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مة مقدِّ

 ٢011 »عام  م�صطلح   ٢011 العام  على  اإ�رسائيليون  باحثون  اأطلق 

ت هذه الت�صمية عن اأن النخب الإ�رسائيلية نظرت اإليه بو�صفه  العربي«. وعبرّ

ال�صرتاتيجية  ال�صاعة  موؤ�رس  توقيت  ع�رس  يف  املنطقة  اأدخل  ل  حتورّ حلظة 

لل�صعوب العربية، اإ�صافة اإىل اأنه اأدخل اإليها �صيفًا ثقياًل هو املجال ال�صيبنيتي 

التنبوؤ بكيفية تفاعله  )الفاي�صبوك والتوتري واخلليوي، الخ..( الذي ل ميكن 

ومتى يقود ثورة تف�صي اإىل انهيار نظام اآخر.

كان  العام ٢011 بحق مبثابة اجلر�س الذي قرع داخل »اإ�رسائيل« اإنذاراً 

يات مل  بتحٍد غري م�صبوق يف نوعيته. فهو طرح عليها جياًل جديداً من التحدرّ

�صاتها الأمنية ول  ال�صيا�صية بل اإنها مل تتوقعه.  واأبرز ما خلفه  ت�صتعد له موؤ�صرّ

الإ�رسائيليني    ثقة  اأ�صابت  باأ�رسار ج�صيمة  اأنها  هو  يات  التحدرّ ظهور هذه 

الزمن  تقادم  مع  لها  واأ�صبح  كيانهم،  معتمدة  يف  اأ�صا�صية  تفكري  باأمناط 

عليها وثبات م�صداقيتها بن�صبة عالية �صكُل املقد�س؛ واملق�صود هنا منظومة 

اإىل  اإىل املواطن العربي، ونظرتها  مت يف نظرة »اإ�رسائيل«  اأمناط تفكري حتكرّ

بوا�صنطن  عالقتها  عن  ف�صاًل  الإقليم،  يف  وعالقاتها  املنطقة،  يف  ال�صتقرار 

والغرب.

فقدت  القدرة  وقد  ق�صرية،  غري  لفرتة   »٢011 عام  »اإ�رسائيل  بدت 

العربي  حميطها  اجلارية  يف  لفهم  الأحداث  معريف  اإطار  تقدمي  على 

داخل  �صاد  لذلك  وكنتيجة  م�صتوى.  غري  يف  عليها  وتقدير  انعكا�صاتها 

رمي  على  ال�صيا�صي  ا�صتمل  الذات  من  جلد  نوع  الإ�رسائيلية  النخب 

امل�صبق  ال�صت�صعاري  العمه  اأطيافه  بتهم  مبختلف  الإ�رسائيلي  القرار  مواقع 

رات  ملا حدث  و العجز  عن التوقع ال�صرتاتيجي ملا تخبرّئه املنطقة من تطورّ
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هامة، بالنف�صال عن الواقع امل�صتجد.  

�صات الروؤية والقرار   ويف ظلرّ  ما بدا اأنه »ت�صونامي �صلل« اأ�صاب موؤ�صرّ

احلكومة  رئا�صة  موقع  بتقدم  تعبرياته  اأحد  متثل  »اإ�رسائيل«،  يف  الر�صمية 

التفكري  العربية من مراكز  ال�صمت جتاه الأحداث  التزام  الإ�رسائيلية  بطلب 

»قطاع  املعرفة  بـ  ت�صميته  ميكن  وقاطع  ما  الأحزاب.  وحتى  ال�صيا�صي 

النخبوي اخلا�س«  املت�صكل من باحثني وكتاب راأي   وُنخب اأمنية،  متقاعدة 

وانبى  الر�صمي.  التوجيه  هذا  الر�صمي،  غري  ال�صتعالم  جمال  يف  تعمل  اأو 

هوؤلء  ملهمة قراءة »العام ٢011 العربي« وحتليل اأ�صبابه وماهيته، وبالأ�صا�س 

اإدراك  التمكن من  اأ�صباب ف�صل »اإ�رسائيل« يف توقعه، تو�صاًل لكيفية  تفنيد 

اأنهم  بدا  هذه  مهمتهم  وخالل  املنطقة.  يف  يحدث  ما  جتاه  املعريف  العجز 

يقومون مبحاولة ملء  اخلواء الذي �صاب املنظومة املعرفية الر�صمية ال�صائدة، 

وذلك مل�صلحة اإنتاج روؤية اإ�رسائيلية جديدة قادرة على مواكبة املتغريرِّ العربي 

الهائل وفهم اأبعاده امل�صترتة واإ�صاراته ال�صرتاتيجية غري املعهودة. 

واأبرز ما ميرّز النقا�س الإ�رسائيلي للعام  ٢011 العربي اأنه قارب عناوين 

النخب  اهتمام  ما هو معهود عن  قيا�صًا على  عدة هامة، معظمها  م�صتجد 

الإ�رسائيلية، اأو عناوين مل يتم التطرق اليها على نحو علني من قبل. وال�صبب 

»اإ�رسائيل«  اأ�صابت  التي  ال�صدمة  هو  للنقا�س  العناوين  هذه  ا�صتدرج  الذي 

الذاتية  الرقابة  تقليد  تعتب  اأحداث ثورة م�رس حتديداً، ما جعل نخبها  اء  جررّ

»اإ�رسائيل«   ورائها  تبنرّتها  التي  املفاهيم  ف�صل  اإرث  من  جزءاً  نقا�صاتها  اأثناء 

لعقود طويلة خلت وثبت الآن ف�صلها. 

غنى   ٢011 عام  يف  الإ�رسائيلي  النقا�س  اإك�صاب  اإىل  تقدم  ما  كل  ى  اأدرّ

التي  الكيفية  عن  اللثام  اإماطة  اإىل  اأخرى،  اأ�صياء  بني  من  ن  ت�صمرّ ا�صتثنائيًا، 

املنطقة،  التي دخلتها  اجلديدة  املرحلة  اإزاء  فقط  لي�س  »اإ�رسائيل«  فيها  تفكر 

مطروحة  وخارجية  داخلية  اإ�رسائيلية  اإ�صكالت  جملة  وبالأ�صا�س  اإزاء  بل 

من قبل ولكنها مل حت�صل على اأجوبة  �رسيحة كالتي نالتها يف �صياق النقا�س 

الإ�رسائيلي لأحداث العام ٢011.      
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وتكمن اأهمية هذا النقا�س  اأي�صًا يف اأنه ك�صف جملة مقولت متحكمة 

يف العقل الإ�رسائيلي وتت�صم باأن لها  منزلة القد�صية، وهي  تتعلق بنظرتها  اإىل 

مرة  لأول  قاد  وقائعه  ا�صرت�صال  اأن  كما  واأنطمة.  �صعوبًا  وامل�صلمني  العرب 

اإىل  �صب غور اإ�صكاليات مكبوتة تخ�س عالقة »اإ�رسائيل« بالوليات املتحدة 

الأمريكية، وذلك مبنا�صبة حتميل الأخرية م�صوؤولية  هز ال�صتقرار يف املنطقة 

ال�صياق  هذا  اإ�رسائيليون يف  كترّاب  م  وقدرّ العربية.  الثورات  بع�صا  �رسبه  عب 

ن ما ميكن ت�صميته »نقد الغرب« اأو حماكمته من وجهة نظر يهودية    مادة تت�صمرّ

فندت موقع  تاريخية  روؤية  تقدمي  املجال  فقط. ومترّ يف هذا  اإ�رسائيلية  ولي�س 

مقولة »ت�صدير الدميقراطية الغربية اإىل العامل العربي« كما تطرحها وا�صنطن 

اليوم  داخل تاريخ الفكر الغربي بخ�صو�س نظرته اإىل املنطقة. وقارب كترّاب 

راتهم مل�صتقبل »اإ�رسائيل« يف ال�رسق الأو�صط بعد العام ٢011  اآخرون  ت�صورّ

ال�رسق  يف  ال�صتقرار  ملفهوم  نت مراجعة  ت�صمرّ جديدة  منهجية  من  انطالقًا 

الأو�صط كما �صاركت »اإ�رسائيل« يف �صياغته خالل العقود املا�صية، واأي�صًا 

هت اليهود خالل  اأهم الأفكار التي وجرّ من زاوية اإطاللة تاريخية ر�صدت 

وتك�صف هذه  بالآخر.  عالقاتهم  لتخطيط  و»الدولة«  »ال�صتات«  زمني 

املقاربات عن جوانب عميقة غري مطروقة قباًل داخل بنية التفكري الإ�رسائيلي 

جتاه اإ�صكالياتها الداخلية واخلارجية ونظرتها اإىل الذات والآخر، وذلك عب 

�صياق يغطي مرحلة زمنية طويلة وذات م�صتوى تاريخي.

