قد تؤدي لتداعيات  وفي الشق السياس ي من تأثيرات الثورات العربية،  

 سياسية خطيرة تؤثر في الواقع اإلسرائيلي بشكل مباشر، ومنها: 

ازدياد عزلة "إسرائيل" في املنطقة، بعد أْن خسرت حليفها األهم بانهيار حكم مبارك، رغم جهودها لتعويض   .1

 خسارته. 

الديم .2 بين القوى  نتائج الصراع  في مرحلة ما بعد  القلق من  العربية  وقراطية واإلسالمية على قيادة الدول 

الثورات، وقد أبدت تل أبيب تخوفها من حسم هذا الصراع لصالح سيطرة اإلسالميين على الحكم، مما  

 دفعها للتدخل، ولو عن بعد، لترجيح كفة فريق على آخر، وفق املصالح اإلسرائيلية. 

مصر إبان عهد مبارك باعتباره "أحد أكبر أصدقاء "إسرائيل"، وخسارة  فقدان الدور اإلقليمي الذي لعبته   .3

التوازنات الدقيقة التي قادها في منطقة الشرق األوسط، وصبت في النهاية ملصلحة "إسرائيل"، حسب رأي  

إليعازر  بن  بنيامين  األسبق  األمن  اإلطاحة  ،  وزير  بعد  استعادة مصر  على  حرصها  "إسرائيل"  إظهار  رغم 

الراحل محمد مرس ي لدورها السياس ي اإلقليمي، بما ينسجم مع التوجهات اإلسرائيلية واألمريكية    بالرئيس

 بعد حرب غزة األخيرة  
ً
، والدفع األمريكي اإلسرائيلي لعودة مصر لقيادة  2021في املنطقة، وهو ما اتضح جليا

 امللف الفلسطيني على حساب الدور القطري بالذات. 

ك فيه السياسة األمريكية واإلسرائيلية في املنطقة، مع توقعات بنشوء حكومات  تضييق الهامش الذي تتحر  .4

 مختلفة في بعض الدول العربية، يكون للرأي العام الشعبي دور أكبر بتشكيل سياساتها.
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الخوف من التحول التدريجي ملصر، لتصبح دولة إقليمية قوية على الطراز التركي، مما يضع "إسرائيل" في  .5

 ر إقليمي يضم: إيران وتركيا ومصر.مواجهة محو 

بالنسبة   .6 الديموقراطية  من  أهم  وهو  العربية،  املنطقة  في  االستقرار  عدم  حالة  استمرار  من  القلق 

 لـ"إسرائيل". 

الخوف من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، على غرار االنتفاضتين األولى والثانية، في الضفة الغربية وداخل   .7

زخم جديد من الثورات العربية، ومواكبة إعالمية كبيرة توفرها فضائيات لم  الخط األخضر، مع اكتساب  

 تتواجد إّبان االنتفاضة األولى. 

 وفي ضوء التطورات املتالحقة للثورات العربية، وضعت التحديات األساسية أمام "إسرائيل" في مستويين:

ديموقراطي معتدل، فإن الوضع    املستوى األول: يتعلق بوضع مصر مباشرة، ألنه إذا قام في مصر نظام  .1

الجديد يضع "إسرائيل" في مواجهة مشاكل صعبة، وأبسط طريقة للتعبير عن ذلك هو استبدال اليقين  

 بالشك، أو بعدم اليقين.

