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ِّ
مقدمة
�أطلق باحثون �إ�رسائيليون على العام  ٢٠١١م�صطلح «عام ٢٠١١
وعبت هذه الت�سمية عن �أن النخب الإ�رسائيلية نظرت �إليه بو�صفه
العربي» .رّ
حتول �أدخل املنطقة يف ع�رص توقيت م�ؤ�رش ال�ساعة اال�سرتاتيجية
حلظة ّ
لل�شعوب العربية� ،إ�ضافة �إىل �أنه �أدخل �إليها �ضيف ًا ثقي ً
ال هو املجال ال�سيربنيتي
(الفاي�سبوك والتوتري واخلليوي ،الخ )..الذي ال ميكن التنب�ؤ بكيفية تفاعله
ومتى يقود ثورة تف�ضي �إىل انهيار نظام �آخر.
كان العام  ٢٠١١بحق مبثابة اجلر�س الذي قرع داخل «�إ�رسائيل» �إنذاراً
بتحدٍ غري م�سبوق يف نوعيته .فهو طرح عليها جي ً
التحديات مل
ال جديداً من
ّ
ت�ستعد له م�ؤ�سّ �ساتها الأمنية وال ال�سيا�سية بل �إنها مل تتوقعه .و�أبرز ما خلفه
التحديات هو �أنها �أ�صابت ب�أ�رضار ج�سيمة ثقة الإ�رسائيليني
ظهور هذه
ّ
ب�أمناط تفكري �أ�سا�سية معتمدة يف كيانهم ،و�أ�صبح لها مع تقادم الزمن
ُ
�شكل املقد�س؛ واملق�صود هنا منظومة
عليها وثبات م�صداقيتها بن�سبة عالية
�أمناط تفكري ّ
حتكمت يف نظرة «�إ�رسائيل» �إىل املواطن العربي ،ونظرتها �إىل
اال�ستقرار يف املنطقة ،وعالقاتها يف الإقليم ،ف�ض ً
ال عن عالقتها بوا�شنطن
والغرب.
بدت «�إ�رسائيل عام  »٢٠١١لفرتة غري ق�صرية ،وقد فقدت القدرة
على تقدمي �إطار معريف لفهم الأحداث اجلارية يف حميطها العربي
وتقدير انعكا�ساتها عليها يف غري م�ستوى .وكنتيجة لذلك �ساد داخل
النخب الإ�رسائيلية نوع من جلد الذات ال�سيا�سي ا�شتمل على رمي
مواقع القرار الإ�رسائيلي مبختلف �أطيافه بتهم العمه اال�ست�شعاري امل�سبق
تطورات
تخبئه املنطقة من ّ
ملا حدث و العجز عن التوقع اال�سرتاتيجي ملا ّ
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هامة ،باالنف�صال عن الواقع امل�ستجد.
ويف ّ
ظل ما بدا �أنه «ت�سونامي �شلل» �أ�صاب م�ؤ�سّ �سات الر�ؤية والقرار
الر�سمية يف «�إ�رسائيل» ،متثل �أحد تعبرياته بتقدم موقع رئا�سة احلكومة
الإ�رسائيلية بطلب التزام ال�صمت جتاه الأحداث العربية من مراكز التفكري
ال�سيا�سي وحتى الأحزاب .وقاطع ما ميكن ت�سميته بـ «قطاع املعرفة
النخبوي اخلا�ص» املت�شكل من باحثني وكتاب ر�أي و ُنخب �أمنية ،متقاعدة
�أو تعمل يف جمال اال�ستعالم غري الر�سمي ،هذا التوجيه الر�سمي .وانربى
ه�ؤالء ملهمة قراءة «العام  ٢٠١١العربي» وحتليل �أ�سبابه وماهيته ،وبالأ�سا�س
تفنيد �أ�سباب ف�شل «�إ�رسائيل» يف توقعه ،تو�ص ً
ال لكيفية التمكن من �إدراك
العجز املعريف جتاه ما يحدث يف املنطقة .وخالل مهمتهم هذه بدا �أنهم
يقومون مبحاولة ملء اخلواء الذي �شاب املنظومة املعرفية الر�سمية ال�سائدة،
املتغي العربي
وذلك مل�صلحة �إنتاج ر�ؤية �إ�رسائيلية جديدة قادرة على مواكبة رِّ
الهائل وفهم �أبعاده امل�سترتة و�إ�شاراته اال�سرتاتيجية غري املعهودة.