ماهيتها  وحتديد  وم�صتقبلها  واأ�صبابها  العربية  بالثورات  يتعلرّق  ما  ويف 

م  النقا�س الإ�رسائيلي معاجلة متعددة الزوايا، كان اأبرزها حماولة روؤيتها من  قدرّ

النخب  اأن  املعاجلة  ما يف هذه  واأبرز  �صو�صيوجية.  �صيا�صية  تاريخية  زاويتني 

ذاكرتها عن  املخزون يف  املعريف  اإرثها  اإىل  العودة  فيها  لت  تو�صرّ الإ�رسائيلية 

يف  خا�صة  الن�صاأة،  بالد  اأجدادها  يف  من  اإليها  و�صلت  جتارب  اأو  جتاربها 

اأوروبا، ولي�س داخل الكيان ال�صهيوين الذي هاجرت اإليه يف اأوا�صط القرن 

املا�صي  .

اأظهر هذا ال�صلوك امللحوظ يف مقاربات نخب اإ�رسائيلية لأحداث العام 
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٢011 العربي اأمراً هامًا اأ�صاف تعدياًل على النظرية املطروقة بخ�صو�س اأن 

دة حملها معهم م�صتوطنوها من البلدان التي  »اإ�رسائيل« جمتمع بثقافات متعدرّ

جاوؤوا منها اإىل »اأر�س امليعاد«.  ومفاد التطوير هنا يت�صل بالعنا�رس التالية:  

خال�صة  اأنها  الأدق  بل  غربية،  ثقافات  خال�صة  لي�صت  »اإ�رسائيل«  ـ 

اإ�رسائيلية  بوتقة  يف  نف�صها  توليف  عن  عاجزة  الثقافات  لهذه  انتماءات 

جامعة. اإن ر�صد نقا�س النخب الإ�رسائيلية لأحداث العام ٢011 اأظهر اأن 

»اإ�رسائيل« خليط  من  ثقافات مرتبطة بذاكرة خارجية متعددة املنابع ؛ واأبرز 

خا�صياتها اأنها حينما ت�صعر  بخطر غري ماألوف  داخل كيانها، فاإنها تفزع اإىل 

مالجئ  ن�صاأتها خارجه لتغرف من معينه اأمناط تفكري تتو�صل �صياغة  روؤية 

رات غري املح�صوبة وكيفية  جديدة ملا يجب اأن يكون عليه موقفها من التطورّ

تدبرّر اأمرها حيالها لحتوائها اأو التكيف معها اأو ا�صتعادة زمام القدرة على 

مواجهتها.مل يحدث اأن متظهر هذا البعد �صابقًا يف املجتمع الإ�رسائيلي قيا�صًا 

بعيد،  حد  اإىل  بجالء  ر�صمه   ٢011 العام  لكن  كثرية.  �صابقة  اأزمات  على 

لـ»�صعبه« ولي�س ملجاأ ذاكرة  ال�صهيوين هو ملجاأ مكاين  الكيان  اأن  واأظهر 

تاريخه، بل  اإ�رسائيلية عن حركة  وعي جماعي عميقة، واأن ل ميلك ذاكرة 

ذاكرة جلوء وذاكرة اأحداث عاي�صها جمتمع هذا الكيان الأجداد يف مواطنهم 

الأ�صلية. بكالم اآخر ل توجد اأولوية يف العقل الإ�رسائيلي ملكانة جتربته داخل 

الكيان الوليد عام 1٩48 بل الأولوية ل تزال ت�صده اإىل اأر�س الن�صاأة التي 

هاجر منها حيث تكمن م�صادر �صلوكه للتعامل مع الأحداث اجل�صام.  

ُق�صارى القول يف هذا املجال اأنه بعد ٧٥ عامًا من الإقامة فوق الأر�س 

الفل�صطينية املغت�صبة، كان ميكن  مبنا�صبة حتليل  طبيعة نقا�س النخب  الإ�رسائيلية 

لأحداث العام ٢011 العربي، حلظ اأن »اإ�رسائيل« هي كيان جتمعي ولي�س 

جمتمعي، واأن الثقافة فيه ل تزال ما دون الذاكرة »الوطنية« وحتى ما دون 

ال�صهيونية  مبعناها اجلامع، وهي يف اأح�صن اأحوالها اإرث »اليهودي التائه« 

امللتب�صة ذاكرته اجلديدة.
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منهجية البحث 

يهدف هذا التقرير اإىل ر�صد وقائع م�صاحة التفكري الإ�رسائيلي خالل العام 

٢011 مع بداية م�صار الثورات العربية يف كل من تون�س وم�رس وذلك كما 

جرى التعبري عنها يف مئات املقالت والفتتاحيات والدرا�صات الإ�رسائيلية.  

امتازت  التي  امل�صاحة  هذه  �صورة  لر�صم  خمتلفة  مبعايري  منهجية  اعتماد  ومت 

نت نقا�صًا اإ�رسائيليًا على �صلة مب�صائل هامة طرحتها هذه الثورات  باأنها ت�صمرّ

تلخ�صها  املعايري  وهذه  »اإ�رسائيل«.  على  وا�صرتاتيجية  معرفية  كتحديات 

بالتايل: 

منهجية  واإيجاد  الن�صو�س،  اختيار  يف  النتقائية  جتنب  �لأول،   �ملعيار 

وقائع  نقل  ميكن  ل  اأنه  حقيقة  نف�صه  الوقت  يف  وتراعي  املعنى  هذا  ن  توؤمرّ

مئات املقالت والدرا�صات �صمن هذا التقرير. وعليه مت ت�صنيف الن�صو�س 

 ٢011 العام  لأحداث  الإ�رسئيلي  اإطار  النقا�س  داخل  املتفاعلة  الإ�رسائيلية 

اإليه داخل جممل هذا  الراأي الذي تنتمي  العربي ح�صب موقعها بني مناهج 

النقا�س وبالتايل اأ�صبح ممكنًا عر�س كل تفا�صيل النقا�س الإ�رسائيلي من خالل 

اإبراز اأفكار الجتاهات الذي اأنتجها. مبعنى اآخر اإن اإغفال تفا�صيل هذا الن�س 

قد مت  الرئي�صة  ما دامت فكرته  التقرير  معناه يف  اإيراد  يلغي عدم  اأو ذاك ل 

التعبري عنها من خالل عر�س الجتاه الذي يتبناه داخل النقا�س الإ�رسائيلي. 

جزئيات  جممل  من  عالية  ن�صبة  اآراء  بتعقب  املنهجية  هذه  �صمحت  وقد 

النقا�س الإ�رسائيلي  حول »عام  ٢011 العربي«، وذلك من خالل حلظ اأن 

الإ�رسائيلية  للن�صو�س  قة  عت وفق ح�صيلة قراءة معمرّ الإ�رسائيلية توزرّ النخب 

الأول  العربية:  للثورات  قراءتها  راأي يف  اجتاهات:  اأربعة  ال�صلة على  ذات 

�صيا�صي  والثالث  الجتماع  علم  نظر  وجهة  من  منهجي  والثاين  تاريخي، 

وجيوا�صرتاتيجي، والرابع اقت�صادي.  

