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تمهيد: 

مّثلــت الثــورات واالنتفاضــات العربيــة التــي انطلقــت أواخــر عــام ٢٠١٠ هــّزة ُكبــرى فــي المنطقــة العربيــة بمــا 
أحدثتــه مــن تغييــر فــي إرادة الشــعوب العربيــة التــي انتفضــت فــي أقطــار رئيســية لهــا ثقلهــا السياســي فــي اإلقليــم 
العربــي، وتعــد فاعــاًل مهًمــا فــي العالقــات الدوليــة فــي الشــرق األوســط، كانــت البدايــة مــن تونــس التــي أطلقــت الشــرارة 
األولــى فأســقطت نظــام »زيــن العابديــن بــن علــي«، ثــم انتقلــت ريــاح الثــورة إلــى مصــر فأســقطت نظــام »مبــارك«، 
ثــم اندفعــت إلــى ليبيــا وســوريا واليمــن، فــكان عــام ٢٠١١ هــو عــام الثــورات العربيــة ومــا تالهــا مــن إعــادة تشــكيل 
العالقــات العربيــة – العربيــة، وهــو مــا اســتتبع تأثيــًرا مضاعًفــا علــى العالقــات العربيــة اإلســرائيلية أيًضــا، وهــو 
موضــوع هــذه الدراســة التــي تركــز علــى هــذه العالقــاِت فــي أعقــاب الثــورات العربيــة، وتحــاول اســتقراء صــورة واضحــة 

لهذه العالقات.  

تقــوم الدراســة علــى فرضيــة مفادهــا أن االنتفاضــات العربيــة شــكَّلت تهديــًدا لألمــن القومــي اإلســرائيلي؛ لمــا 
يترتــب عليهــا مــن تداعيــات سياســية قــد ُتعيــد تشــكيل التــوازن اإلقليمــي بشــكٍل قــد يؤثــر علــى وضــع إســرائيل فــي 
المنطقــة العربيــة، حيــث كانــت الثــورات العربيــة فــي بدايتهــا ُقطريــة ال عالقــة لهــا بالشــأن الخارجــي، إال أنهــا قامــت 
ضــد نظــم سياســية تســتمد أســباب بقائهــا مــن دعــم الغــرب؛ لــذا ســرعان مــا ألقــت القضايــا الخارجيــة بظاللهــا علــى 
ــى إن بعــض  ســرائيل، حت ــات مــع الغــرب واإ ــا للعالق ــرة عــن رؤيته ــة الثائ ــر العربي ــرت الجماهي ــة وعبَّ الســاحة الثوري
الهتافــات فــي مياديــن الثــورات مثــل ميــدان التحريــر بمصــر كانــت موجهــة ضــد إســرائيل رغــم وجــود حالــة مــن الســالم 

سرائيل طيلة ثالثين عاًما١. الرسمي بين نظام »مبارك« واإ

وعبَّــرت الثــورُة المصريــُة عــن موقِفهــا مــن إســرائيَل فــي أول فرصــة بعــد إســقاط نظــام »مبــارك« بعــد أن قتلــت 
إســرائيُل جنــوًدا مصرييــَن علــى الحــدود فــي ســبتمبر ٢٠١١ إبــان حكــم المجلــس العســكري، فانتفــض الشــباب 
المصريــون ضمــن زخــم ثــورة ينايــر وشــاركت جمــوع كبيــرة فــي المظاهــرات التــي هاجمــت الســفارة اإلســرائيلية، ممــا 
اضطــر الســفير اإلســرائيلي لتــرك القاهــرة عائــًدا إلــى تــل أبيــب لحيــن توفيــر مــكان أكثــر أماًنــا للســفارة اإلســرائيلية فــي 

القاهرة.

ولــم تكــن الثــورة المصريــة حالــة فريــدة فــي تعبيرهــا عــن رفضهــا إلســرائيل، بــل عبَّــرت كذلــك الثــورُة الســوريُة  
فــي بداياتهــا عــن رفضهــا الحتــالل أرض الجــوالن الســورية، ورددت شــعارات فــي تونــس واليمــن وليبيــا متهمــة 

األنظمة الحاكمة بالعمالة للصهاينة.

1  مدحــت ماهــر: تحــوالت وضعيــة إســرائيل وصورتهــا فــي المنطقــة العربيــة – بيــن السياســة وصناعــة الصــورة، القاهــرة، مركــز الحضــارة 
للدراسات والبحوث، )https://bit.ly/2GcQeHt(، تاريخ النشر: 10 يناير 2018، تاريخ الدخول: 3 فبراير 2018. 



3 العالقات العربية اإلسرائيلية بعد الثورات العربية
األبعاد والمحددات

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

بــدا جليًّــا فهــم الشــعوب العربيــة الثائــرة أن طــول أمــد األنظمــة العربيــة الديكتاتوريــة مرتبــٌط بحجــم تأييدهــا أو 
تعاونهــا أو تهاونهــا مــع األفعــال اإلســرائيلية، ولــم يكــن هــذا قاصــًرا علــى الــدول التــي شــهدت انتفاضــاٍت وحــراًكا ثوريًّــا 

بل امتد هذا الفهم إلى كل الدول العربية التي ُتظهر ميال لغير العداوة مع إسرائيل.٢

لــذا يمكننــا القــول إن الثــورات العربيــة فــي ٢٠١١ كانــت نقطــة تحــول كبــرى فــي العالقــات العربيــة اإلســرائيلية، 
سواء من الجانب العربي في الدول التي شهدت الثورات أم من الجانب اإلسرائيلي نفسه. 

تحاول هذه الدراســة اإلجابة عن تســاؤل رئيســي حول المدى الذي وصلت إليه العالقات العربية اإلســرائيلية، 
لــى أّي مــدى يمكــن أن تســتمر فــي ظــل اســتقرار  وهــو مــا يتفــرع عنــه بعــض التســاؤالت عــن شــكل هــذه العالقــات واإ
األنظمــة العربيــة الحاليــة؟ ومــا الدافــع نحــو تطــور تلــك العالقــات فــي ظــل تأثيــرات التغييــر التــي أحدثتهــا الثــورات 

العربية وما تبعها من تقلبات؟

وذلك من خالل العناصر اآلتية:

الموقف اإلسرائيلي من الثورات العربية 	 

قمع الثورات العربية والدور اإلسرائيلي	 

الرؤى اإلسرائيلية واستراتيجيات المستقبل	 

الموقف اإلسرائيلي من الثورات العربية:

علينــا القــول إن الثــورات العربيــة كانــت مفاجئــة للدولــة الصهيونيــة، فلــم تتوقــع الدوائــُر اإلســرائيليُة فــي بدايــة 
األزمــة انــدالَع أيَّ تحــرٍك شــعبيٍّ خصوصــا فــي مصــر؛ بســبب قــوة النظــام المصــري الــذي أحكــم ســيطرته علــى كل 
شــيء طيلــة ثالثيــن عاًمــا، واعتبــر »أفيــف كوخافــي« رئيــس شــعبة االســتخبارات العســكرية فــي الجيــش اإلســرائيلي 
أن النظــام فــي مصــر قــوٌي ومتماســك، وأنــه وفــق تقاريــر االســتخبارات العســكرية »أمــان«، لديــه القــدرة علــى الثبــات 
ــة نقــل التليفزيــون  ــى للثــورة المصري ــام األول ــه3، وفــي األي ــل ل والبقــاء ال ســيما فــي ظــل عــدم وجــود أي نظــام بدي
اإلســرائيلي عــن »بنياميــن بــن إليعــازر« الجنــرال والسياســي اإلســرائيلي قولــه: »إن أي نظــام ســيحكم مصــر ســيحترم 
معاهــدة الســالم المصريــة اإلســرائيلية، والتــي بدورهــا تصــب فــي صالــح إســرائيل، إال فــي حالــة وصــول نظــام مدعــوم 
مــن حركــة اإلخــوان المســلمين«، ونقــل أيًضــا تأكيــد »عمــر ســليمان« رئيــس المخابــرات المصريــة آنــذاك أن »مبــارك« 

2 عبــد الفتــاح ماضــي: قــراءة فــي الفكــر االســتراتيجي الصهيونــي تجــاه الثــورات العربيــة، القاهــرة، مركــز الحضــارة للدراســات والبحــوث، 
)https://bit.ly/2G0n6nt(،  تاريخ النشر: 10 يناير 2018، تاريخ الدخول: 11 يناير 2018.

3  مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات، الموقــف اإلســرائيلي مــن ثــورة 25 ينايــر المصريــة، تقريــر معلومــات، بيــروت، العــدد 23، 
https://bit.ly/2CV8bHm( ،2012(، تاريخ الدخول: 3 مارس 2018.
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قــد جهَّــز الجيــش المصــري لهــذا الموقــف4، فضــاًل عــن أن إنهــاك الشــعوب العربيــة طيلــة عقــود بمشــاكل داخليــة جعــل 
من المستحيل القيام بأي حراك عدائي ضد النظم السلطوية التي حكمت بالحديد والنار طيلة سنوات. 

لــم تكــن إســرائيل تدعــم بحــاٍل مــن األحــوال حــدوث أي نــوع مــن التغييــر لألنظمــة التــي عاشــت طيلــة عقــود مــن 
الزمــن فــي معــزٍل عــن توجيــه أيــة ضربــة أمنيــة أو إحــداث أي نــوٍع مــن أنــواع القلــق ألمــن إســرائيل القومــي، لــذا 
اعتبــرت الثــورات العربيــة إســقاًطا للنظريــة اإٍلســرائيلية التــي زعمــت أن الوضــع السياســي فــي الشــرق األوســط مســتقر 

وغير ديناميكي، ويسير في اتجاه إحداث المشروع اإلسرائيلي التوسعي5.