ميز النقا�ش الإ�رسائيلي للعام  ٢٠١١العربي �أنه قارب عناوين
و�أبرز ما ّ
عدة هامة ،معظمها م�ستجد قيا�س ًا على ما هو معهود عن اهتمام النخب
الإ�رسائيلية� ،أو عناوين مل يتم التطرق اليها على نحو علني من قبل .وال�سبب
الذي ا�ستدرج هذه العناوين للنقا�ش هو ال�صدمة التي �أ�صابت «�إ�رسائيل»
جراء �أحداث ثورة م�رص حتديداً ،ما جعل نخبها تعترب تقليد الرقابة الذاتية
ّ
�أثناء نقا�شاتها جزءاً من �إرث ف�شل املفاهيم التي تب ّنتها ورائها «�إ�رسائيل»
لعقود طويلة خلت وثبت الآن ف�شلها.
�أ ّدى كل ما تقدم �إىل �إك�ساب النقا�ش الإ�رسائيلي يف عام  ٢٠١١غنى
ت�ضمن من بني �أ�شياء �أخرى� ،إىل �إماطة اللثام عن الكيفية التي
ا�ستثنائي ًا،
ّ
تفكر فيها «�إ�رسائيل» لي�س فقط �إزاء املرحلة اجلديدة التي دخلتها املنطقة،
بل وبالأ�سا�س � إزاء جملة �إ�شكاالت �إ�رسائيلية داخلية وخارجية مطروحة
من قبل ولكنها مل حت�صل على �أجوبة �رصيحة كالتي نالتها يف �سياق النقا�ش
الإ�رسائيلي لأحداث العام .٢٠١١
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وتكمن �أهمية هذا النقا�ش � أي�ض ًا يف �أنه ك�شف جملة مقوالت متحكمة
يف العقل الإ�رسائيلي وتت�سم ب�أن لها منزلة القد�سية ،وهي تتعلق بنظرتها � إىل
العرب وامل�سلمني �شعوب ًا و�أنطمة .كما �أن ا�سرت�سال وقائعه قاد لأول مرة
�إىل �سرب غور �إ�شكاليات مكبوتة تخ�ص عالقة «�إ�رسائيل» بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وذلك مبنا�سبة حتميل الأخرية م�س�ؤولية هز اال�ستقرار يف املنطقة
وقدم ك ّتاب �إ�رسائيليون يف هذا ال�سياق
عرب �رضبه بع�صا الثورات العربيةّ .
تت�ضمن ما ميكن ت�سميته «نقد الغرب»� أو حماكمته من وجهة نظر يهودية
مادة
ّ
ولي�س �إ�رسائيلية فقط .و ّمت يف هذا املجال تقدمي ر�ؤية تاريخية فندت موقع
مقولة «ت�صدير الدميقراطية الغربية �إىل العامل العربي» كما تطرحها وا�شنطن
اليوم داخل تاريخ الفكر الغربي بخ�صو�ص نظرته �إىل املنطقة .وقارب ك ّتاب
ت�صوراتهم مل�ستقبل «�إ�رسائيل» يف ال�رشق الأو�سط بعد العام ٢٠١١
�آخرون
ّ
ت�ضمنت مراجعة ملفهوم اال�ستقرار يف ال�رشق
انطالق ًا من منهجية جديدة ّ
الأو�سط كما �شاركت «�إ�رسائيل» يف �صياغته خالل العقود املا�ضية ،و�أي�ض ًا
وجهت اليهود خالل
من زاوية �إطاللة تاريخية ر�صدت �أهم الأفكار التي ّ
زمني «ال�شتات» و«الدولة» لتخطيط عالقاتهم بالآخر .وتك�شف هذه
املقاربات عن جوانب عميقة غري مطروقة قب ً
ال داخل بنية التفكري الإ�رسائيلي
جتاه �إ�شكالياتها الداخلية واخلارجية ونظرتها �إىل الذات والآخر ،وذلك عرب
�سياق يغطي مرحلة زمنية طويلة وذات م�ستوى تاريخي.
ويف ما يتع ّلق بالثورات العربية و�أ�سبابها وم�ستقبلها وحتديد ماهيتها
قدم النقا�ش الإ�رسائيلي معاجلة متعددة الزوايا ،كان �أبرزها حماولة ر�ؤيتها من
ّ
زاويتني تاريخية �سيا�سية �سو�سيوجية .و�أبرز ما يف هذه املعاجلة �أن النخب
الإ�رسائيلية تو�سّ لت فيها العودة �إىل �إرثها املعريف املخزون يف ذاكرتها عن
جتاربها �أو جتارب و�صلت �إليها من �أجدادها يف بالد الن�ش�أة ،خا�صة يف
�أوروبا ،ولي�س داخل الكيان ال�صهيوين الذي هاجرت �إليه يف �أوا�سط القرن
املا�ضي .