�ملعيار �لثاين، اعتماد منهجية تفكيك الن�صو�س توخيرًّا ليجاد معنى الجتاه 

العام لكل ن�س. والهدف من ذلك اإظهار امل�صرتك فيه مع اآراء اأخرى وردت يف 

ن�صو�س متعددة. ومن خالل تركيب لوحة لجتاهات الآراء داخل الن�صو�س 
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اأمكن  و�صع النقا�س الإ�رسائيلي عن العام ٢011 العربي �صمن اإطار فكري 

و�صيا�صي  وثقايف واأمني، ما �صاعد على تقدمي مادة حدثية عن كيفية تفاعل 

»اإ�رسائيل«  فكرت  كيف  بل  فح�صب  العام،  هذا  اأحداث  مع  »اإ�رسائيل« 

وكيف انق�صمت اآراوؤها وعلى اأية اأ�ص�س وخلفيات  ثقافية وفكرية و�صيا�صية، 

وتاريخية حتى. وقادت هذه املنهجية اإىل جعل هذا التقرير مبثابة وثيقة عن 

العام  اآرائها  من  عر�س  حالة  تتجاوز  والثقافية  ال�صيا�صية  »اإ�رسائيل«  �صورة 

اإىل ما�س بعيد مت�صل بحا�رس راهن  ٢011 لتظهر خفايا عن ماهيتها متتد 

وم�صتقبل قلق.

يبقى القول ان مادة هذا التقرير ا�صتفادت من ميزة اأن النقا�س الإ�رسائيلي 

لـ»العام ٢011 العربي«، جرى حتت �صدمة النخب ومراكز القرار ال�صيا�صي 

والأمني الإ�رسئيلية بالثورة امل�رسية واأخواتها، ما جعل التعبري عن هذا احلدث 

وعن موقع »اإ�رسئيل« اإزاء حتدياته يتم باأ�صلوب غري خا�صع لكل اأنواع الرقابة 

د وهج ال�صدمة لحقًا  الذاتية منها اأو الأمنية. وجتدر املالحظة، اإل اأنه مع تبدرّ

ميكن  وعليه  حذره.  تقاليد  اإىل  الإ�رسائيلي  ليعود  النقا�س  �صبط  اإعادة  مترّت 

هذا  ومناخاته  وقائعه  ينقل  الذي  الإ�رسائيلي  النقا�س  هذا  اأهمية  اإن  القول 

التقرير، تكمن يف اأنه يقع بني حلظة بدء ال�صدمة وحلظة ما قبل نهاية وهجها؛ 

اأي فوق م�صاحة زمنية �صهدت خروج الكالم الإ�رسائيلي عن ن�صبة عالية من 

م مادة تعبرّ عن طبقة عميقة داخل التفكري الإ�رسائيلي. حذر ال�صمت، ما قدرّ
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تقوميها  يف  )اأمان(  الإ�رسائيلية  الع�صكرية  ال�صتخبارات  �صعبة  توقرّعت 

تغريات  الأخري  العام  ي�صهد  اأن   ٢011 التايل  للعام   ٢010 عام  ال�صادر 

»عام  باأنه  وو�صفته  نهايته  حتى  ت�صتمر  الأو�صط  ال�رسق  يف  دراماتيكية 

ا�صرتاتيجي«. 

وجدير بالذكر اأن مثل هذا  التقومي ت�صدره »اأمان« على راأ�س كل �صنة، 

ويكون ا�صت�رسافيًا ملدة عام، ويتم اإدراجه يف �صلب خطة العمل التي ي�صعها 

اجلي�س الإ�رسائيلي للعام اجلديد. 

ويالحظ األيك�صي في�صمان املحلل الع�صكري ل�صحيفة يديعوت اأحرنوت، 

دمت بداية العام ٢011 مبفاجاأتني اثنتني، اأولهما التظاهرات  اأن »اأمان« �صُ

احلا�صلة يف م�رس وتاأثرياتها ال�صرتاتيجية على املنطقة كلها، وبالأ�صا�س على 

الأمريكية  الإدارة  فعل  ات�صام  ردة  وثانيهما  لـ»اإ�رسائيل«،  الإقليمي  الو�صع 

)1(
ة ال�صديدة �صد الرئي�س امل�رسي ح�صني مبارك. باحلدرّ

ا�صت�رساف  فاتها  من  »اإ�رسائيل«،  يف  وحدها  »اأمان«  تكن  ومل 

اآي  الـ)�صي  مثل  اأي�صًا  )املو�صاد(  »اإن  بحبوط  اأمري  يقول  امل�رسي.  احلدث 

يف  الحتجاجات  ة  �صدرّ تتوقرّع  والأملانية،مل  اإيه( وال�صتخبارات البيطانية 

اأو جهة توقرّعت اأن م�رس �صت�صل اإىل هذا  م�رس«. وي�صيف »مل اأعرف اأحداً 

ر باأن قوات الأمن  الو�صع ]وحتى[ بعد اأن ح�صل ما ح�صل فاإن اجلميع قدرّ

امل�رسية لي�صت قوات الأمن التون�صية واأن النظام امل�رسي �صيعرف ماذا يفعل 

.
)٢(

كي يوقف ال�صطرابات«

1-األيك�صي في�صمان، تقديرات خميبة، يديعوت اأحرنوت، ٢011-3-3.

الإ�رسائيلية  الدفاع  وزارة  يف  او�صاط  عن  معاريف  يف  بحبوط  اأمري  نقله  ٢-ا�صتنتاج 

واأجهزة ال�صتخبارات، ملحق �صهر �صباط ٢011.
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خال�صة القول اإن ما ح�صل يف م�رس فاجاأ »اإ�رسائيل« على نحو يعيد اإىل 

دت ثورة  الذاكرة املفاجئة التي ح�صلت لها ع�صية حرب يوم الغفران. لقد اأكرّ

م�رس - التي ح�صلت بعد نحو اأربعني عامًا من حرب 1٩٧3- لـ»اإ�رسائيل« 

. 
)3(

�س اإىل �صدمات ومفاجاأت تاأتيهما من م�رس اأنها ما زالت مر�صحة للتعررّ

كان »عمه التوقرّع وال�صت�رساف« هي الفكرة الأوىل التي �صادت »اإ�رسائيل« 

دها  ككرة  ر النقا�س الإ�رسائيلي ب�صدرّ مع تعاظم جمريات الثورة يف م�رس، وتكورّ

�صات البحث وال�صتعالم الإ�رسائيلية الباهظة الكلفة،  ثلج �صغلت تفكري  موؤ�صرّ

ق طرح نف�صه ب�صيغة ال�صوؤال عما اإذا كانت  وقادتها اإىل و�صع ا�صتنتاج معمرّ

»اإ�رسائيل« دخلت طور فقدان قدرتها امل�صبقة على تقدير اخلطر القادم عليها.

وي�صتطري قلق النقا�س الإ�رسائيلي عن »العمه ال�صتعالمي«، ليطرح اأ�صئلة 

من نوع ما اإذا كانت »اإ�رسائيل« فقدت القدرة  على توقرّع ما �صيح�صل يف 

الذي  العام  خالل  بل  املتو�صط،  اأو  البعيد  املدى  على  فقط  املنطق،  لي�س 

النخب  قبل  من  اخلفة  من  بكثري  النظر  ال�صياق  هذا  �صمن  ومت  فيه.  هي 

الإ�رسائيلية،  اإىل وثيقة »اأمان« ال�صادرة عام ٢010 عن توقعاتها ملجريات 

العام ٢011، حيث كانت الأخرية »اعتبته مبثابة عام ا�صرتاتيجي �صي�صهد 

ث  تتحدرّ كانت  اأمان  ولكن   .
)4(

الأو�صط« ال�رسق  يف  دراماتكية  تغريات 

اإيران وعلى خلفية ملفها النووي ولي�س قريبًا من  عن اأحداث �صتجري يف 

تقومي  متتالني  عامني  مدى  على  الوقائع  هت  �صفرّ لقد  م�رس.  يف  »اإ�رسائيل« 

ن باأن عام ٢010 �صيكون  اأمان، اإذ كان تقديرها ال�صادر عام ٢00٩ تكهرّ

عام احل�صم بالن�صبة للملف الإيراين ولكن وقائع هذا العام اأظهرت اأي�صًا خطاأ 

هذا التقدير. 