املستوى الثاني: يتعلق بالنتائج العامة على مستوى الشرق األوسط، والخشية من تقويض االنتفاضات   .2

في   االستقرار  لحالة  ويقّدم  الشعبية  الفلسطينية،  والسلطة  كاألردن  "إسرائيل"  تعادي  ال  التي  الدول 

أنصار هذه الرؤية نظرة متشائمة ليس فيها بصيص من األمل، خاصة في ضوء األزمات االقتصادية التي  

 .
ً
 تعصف بهما معا

 املشكلة االستراتيجية
ي أنها وضعتها أمام ضائقة استراتيجية بعد أْن تمثلت املشكلة االستراتيجية لـ"إسرائيل" عقب هذه الثورات العربية ف

صارت بدون أصدقاء في الشرق األوسط، فقد سقط حكم مبارك، وانهار التحالف مع تركيا، وتعاظمت العزلة في 

، كل ذلك سيجبر "إسرائيل" 2021املنطقة، وبدا ضعف أمريكا ظاهرا، السيما بعد االنسحاب من أفغانستان أواخر  

 دد.للبحث عن حلفاء ج
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وقد أشار الباحث الديبلوماس ي اإلسرائيلي إيتمار الفين أن التحوالت الجارية في حينه لدى اندالع الثورات العربية 

 من التأهب التكتيكي واالستراتيجي على صعد مختلفة، وربما تكون اإلشارة األقوى  
ً
 كبيرا

ً
تطلبت من "إسرائيل" قدرا

الرئيس اإلسرائيلي األسبق شمعون بيريز عن تشاؤمه من الوضع الدولي على مأزقها من الثورات العربية ما أعلنه  

التي يشهدها العالم العربي، ألن قوى إسالمية متطرفة في  لـ"إسرائيل"، فال أحد يعلم كيف ستنتهي االحتجاجات 

 مصر وتونس صعدت للحكم، وعززت قوتها. 

اإلسرائيليين تحليالت  في  السائد  االتجاه  إن  تقّدم،  مما  البيئة   يتضح  بتغيير  تنذر  العربية  الثورات  أن  على  شّدد 

االستراتيجية لـ"إسرائيل"، مما يوجب عليها اإلقالع عن األحكام السابقة، حين كان الفكر السياس ي اإلسرائيلي أسير  

  صورة رسمها للحراكات الشعبية العربية السابقة، وقدرة األنظمة العربية في الغالب على كبحها، دون إدراك عمق 

 إلى اآلن.  1973التراكمات املتمثلة في التغيرات التي أصابت املجتمع العربي خالل الفترة من 

الثورات   تتعلمه "إسرائيل" من  أن  الذي يجب  الدرس  للوراء مهما حدث، ومهما  لكن  العودة  يمكن  أنه ال  العربية 

واجهت هذه الثورات من مصاعب، فالتجربة أثبتت أن الشعوب هي صاحبة القرار في النهاية، واملستقبل بيدها، ما  

السياسات   في  االستمرار   
ً
ممكنا يعد  فلم  جذري،  نحو  على  سياساتها  في  تغّير  بإحداث  ملزمة  "إسرائيل"  أن  يعني 

 قة، التي تقودها الحكومات األكثر أكثر يمينية، سواء عهد بنيامين نتنياهو أو خليفته نفتالي بينيت. الساب

، وبعد االنقالب الذي حصل 
ً
الجدير بالذكر أن هذا االتجاه كان في بداية الحراك العربي، لكن بعد مض ي عام تقريبا

ت األمن اإلسرائيلي يرون أن التغيير الحاصل ، حصل تغيير في هذا األمر، فأصبح رجاال 2013في مصر أواسط سنة  

 في سورية، لفي املشهد املحيط بالكيان يصب في صالحه،  
ً
كونه أسفر عن تحول بعض األنظمة العربية، خصوصا

 للكيان، إلى أنظمة مشغولة في ذاتها، ومللمة شتاتها. من أنظمة عربية تشكل في مكان 
ً
 ما تهديدا

 إذا وصل الجيش املصري في التعامل مع شعبه إلى ما  
ً
إن تراجع تهديد األنظمة العربية للكيان اإلسرائيلي، خصوصا

وعليه وصله الجيش السوري، يسقط من قائمة التهديدات الثالثة األهم فيها، وهي جيوش سوري ومصر والعراق،  