 وقــد ناصبــت إســرائيل الثــورات العربيــة العــداء منــذ يومهــا األول بــل تعّمــدت وســائل اإلعــالم الرســمية 
اإلســرائيلية عــدم اســتخدام مصطلــح »الثــورة« واســتخدام مفــردات أخــرى مثــل: »اضطرابــات، مصادمــات، هبَّــة، 
غوغــاء«6، وبــدا واضًحــا منــذ األيــام األولــى للثــورات أن الموقــف اإلســرائيلي الرســمي وغيــر الرســمي عدائــيٌّ للثــورات 
العربيــة الطامحــة للديمقراطيــة منطلًقــا مــن ســرديتها القائلــة بــأن: »إســرائيل هــي الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة وســط 
مجموعــة مــن الديكتاتوريــات« والتــي ُيصــّرح بهــا قادتهــا الرســميون بشــكل دائــم؛ إذ تخشــى إســرائيل مــن تغيــر تلــك 
األنظمــة إلــى أنظمــة أخــرى منتخبــة ديمقراطيًّــا تتيــح مجــااًل للشــعوب للتعبيــر بحريــة عــن آرائهــا خصوصــا فيمــا يتعلــق 
بالسياســة الخارجيــة تجــاه إســرائيل، وبقــاء تلــك األنظمــة المســتبدة يضمــن بقــاء إســرائيل وتحــّول الصــراع مــن صــراع 

وجود إلى مجرد صراع حدود، وهو ما يتضمن جوهر المشروع اإلسرائيلي.7

ــات اجتماعيــة وسياســية  وبعــد أن صــارت الثــورات العربيــة أمــًرا واقًعــا حاولــت إســرائيل أن تعتبرهــا مجــرد هبَّ
واقتصاديــة ُتعنــى بالشــأن الداخلــي، مــع حرصهــا علــى عــدم ذكــر أن العــداء إلســرائيل ســبب مــن أســباب قيــام تلــك 
الثــورات أو أن الصــراع العربــي – اإلســرائيلي ســبٌب أساســي لهــا8، وتعاملــت إســرائيل بعــد ذلــك بواقعيــٍة شــديدٍة مــع 
األحــداث، وأبــدت مخاوفهــا مــن هــذه الثــورات وبخاصــة ثورتــي ســوريا ومصــر، فعلــى حــد تعبيــر »شــلومو أفنيــري« 
المديــر العــام الســابق للخارجيــة اإلســرائيلية الــذي يعتقــد أنــه رغــم تضــرر الغــرب مــن التحــول الثــوري فــي مصــر إال 

4  فلســطين أون اليــن، نائــب إســرائيلي: »فــوز مرســي مســمار أخيــر بنعــش الســام«، )https://bit.ly/2WvIUN6(، تاريــخ النشــر: 15 
يونيو 2012، تاريخ الدخول: 4 مارس 2018.

5 مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات، الموقــف اإلســرائيلي مــن األحــداث والتغيــرات فــي مصــر، ملــف معلومــات، بيــروت، العــدد 1، 
2012، ص https://bit.ly/2SkSva0( ،24(، تاريخ النشر: 3 أغسطس 2014، تاريخ الدخول: 4 مارس 2018. 

 ،)https://bit.ly/2DNGCBt( ،6  محمــد حســني: حكامنــا وأعدائنــا إيــد واحــدة .. ثــورة ينايــر فــي عيــون إســرائيلية، جريــدة االشــتراكي
تاريخ النشر: 17 يونيو 2011، تاريخ الدخول: 9 يناير 2018. 

7  عبد الفتاح ماضي: قراءة في الفكر االستراتيجي الصهيوني تجاه الثورات العربية، مرجع سابق. 

8  وليــد عبــد الحــي: إســرائيل .. حيــرة أمــام الثــورات العربيــة المعاصــرة، بيــروت، مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات، 27 نوفمبــر 
 .2011
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أن إســرائيل هــي المتضــرر األكبــر؛ بســبب وجــود احتماليــة تأثــر اتفــاق كامــب ديفيــد، »إذا كنــت تعيــش فــي أوروبــا 
وقــد تحولــت مصــر إلــى فوضــى؛ فهــذا ســيئ، أمــا هنــا ]فــي إســرائيل[ فليــس األمــر فقــط ســيئا جــًدا، بــل هــو تغييــر 
حيــاة، فقــد كان لدينــا ســالم مــع مصــر علــى مــدى ثالثيــن عاًمــا، أمــا اليــوم فــال نعــرف«، أضــف إلــى هــذا مــا صــرح 
ــا ألمــن إســرائيل  ــًدا صريًح ــل تهدي ــي مصــر تمث ــات ف ــأن االضطراب ــي أشــكنازي« ب ــه رئيــس األركان الســابق »غاب ب

ومصالحها9.

عــالوة علــى ذلــك صــرَّح »عامــوس جلعــاد« العســكري البــارز فــي دوائــر صنــع القــرار اإلســرائيلية ورئيــس 
القطــاع السياســي واألمنــي فــي وزارة الحــرب اإلســرائيلية إبــان الثــورة المصريــة، أن الثــورة المصريــة ستســبب تدهــوًرا 

كبيًرا في عملية السالم بين البلدين مع احتمالية اتخاذ نظام الحكم في مصر منحى أكثر تشدًدا١٠.

ــي  ــم الفعل ــة بوصفهــا »الحاك ــرات للمؤسســة العســكرية المصري ــه بعــض التحذي ــى توجي ــدى األمــر إل ــل وتع ب
لمصــر بعــد رحيــل مبــارك« حتــى تســليم الســلطة فــي يونيــو ٢٠١٢، وُتعــزى تلــك التحذيــرات إلــى رغبــة إســرائيل فــي 
ــذا توالــت تصريحــات علــى ألســنة غيــر الرســميين داخــل  ــان مــن تحــركات الجيــش األقــوى فــي المنطقــة؛ ل االطمئن
األوســاط اإلســرائيلية لمحاولــة اختبــار أيــة ردة فعــل جديــدة مــن الجيــش المصــري الــذي بقــي فــي حالــة ســلم تــام منــذ 
توقيــع اتفاقيــة الســالم فــي ١979 التــي قوضــت تحــركاِت الجيــش المصــري فــي ســيناء، إال أن المؤسســة العســكرية 
التزمــت الصمــت تجــاه االســتفزازات اإلســرائيلية ولــم تُبــِد موقًفــا إيجابيًّــا أو ســلبيًّا حتــى بعــد حادثــة قتــل الجنــود 
المصرييــن علــى الشــريط الحــدودي مــع إســرائيل، ويرجــع ذلــك لكــون المجلــس العســكري آنــذاك ســلطة انتقاليــة غيــر 
منتخــٍب وال يتمتــع ســوى بشــرعية )التكليــف والتوافــق المجتمعــي( فلــم يــرد االنــزالق فــي مشــكالت سياســية دون دعــم 

سياسي إقليمي ودولي خصوصا في وقت تقف فيه البالد على مشارف تسليم السلطة بعد ثورة شعبية.

لكــن وجهــة النظــر اإلســرائيلية كانــت مختلفــة حيــال هــذا األمــر، ويمكــن اســتقراؤها مــن خــالل تصريــح »رون 
بــن يشــاي« الخبيــر البــارز فــي شــئون الدفــاع أن الجيــش المصــري ال يريــد حرًبــا مــع إســرائيل، وعليــه أن يتعامــل 
مــع التوتــرات الخارجيــة خصوصــا فــي الســودان، كمــا يــدرك الجيــش المصــري أنــه فــي حــال المســاس بمعاهــدة الســالم 

فإنه يخاطر بحرمان نفسه من ١,3 مليار دوالر من المساعدات العسكرية األمريكية١١.

9  Yaakov katz, «ASHKENAZI: UNREST COULD CHANGE OUR SECURITY REALITY», The Jerusalem 
Post Published on: 1 February 2011, Accessed on: 3 February 2018, (https://bit.ly/2CWWobH).

https://bit.( إلســرائيل،  الرســمي  الموقــف  تعكــس  ال  واإلخــوان  مرســي  حــول  جلعــاد  عامــوس  تصريحــات  بــراك:  عــرب 48:   10
ly/2U4Orsk(، تاريخ النشر: 2 نوفمبر 2012، تاريخ الدخول: 6 فبراير 2018. 

CNN  11  بالعربيــة: رأي.. رون بــن يشــاى والسيســي وعمليــات الجيــش المصــري فــي ســيناء، )https://cnn.it/2GKqFPl(، تاريــخ 
النشر: 16 نوفمبر 2014، تاريخ الدخول: 3 مايو 2018. 
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خالصــة القــول، إن الموقــف اإلســرائيلي فــي بدايــة الثــورات العربيــة بــدا مرتجًفــا ومتخبًطــا، فتلــك الثــورات التــي 
لــم تكــن فــي الحســبان ســواء لــدى الدولــة الصهيونيــة أو األنظمــة العربيــة المتســلطة قــد أحدثــت هــّزًة كبيــرًة نجــم عنهــا 
ــر العــداء  انتقــاٌل مــن محاولــة اســتمالة الثــورات أو التقليــل مــن حّدتهــا إلــى التهديــد والوعيــد ومعاداتهــا، وقــد ُيفسَّ
اإلســرائيلي للثــورات بأنهــا جــاءت بمجهــوٍل لــم يكــن فــي الحســبان وربمــا يحــل محــّل الكنــز االســتراتيجي أو صخــرة 
االســتقرار فــي الشــرق األوســط، وهــو بالتأكيــد ال خبــرة لــه فــي إدارة المؤسســات الرســمية بعدمــا هيمنــت األنظمــة 
العربيــة القديمــة علــى الحكــم لعقــود جعلــت مــن الصعــب علــى أي فصيــل داخــل الــدول العربيــة أن يكــون بديــاًل جاهــًزا، 

ومن ثم دخلت تلك الفصائل في صراع عتيد مع األنظمة انتهى أخيًرا بالثورات العربية.