ى اإىل عمه التوقع ال�صتعالمي الإ�رسائيلي بخ�صو�س ما حدث   ما الذي اأدرّ

يف م�رس ؟.

3-اأمري بحبوط، م�صدر �صبق ذكره.

4-)في�صمان، “ تقديرات خميبة”، م�صدر �صبق ذكره(.
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دوائر  يف  يدور  مرير  لنقا�س  ك�صدى  ال�صوؤال  هذا  بن«  »األوف   طرح 

التقدير  ق�صور  اأن  غذاه هو  الذي  امللح  والعتبار  ال�رسائيلية.  التفكري 

ال�صت�صعاري  ملا حدث يف م�رس، ُيعدرّ خطيئة ا�صتخباراتية وبحثية بحق اأمن 

»اإ�رسائيل« ال�صرتاتيجي؛ نظراً لت�صعرّب مردوده، انطالقًا من اأن  تاأثري  موقع 

ب ومت�صل باأكرث من ق�صية فائقة الأهمية.  م�رس على »اإ�رسائيل« مركزي ومركرّ

د اأن نتائج ما حدث يف م�رس كان فاجعيًا  ويح�صي األوف بن  غري دللة توؤكرّ

باملعنى ال�صرتاتيجي على »اإ�رسائيل«. ويتبرّع باإذاعة �رس يف هذا املجال عندما 

يقول »اإن النخب الع�صكرية وال�صيا�صية ال�صرتاتيجية الإ�رسائيلية كانت تتكئ 

يف م�رسوعها ل�رسب اإيران على تاأييد م�رس لها. اليوم مهما كان �صكل النظام 

اجلديد يف القاهرة فاإنه لن يوؤيد �رسبة اإ�رسائيلية لإيران لأنه يخ�صى من غ�صب 

بنيامني  من  كال  فان  مبارك  نظام  �صقوط  »بعد  قائاًل  وي�صيف   .)٥(
ال�صعب«

انهما مل  يكتبا يف مذكراتهما  ان  بامكانهما  �صيكون  باراك  وايهود  نتنياهو 

   .
)6(

يذهبا ل�رسب ايران لن الثورة يف م�رس منعتهما من القيام بذلك«

ب�صوط  الإ�رسائيلي  الذات  جلد  عملية  ى  غذرّ اآخر  اأ�صا�صي  اعتبار  ة  وثمرّ

خطيئة  عدم توقع احلدث امل�رسي،  وهو اأن »اإ�رسائيل« كانت تعتب اأنها تنام 

وراء جدار دفاعي بحثي وا�صتعالمي عمالق مدرك لكل ما يحدث يف م�رس 

وغري دولة عربية. وتبنيرّ فجاة اأن هذا العتقاد كان واهيًا.

1- وقائع نقا�ش »العمه اال�ستخباراتي«

الأمن والبحث ال�صتعالمي  الإ�رسائيلي داخل موؤ�ص�صتي  النقا�س   اجتهد 

والذي  داخلهما  املوجود  الأ�صا�س  العلرّة  مكمن  لت�صخي�س  الإ�رسائيلي 

ت�صبب  بو�صول »اإ�رسائيل« اإىل ع�رس العمه ال�صت�صعاري جتاه توقرّع الأحداث 

الكبى  يف حميطها ال�صرتاتيجي.

٥-)األوف بن، »م�رس و»اإ�رسائيل«: فجاأة ثورة«، هارت�س، 1٩ �صباط ٢011(.

اأي�صًا  �صباط ٢011-  هاآرت�س 1٩  ثورة«،  فجاأة  و»اإ�رسائيل«:  »م�رس  بن،  6-)األوف 

للدرا�صات، 3-٢- الفل�صطينيني  الأ�رسي  مركز  ن�رسة  عنه  نقلتها  تلفزيونية«  »حمادثة 

.)٢011
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كبرياً  نقا�صيًا  الإ�رسائيلية جهداً  الأمنية  بالنظرية  املخت�صني  بيئة   و�رسفت 

غنية  مادة  واملعريف  الأكادميي  باملعنى  لته  حم�صرّ كانت  اخللل  �رسرّ  لكت�صاف 

جداً، خا�صة بالن�صبة ملتابعي اأو�صاع »اإ�رسائيل« الذين وفر لهم هذا النقا�س   

فر�صة ا�صتثنائية للحظ معطيات عن ق�صايا الأمن فيها، ما كان ميكن للنخب 

بالثورة امل�رسية. لقد �صمحت  اأن تبوح بها قبل مرحلة �صدمتها  الإ�رسائيلية 

ة، بظهور مناخ  نقا�صي اأخرج مكنونات الق�صايا  هذه »ال�صدمة«، لأول مررّ

الأمنية من القاع اإىل ال�صطح، مبا فيها ق�صايا ح�صا�صة كان ُيعتب الكالم العلني 

حولها فيما م�صى مبثابة خرق للخطوط احلمر ال�صرتاتيجية.             

ت  توخرّ اأ�صيا�صيتني؛  اثنتني  بروز  روؤيتني  اإىل  النقا�س  هذا  وقائع  وقادت 

كل  واحدة منهما تقدمي روؤيتها لل�صبب امل�صوؤول عن عجز مراكز الأبحاث 

وال�صتعالم يف »اإ�رسائيل« عن التوقع  امل�صبق لأحداث  مو�صم احلراك ال�صعبي 

العربي  من تون�س فم�رس بخا�صة اإىل ليبيا واليمن، ف�صوريا، الخ...

قاد  الروؤية الأوىل ب�صكل خا�س  األوف بن. وجوهرها  اأن املعنى الأعمق 

الثورات  توقع  جتاه  »اإ�رسائيل«  يف  وال�صتخباراتي  البحثي  للعمه  امل�صبرّب 

وال�صتعالم  الأمن  موؤ�ص�صات  يف  ي�صود  عريق  منطي  »مفهوم  هو  العربية 

البحثي الإ�رسائيلي حول نظرتهم اإىل العرب )...( مفاده اأنه يف عامل العرب 

.»
)٧(

ل جديد، ولن يكون هناك جديد

�صات  املوؤ�صرّ بعيد تفكري  اأمد  »يوجه منذ  الفكري  هذا  النمط  وا�صتمر 

ال�صتخباراتية والبحثية الإ�رسائيلية حيال كل ما هو عربي. و�صار له مع تقادم 

�س وم�صلرّم به ل يجروؤ اأحد على نقا�صه داخل  مرور الزمن عليه، �صكل مقدرّ

 .
)8(

»اإ�رسائيل«

الإ�رسائيلي  جتاه  التفكري  يف  هذه  النمطية  اأن  بن  األوف  ويالحظ 

بارزة  كانت  بل   ،٢011 عام  امل�رسي  خالل احلدث  فقط  تبز  العرب مل 

٧- )األوف بن، »م�رس واإ�رسائيل...«، م�صدر �صبق ذكره(.. 

8- ) امل�صدر نف�صه(.
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 .٢006 العام  حرب  منها  اأخرى  ومنا�صبات  الغفران  يوم  حرب  خالل 

ت اإىل  ويرى اأن �صيطرة  هذه النمطية على الروؤية الإ�رسائيلية اإىل العرب، اأدرّ

اأمرين خطرين، »اأولهما اأنها �صجنت العقل الإ�رسائيلي داخل جملة جامدة 

اأنها  وثانيهما  هناك جديد.  يكون  ولن  العرب ل جديد  عامل  اإنه يف  تقول 

والأكادمييني  ال�صتخبارات  اأ�رستي  الإ�رسائيلية اأ�صرية  جعلت احلكومات 

ب�صكل  وعن  العرب  العربية،  ال�صعوب  عن  النمطية  النظرة  لهذه  املعتنقني 

فقد  اأ�صا�صية  اإن�صانية  ميزة  النمطية هي  »رغم  اأن  بن:  األوف  ويعلرّق  عام«.  

�صار وا�صحًا الآن اأننا بحاجة اإىل قوالب تفكري جديدة تقيم نظامنا البحثي 

ملعرفة العامل الذي يحيط بنا«.