 فإن البيئة االستراتيجية للكيان تدفع أوساطه لوصفها بأنها أفضل مما كانت عليه قبل الحراك العربي.
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لقد أيقنت املنظومة األمنية اإلسرائيلية في وقت مبكر أن الشاب محمد بوعزيزي حرق نفسه في والية سيدي بوزيد 

 على أوضاعه االقتصادية، وإهانة شرطية  
ً
لكرامته بصفعه على وجهه ألنه تجرأ على املطالبة  التونسية احتجاجا

بحقوقه اإلنسانية، فأطلق صرخته الغاضبة، لتدّوي في العالم العربي، وتعّج الشوارع العربية باملتظاهرين الّساعين 

 لنْيل حقوقهم ومطالبهم. 

 ليغادر الحكم، وحاكى شباب اليمن تجربة مي  18فيما لم تمهل مصر حاكمها أكثر من  
ً
دان التحرير، وأذهلوا يوما

 شباط/ فبراير، إلقامة نظام بديل عن القذافي.  17العالم بمدى تحّضرهم وسلمية ثورتهم، وفي ليبيا انطلق الثوار، في  

أما في سورية، فقد انطلقت االحتجاجات من مدينة درعا التي تعاني من التهميش، ومن أكثر املناطق املصّدرة للعمالة 

 على اعتقال شباب وأطفال في سّن التعليم األساس ي ما دون    من سورية إلى الخارج،
ً
 15وانطلقت االحتجاجات ردا

، وعدم تجاوب الجهات الرسمية مع األهالي في اإلفراج عنهم.
ً
 عاما

 أصاب االستخبارات اإلسرائيلية في تعاملها مع الواقع العربي املستجد، وتوصيفها  
ً
 أن هناك ارتباكا

ً
لقد بات واضحا

يُرْق لها تسمية ما يجري في املنطقة العربية بـ"الربيع"، وتفضيلها لتسمية "الهزة"، وبعد سقوط ثالثة أنظمة  له، ولم

السويس   يجتاز قناة  "الدومينو" قد  فأثر  أنظمة أخرى،  إفريقيا: تونس، ومصر، وليبيا، توقعت سقوط  في  حكم 

غيير األسرع يحدث في اليمن، حيث أجبر الرئيس  للضفة األخرى من الشرق األوسط، نحو الداخل اآلسيوي، وإن الت

 صالح على التخلي عن الحكم، دون أن يسلم السلطة ألحد بشكل كامل. 

العرب، ودوائر   الزعماء  مواقف  تحليل  أجادوا  اإلسرائيلية مصاعب جديدة، فخبراؤها  االستخبارات  كما واجهت 

خلت الشعوب إلى املعادلة، بات الجمهور العربي القرار حولهم، وطبيعة تزودهم بأسلحة حديثة، ولكن منذ أن د

  
ً
كتلة جديدة، قوة تختلف عن الطابع الذي تدار به األمور في الشرق األوسط، مما تطلب من "إسرائيل" تواضعا

، فاالستخبارات العسكرية وغيرها من األجهزة لم تفلح في التكهن بالتوقيت الصائب للهزة الكبيرة. 
ً
 استخباريا

راكز البحث ودوائر صنع القرار اإلسرائيلي بمحاولة اإلجابة على سؤال مركزي مفاده: كيف يمكن وقد انشغلت م

لـ"إسرائيل" استغالل وتوظيف االضطرابات الشرق أوسطية الحالية، بما يتيح لها الفرصة من أجل تحسين ظروف  

 بعد أن رأت بأم العين كيف  
ً
أن الحشود الجماهيرية في تونس  سيطرتها على املشهد السياس ي في املنطقة؟ خصوصا
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ومصر سعت لإلطاحة بنظام الرئيسين: التونس ي زين العابدين، واملصري مبارك، واستطاعت أن تحقق ذلك، مما  

 أدى لتفش ي موجة اضطرابات في كافة أنحاء الشرق األوسط. 