وقــد مثَّــل عــدُم وجــوِد بديــٍل تخبًطــا فــي الدوائــر اإلســرائيلية وصــل إلــى وضــع كل االحتمــاالت مــع األخــذ فــي 
االعتبــار خصوصيــة المجتمعــات العربيــة وثنائيــة )اإلســالميون أو العلمانيــون( كتياريــن تشــاركا فــي إشــعال الثــورة 
التــي لــم تحتكرهــا أيديولوجيــة بعينهــا، لكــن العــداء للتيــارات اإلســالمية بــدا واضًحــا؛ ألنــه أكثــر مــا يثيــر خوفهــا مــن 
نجــاح تلــك الثــورات وبخاصــة جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي تمثلهــا حركــة حمــاس فــي الداخــل الفلســطيني، والتــي 

ُتمثل غصة تقف في حلق توسعات األبارتيد الصهيونية١٢.

وكمــا هــو متوقــع صعــدت التيــاراُت اإلســالميُة فــي أول انتخابــاٍت تعدديــٍة شــهدْتها مصــُر وتونــُس وليبيــا منــذ 
عقوٍد، وبشكل نظري فاإلسالميون يمثلون التهديَد الحقيقيَّ األكبَر على األمن القومي اإلسرائيلي لعدة أسباب: 

أولهــا: أن اإلســالميين ال يعتبــرون إســرائيل مجــرد خصــم فــي صــراع حــدود كمــا اعتبرتهــا كثيــر مــن األنظمــة 
ــا ال يجــوز  العربيــة بعــد ١979، بــل تتجلــى هنــا عقيــدة التنظيمــات اإلســالمية فــي اعتبارهــا إســرائيل عــدوًّا عقيديًّ

االعتراف به، ويخوضون في ذلك حرًبا مقدسة لتربية النشء داخل التنظيمات السوسيولوجية.

ثانًيــا: ُتعــدُّ حمــاس )عــدو إســرائيل األول( جــزًءا أصيــاًل مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين أكبــر الحــركات 
اإلســالمية فــي المنطقــة العربيــة، وحمــاس – بالطبــع – هــي العــدو الشــيطاني الداخلــي الوحيــد لدولــة إســرائيل، 
وخاضــت ضدهــا حروًبــا اســتئصالية فــي األعــوام ٢٠٠8، ٢٠١٢، ٢٠١4، ورغــم ذلــك فلــم تنجــح فــي اســتئصالها 
رغــم الحصــار المفــروض علــى الحركــة وقطــاع غــزة منــذ العــام ٢٠٠6، وتخــوض فــي هــذه اآلونــة – حتــى تاريــخ 
ــم تتوقــف  ــا مــع مســيرات العــودة التــي ل ــا بــاردة علــى حدودهــا تســتمر منــذ أشــهر تزامًن كتابــة هــذه الورقــة – حرًب

لعشرات األسابيع.

ســقاط لســرديتها الدائمــة  ــا: أن أيــة ديمقراطيــة ناشــئة فــي محيــط إســرائيل هــي تهديــد ألمنهــا القومــي واإ ثالًث

12  عدنــان هياجنــة، وعزيــز حيــدر وجونــي منصــور: الموقــف االســتراتيجي األمريكــي واإلســرائيلي مــن التحــوالت السياســية فــي المنطقــة 
العربية، تحرير: عبد الحميد الكيالي، عمان، مركز دراسات الشرق األوسط، 2011، ص 53.
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بأن )إسرائيل دولة ديمقراطية وسط مجموعة من الديكتاتوريات(١3.

وعلــى غيــر رغبــة مــن إســرائيل اســتطاع اإلســالميون فــي تونــس ومصــر وليبيــا الســيطرة جزئيًّــا علــى األنظمــة 
السياســية بعــد أول انتخابــات ُتعقــد، تبــع ذلــك انعــزال للسياســة الخارجيــة المصريــة عــن المضــي فــي مســار عالقــات 
مــا قبــل الثــورة مــع إســرائيل ولــم يتفــوه المســئولون الجــدد الذيــن ينتمــي أغلبهــم لإلســالميين بذكرهــا، وبــدا واضًحــا 
ــه اإلســالميون إلســرائيل١4، وبــدأ مــا نطلــق عليــه )الحــرب البــاردة( علــى األنظمــة الجديــدة  حجــم العــداء الــذي ُيكنَّ
التــي اتخــذت مــن الثــورات العربيــة شــرعية لحكمهــا، وبــدا جليًّــا أن تيــار )األســرلة( يلتقــط أنفاســه األخيــرة خصوصــا 
بعــد صعــود »محمــد مرســي« إلــى كرســي الرئاســة علــى غيــر رغبــة منهــا بعــد بعــض المحــاوالت لتغليــب كفــة المرشــح 
أحمــد شــفيق كمــا رآهــا »موشــيه يعلــون« نائــب رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية آنــذاك: »إن فــوز شــفيق يعنــي اســتعادة 
الشــراكة المصريــة اإلســرائيلية مــرة أخــرى وعلينــا تعزيــز فرصــه فــي الفــوز«، والتقــت تلــك الرؤيــة مــع مــا قالــه 
»عامــوس يادليــن« رئيــس جهــاز االســتخبارات اإلســرائيلي الســابق: »أفزعنــا احتمــال أن تقــود مصــر بعــد الثــورة تكتــال 
إقليميًّــا معادًيــا لنــا، لكــن فــي حــال انتخــاب شــفيق، فــإن ذلــك االحتمــال لــن يتحقــق«١5، وهــو أيًضــا مــا أصابهــم فــي 
الداخــل اإلســرائيلي باإلحبــاط، فيقــول عضــو الكنيســت »ميخائيــل بــن آري«: »إن فــوز »مرســي« هــو المســمار 
ــى  ــا عل ــا، ومــن يعــرف اآلن مــاذا ينتظرن ــا باهًظ ــا ثمًن ــذي كلفن ــر فــي الوهــم المســمى بالســالم مــع مصــر، وال األخي

الحدود الجنوبية والتي تعد اآلن إسالمية«١6.

ورغــم كل تلــك التهديــدات تعاملــت القــوى اإلســالمية لــدى وصولهــا للســلطة ببراجماتيــة مــع النــّد اإلســرائيلي 
ــت فــي اتفــاق تســليم األســرى الفلســطينيين مقابــل الجنــدي األســير »جلعــاد  وأقامــت عالقــات غيــر دبلوماســية تجّل
قامــة هدنــة طويلــة األجــل، كمــا لــم يطالــب »مرســي«  شــاليط«، والتدخــل لوقــف الحــرب علــى غــزة فــي ٢٠١٢، واإ
طــول العــام الــذي حكــم فيــه بتعديــل اتفاقيــة الســالم رســميًّا بــل ظــلَّ األمــر رهــن خطابــات ووعــود انتخابيــة ومطالــب 

شعبية، لذا اتخذ اإلسالميون موقًفا تكتيكيًّا لكنه كان يعكس واقًعا جديًدا متغيًرا.

وتأكــدت المخــاوُف اإلســرائيليُة بعــد وصــول مرشــح جماعــة اإلخــوان المســلمين »محمــد مرســي« إلــى الرئاســة، 
وطالبــت قيــادُة الجيــش اإلســرائيلي فــي يونيــو ٢٠١٢ رئيــَس الــوزراء »بنياميــن نتنياهــو« بزيــادة الميزانيــة العســكرية 

13  لبنــى علــي حســن، دار ســامة: الموقــف اإلســرائيلي مــن التحــّول الثــوري فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، رســالة ماجســتير، نابلــس، جامعــة 
النجاح الوطنية، 2013، ص10.

14  مدحت ماهر: تحوالت وضعية إسرائيل وصورتها في المنطقة العربي.. بين السياسة وصناعة الصورة، مرجع سابق.

تاريــخ   ،2012 مايــو   30 النشــر:  تاريــخ   ،)https://bit.ly/2WEVHMZ( بامتيــاز،  خيــار صهيونــي  شــفيق  البيــان،  مجلــة   15
المشاهدة: 20 يناير 2018. 

16 فلسطين أون الين، نائب إسرائيلي: »فوز مرسي مسمار أخير بنعش السام«، مرجع سابق.
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بمبلــغ 95 مليــار شــيكل أي نحــو 4 مليــار دوالر وهــو مــا يعــادل ربــع الميزانيــة العســكرية، وجــاء فــي الطلــب أن 
ســبب الزيــادة هــو: ســد االحتياجــات الطارئــة الناجمــة عــن فــوز »محمــد مرســي« بالرئاســة وتصريحاتــه عــن رغبتــه 

في تعديل كامب ديفيد١7.