بتقدير  والأكادمييني  الأمنيني  املوجلني  اأن  كيف  بن  األوف  وي�رسح 

اأحداث م�رس العام ٢011، ا�صتمروا، على نحو اأعمى، على التعاطي معها 

النمطية  املقولة  هذه  عليها  تطبيقات  اأ�صقطت  و�صفة  وفق  �صخامتها  رغم 

العرب  جتاه  الإ�رسائيلي  القرار  حيويات  كل  امل�صيطرة  على  امل�صلمة   –
وجتاه  م�رس وكل اأحداثها القدمية وامل�صتجدة.  لقد انطلقوا يف مقاربة حتليلها 

عامل  تقول »يف  التي  عينها  واملتوارثة  املقد�صة  النمطية  النقطة  املنهجية  من 

العرب لجديد)...(«.  وكا�صتتباع لهذه الروؤية اجلامدة الطق�صية، �صاد اإميان 

اأعمى داخل »اإ�رسائيل« »باأن نظام مبارك م�صتقر وقوي، ويف مقابله معار�صة 

دة. وعليه �صيبقى الو�صع على حاله اإىل اأن يورث  �صعيفة خا�صعة لرقابة م�صدرّ

الرئي�س القدمي ابنه جمال اأو الوزير عمر �صليمان. وحتى خالل النتخابات 

البملانية امل�رسية يف خريف العام ٢010، التي �صهدت تزويراً غري م�صبوق،مل 

يتجراأ اأحد تقريبًا على هز هذا الطق�س، حيث اعتب هذا التزييف دلياًل على 

ة حزب ال�صلطة، ولي�س تعبرياً عن �صعف النظام الذي يحتاج اإىل التزوير  قورّ

.
)٩(

واإىل اأ�صاليب القوة كي يبقى«

وحتى عندما ثارت اجلماهري يف م�رس مت�صكت »اأمان« واملو�صاد »بطق�س« 

حتليل ا�صتقرار النظام و�صعف املعار�صة وباملقولة الأ�صا�س القيا�صية »ل �صيئ 

٩- ) امل�صدر نف�صه(.
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حتدثوا  الإ�رسائيلية  اجلامعات  يف  امل�صت�رسقني  واأهم  العرب«.  بالد  يف  يتغري 

.
)10(

بروحيه م�صابهة

طوال  ا�صتند  فلقد  املجال،  هذا  �صارخ  يف  بخور«  كمثل  »غي  وبرز 

م�صيطرة يف  موروثة  م�صلمات  ثالث  على  امل�رسية  الثورة  من  الأوىل  الأيام 

ه الكالم الغربي عن  الذهن البحثي وال�صتعالمي الإ�رسائيلي ب�صاأن م�رس لي�صفرّ

قرب �صقوط مبارك.

لقد كتب بخور يف اليوم العا�رس من الثورة منظراً وعار�صًا لل�صبب الأول: 

ل  غا�صب  جمهور  من  للخوف  اإثارة  اأكرث  هناك  لي�س  ميكافيلي:  »يقول 

.  وا�صتند 
)11(

زعيم له. ولكنه اأ�صار اأي�صًا اإىل اأنه »ل يوجد �صيئ اأ�صعف منه«

بخور اإىل مقولة ميكافيلي هذه، ليجزم »اأنه ل يوجد للجماهري التي جتمعت 

يف ميادين م�رس زعيم، وعليه فاإن حركتها حمكومة بالف�صل)...(«.

امل�صلرّمة الثانية التي انطلق منها بخور ليجزم باأن تيار الباحثني يف اأمريكا 

مبارك،  �صقوط  اإمكانية  »اأن  هي  خمطئني،  مبارك  بنهاية  املعتقدين  والغرب 

ل تقا�س مبا يجري يف ميدان التحرير، بل من خالل ر�صد موقف املوؤ�ص�صة 

الأمنية امل�رسية الهائلة )...( التي ت�صم ماليني اجلنود وال�رسطة ورجال الأمن، 

.
)1٢(

وهي تقف اإىل ميني مبارك. وهذا يعني اأن ال�رساع ح�صم مل�صلحة النظام«

امل�صلمة الثالثة، يحددها بخور بـ»منطية تاريخية موجودة يف م�رس قوامها 

اأن م�رس ل حتب ال�صطراب. هذه ح�صارة هائلة حمكومة منذ خم�صة اآلف 

�صنة كهرم قوي، م�صمونها الداخلي هو »النظام الجتماعي« و»النفور من 

الفو�صى«. وهذا النظام، دائمًا، ما ينجح يف نهاية املطاف يف اإعادة ال�رسعية 

الفكري  يف  النمطية  هذه  ح�صور  ة  قورّ من  انطالقًا  الفو�صى  بوجه  نف�صه  اإىل 

10-األوف بن »... فجاة ثورة« و»حمادثة تلفزونية«، م�صدران �صبق ذكرهما. 

11- )غي بخور، »ي�صحك من ي�صحك اأخرياً«، يديعوت اأحرنوت، ٩-٢-٢011(.

1٢- امل�صدر نف�صه.
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.
)13(

الجتماعي العام يف م�رس«

الإ�رسائيلية  رجعي،  النمطية  مبفعول  ولكن  بدوره،  بيلني  يو�صي  ه  وي�صفرّ

اأن املواطن العربي ل يتغري وليخرج من ا�صتكانته.  التي نامت على نظرية 

يقول : »النا�س  هم النا�س. هناك اأنا�س بطبيعة معتدلة، وهناك من »فتيلهم« 

ق�صري. يحتمل اأن يكون اأي�صًا للطابع القومي تاأثري على ذلك. ولكن ل يوجد 

اأنا�س ل ميكن اإخراجهم عن هدوئهم. ل يوجد اأنا�س ي�صلرّمون مبنع حرياتهم 

على مدى الزمن، ول �صيما حني يكونون على علم باأن اآخرين يف العامل غري 

مقيدين بالقيود التي فر�صت عليهم.

نظام  بكل  للت�صليم  م�صتعدون  امل�رسيني  اإن  يقول  الذي  الوارد  »التف�صري 

كل  ت�صليم  بتخليد  للتنبوؤ  اأخرى  حماولة  كل  مثل  مثله  �صخيفًا،  تف�صرياً  كان 

�صعب بالنظام يف بالده:  احيانا يدور احلديث عن اأنظمة وح�صية تهديدها 

اأكب وتنجح يف ردع �صعوبها على مدى زمن اأطول، واأحيانًا يدور احلديث 

عن جمهور عانى ل�صنوات طويلة ول ي�صارع اإىل التمرد ودفع الثمن. ولكن 

يف نهاية املطاف النا�س يريدون اأن يحرروا اأنف�صهم من ال�صجون، مبا يف ذلك 

 .
)14(

اأكرث ال�صجناء ان�صباطًا«

الروؤية الثانية:

عــدم  التنبــوؤ  اأ�صــباب  حتديــد  اإىل  مبقاربتهــا  الثانيــة  الروؤيــة  تذهــب 

امل�صبق  بالثورات العربية يف منحى اآخر، فمن جهة يخفرّف اأقطابها من الجتاه 

الذاهب لتحميل  امل�صــتوى الأمني وال�صتعالمي البحثي امل�صوؤولية  عن عدم 

التوقــع، ومــن جهة ثانية يو�صــون بابتــكار اأدوات معرفية جديدة ت�صــاعد 

يف اكت�صــاف هذا اجليل اجلديــد من الأحداث اخلطرة  غري امل�صــبوقة، ومن 

جهــة ثالثة، وهنا ُلبرّ نظريتهم، يوردون تو�صــيفًا خمتلفًا لطبيعة ما حدث يف 

م�رس، معتبين اأن هذا الختالف هو  امل�صــوؤول عن غياب التوقع الإ�رسائيلي 

13- )امل�صدر نف�صه(.

 14- )يو�صي بلني، » ثورة م�رس«، »اإ�رسائيل« اليوم،11/٢/٢011(.
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امل�صــبق له. ويتم الرتكيز يف هذه اجلزئية  على �ــرسورة التفريق بني الثورات 

واحلروب؛ فالثورات ميكن لأجهزة ال�صــتخبارات اكت�صــاف نوايا ن�صوبها 

م�صــبقًا؛ اأما احلروب فال يتعنيرّ بال�رسورة اأن تكون قادرة على توقرّع ن�صــوبها 

�صلفًا.