 تواضع التقديرات
ذه األحداث لإلطاحة بخصومها املوجودين لقد بات املطلوب من "إسرائيل" السعي بأسرع ما يمكن لتوجيه حركة ه

 تتخلى عن العواصم القريبة منها، السيما القاهرة، بالسعي للسيطرة عليها بتعزيز  
ّ

في املنطقة، وفي الوقت نفسه أال

 على مصالحها فيها، والسعي لتوطيد قوة حلفاء  
ً
قوة حلفائها املوجودين، ودعم صعودهم، بحيث ال يؤثر التغيير سلبا

 الشرق أوسطيين املهددين بالسقوط. واشنطن 

 في "إسرائيل" أن عليها السعي لتعزيز موجة الفوض ى املتفشية في الشرق األوسط، 
ً
وأضحت التوصية األكثر انتشارا

بما   والخارجية،  الداخلية  وقدراتها  قوتها،   إلضعاف 
ً
دمشق، وصوال تستهدف  التي  االضطرابات  دعم  على  بالتركيز 

شة وضعيفة ال يكون بمقدورها سوى القبول بمشروع السالم اإلسرائيلي، والسعي لفرضه يؤدي لتحويلها عاصمة ه

 ملبدأ السالم بالقوة الذي يفرضه الطرف القوي، وهو "إسرائيل".
ً
 وفقا

وقد وضعت املحافل األمنية اإلسرائيلية خالصات لتقدير موقفها االستراتيجي من حالة الثورات العربية على النحو 

 التالي:

 عدام االستقرار، وتبني مواقف ودية أقل من "إسرائيل".ان .1

 إضعاف النفوذ اإليراني في سورية ولبنان، وتعزيز التحالف املناهض لها في الخليج العربي. .2

 إمكانية إيجاد حلول للنزاع الطويل مع سورية والفلسطينيين. .3

 أثير اإلقليمي لتركيا وإيران.انخفاض أهمية مصر وسورية، املنشغلتان بشؤونها الداخلية، وارتفاع الت  .4

 مع لبنان.  .5
ً
 الضغط على حزب هللا، كفيل بأن يسمح بالوصول لتسويات أمنية أكثر استقرارا

وقد انشغلت مراكز البحث اإلسرائيلية منذ اليوم األول النطالق الثورات العربية بدراسة التداعيات املحتملة على 

خفِّ خوفها من نجاح بع
ُ
ت التي لم  في بعض الدول، عبر مؤتمرات عقدتها لتوصيف "إسرائيل"،  ضها، واستمرارها 

 الثورات، بمشاركة واسعة لباحثين واستراتيجيين، وقادة عسكريين، وبعض صانعي القرار فيها. 
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األدبيات   في  تسمى  باتت  التي  التغييرية،  الثورات  هذه  على  أوصافها  تطلق  اإلسرائيلية  األمنية  األوساط  وشرعت 

 لعاموس يدلين العربية والغربي
ً
"، فيما اختارت "إسرائيل" لها مصطلح "الشتاء اإلسالمي"، ألنها وفقا

ً
 عربيا

ً
ة "ربيعا

 غير عنيف، 
ً
؛ وال تغييرا

ً
 أو علمانيا

ً
 ليبراليا

ً
رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق، لم تكن نموذجا

أوروبا، بل الحديث عن ظاهرة واضح أنها في الطريق ألن   "أثر الدومينو" السريع كما حدث في شرق  أدى مفعوله كـ

غير وجه الشرق األوسط كله.
ُ
 ت

 لقد تنقلت الرؤية األمنية اإلسرائيلية في تفسيراتها للثورات العربية بين املحاور التالية: 

القر  .1 وتسعينيات  ثمانينيات  سنوات  ففي  كثيرة،  سنين  منذ  موجودة  العربية  الثورات  قيام  شروط  ن  جميع 

العشرين، سيطرت نظم مستبدة في مناطق كثيرة في العالم: شرق أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية، ورأى العالم  