ــه البروفيســور  ــا نــورد مــا كتب ــرت عنهــا مراكــز الفكــر اإلســرائيلية، وهن ــت المخــاوف الشــديدة التــي عّب وتوال
»آفرايــم آنبــار« أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة بــار إيــالن، وكان قــد تولــى مهمــة مديــر لجنــة األمــن القومــي 
فــي مجلــس )BESA( بيغــن الســادات للدراســات االســتراتيجية فــي دراســة تحــت عنــوان )األمــن القومــي اإٍلســرائيلي 
فــي وســط عالــم عربــي مضطــرب( وهــي مراجعــة لــكل الدراســات التــي ُنشــرت فــي شــأن العالقــات العربيــة اإلســرائيلية 
مــن وجهــة نظــر إســرائيلية؛ إذ ُيعــد كاتــب تلــك الدراســة مــن المقربيــن فــي الدوائــر العســكرية والسياســية العليــا فــي 
إســرائيل، وقــد ُنشــرت تلــك الدراســة عــام ٢٠١8 ١8، وال ُتعــد معبــرة عــن الموقــف الرســمي اإلســرائيلي الــذي يترجــم 
ــك الدراســة أن األمــن القومــي اإلســرائيلي  ــار« فــي تل ــى مجموعــة مــن السياســات والقــرارات، يوضــح »آنب عــادة إل

يخشى من ثالثة أشياء- وقت كتابة تلك الدراسة في ٢٠١٢- وهي:

أولهــا: وجــود مجتمــع عربــي يؤمــن بالديمقراطيــة ويطبقهــا بمعــزل عــن التواصــل مــع إســرائيل، أو حتــى مجــرد 
اإليمان بوجوب وجود عالقة عربية إسرائيلية تنعم بالسالم. 

ثانيها: وصول إسالميين للحكم - أطلق عليهم لفظ راديكاليين- يؤمنون بفرضية زوال إسرائيل.

ثالثهــا: تتحقــق الفرضيــة الثانيــة )وصــول الراديكالييــن للحكــم(؛ بســبب وجودهــم وحيديــن فــي فضــاء شاســع 
خّلفه زوال األنظمة التي حكمت لعقود دون وجود أي منافس حقيقي١9.

ويســتمر »آنبــار« فــي تفســير الخــوف اإلســرائيلي عامــة مــن الثــورات العربيــة إذا اســتمرت علــى هــذا النحــو- 
وقــت كتابــة الدراســة- بأنــه قــد أّثــر تأثيــًرا واســًعا رغــم اكتفــاء الشــعوب العربيــة بالثــورات فــي خمــس دول ســقطت 
األنظمــة فــي ثــالث دول منهــا بالفعــل، فيمــا ينــازع النظــام فــي ســوريا واليمــن علــى البقــاء، إال أن الثــورات العربيــة 
يــران( علــى حســاب  ــا واإ ــا فــي ميــزان القــوى ممــا قــد يــؤدي إلــى صعــود قوتيــن إقليميتيــن همــا )تركي ســتؤثر إقليميًّ
التراجــع األمريكــي الملحــوظ )وهــو مــا قــد حــدث بالفعــل الحًقــا( ممــا ســيؤثر بالســلب علــى قــوة الــردع اإلســرائيلية والتي 
ســتعيش حالــة مــن الذعــر بســبب تعــدد جبهــات الخطــر )الجنوبيــة والشــمالية عــالوة علــى الداخــل الفلســطيني( 

17 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الموقف اإلسرائيلي من األحداث والتغيرات في مصر، مرجع سابق، ص 19.

 18kEfraim Inbar, “The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National Security, THE BEGIN-SADAT
 CENTER FOR STRATEGIC STUDIES”, BAR-ILAN UNIVERSITY Mideast Security and Policy Studies
.No. 95, February 2012, accessed on: January 2018

19 Ibid, p: 1.
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آنذاك٢٠.

وذهــب »آنبــار« إلــى أكثــر الســيناريوهات خطــورًة فــي حالــة اســتقرار الــدول التــي قامــت بهــا الثــورات، وتتبلــور 
في خمسة سيناريوهات٢١:

العزلة اإلقليمية.. ١

المزيد من التهديدات اإلرهابية.. ٢

تهديد الممرات البحرية المؤدية إلى إسرائيل.. 3

تهديد موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.. 4

احتماالت امتالك إيران للسالح النووي.. 5

وقــد عملــت الدولــة اإلســرائيلية علــى التغلــب علــى الســيناريوهات الخمســة، ولعــّل التقــارب اإلســرائيلي الخليجــي 
وبنــاء عمــق اســتراتيجي إســرائيلي امتــد إلــى هنــاك قــد ُيفسِّــر تغلــب إســرائيل علــى التهديــد األول )العزلــة اإلقليميــة( 

وهو ما سنتحدث عنه الحًقا. 

ويســتطرد البروفيســور »آنبــار« فــي ذكــر مــا قــد يهــدد األمــن القومــي اإلســرائيلي فــي ظــل الثــورات العربيــة؛ 
فيذهــب إلــى اعتبــار أن الموقــف األمريكــي )العلنــي( فــي التعامــل مــع الثــورات العربيــة قــد يؤثــر ســلًبا علــى األمــن 
القومــي اإلســرائيلي وهــو مــا وصفــه آنبــار بــ»انخفــاض قــدرة الواليــات المتحــدة علــى مواجهــة الثــورات«٢٢، وهــذا مــا 
ــح بجــالء الســخط اإلســرائيلي الرســمي وغيــر الرســمي علــى الثــورات العربيــة ورغبتهــا فــي أن تلعــب أمريــكا دور  يوضِّ
شــرطي المنطقــة الــذي ينفــذ السياســات اإلســرائيلية مــن خــالل مــا يقــوم بــه اللوبــي اإلســرائيلي مــن تأثيــر علــى 

القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية األمريكية.

وأكثــر مــا تخشــاه إســرائيل حتــى اآلن هــو تغيــر ميــزان القــوى فــي الشــرق األوســط، فهــو لــن يكــون فــي 
صالحهــا ومــن الممكــن أن يــؤدي إلــى بــزوغ قــوى ال توافــق السياســات اإلســرائيلية، أو ال تشــترك فــي عالقــات 
دبلوماســية معهــا مــن األســاس وتعدهــا عــدوًّا وجوديًّــا، وربمــا حالــة التشــبيك والتوافــق بيــن الســعودية وتركيــا والتوافــق 
زاحــة بّشــار األســد عــن الحكــم بالقــوة هــو مــا قــد  الحــادث علــى تمويــل المعارضــة الســنية فــي الداخــل الســوري واإ
يســبب اتفاًقــا ضــد إســرائيل باألســاس التــي تحتــل الجــوالن منــذ ١976 ولــم يطلــق الجيــش الســوري بقيــادة حافــظ 

20 Ibid, p: 2-3.

21 Ibid, p: 3.

22 Ibid, p: 4.
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وبّشــار األســد رصاصــة واحــدة لتحريرهــا، وقــد عاشــت آمنــة مــن ناحيــة الحــدود الســورية، لكــن يتراجــع »آنبــار« عــن 
هــذا بذكــر أن الســعودية )األقــوى خليجيًّــا( تعــد إيــران أكبــر أعدائهــا وهــو مــا يوضــع فــي خانــة المشــتركات بينهــا وبيــن 

إسرائيل ويعتبر ذلك مقّدمة للتقارب بينهما٢3.

كمــا يــرى البروفيســور »آنبــار« أن علــى إســرائيل أن تتصــرف بعيــًدا عــن التوجــه األمريكــي تحــت إدارة أوبامــا، 
وهــو مــا يطلــق عليــه )مذهــب أوبامــا Obama doctrine( الــذي يــرى أن علــى أمريــكا أن تقلــل مــن تدخالتهــا فــي 
األنظمــة التــي تمــر بمرحلــة تحــّول؛ ألن الوقــوف ضــد رغبــات التغييــر بالقــوة يولــد مزيــًدا مــن التطــرف واإلرهــاب، وهــو 
ــا فــي تعامــل إدارة أوبامــا مــع حكــم اإلخــوان المســلمين فــي مصــر حــال وصولهــم للســلطة فــي ٢٠١٢  مــا بــدا جليًّ

مثاًل .٢4

وينتقــل »آنبــار« مــرة أخــرى للحديــث عــن دول عربيــة ُقطريــة علــى حــدة، فيتحــدث عــن األردن الجــار األقــرب 
ــا فــي إقامــة عالقــات رســمية واعتــراف بإســرائيل عــام ١994، فيــرى أنهــا تفضــل االبتعــاد قليــاًل عــن  والثانــي عربيًّ
ــا مــع حــدوث حــراٍك  إســرائيل حتــى ال ُتعــرِّض نفســها لنقــد المعارضيــن )خصوصــا اإلســالميين فــي الداخــل(، وتزامًن
جزئــيٍّ تفــادت الحكومــة األردنيــة تحولــه إلــى ثــورة عارمــة، كمــا يــرى أنــه يجــب الحفــاظ علــى األردن بغيــر ثــورة قــد 
تــؤدي إلــى انتقالهــا للبديــل الجاهــز )اإلســالميين( ممــا قــد يتســبب فــي كارثــة أمنيــة اســتراتيجية فــي العمــق اإلســرائيلي 

)تل أبيب – القدس – حيفا( الذي يضم معظم سكان إسرائيل.