وقف على راأ�س املدافعني عن هذه النظرية والإ�صهاب يف تفنيد تعليالتها 

كل من يو�صــي بيلني وميخائيل هرت�صــوغ اللذين  �رسحا اأن »الثورات  على 

عك�ــس احلــروب، جلهة اأنها  ل متلك ا�ــرساراً خمباأة يف خزائن خا�صــة ميكن 

اتهــام  ال�صــتخبارات الإ�رسائيليــة باأنها عجزت عن و�صــع يدهــا عليها اأو 

الو�صــول اإليهــا«؛ فالثورة  - يف راأي بلني - »اأ�صــبه بالعوامــل الطبيعة التي 

تتفاعــل حتت الأر�س وتنفجر فجاأة«. و»نقطة الذروة يف بدء انفجارها هي 

ل بلني  قائاًل: »ل  عندما ي�صعر املواطن اأنه مل يعد يوجد لديه ما يخ�رسه«. ويف�صرّ

توجد اأي اإمكانية ملعرفة متى �صــينفجر الأمر. هذا لي�س يوم الغفران لأجهزة 

ال�صتخبارات يف العامل، ذلك لأن الثوريني اأنف�صهم مل يكونوا يعرفون باأنهم 

يقفون اأمام ا�صــتحقاق بدء الثورة. مل تكن هنــاك وثائق �رسية يف اخلزائن ول 

خطط جنحوا يف اإخفائها عن عني الإعالم والعامل وال�صتخبارات. ما ح�صل 

ل جزءاً  ي�صــبه بب�صاطة البكان الهادىء، الذي كان حتى حلظة انفجاره  ي�صكرّ

ق تغيريات هامة  جمياًل من م�صــهد الطبيعة الرائع. عرفنا دومًا اأنه اإذا مل تتحقرّ

يف هذه الأنظمة املطلقة �صياأتي يوم يثور فيه اجلمهور. قد تكون البداية حادثة 

طرق، مثل تلك التي اأ�صــعلت النتفا�صــة يف مناطق الحتــالل الإ�رسائيلي. 

ويحتمل اأن يكون هذا �صابًا عاطاًل عن العمل يحرق نف�صه يف تون�س. ولكن 

احلديث يــدور دومًا عن حدث لي�س دراماتيكيا بال�رسورة، ولكنه قد يكون 

مبثابة الق�صــة التي تق�صــم ظهر اجلماهري، وجتلبهم اإىل امليدان الذي قد يقعون 

فيه م�صابني بل وقتلى. هذه اللحظة احلا�صمة هي اللحظة التي يتو�صلون فيها 

.*)1٥(
اإىل ال�صتنتاج باأن لي�س لديهم ما يخ�رسونه«

1٥-)يو�صي بيلني، »ثورة م�رس«، م�صدر �صبق ذكره(.

*يو�صي بلني رئي�س حزب مريت�س �صابقًا.
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»قيا�ش الطاقة« 

غفران  »يوم  لي�صت  م�رس  اأن  على  مع  بيلني  هرت�صوغ  ميخائيل  يلتقي 

اآخر« عجزت موؤ�ص�صتا البحث وال�صتخبارات الإ�رسائيلية عن توقعها، غري 

اأنه يحاول تطوير اجتاه هذا  النقا�س، فيطرح ما اأ�صماه و�صفة  متكن مراكز 

ال�صتعالم الإ�رسائيلية من ا�صتعادة زمام قدرة التوقع امل�صبق جليل جديد غري 

غري  اأنها  جلهة  الطبيعية  بالعوامل  وال�صبيهة  الباطنية  الأحداث  من  م�صبوق 

م�صبوقة مبوؤ�رسات مادية وا�صحة تدلل على حدوثها.

ت�صمية:  عليه  يطلق  فيزيائي  و�صفة  هرت�صوغ  على  م�صطلح  ت�صتند 

»قيا�س الطاقة«. ويراهن على اأن انتهاج هذا املفهوم  كمنهجية واأداة معرفية 

جديدة* من قبل املراكز الإ�رسائيلية املعنية �صيمكنها م�صبقًا من توقع حدوث 

تطورات تنتمي للجيل اجلديد من الأحداث املنتمية للواقع امل�صتجد الذي   

تعب عنه الن  ثورات ال�صوراع العربية املفاجئة. 

املوقف  ري  مقدرّ اأ�صابت  التي  »املفاجاأة  قائاًل:  نظريته  هرت�صوغ  ي�رسح 

النعطافية  الأحداث  م�صدرها  الثورات[  ح�صول  بفعل  »اإ�رسائيل«  ]يف 
الدراماتيكة، ول �صيما تلك املتعلقة با�صتقرار الأنظمة. وكون م�صببات هذه 

الأحداث تكمن يف تغريات حتدث داخل املزاج ال�صعبي، فهذا اأمر ل ميكن 

متامًا  لكن  القيا�س.  على  و�صعبة  عاطفية  عوامل  هذه  لأن  ]م�صبقًا[،  قيا�صه 

مثلما اأنه  ل ميكن يف النفجارات البكانية يف الطبيعة توقع موعد النفجار 

اإليه  ي  توؤدرّ التي  الطاقة  /بل يجب/ قيا�س  اأنه ميكن،  اإل  الدقيقة،  ومالب�صاته 

واإىل احتمال انفجاره. اأومل يكن ممكنًا القيا�س ال�صليم لعمق كراهية ال�صعب 

امل�رسي حل�صني مبارك وائل غنيم الذي اأ�صبح رمزاً لثورة ]فاي�صبوك م�رس[ 

اأ�صابيع طويلة من  قبل  التحرير  ميدان  الأوىل يف  املظاهرة  اإىل  اأنه دعا  روى 

]يف  تقريبًا  اأحداً  اأن  ح�صل  كيف  الردود!  اآلف  مئات  وتلقى  وقوعها، 

ال�صتخبارات الإ�رسائيلية[،مل يول اهتمامًا لهذا املزاج، بل حتى مل يفعل ذلك 

اأحد، بعد الأحداث يف تون�س؟«. 

* )رغم انها موجودة يف مناهج ال�صتخبارات ال�رسائيلية، ولكنها غري مفعلة- املحرر(.
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من  لأنه  ح�صل  الذكر  الآنفة  ات  املوؤ�رسرّ قراءة  يف  النق�س  هذا  اأن  ويرى 

املقابلة،  ال�صلطوية  ال�صاحات  على  ال�صتخبارات  الرتكيز  طبيعة  حمافل 

واهمال توظيف جهود موازية لقيا�س وتقدير النب�س الوطني يف ال�صاحات 

اأن  املا�صية هو  الفرتة  الذي  حدث طوال  اأن  ال�صعبية. ويك�صف هرت�صوغ 

هذه الأجهزةمل تطور اأو تتبنى مناهج واأدوات – رغم اأنها موجودة- ت�صمح 

بقيا�س وتقدير ذات  الطاقة البكانية )ال�صعبية( يف دول الهتمام املركزي. 