�أظهر هذا ال�سلوك امللحوظ يف مقاربات نخب �إ�رسائيلية لأحداث العام
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 ٢٠١١العربي �أمراً هام ًا �أ�ضاف تعدي ً
ال على النظرية املطروقة بخ�صو�ص �أن
متعددة حملها معهم م�ستوطنوها من البلدان التي
«�إ�رسائيل» جمتمع بثقافات ّ
جا�ؤوا منها �إىل «�أر�ض امليعاد» .ومفاد التطوير هنا يت�صل بالعنا�رص التالية:
ـ «�إ�رسائيل» لي�ست خال�صة ثقافات غربية ،بل الأدق �أنها خال�صة
انتماءات لهذه الثقافات عاجزة عن توليف نف�سها يف بوتقة �إ�رسائيلية
جامعة� .إن ر�صد نقا�ش النخب الإ�رسائيلية لأحداث العام � ٢٠١١أظهر �أن
«�إ�رسائيل» خليط من ثقافات مرتبطة بذاكرة خارجية متعددة املنابع ؛ و�أبرز
خا�صياتها �أنها حينما ت�شعر بخطر غري م�ألوف داخل كيانها ،ف�إنها تفزع �إىل
مالجئ ن�ش�أتها خارجه لتغرف من معينه �أمناط تفكري تتو�سل �صياغة ر�ؤية
التطورات غري املح�سوبة وكيفية
جديدة ملا يجب �أن يكون عليه موقفها من
ّ
تد ّبر �أمرها حيالها الحتوائها �أو التكيف معها �أو ا�ستعادة زمام القدرة على
مواجهتها.مل يحدث �أن متظهر هذا البعد �سابق ًا يف املجتمع الإ�رسائيلي قيا�س ًا
على �أزمات �سابقة كثرية .لكن العام  ٢٠١١ر�سمه بجالء �إىل حد بعيد،
و�أظهر �أن الكيان ال�صهيوين هو ملج أ� مكاين لـ«�شعبه» ولي�س ملج أ� ذاكرة
وعي جماعي عميقة ،و�أن ال ميلك ذاكرة �إ�رسائيلية عن حركة تاريخه ،بل
ذاكرة جلوء وذاكرة �أحداث عاي�شها جمتمع هذا الكيان الأجداد يف مواطنهم
الأ�صلية .بكالم �آخر ال توجد �أولوية يف العقل الإ�رسائيلي ملكانة جتربته داخل
الكيان الوليد عام  ١٩٤٨بل الأولوية ال تزال ت�شده �إىل �أر�ض الن�ش�أة التي
هاجر منها حيث تكمن م�صادر �سلوكه للتعامل مع الأحداث اجل�سام.
قُ�صارى القول يف هذا املجال �أنه بعد  ٧٥عام ًا من الإقامة فوق الأر�ض
الفل�سطينية املغت�صبة ،كان ميكن مبنا�سبة حتليل طبيعة نقا�ش النخب الإ�رسائيلية
لأحداث العام  ٢٠١١العربي ،حلظ �أن «�إ�رسائيل» هي كيان جتمعي ولي�س
جمتمعي ،و�أن الثقافة فيه ال تزال ما دون الذاكرة «الوطنية» وحتى ما دون
ال�صهيونية مبعناها اجلامع ،وهي يف �أح�سن �أحوالها �إرث «اليهودي التائه»
امللتب�سة ذاكرته اجلديدة.
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منهجية البحث

يهدف هذا التقرير �إىل ر�صد وقائع م�ساحة التفكري الإ�رسائيلي خالل العام
 ٢٠١١مع بداية م�سار الثورات العربية يف كل من تون�س وم�رص وذلك كما
جرى التعبري عنها يف مئات املقاالت واالفتتاحيات والدرا�سات الإ�رسائيلية.