ويتشــابه األمــر كذلــك فــي ســوريا، فالبــالد كانــت تشــهد آنــذاك بدايــات تحــول الثــورة الشــعبية إلــى حــرب تشــارك 
فيهــا أطــراف دوليــة، والعــراق التــي كانــت تشــهد حــراًكا ســنيًّا تحــّول إلــى اقتتــال داخلــي بعــد ظهــور تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية )داعــش(، ففــي حــال تّولــي السُّــنة مقاليــد الحكــم فــي تلــك البلــدان فربمــا يتــم تفعيــل اتفاقيــات دفــاع مشــترك 
بيــن تلــك الــدول )مصــر - تركيــا - العــراق - ســوريا(، وهــو مــا قــد ُيدخــل هــذه الــدول فــي حالــة حــرب شــاملة مــع 

إسرائيل كما حذَّر أكثر من مرة اللواء »إيال أيزنبرغ«.٢5

لــم تختلــف رؤيــة األنظمــة الجديــدة عمــا ذكــره »آنبــار« فــي دراســته، فرغــم إعــالن الحكومــات الجديــدة التزامهــا 
بجميــع المواثيــق الدوليــة ومحاولــة االنســجام مــع النظــام العالمــي باعتبارهــا حكومــات ديمقراطيــة أتــت لتعبــر عــن 
شــعوبها إال أن هنــاك بعــض األفعــال التــي نّمــت عــن غيــر ذلــك، فمــع أن »محمــد مرســي« قــد أكــد أكثــر مــن مــرة 
علــى ضــرورة التــزام مصــر بالمواثيــق واالتفاقــات الدوليــة إال أنــه عبَّــر عــن رأيــه بضــرورة تعديــل الجــزء الرابــع 
ســرائيل مســبًقا، وأرجــع ذلــك إلــى التــزام مصــر التاريخــي  )الملحــق األمنــي( فــي اتفاقيــة الســالم المبرمــة بيــن مصــر واإ

23 Ibid, p: 5.

24 Ibid.

25  Ibid, p: 6.
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ناحيــة القضيــة الفلســطينية، فقــال: »طالمــا أن الســالم والعــدل غيــر متحققيــن للفلســطينيين؛ فلــن يكــون هنــاك وفــاء 
بشروط المعاهدة«٢6.

وفــي تونــس لــم يختلــف األمــر كثيــًرا، فرغــم أنهــا ال تمثّــل ثقــاًل إقليميًّــا أو قرًبــا جيوســتراتيجًيا مــع إســرائيل؛ إال 
ــع مــع  ــّص دســتوري ُيجــرِّم التطبي ــي تونــس ووضــع ن ــدت واضحــة مــع صعــود اإلســالميين ف ــداوة ب أن مظاهــر الع
إســرائيل ويحــول دون االعتــراف بهــا، وهــو أمــر باعــث علــى القلــق مــن الناحيــة اإلســرائيلية خصوصــا أن نظــام »بــن 
علــي« لــم يكــن يحظــر تلــك العالقــات ال ســيما التجاريــة منهــا، وتبقــى الدراســات حــول عالقــة تونــس بإســرائيل 
ــى ســنين الثــورة  ــر؛ بســبب عــدم وجــود عالقــات رســمية٢7، رغــم وجــود محــاوالت ســابقة عل ــى حــّد كبي شــحيحة إل
ــادل التجــاري عــام  للشــروع فــي تطبيــع إســرائيلي تونســي عبــر تبــادل افتتــاح مكتبيــن لرعايــة المصالــح نتيجــة التب
١996 والــذي لــم يســتمر طويــاًل نظــًرا إلغالقــه فــي أكتوبــر ٢٠٠٠ إبــان االنتفاضــة الفلســطينية، وبعــد الثــورة لــم 
ــل عــدم  ــي تأصي ــة ف ــل بالعكــس ازدادت الرغب ــى الســطح ب ــع تونســي إســرائيلي عل ــة تطبي تطــُف مناقشــة فكــرة بداي

االعتراف بنص دستوري أرادت بعض القوى وضعه بتجريم التطبيع مع إسرائيل٢8.

ــة  ــل فزّاعــة اســتخدمتها إســرائيل بــكل جدّي خالصــة القــول، إن صعــود اإلســالميين جــراء الثــورات العربيــة مّث
ــد مــن الدعــم  ــي النشــط مــن أجــل مزي ــق اللوبــي الصهيون ــة عــن طري ــزاز اإلدارة األمريكي ــي ابت ــا ف ــق أهدافه لتحقي
واإلنفــاق والحمايــة، ومحاولــة لمــّد الجســور ناحيــة أنظمــة الحكــم فــي الخليــج التــي تخشــى وصــول المــّد الثــوري إلــى 
أراضيهــا وأنفقــت لذلــك مئــات المالييــن مــن الــدوالرات لوقفــه وتشــويه صورتــه، فيمــا بــدا اإلســالميون علــى الجانــب 
اآلخــر أكثــر ســذاجة مــن التوقــع؛ إذ لــم تلتفــت دوائــر الحــركات اإلســالمية إلــى أن إســرائيل لــن تــدع وصــول التيــار 
اإلســالمي إلــى الحكــم يمــر مــرور الكــرام، ومــع ذلــك ظلــت إســرائيل مجــرد عــدو )عقيــدي( دون العمــل علــى تفــادي 
ــى نجــاح  ــا أو ســرًّا وهــو مــا انعكــس عل ــر المســتقرة أو مــا يحــاك علن ــدة غي ــم الجدي ــة ألنظمــة الحك حــركات مناوئ
الحــركات المناوئــة التــي أزاحــت اإلســالميين عــن الحكــم بطــرق غيــر ديمقراطيــة، ففــي حيــن كانــت إســرائيل تتجهــز 
لحــرب محتملــة مــع مصــر؛ انشــغل اإلســالميون بتوجيــه خطابــات ركيكــة مــن شــأنها أن تخفــض أســهمهم الشــعبية، 
وانعكــس انعــدام الخبــرة المؤسســية لإلســالميين الذيــن عانــوا مــن التغييــب عــن الحيــاة السياســية الســليمة منــذ 

نشأتهم على أدائهم السيء خالل فترة حكمهم القصيرة في مصر )٢٠١٢ / ٢٠١3(.

وال يفوتنــا أن نذكــر أحــداث مؤتمــر األمــن القومــي اإلســرائيلي )مؤتمــر هرتزيليــا( الــذي يعقــد ســنويًّا منــذ 

26  صالــح النعامــي: إســرائيل وفزاعــة اإلســاميين فــي أعقــاب الثــورات العربيــة، الدوحــة، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، تقييــم 
حالة، )https://bit.ly/2DSQhHb(، تاريخ النشر: 18 أكتوبر 2011، تاريخ الدخول: 9 ديسمبر 2017. 

27  لبنى علي حسن، دار سامة: الموقف اإلسرائيلي من التحّول الثوري في جمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص 106.

28 الجزيــرة نــت، تونــس: ال عاقــات مــع إســرائيل، )https://bit.ly/2SxrccS(، تاريــخ النشــر: 11 مــارس 2012، تاريــخ الدخــول: 8 
ديسمبر 2017.
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٢٠٠٠ والــذي أسســه الجنــرال »عــوزي آراد« ضابــط المخابــرات ومستشــار األمــن القومــي الســابق، ويســتمد هــذا 
المؤتمــر أهميتــه مــن كونــه ُيمثِّــل أداة فكريــة للدولــة الصهيونيــة وكثيــًرا مــا تجــد توصياتــه طريًقــا نافــًذا إلــى السياســات 
التــي تتبناهــا الحكومــة اإٍلســرائيلية فــي كثيــر مــن القضايــا الحيويــة٢9، ويتنــوع حضــور هــذا المؤتمــر بيــن أوروبييــن 
ومعارضــة وجيــش وأصحــاب رأي وفكــر، ويصــب هــذا التنــوع فــي إظهــار التوافــق حــول مجموعــة مــن األوراق 

خصوصا مع حضور بعض الشخصيات العربية غير الرسمية مؤخًرا3٠.

وفــي عــام ٢٠١١، كان التخــوف بادًيــا علــى الصهاينــة إال أن اإلســالميين لــم يلتفتــوا لذلــك، ففــي ورقــة ُقدمــت 
إلــى المؤتمــر توقعــت أنــه إذا ســعى اإلخــوان المســلمون إلــى الســلطة فــي مصــر فإنهــم سيســعون إلــى امتــالك ســالح 

نووي!

ويعكــس هــذا مــدى الخيــال السياســي اإلســرائيلي ناحيــة اإلخــوان المســلمين وصعودهــم المحتمــل آنــذاك، 
وأوضح كل السيناريوهات المتاحة أمام الباحثين لتفادي هذا الخطر الداهم3١.

ويجــب االلتفــات إلــى أن أعمــال مؤتمــر هرتزليــا ٢٠١١ لــم تقتصــر فقــط علــى التحذير دون وضع اســتراتيجيات 
ناجعــة، فقــد أشــارت أعمــال المؤتمــر إلــى وجــوب تقليــل االعتمــاد علــى النفــط العربــي ومــا أســموه )العبوديــة للنفــط 
العربــي( والتحكــم فــي ٢٠%-3٠% مــن جملــة إنتــاج الطاقــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل بتكثيــف الجهــود الكشــفية فــي 

البحر المتوسط وُتوج أخيًرا بتوقيع مصر اتفاًقا في ٢٠١8 يقضي باستيراد الغاز من إسرائيل.

هنــا يثــار تســاؤل: أيــن كانــت أعيــن التيــارات اإلســالمية والثــورات العربيــة مــن التكتيــكات والخطــط اإلســرائيلية 
لمعــاداة هــذه الثــورات؟ ولمــاذا لــم يؤخــذ فــي الحســبان أمــر تلــك األوراق البحثيــة المهمــة التــي تــدرس بواقعيــة شــديدة 

حال الثورات العربية؟!

وفــي ٢٠١٢، جــاء تحــت عنــوان )إســرائيل والشــرق األوســط فــي عيــن العاصفــة( أن إســرائيل تواجــه خطــًرا 
ــا جــرَّاء تصاعــد اإلســالميين فــي مصــر3٢، وهــو مــا انعكــس فــي صــورة اســتراتيجيات واضحــة عملــت علــى  وجوديًّ
تقويــض تغلغــل اإلســالميين فــي المؤسســات المصريــة خصوصــا الجيــش والشــرطة والقضــاء، وتقويــة أدوات الثــورة 

المضادة التي نجحت في مآربها بداية من عام ٢٠١3.