الحتاد  انهيار  ومن   1٩٧٩ عام  اإيران  يف  الثورة  من  الغرب  فوجئ  هكذا 

ال�صوفياتي يف العام 1٩8٩، وهكذا اندلعت النتفا�صة الأوىل من حتت اأنف 

.
)16(

»اإ�رسائيل« املذهولة«

ويف مكان اآخر من نقا�صه لهذا امللف يلتقي »األوف بن« مع »هرت�صوغ« 

ال�صلطوية  ال�صاحات  على  الإ�رسائيلية  ال�صتخبارات  تركيز  منطية  اأن  حول 

امل�صببات  من  هي  ال�صارع  نب�س  لقيا�س  جهود  توظيف  وعدم  املقابلة 

اإن  يقول  بن«  »األوف  اأن  علمًا  م�رس؛  بثورة  الإ�رسائيلية  لل�صدمة  الرئي�صة 

هناك �صببني اثنني قادا ال�صتخبارات الإ�رسائيلية لغ�س نظرها عن قيا�س نب�س 

ه ممار�صة ال�صتخبارات ملبداأ قدمي لديها يعرف  ال�صارع امل�رسي: الأول مردرّ

بـ»الحتمالية املتدنية« جتاه �صاحات بعينها. يقول: »اإن الف�صل ال�صتخباري 

جتاه ثورة م�رس، يذكرنا بـ »الحتمالية املتدنية« التي اأولتها )اأمان( لحتمال 

ن�صوب حرب ع�صية يوم الغفران 1٩٧3. اآنداك تفاجاأت  »اإ�رسائيل«  عندما 

فاإن  )...(«.واليوم  الحتياط  جتهز  اأن  قبل  الباب  على  يقف  راأت  العدو 

ممار�صة مبداأ »الحتمالية املتدنية« جتاه م�رس منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد، 

قاد اإىل �صدمة عدم توقرّع اأخرى.

 ويدلرّل األوف بن بالوقائع كيف كانت ال�صتخبارات الإ�رسائيلية  �صحية 

املجال  »اإن  فيقول:  م�رس،  جتاه  املتدنية«  »الحتمالية  لنظرية  تطبيقاتها 

ال�صالم معها،  اإبرام  اأهمال م�رس بعد  ال�صتخباراتي والبحثي  يف »اإ�رسائيل« 

ال�صمال،  ويف  ال�رسق  يف  اأعدائها  على  الإ�رسائيلية  ال�صتخبارات  زت  وركرّ

16- )ميخائيل )مايك( هرت�صوغ، »قبيل الزلزال، ما بعد العا�صفة«، هاأرت�س، ٢/٢8/٢011 (.
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كانت  امل�رسية  ال�صاحة  والفل�صطينيني.  وايران،  اهلل  وحزب  لبنان،  �صوريا، 

�صبرّاطها  اإليها  تر�صل  اإق�صاء  �صاحة  مبثابة  اأجهزة ال�صتخبارات  اإىل  بالن�صبة 

الإيراين  النووي  بامللف  �صبرّاطها  كان  يعنى  من  من  ولكن  كفاءة.  الأقل 

لقاءات  اإىل  �صفر  وينال  فر�صة  الرتفيعات  يتلقى  الدويل، كان  بالإرهاب  اأو 

ا�صتخباراتية خارج البالد اأو اإىل ا�صتكمال الدرا�صة يف معاهد البحث«.

.. اأما ال�صبب  الثاين فنتج   - بح�صب األوف بن- عن ما ي�صميه ا�صطالحًا 

ال�صتخبارات  »قادة  اإن  بالقول  وي�رسحها   .)!!( اأخالقية«  بـ»م�صببات 

معهم  واأداروا  القاهرة  يف  نظراءهم  �صخ�صيًا  يعرفون  كانوا  الإ�رسائيليني 

عالقات عمل جارية. وكان من ال�صعب على اأحدهم العودة من مثل هذه 

ك يف ا�صتقرار النظام امل�رسي. والقيادة ال�صيا�صية  اللقاءات لكتابة تقدير ي�صكرّ

الوزاري  املجل�س  يف  بحثًا  نتنياهو  عقد  فلو  م�صابهة.  م�صاعب  واجهت 

امل�صغر حول »م�رس اإىل اأين«، وت�رسرّب الأمر اإىل القاهرة لعتب ذلك اإهانة 

.
)1٧(

ملبارك، واأثار اأزمة خطرية يف العالقات احل�صا�صة مع م�رس«

اأ�سوات  من خارج التفكري النمطي

قبل  اخلطر امل�رسي  توقرّعت  اإ�رسائيلية  اأ�صوات  هناك  كانت  املقابل  يف 

على  امل�صيطر  النمطي  الفكري  التوجية  هذا  خارج  ت  وغردرّ حدوثه، 

يجدوا  مل  هوؤلء  .  ولكن 
)*(

»اإ�رسائيل«  يف  البحث  ومراكز  ال�صتخبارات 

العامة.  الإ�رسائيلية  الر�صمية  التفكري  �صات  داخل موؤ�صرّ ي�صتمع  اإليهم  من 

فخالل العام ٢010 دار يف »اإ�رسائيل«، ويف الإعالم، نقا�س يقظ بخ�صو�س 

ال�صحية،  العمر، وتدهورت حالته  م يف  تقدرّ فالرجل  مبارك:  م�صاألة خالفة 

ال�صتخبارات  ناظر  الواقع، خافيني عن  يكونا، يف  الأمرين مل  وكال هذين 

مراكز  يف  التقديرات  معظم  ا�صتمر  ذلك  ومع  وال�صحفيني.  وامل�صت�رسقني 

* انظر يف الف�صل الثاين:  ظهور  تيار ا�صتعالمي جديد يف »اإ�رسائيل« يطلق عليه »تيار 
الروؤية اجلديدة لفح�س الواقع «.

1٧- هرت�صوغ، األوف بن، م�صادر �صبق ذكرها.
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التقدير امل�صوؤولة، تتحدث عن دوام ال�صتقرار، واأن »يف م�رس ل �صيء يتغري« 

على وزن اأنه »يف العامل العربي ل �صيء يتغري«..

الأ�صوات  هذه  »اأن  هي  بن  األوف  اإليها  يلفت  التي  املالحظة   ولكن 

دة خارج �رسب التفكري النمطي جاءت بالأعمرّ من خارج »اإ�رسائيل« اأو  املغررّ

من خارج موؤ�ص�صات الأمن الإ�رسائيلية الر�صمية، وعلى راأ�س هوؤلء ال�صحفي 

الأمريكي اأدان �صات�س الذي زار م�رس، وكتب يف اأيار ٢010 يف جملة »لندن 

ريفيو زوف بوك�س« يقول: »اإن الو�صع ال�صيا�صي هناك يذكر مبظاهر حكم 

ق من �صات�س حيث  كتب  ال�صاه يف اإيران«. غري اأن »اأ�صف اأديب«  كان اأدرّ

»اأن م�رس تقف  اأجتار« يحذر من  اأيار ٢010 يف جملة »النرتنت  نهاية  يف 

ويكلي«  »الأهرام  عن  واقتب�س  الأ�صفل«.  من  �صتاأتي  اجتماعية  ثورة  اأمام 

– تقارير توؤ�رس اإىل كرثة املظاهرات يف م�رس وتتوقرّع  لها  للنظام  – �صحيفة 
لهاآرت�س: »اإن خيار تخليد نظام  تعليقًا على مقال  الت�صاع. وكتب حينها 

.
)*(

مبارك ]ال�صائد يف »اإ�رسائيل«[ لي�س �صوى وهم« 

فيه  امل�صكوك  من  ولكن  ني.  حمقرّ كانا  واأديب  »�صات�س  بن:  األوف  يقول 

قراأهما. يف  الإ�رسائيلية  الأكادميية  ويف  ال�صتخبارات  يف  اأحد  يكون  اأن 

اأديب  اأما  بحدة،  »اإ�رسائيل«  ينتقد  �صات�س  لأن  مقاطعتهما  متت  »اإ�رسائيل« 

فيتم اإنكاره لأنه رجل الي�صار املتطرف. قد يحدث اأن تتم متابعة كتاباتهما 

يف  لي�س  ولكن  الإ�رسائيلية،  املخابرات  يف  للتاآمر«  املناه�صة  »الدائرة  يف 

)اأمان(«.  الع�صكرية  ال�صتخبارات  ل�صعبة  التابعة  امل�رسية«  ال�صاحة  »دائرة 

اليوم  بعد  املجدي  من  »�صار  اأنه  هو   - بن  األوف  ح�صب   - وال�صتنتاج 

لال�صتخبارت الإ�رسائيلية البحث عن معلومات من م�صادر غري عادية، وحتى 

* عر�س اإيلي فودة  لكتاب ال�صحفي البيطاين جون براديل املن�صور عام ٢008، اأي 
قبل ثالث �صنوات من اندلع الثورة امل�رسية، بعنوان »يف غياهب م�رس: الفراعنة اإىل �صفا 

الثورة«. وتوقع براديل الذي مكث يف م�رس اآنذاك فرتة طويلة  ن�صوب الثورة يف هذه 

الدولة بعد وقت ق�صري. ويعلرّق فودة »لقد كان براديل حمقًا« )اإيلي فودة، » كيف مل نتوقع 

الثورة«، هاآرت�س، ٢٧-٢-٢011(. 
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ال�صتخبارات[  اأو  ]م�صوؤويل  ال�صابط  غ�صب  تثري  الفكرة  لو  كانت  هذه 

البوفي�صوريني ]امل�صت�صارون جلهاز ال�صتخبارات[. ق�صارى القول اأن  على 

اأجهزة الأمن الإ�رسائيلية اأن تعلم اأنه اأحيانًا يكون العقل موجوداً عند »الدوائر 

املعادية« ولي�س يف اجلوقة املوؤطرة يف املوؤ�ص�صات ال�صتخباراتية ]اأو البحثية[ 

.
)18(

الر�صمية«

18- ) األوف بن، م�صادر �صبق ذكرها (.