، وُسئل  
ً
 تقنيا

ً
 وتقدما

ً
 اقتصاديا

ً
تغييرات في دول شمولية كثيرة، وانتقاالت ألنظمة حكم أكثر ديموقراطية، ونموا

 عالم العربي ش يء مشابه لهذا؟هذا السؤال مرات كثيرة وهو: ملاذا لم َيجرِّ على ال

الثورات العربية بغير قيادة، مما صعب على أجهزة األمن اإلسرائيلية أن تذكر أسماء قادة ثوريين، وال توجد   .2

 شخصية ذات حضور قوي مثل لينين أو الخميني تقودها.

الثورات العربية في تونس وليبيا وسورية واليمن ومصر بغير أيديولوجية منظمة، ومنذ أن جاء اإلخوان  نشبت   .3

صبغ الثورة بصبغة عقائدية هي "اإلسالم السياس ي". 
ُ
 املسلمون بدأت ت

ة: وفي كل الدول التي اكتملت فيها الثورة، أو ما يزالون يتقاتلون فيها، يمتنعون عن ذكر مصدر السلطة السياسي 

الشعب أم القرآن والسّنة، واأليديولوجية التي ستقود التغيير االجتماعي، واملذهب االقتصادي الذي سُيخلص دول  

 الثورات العربية من أزماتها املزمنة: أهو اشتراكية، أم رأسمالية، أم النظام اإلسالمي.

 التغيير والثورات، وهما:والحظت األجهزة األمنية اإلسرائيلية مجموعتين من الدول لم تنضم ملوجة 

كاملغرب   .1 الوفيرة  املوارد  تملك هذه  الثورات، ومن ال  املمالك واإلمارات: فلديها نفط كثير وموارد مالية لوقف 

واألردن، عرفت كيف تواجه الهبات الشعبية بصورة أفضل، ويبدو أن التأليف بين شرعية أكبر عند الجمهور  
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للتوقعات أصح  وإدارة  معه،  أفضل  خارج  وخطاب  العربي  الربيع  أوقف  الوقت،  في  اإلصالحات  واستعمال   ،

 مجموعة بدا أنها معرضة لإلصابة بها أكثر من غيرها، من ناحية تاريخية. 

 أهلية وانقالبات في الحكم، وعدم استقرار  .2
ً
الدول "التي كانت هناك": التي عرفت في العشرين سنة األخيرة حروبا

ج الثمن  يعرفون  فمواطنوها  واملؤسسات، سياس ي،  الدولة  ضرب  التحتية،  البنى  هدم  املتبادل،  القتل   :
ً
يدا

اإلضرار باالقتصاد والنسيج االجتماعي، فالعراقيون والجزائريون واللبنانيون، ال يسارعون في العودة إلى عدم  

 اليقين وغياب األمن اللذان يميزان فترات التغيير والثورات.

على معارضة الثورات العربية، واعتبارها حاالت من الفوض ى، وانعدام األمن  وعلى الرغم من وجود إجماع إسرائيلي  

 الشخص ي، لكن قلة خرجوا عن هذا اإلجماع، ووضعوا ما رأوه إنجازات عربية، حددوها كما يلي: 

عن   .1 الحاكم  مسؤولية  ثبتت  ألنها  تحول،  نقطة  واعتبارها  مبارك،  محاكمة  خالل  من  الخوف:  حاجز  كسر 

سات التلفزيون، وطبق املساواة أمام القانون، ألن زعماء آخرين اختلف مصيرهم عن مبارك،  أعماله، أمام عد

 فالقذافي أعدم دون محاكمة، زين العابدين هرب من تونس، وعبد هللا صالح خرج من اليمن.