.)https://bit.ly/2M1eArW( :29  لمزيد من المعلومات انظر الموقع الرسمي ألعمال المؤتمر

30 عبد الفتاح ماضي: قراءة في الفكر االستراتيجي الصهيوني تجاه الثورات العربية، مرجع سابق، ص 7.

31 Israel Elad-Altman, “Culture of Command & Control of Nuclear Weapons in the Middle East - 
Egypt under the Muslim Brotherhood”, Working Paper, the 2011 Hertzliya Conference, accessed on 
April 2nd, 2018, (https://bit.ly/2RFApLK).

32 عبد الفتاح ماضي: قراءة في الفكر االستراتيجي الصهيوني تجاه الثورات العربية، مرجع سابق، ص 7.
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وفــي ٢٠١3، ُعقــد المؤتمــر فــي الفتــرة مــا بيــن ١١ - ١4 مــارس ورّكــز علــى صعــود مــا أســماه بـ)اإلســالم 
السياســي( الــذي ســيؤّدي إلــى هــزة أرضيــة ســتحدث نتيجــة سياســاتهم الفاشــلة ســواء فــي مصــر أو تونــس، ورغــم 
قّلــة الخبــرة السياســية والعســكرية لإلســالميين الذيــن خاضــوا غمــار العمــل السياســي بعــد ٢٠١١ إال أن مجــرد 
التفكيــر فــي اســتيالئهم علــى الحكــم لفتــرات ســيمكنهم مــن القيــام بأعمــال عدائيــة مــن شــأنها تهديــد األمــن القومــي 
اإٍلســرائيلي، واعتبــرت بعــض األوراق التــي قدمــت للمؤتمــر أن قــوة الواليــات المتحــدة ســتتراجع بســبب صعــود قــوى 
ــا بالوكالــة كإيــران التــي تســلح حــزب اهلل بخمســين ألــف صــاروخ إضافــة إلــى  إقليميــة أخــرى بعضهــا يخــوض حرًب

وجود تهديد سني في سيناء وصعود اإلسالميين إلى سدة الحكم بطرٍق ديمقراطية33.

قمع الثورات العربية والدور اإلسرائيلي:

تمكنــت الثــورات العربيــة المضــادة مــن إعــادة النخــب القديمــة مــرة أخــرى لســدة الحكــم بدايــة مــن مصــر بعــد 
الفشل الذريع لتصورات الثورات العربية في تقديم نموذج بديل واقعي قادر على التكيف مع النظام الدولي.

وقــد بــدأت المرحلــة األولــى مــن تلــك الثــورات المضــادة فــي مصــر مــع انقــالب الثالــث مــن يوليــو وعــزل الرئيــس 
»محمــد مرســي« فــي 3 يوليــو ٢٠١3، وقــد بــدا واضًحــا أنهــا بدايــة لعــودة العالقــات العربيــة اإلســرائيلية علــى 
اســتحياء لمرحلــة مــا قبــل ثــورات ٢٠١١ بســبب الحــرب المشــتركة التــي خاضهــا الجيشــان المصــري واإلســرائيلي 
جنًبــا إلــى جنــب علــى اإلرهــاب واالتفــاق علــى اعتبــار اإلخــوان المســلمين وبعــض التنظيمــات اإلســالمية الجهاديــة 

عدوًّا مشترًكا34.

وبــدا هــذا التقــارب واضًحــا مــع إرســال القيــادة الجديــدة التــي حكمــت مصــر بعــد ٢٠١3 ســفيًرا مصريًّــا جديــًدا 
إلــى تــل أبيــب بعــد أن ظــل المنصــب شــاغًرا منــذ ٢٠١٢ بعــد ســحب »مرســي« للســفير المصــري جــرَّاء أحــداث 
االعتــداء علــى قطــاع غــزة، وقيــام إســرائيل بحمــالت دعائيــة اســتهدفت تحســين ســمعة النظــام الجديــد ومحــو اســتخدام 
فشــال أيــة محاولــة لفــرض حصــار دبلوماســي علــى  تعبيــر »انقــالب عســكري« كوصــف لمــا حــدث فــي 3 يوليــو، واإ
النظــام المصــري35، وتتابعــت األحاديــث الرســمية اإلســرائيلية تؤيــد مــا حــدث فــي مصــر، فعلــى ســبيل المثــال: كشــف 
ــغ إســرائيل  ــاح السيســي« أبل ــد الفت ــاع المصــري »عب ــر الدف ــال« أن وزي ــي داني ــي »رون ــل العســكري الصهيون المحل
بجهــوده لإلطاحــة بالرئيــس »محمــد مرســي« قبلهــا بثالثــة أيــام، وتحــدث إلــى القنــاة الثانيــة اإلســرائيلية قائــاًل: »طلــب 

33 Danny Rothschild & Tommy Steiner, “The 2013 Hertzliya assessment: Time for New Israeli and 
Middle East Agendas,” the 2013 Hertzliya Conference, March 2013, accessed on: 25 March 2018, 
(https://bit.ly/2UEc2Qq).

https://bit.ly/2N�( ،ســرائيل .. تحــوالت العقيــدة، المعهــد المصــري للدراســات، إســطنبول 34 محمــود جمــال: الجيــش المصــري واإ
pX651(، تاريخ النشر: 9 أبريل 2018، تاريخ الدخول: 10 أبريل 2012. 

35  مدحت ماهر: تحوالت وضعية إسرائيل وصورتها في المنطقة العربية، مرجع سابق، ص 9.
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»السيســي« مــن إســرائيل مراقبــة حركــة حمــاس التــي تحكــم قطــاع غــزة« مضيًفــا: »كان »السيســي« يخشــى حمــاس، 
لكــن مخاوفــه تالشــت بعــد تأكيــد إســرائيل أن كل شــيء فــي غــزة تحــت الرقابــة الصارمــة«، كمــا نصحــت إســرائيل 
»السيســي« بتدميــر األنفــاق، بحســب موقــع »ميــدل إيســت مونيتــور« البريطانــي، وشــدد »دانيــال« علــى أن االنقــالب 
ــا( إلســرائيل وأمنهــا، ولــم يتــردد المحلــل اإلســرائيلي فــي تأكيــد  العســكري فــي مصــر مفيــد إلســرائيل، وكان )مطلًبــا ملحًّ
أخبــار التواصــل بيــن »السيســي« و»محمــد البرادعــي«، وبيــن مســئولين فــي الحكومــة اإلســرائيلية، وذكــر »دانيــال« 
أن »البرادعــي« التقــى رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو« مــرة قبــل االنقــالب، وأخــرى بعــده، وأن إســرائيل 

وعدت »البرادعي« بالمساعدة في الضغط باتجاه االعتراف الغربي بالحكومة الجديدة36.

وقــد نجحــت إســرائيل أن تكــون إحــدى عوامــل إفشــال الثــورات العربيــة، ففــي حيــن لــم تكتــرث لتونــس التــي ال 
تمثــل وزًنــا اســتراتيجيًّا كبيــًرا فــي المنطقــة أو قلًقــا كبيــًرا بالنســبة إلســرائيل للبعــد الجيوســتراتيجي، وتمّثلــت كل الجهــود 
ثنــاء الثــورة الســورية عــن مســارها بتحويلهــا إلــى ســاحة حــرب ســاعدتها  إلفشــال الثــورة المصريــة بشــكل رئيســي، واإ
فــي ذلــك الطائفيــة المتجــذرة فــي عمــق المجتمــع الســوري، واســتخدمت ٍإســرائيل كل األدوات الصلبــة والناعمــة 

للتضييق على أي مشروع عربي من شأنه أن يعكر صفو األمن القومي اإلسرائيلي37.

وقــد رّكــزت الجهــود اإلســرائيلية علــى مصــر لمــا لهــا مــن أهميــة اســتراتيجية كمعبــر بيــن قارتيــن وقائــد أليــة 
وحــدة عربيــة مــن شــأنها أن تقــوم، وبــدور إســرائيل التــي تنظــر لنفســها أنهــا ُمعّبــر عــن الحضــارة الغربيــة )بديــن 
يهــودي(38 تقــع فــي قلــب المنطقــة العربيــة اإلســالمية )ديكتاتوريــات( علــى حــد تعبيــر الدوائــر اإلســرائيلية، فاصــل 
بيــن الشــرق والغــرب، وعنصــر تهديــد مســتمر لــكل مــن يفكــر بالخــروج عــن الطاعــة األمريكيــة فــي المنطقــة39، ودولــة 

دينية ال تخضع لحكم القانون الدولي4٠.

ومــن ثــم بــادل النظــام المصــري الجديــد مشــاعر الــود إلســرائيل، وبــدت خطابــات »السيســي« فــي فترتــه 
الرئاســية األولــى )٢٠١8:٢٠١4( تخطــب وّد الحكومــة اإلســرائيلية خصوصــا خطابــه الشــهير فــي األمــم المتحــدة 
الــذي أّكــد فيــه عــدم المســاس بأيــة معاهــدات والحفــاظ علــى األمــن القومــي اإلســرائيلي، بــل وأحاديثــه التليفزيونيــة 

https://bit.( ،36 رونــي دانيــال: السيســي أبلــغ إســرائيل باإلطاحــة بمرســي قبلهــا بـــ3 أيــام، ترجمــة: عــاء البشبيشــي، العالــم بالعربيــة
ly/2Bn4REO(، تاريخ الدخول: 7 أغسطس 2013، تاريخ النشر: 3 فبراير 2018. 

37 لبنى علي حسن، دار سامة: الموقف اإلسرائيلي من التحّول الثوري في جمهورية مصر العربية، مرجع سابق، ص74.

38 عزمي بشارة: من يهودية الدولة حتى شارون .. دراسة في تناقض الديمقراطية اإلسرائيلية، الطبعة األولى، دار الشروق، ص 53.