ومت اعتماد منهجية مبعايري خمتلفة لر�سم �صورة هذه امل�ساحة التي امتازت
ت�ضمنت نقا�ش ًا �إ�رسائيلي ًا على �صلة مب�سائل هامة طرحتها هذه الثورات
ب�أنها ّ
كتحديات معرفية وا�سرتاتيجية على «�إ�رسائيل» .وهذه املعايري تلخ�صها
بالتايل:
 املعيار الأول ،جتنب االنتقائية يف اختيار الن�صو�ص ،و�إيجاد منهجية
ت� ّؤمن هذا املعنى وتراعي يف الوقت نف�سه حقيقة �أنه ال ميكن نقل وقائع
مئات املقاالت والدرا�سات �ضمن هذا التقرير .وعليه مت ت�صنيف الن�صو�ص
الإ�رسائيلية املتفاعلة داخل �إطار النقا�ش الإ�رسئيلي لأحداث العام ٢٠١١
العربي ح�سب موقعها بني مناهج الر�أي الذي تنتمي �إليه داخل جممل هذا
النقا�ش وبالتايل �أ�صبح ممكن ًا عر�ض كل تفا�صيل النقا�ش الإ�رسائيلي من خالل
�إبراز �أفكار االجتاهات الذي �أنتجها .مبعنى �آخر �إن �إغفال تفا�صيل هذا الن�ص
�أو ذاك ال يلغي عدم �إيراد معناه يف التقرير ما دامت فكرته الرئي�سة قد مت
التعبري عنها من خالل عر�ض االجتاه الذي يتبناه داخل النقا�ش الإ�رسائيلي.
وقد �سمحت هذه املنهجية بتعقب �آراء ن�سبة عالية من جممل جزئيات
النقا�ش الإ�رسائيلي حول «عام  ٢٠١١العربي» ،وذلك من خالل حلظ �أن
معمقة للن�صو�ص الإ�رسائيلية
النخب الإ�رسائيلية تو ّزعت وفق ح�صيلة قراءة ّ
ذات ال�صلة على �أربعة اجتاهات :ر�أي يف قراءتها للثورات العربية :الأول
تاريخي ،والثاين منهجي من وجهة نظر علم االجتماع والثالث �سيا�سي
وجيوا�سرتاتيجي ،والرابع اقت�صادي.
توخي ًا اليجاد معنى االجتاه
املعيار الثاين ،اعتماد منهجية تفكيك الن�صو�ص
ّ
العام لكل ن�ص .والهدف من ذلك �إظهار امل�شرتك فيه مع �آراء �أخرى وردت يف
ن�صو�ص متعددة .ومن خالل تركيب لوحة الجتاهات الآراء داخل الن�صو�ص
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�أمكن و�ضع النقا�ش الإ�رسائيلي عن العام  ٢٠١١العربي �ضمن �إطار فكري
و�سيا�سي وثقايف و�أمني ،ما �ساعد على تقدمي مادة حدثية عن كيفية تفاعل
«�إ�رسائيل» مع �أحداث هذا العام ،فح�سب بل كيف فكرت «�إ�رسائيل»
وكيف انق�سمت �آرا�ؤها وعلى �أية �أ�س�س وخلفيات ثقافية وفكرية و�سيا�سية،
وتاريخية حتى .وقادت هذه املنهجية �إىل جعل هذا التقرير مبثابة وثيقة عن
�صورة «�إ�رسائيل» ال�سيا�سية والثقافية تتجاوز حالة عر�ض �آرائها من العام
 ٢٠١١لتظهر خفايا عن ماهيتها متتد �إىل ما�ض بعيد مت�صل بحا�رض راهن
وم�ستقبل قلق.
يبقى القول ان مادة هذا التقرير ا�ستفادت من ميزة �أن النقا�ش الإ�رسائيلي
لـ«العام  ٢٠١١العربي» ،جرى حتت �صدمة النخب ومراكز القرار ال�سيا�سي
والأمني الإ�رسئيلية بالثورة امل�رصية و�أخواتها ،ما جعل التعبري عن هذا احلدث
وعن موقع «�إ�رسئيل» �إزاء حتدياته يتم ب�أ�سلوب غري خا�ضع لكل �أنواع الرقابة
تبدد وهج ال�صدمة الحق ًا
الذاتية منها �أو الأمنية .وجتدر املالحظة� ،إال �أنه مع ّ
متّت �إعادة �ضبط النقا�ش الإ�رسائيلي ليعود �إىل تقاليد حذره .وعليه ميكن
القول �إن �أهمية هذا النقا�ش الإ�رسائيلي الذي ينقل وقائعه ومناخاته هذا
التقرير ،تكمن يف �أنه يقع بني حلظة بدء ال�صدمة وحلظة ما قبل نهاية وهجها؛
�أي فوق م�ساحة زمنية �شهدت خروج الكالم الإ�رسائيلي عن ن�سبة عالية من
تعب عن طبقة عميقة داخل التفكري الإ�رسائيلي.
حذر ال�صمت ،ما ّ
قدم مادة رّ
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