حصول ثورة إعالمية كبرى: إذ ظهرت صحف جديدة، تكتب وتنشر دون رقيب، ومدونات إلكترونية ومجموعات   .2

تراضية، وأخذت تنمو وتزدهر محطات تلفزة تجارية مقابل قنوات التلفزيون الرسمية املوالية للسلطة، وبثت  اف

تقارير وتحقيقات وبرامج حوارية جادة يشارك فيها متحدثون باسم املعسكرات املختلفة، وهناك حرية كبيرة  

 للتظاهر واالحتجاج، وحتى لسد الطرق والشوارع وخطوط سكك الحديد.

حكم بالسجن على وزراء لفترات طويلة: وازدادت الشكاوى من مواطنين بشأن الرشاوى واالعتقال التعسفي،  ال .3

عقود   منذ  القائمة  الطوارئ  حاالت  ألغيت  كما  ناجع،  وغير   
ً
بطيئا كان  وإن   ،

ً
واهتماما معالجة  بعضها  ويلقى 

بالرغم من استمرا السياسيين،  السجناء  وتّم اإلفراج عن غالبية  في كل املستويات  طويلة،  الواسع  الفساد  ر 

 واملراتب، ألنه لم يجرِّ تطهير جهاز الدولة البيروقراطي من العناصر الفاسدة. 
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، فقد شكلت الثورات العربية لـ
ً
"إسرائيل" ضائقة استراتيجية في الشرق األوسط، وهذا املوقف يعكس حال   أخيرا

ني إيتمار إيخنر، وانعكست في عالقات "إسرائيل" املعقدة القلق الذي تعيشه، وهذه ضائقة تحدث عنها الخبير األم

 مع جميع الدول: 

الشرق  .أ الكارثة،    ؛من  السياس ي، وحذر من  بالجمود  اتهمها  الذي  األردني  النظام  مع  "إسرائيل"  توترت عالقة 

، حتى جاءت الحكومة الجديدة في  
ً
زخم   ، فاستعادت 2021ورفض اللقاء مع بنيامين نتنياهو، على األقل علنيا

 العالقة مع اململكة.

الشرق األوسط فقد   .ب في  املعتدل  املعسكر  أن  يعني  لبنان حكومة يسيطر عليها حزب هللا، ما  في  الشمال؛  في 

  .
ً
 وأساسيا

ً
 مهما

ً
 محورا

 أن يتلقى الشعب الفلسطيني شهية الخروج للشارع، وإسقاط   .ج
ً
في الضفة الغربية؛ الثورات العربية تطرح تخوفا

 بالسلطة الفلسطينية التي تتلقى دعما وإسنادا إسرائيليين ليسا خافيين على الفلسطينيين. املتمثل  نظامه

، فقد بقي الشرق األوسط مع إدارة أمريكية ضعيفة، تعطي االنطباع بأنها رفعت أيديها   .د
ً
إذا لم يكن هذا كافيا

دن، فقد اختلف التقييم  يعن املنطقة، خاصة عند الحديث عن فترة أوباما، وبعد مجيء إدارتي ترامب و با

 اإلسرائيلي لهما. 

 خالصة
 للشّك أن العقبات التي واجهتها "إسرائيل" بسبب الثورات  

ً
هناك الكثير من الشواهد التي تشير بما ال يدع مجاال

 في فهم الواقع  
ً
 شموليا

ً
 استخباريا

ً
العربية، لم تتعلق فقط بالناحية اللوجيستية، بل بصورة أساسية شكلت إخفاقا

ولذلك خشيت  ال السيناريوهات،  لكل  نفسها  جّهز 
ُ
ت لم  أنها  تشير  امليدانية  املعطيات  أن  الواضح  من  وبات  عربي، 

املنظومة األمنية اإلسرائيلية عقب الثورات العربية من اهتزاز في تحالفاتها املركزية في الشرق األوسط، بعد ضعف 

اجهة تحديات داخلية، في ضوء توصيف "إسرائيل" للربيع  األنظمة املحيطة بها أمام املجتمعات املدنية فيها، ومو 

 العربي بأنه فوض ى وانهيار عناوين سياسية في املنطقة. 
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