39 مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات، التقديــر االســتراتيجي )30(: مســتقبل الموقــف اإلســرائيلي مــن مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر، 
)https://bit.ly/2t9vvwI(، تاريخ النشر: مايو 2011، تاريخ الدخول: 8 أبريل 2018.

40 محمد عمارة: في فقه الصراع على القدس وفلسطين، دار الشروق، الطبعة الثانية، 2006، ص 105.
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المتكــررة التــي أّكــد فيهــا غيــر مــرة أنــه لــن يســمح لســيناء أن تكــون دار تهديــد للدولــة اإلســرائيلية، ودعــا الحكومــة 
اإلســرائيلية إلذاعــة خطابــه الــذي ألقــاه مــن أســيوط بصعيــد مصــر فــي مايــو ٢٠١6 عــن دعــم العالقــات العربيــة 
اإلســرائيلية واســتعداده للمشــاركة فــي المبــادرة الفرنســية للســالم، ويكفــي أن ُتذكــر ردود األفعــال اإلســرائيلية علــى هــذا 
الخطــاب لتستشــف مــدى الدعــم اإلســرائيلي ألفعــال »السيســي« وتحركاتــه خصوصــا مــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، 
وهــو مــا أشــارت إليــه صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« اإلســرائيلية بأنــه خطــاب تاريخــي ســيجمع الفرقــاء اإلســرائيليين 
بعــد تصريحــات رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو« بترحيبــه بمــا ألقــاه »السيســي« جنًبــا إلــى جنــب مــع 
رئيــس حــزب العّمــال اإلســرائيلي المعــارض »إســحق هيرتســوج«، وهــو مــا دعــى صحيفــة »هآرتــس« اإلســرائيلية إلــى 

اعتبار هذا »وحدة ستأتي عن طريق القاهرة«4١.

بــدا للعيــان أن العالقــات العربيــة اإلســرائيلية عــادت مــرة أخــرى إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الثــورات العربيــة فــي 
٢٠١١ بفعــل مــا أحدثتــه الثــورات المضــادة، وهــو مــا فتــح المجــال لتحقيــق مــا رددتــه األوســاط اإلســرائيلية مــن أنــه 

مكانية توجيه أدائه من خالل آليتين: من الممكن التحكم في سياسات النظام المصري الجديد، واإ

مســاكها بزمــام األمــور وســيطرتها علــى مفاصــل  األولــى: اإلبقــاء علــى قــوة المؤسســة العســكرية فــي مصــر، واإ
الدولة.

الثانية: تبعية مصر اقتصاديًّا للدول الغربية4٢وجهات النظر اإلسرائيلية بعد٢٠١3:

ففــي ٢٠١4 وتحــت عنــوان )تعزيــز األمــن القومــي اإلســرائيلي( ُعِقــد المؤتمــر الــذي بحــث كيفيــة توســيع 
مصــادر الطاقــة بيــن إســرائيل وكل مــن اليونــان وقبــرص وهــو مــا يصطــدم مــع التوســعات التركيــة فــي البحــر 
المتوســط، ومــا يســتلزم عقــد اتفــاق مصــري إســرائيلي فــي ظــل ســوء العالقــات المصريــة التركيــة بعــد ٢٠١3 43، 
ــا، وبالفعــل فــي يوليــو ٢٠١6 كان »نتنياهــو« أول مــن  وضــرورة توســعة رقعــة البحــث اإلســرائيلية لتشــمل إفريقي
يــزور إفريقيــا مــن القــادة اإلســرائيليين منــذ عقــود، وكان معــه نحــو ٢١ رجــل أعمــال مــن ٢١ شــركة إســرائيلية، ثــم 

41 محمــد جعفــر: خطــاب السيســي فــي ميــزان الصحافــة اإلســرائيلية، أهــل مصــر، )https://bit.ly/2WGZjyl(، تاريــخ النشــر: 18 مايــو 
2016، تاريخ الدخول: 5 أبريل 2018.

42 مركز الزيتونة للدراســات واالستشــارات، التقدير االســتراتيجي )30(: مســتقبل الموقف اإلســرائيلي من مصر بعد ثورة 25 يناير، مرجع 
سابق.

43 Karolina Tagaris, “Greece, Israel, Cyprus to speed up Mediterranean pipeline efforts,” Reuters, 
16 June 2017, accessed on: 1 May 2018. (https://reut.rs/2BlN29q).
 David Wainer, “Huge Gas Finds Can Keep Europe Warm If the Arguing Stops”, Bloomberg, 6 Febru-
ary 2017, accessed on: 1 May 2018. (https://bloom.bg/2kxO2xH).
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زار دواًل إفريقيــة أخــرى مرتيــن فــي العــام ٢٠١7 44، وبــدا عمــق الــدور الــذي تلعبــه إســرائيل فــي إفريقيــا يلقــي بظاللــه 
ســرائيل، طلبــت  علــى العالقــات العربيــة اإلســرائيلية، فمؤخــًرا فيمــا يمكــن اعتبــاره تبــادل صفقــات الوســاطة بيــن مصــر واإ
مصــر وســاطة إســرائيل فــي أزمتهــا مــع إثيوبيــا حــول )ســد النهضــة( مقابــل وســاطة مصــر لوقــف مســيرات العــودة 

سرائيل، مما يوضح بجالء عمق العالقات العربية اإلسرائيلية بعد ٢٠١3 45. والتوتر الحدودي بين غزة واإ

تتابعــت الــرؤى اإلســرائيلية أيًضــا فــي مؤتمــر هرتزليــا مــع تطــور الوضــع العربــي ال ســيما فــي ســوريا التــي 
تحــّول األمــر فيهــا إلــى حــرب بالوكالــة بيــن أطــراف دوليــة، وركــز المؤتمــر علــى قضايــا األمــن القومــي اإلســرائيلي 
وأهمهــا انهيــار الدولــة العربيــة الُقطريــة وتفكيــك الجيــوش التقليديــة ممــا يعنــي تفكيــك هــذه الكيانــات العربيــة الكبــرى 
كالعــراق وســوريا، وبــدء مرحلــة التعامــل مــع كيانــات أقــل حــّدة كـــإقليم كردســتان الــذي يســعى إلــى االنفصــال التــام 
تاحــة الفرصــة أمــام إســرائيل إلحــداث تقــارب مــع دول الخليــج التــي تســعى إلــى التخلــص مــن  عــن دولــة العــراق، واإ

الخطر اإليراني الداهم الذي بدأ في محاوطة الخليج العربي شمااًل من ناحية سوريا وجنوًبا من اليمن46.

وفــي ٢٠١6، انصــب اهتمــام »هرتســي هيلفــي« رئيــس شــعبة االســتخبارات العســكرية علــى أن الحــرب فــي 
ســوريا ســيطول أمدهــا، وأن نظــرة األمــن القومــي اإلســرائيلي تســاوي بيــن الدواعــش وحــزب اهلل، فكالهمــا خطــر علــى 
أمــن إســرائيل، كمــا أشــاد بالــدور الكبيــر الــذي تلعبــه الســلطُة الفلســطينيُة فــي حفــظ األمــن والســلم والســيطرة علــى 
جنــاح فتــح العســكري وأرجــح البــدء فــي انفصــال سياســي بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية وليــس أمنيًّــا47، وقــد 

بدا أن أعمال المؤتمر تجد طريقها نحو سياسات فاعلة تتبناها الحكومة اإلسرائيلية.

وفــي يونيــو ٢٠١7، انقعــد المؤتمــر تحــت عنــوان )الفــرص والمخاطــر التــي تواجــه إســرائيل فــي عامهــا 
الســبعين(، وألمحــت أعمــال المؤتمــر إلــى أن العمــق االســتراتيجي اإلســرائيلي صــار ممتــًدا إلــى دول الخليــج، وأن تلــك 
ــر عــن هــذا »غــادي أيزنكــوت« رئيــس أركان الجيــش، عندمــا  الــدول قــد اختفــت مــن تيــار دول المواجهــة وقــد عّب
أعلــن ألول مــرة عــن وجــود تعــاون اســتراتيجي وثيــق، علنــي وســري، مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، وتأكــد هــذا فــي 
ــح فيهــا إلــى أن الســبب الرئيــس لبقــاء األنظمــة العربيــة مؤيــدة  كلمــة االفتتــاح التــي ألقاهــا »عامــوس جلعــاد« ولمَّ

44 Yosef I. Abramowitz, “Why was the landmark Africa-Israel Summit shelved?”, Jerusalem Post, 9 
December 2017 and Yossi Melman, Israel is displaying renewed interest in Africa, Jerusalem Post, 
17 April 2016.

45 جابــر بشــقان: مصــر تطلــب وســاطة إســرائيل فــي أزمــة ســد النهضــة، الخليــج الجديــد، )hG1VJW2/yl.tib//:sptth(، تاريــخ 
النشر: 26 أبريل 2018، تاريخ الدخول: 1 مايو 2018.

46 عبد الفتاح ماضي: قراءة في الفكر االستراتيجي الصهيوني تجاه الثورات العربية، مرجع سابق، ص 9. 

47 المرجع السابق، ص 10. 

https://bit.ly/2WJV1Gh
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لقضية فلسطين بشكل ظاهري هو الشعوب التي تجعل األنظمة العربية تتقدم باستحياء نحو قضية فلسطين48.

ويتضــح أن الثــورات المضــادة قــد فتحــت المجــال لمــا هــو أّشــد مــن ذي قبــل، خاصــًة وأن الثــورات العربيــة 
ــد بــن أحمــد آل  مّثلــت نقطــة التقــاء إســرائيلية مــع دول الخليــج الرافضــة للثــورات، فعلــى ســبيل المثــال: قــام »خال
خليفــة« وزيــر الخارجيــة البحرينــي بلقــاء مســئولين إســرائيليين كبــار فــي بدايــة األزمــة البحرينيــة؛ بهــدف االســتفادة 
مــن ســبل قمــع الحــركات االحتجاجيــة، وأعقبــه لقــاء ســري كشــفت عنــه صحيفــة »هآرتــس« اإلســرائيلية مــع رئيــس 
الــوزراء »نتنياهــو« فــي مــارس ٢٠١١، وهــو مــا ســبقه القيــام بحــركات مــن شــأنها تعزيــز العالقــات )الســرية( بيــن 
البلديــن كـــإغالق مكتــب مقاطعــة إســرائيل، وأصــدرت مؤسســة النقــد قــراًرا بمنــع البنــك العربــي مــن تحويــل المســاعدات 
لفلســطين49، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بدايــة لتقــارب خليجــي إســرائيلي فاعــل إلــى جانــب العديــد مــن اللقــاءات 

الهامشية والسرية التي تكشف عنها الصحف اإلسرائيلية تباًعا.

الرؤى اإلسرائيلية واستراتيجيات المستقبل:

ــة اإلســرائيلية واضحــة تمــام الوضــوح ولكــن ســردية  ــات العربي ــرؤى اإلســرائيلية لمســتقبل العالق ــد تكــون ال ق
المســتقبليات لــم تتضــح رســميًّا مــن منظــور عربــي بعــد، وتســتمر التكهنــات فــي ظــل عــدم وجــود عالقــات رســمية 
عربيــة إســرائيلية إال مــع دولتيــن همــا: مصــر واألردن، لكــن المالمــح التــي ترســمها مراكــز الفكــر اإلســرائيلية تجــد 
طريقهــا دوًمــا للتنفيــذ علــى العكــس مــن مراكــز الفكــر العربيــة النــادرة التــي ال تعبــر ســوى عــن رؤى النظــم التســلطية 
ــر نــدرة مــا خصصــت هنــا فــي هــذه الدراســة عــن رؤى  العربيــة، بــل وتضفــي صفــة العقالنيــة عليهــا وهــو مــا ُيفسِّ
مراكــز الفكــر العربيــة التــي ال ُتقــّدم جديــًدا ســوى مجــرد ترجمــات أو رصــد لمــا تكتبــه مراكــز الفكــر اإلســرائيلية المتعــددة 
التــي تغــرد فــي منــاخ مــن الحريــة الفكريــة تتيــح لهــا تقديــم رؤى مســتقبلية تخــدم الفكــرة التوســعية العنصريــة 

اإلسرائيلية.

وفــي دراســة تحــت عنــوان )فوضــى ســببها عاصفــة عارمــة فــي الشــرق األوســط(، يذهــب »يعقــوب أميــدور« 
وهــو رئيــس ســابق لمجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي بعيــًدا إلــى أن العــدو الرئيــس الــذي يؤمــن بــأن زوال إســرائيل 
ن بــدا أن هنــاك فرقتيــن ســنية وشــيعية إال أن الهــدف علــى المــدى  واحــد مــن أركان إيمانــه هــو )اإلســالم(، حتــى واإ
البعيــد ســيكون القضــاء علــى إســرائيل، ذلــك أنهــم يؤمنــون جميعــا أن اإلســالم هــو الحــل، وأنــه علــى إســرائيل بطابعهــا 
الغربــي وبنظامهــا الكولونيالــي وطبيعتهــا األبارتيديــة اإلحالليــة أن تتصــرف حيــال هــذا األمــر وتجعــل العرب يتجاوزون 

https://bit.( ،الجديــد العربــي  اســتراتيجي إلســرائيل،  العــرب كنــز  مــع  العاقــات  القوميــة:  المناعــة  48 نضــال محمــد وتــد: مؤتمــر 
ly/2WNvQCD(، تاريخ النشر: 21 يونيو 2017، تاريخ الدخول: 5 أبريل 2018. 

49  مدحت ماهر: تحوالت وضعية إسرائيل وصورتها في المنطقة العربية، مرجع سابق، ص 9.
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فكرة التقّيد باإلسالم الذي ال يؤمن بوجود إسرائيل5٠.

وقــد اســتخدمت الدولــة الصهيونيــة وســائل تتناســب مــع العصــر )القــوى الناعمــة(، ودّشــنت عــدًدا مــن 
ــة المتحــدث باســم  ــة بلغتهــا بعــد نجــاح تجرب ــة العربي ــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لتخاطــب العقلي الصفحــات عل
الجيــش اإلســرائيلي »أفيخــاي أدرعــي« الــذي ذاع صيتــه بســبب مهارتــه فــي اســتخدام اللغــة العربيــة وتعليقــه علــى 
كثيــر مــن األحــداث التــي تجــري علــى الســاحة بطريقــة مســتفزة، إال أنــه قــد وصــل إلــى غالبيــة مســتخدمي التواصــل 
ــى عــدد مــن صفحــات  ــى أن اتســع األمــر ووصــل إل ــن العــرب، إل ــة المواطني ــة ونخب ــة الفاعل االجتماعــي وهــم الفئ
التواصــل اإلســرائيلية التــي تخطــب ُوّد العــرب كصفحــة )إســرائيل تتكلــم بالعربيــة( علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
»فيســبوك« التــي يتابعهــا مــا يزيــد عــن مليــون ونصــف شــخص، وبمتابعــة وتحليــل مــا تصــدره تلــك الصفحــة فهــي 
تحــاول إصــدار مــا يجّمــل صــورة إســرائيل أمــام العــرب وأنهــا دائمــا تدعــو إلــى الســالم، وتنشــر إحصائيــات عــن تفوقهــا 
العلمــي والجامعــات والتعليــم والصحــة وتنشــب مجموعــة مــن النقاشــات الحــادة علــى تلــك الصفحــات، ممــا يجعلــه 

وسيلة لقياس الرأي العام لمرتادي منصات التواصل االجتماعي5١.

تحــاول القــوى الناعمــة اإلســرائيلية المضــي قدًمــا لمواكبــة التغييــرات الواســعة فــي الفضــاء اإللكترونــي العربــي 
والتعامــل بحرفيــة مــع مــا يــروق للمواطــن العربــي حتــى ولــو كان األمــر عــن طريــق الســخرية )sarcasm( بــأداة 
ــل  ــة ب ــة واالقتصادي ــات األحــداث السياســية واالجتماعي ــة للتفاعــل مــع مجري ــي أصبحــت أداة فّعال )الكوميكــس( الت
والرياضيــة أيًضــا، وعلــى ســبيل المثــال ظهــرت صفحــة »Zionist sarcasm society« علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي »فيســبوك« التــي تخطــى عــدد متابعيهــا مائــة ألــف متابــع، حيــث تتفاعــل مــع جميــع األحــداث التــي تهــم 
العقــل العربــي بمــا يؤيــد الرؤيــة اإلســرائيلية الصهيونيــة5٢، وهــو مــا يوضــح ســعي الكيــان الصهيوينــي الســتخدام كل 

الوسائل من أجل إقامة عالقات عربية إسرائيلية من نوع جديد تفرضه الدولة الصهيونية وتتحكم فيه.

خاتمة:

 تقــف العالقــات العربيــة اإلســرائيلية علــى مفتــرق طــرق بيــن ثبــات علــى العالقــات غيــر الرســمية التــي باتــت 
واضحــة فــي األفــق، أو تطــّور تلــك العالقــات لتأخــذ طابــع الرســمية مــع تصريــح القــادة العــرب الرئيســيين فــي 

50  يعقوب عميدور: فوضى ســببها عاصفة عارمة في الشــرق األوســط، تل أبيب، مركز بيجن الســادات للدراســات االســتراتيجية، جامعة 
بار إيان، يونيو 2015، ص27،33.

51 صفحــة »إســرائيل تتكلــم بالعربيــة« علــى موقــع https://www.facebook.com/IsraelArabic( ،Facebook(، تاريــخ الدخــول: 
6 مايو 2018.

 ،)https://www.facebook.com/Zionist.Sarcasm( ،Facebook علــى موقــع »Zionist sarcasm society« 52 صفحــة
تاريخ الدخول: 6 مايو 2018.
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الســعودية - التــي تشــهد تغييــًرا جوهريًّــا- علــى أحقيــة إســرائيل فــي الوجــود53، وتقــارب دبلوماســي يقتــرب مــن الغــزل 
السياســي فــي أروقــة المنظمــات الدوليــة، والواقــع يؤكــد أنــه إذا اســتمرت األنظمــة السياســية العربيــة علــى مــا هــي 
ــى حســاب رغبــات الشــعوب  ــة رســمية عل ــة إســرائيلية وثيق ــات عربي ــة إقامــة عالق ــؤول األمــر ناحي ــه فلربمــا ي علي
ودهًســا لألحقيــة التاريخيــة للفلســطينيين فــي أرضهــم وهــو مــا ُيســمى بـــ )صفقــة القــرن( التــي تشــق طريقهــا فــي ظــل 

تغير جيوسياسي حادث على الحدود اإلسرائيلية من الناحيتين السورية والمصرية.

 

 

  

53  Tarik Taher, “Crown Prince of Saudi Arabia says Israel has a ‘right’ to its land as he becomes the 
first Arab leader to ever make such an acknowledgement”, Daily Mail, on: 3 April 2018. (https://
dailym.ai/2See11b).
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ــا وال  ــر كاتبه ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــواردة بالدراس اآلراء ال
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه 
ــإذن  الدراســة أو نســخها أو ترجمتهــا أو أي جــزء منهــا إال ب

مسبق من المركز
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