28



29

عامل

م�سّطح االأبعاد

ين
ثا

ال
ل 

�ص
ف

ال



30



31

1- تطّور املجال ال�سيربنيتي

تتوقرّع  مل  ملاذا  الإ�رسائيلي حول  للنقا�س  الأول، �صورة  الف�صل  نا يف  قدمرّ

»اإ�رسائيل« الثورات العربية من زواية اأمنية منهجية وتقنية تف�صيلية، حيث مترّ 

ردرّ ذلك، بالأ�صا�س، اإىل خلل منطي حكم  مفهوم التوجيه الفكري والثقايف 

ري املوقف يف اأجهزة الأمن الإ�رسائيلية ومراكز اأبحاثها،  وال�صيا�صي لدى مقدرّ

من العرب.

قاربت  نظريات  ظهرت  الآراء  هذه  من  الأخرى  ال�صفة  على   ولكن 

بهذه  والقائلون  اأفقًا.  واأو�صع  اأرحب  جديدة  زاوية  من  ذاته  املو�صوع 

النظريات هم من بات يطلق عليهم يف »اإ�رسائيل« منذ العام  ٢01٢ اأقطاب 

»اجتاه الروؤية اجلديدة لفح�س الواقع«.

وحتى  املجرد،  مبعناه  الأمن  يتجاوز  املرة  هذه  التق�صري  اأن  هوؤلء  يرى 

الأمن  �صات  موؤ�صرّ لدى  التفكري  يف  جامدة  لنمطية  اخلنوع  ق�صية  يتجاوز 

دوا امل�صكلة باأن لها اأفقًا جديداً  وغري  والبحث ال�صتعالمي الإ�رسائيلي. وحدرّ

ر املجال ال�صيبنيتي امل�صتمل  م�صبوق، ي�رسحه »دان رود«، بقوله: »اإن تطورّ

كل  بني  ين�صئ  والت�صال  املحمولة  الهواتف  ونظم  وغوغل  التويرت  على 

الأبحاث  ومراكز  ال�صتخبارات  اإليه  تتنبه  مل  جديداً  �صيا�صيًا  عاملًا  ذلك، 

.
)1(

الإ�رسائيلية«

ي�رسح يوؤئيل ماركو�س فكرة رود عن »مبداأ تاأثري املجال ال�صيبنيتي على 

1-)دان رود، »كل مواطن ثائر«، »حمادثة مع التلفزيون الإ�رسائيلي ن�رسه موقع الأ�رسى 

للدرا�صات الإ�رسائيلية«، ٢011-3-10(.
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الثورات العربية«، فيعتب اأن امل�صدر احلقيقي للثورات الراهنة هو »ا�صتيقاظ 

ل معًا اأداة  قوة الت�صالت احلديثة – في�س بوك وتويرت وغوغل – التي ت�صكرّ

الة لكل من له اإ�صبع ينقر بها اأزرار احلا�صوب ليغريرّ بذلك ُنظم العامل.  اكرث من فعرّ

هذه هي القوة التي تهدد م�صري نظم حكم عديدة )...(«. وي�صيف: »لقد 

تعلرّمت ال�صعوب امل�صطهدة اليوم اأنه ميكنها مبجرد نقرة على زر احلا�صوب 

الديكتاتوريني  من  ال�رسفات  خطباء  اإن  بائ�صًا.  و�صعها  كون  مبلغ  اإظهار 

الت�صونامي  ال�صحايا ملوجة  اأوائل  ي�صيطرون بتخويف �صعوبهم كانوا  الذين 

ر اأخذ يقلرّ  التكنولوجية التي ميكن اأن يقودها هواة قلرّة. وبنتيجة هذا التطورّ

خوف ال�صعوب يف الدول الأكرث �صمولية من انتقام احلكام. اإن نقرة على زر 

 .)٢(
احلا�صوب قد ت�صقطهم حجرا بعد حجر كما يف لعبة الدومينو«

وحتاول  عنات ف�صياين من �صحيفة يديعوت اأحرنوت، ترتيب �صيناريو اأو 

ق�صة لهذا امل�صتجد الذي جعل الواقع املحيط بالكيان ال�صهيوين  غري مقروء 

من قبل حمافل ا�صتخباراتها ومراكز البحث ال�صتعالمي فيها، فرتوي ما تعتبه 

الكبى:  بالت�صاوؤلت  واملفعمة  الغام�صة  ولدته  يف  الأوىل  اللحظة  �صرية 

»يف 11 كانون الأول ٢010 جرت  يف القد�س تظاهرة التويرت الأوىل يف 

»اإ�رسائيل«، مب�صاركة نحو اأربعني �صخ�صًا. بداأت اخلطوة الفرتا�صية الأوىل 

عندما خمدت نريان حريق جبل الكرمل حيث خرجت الزقزقة الأوىل من 

اإيلي ي�صاي. من يريد الن�صمام«؟. بعد  احلوا�صيب : »لنتظاهر �صد الوزير 

ذلك مترّ اإغراق احلوا�صيب برتتيبات اخلروج، ورترّبوا حافلة اأقلرّت امل�صاركني 

اإىل قبالة بيت الوزير ي�صاي يف حي هار نوف داعني اإىل اأن يتحمل امل�صوؤولية 

عن اإخفاق اإخماد احلريق وي�صتقيل«. 

يقول ال�صينمائي )الإ�رسائيلي( دورون �صباري، اأحد امل�صاركني يف تظاهرة 

التويرت تلك، وهو قدمي يف جمال الن�صالت الجتماعية وله جملة انتاجات 

اأم  اأ�صخا�س  ثالثة  ياأتي  هل  اأعلم  »مل  للثورة«  »املر�صد  فيلم  منها  �صينمائية 

ثالثون، واأتى اأربعون فجاأة. مل اأكن اأعرف اأي واحد منهم. كانوا اأ�صخا�صًا 

٢-)يوئيل ماركو�س، »حتدثوا اإىل احلا�صوب«، هاآرت�س، 18/٢/٢011(.
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للتظاهر  جاءوا  التويرت،  �صوى  �صيء  بينهم  يربط  ومل  قط،  يلتقوا  مل  خمتلفني 

املظاهرات  جميع  عن  وخمتلفًا  �صاحراً  امل�صهد  كان  ي�صاي.  اإيلي  بيت  قبالة 

والحتجاجات التي �صاركت فيها. اأ�صعنا الوزير بعد ن�صف �صاعة لأنه غريرّ 

خطة �صريه، لكننا تظاهرنا ودعوناه اإىل ال�صتقالة. بعد ذلك جاءت ال�رسطة 

ورقية  ق�صا�صات  ود�ص�صنا  املبكى،  حائط  اإىل  �صافرنا  بالعتقال.  وهددتنا 

بيوتنا. كان  اإىل  ي�صاي وُعدنا  اإيلي  يقيل  اأن  الأعلى  امل�صتوى  فيها من  طلبنا 

 .
)3(

ذلك ن�صاطًا مدنيًا مبا حتمل الكلمة من معنى«

.. ولكن ف�صياين، تلفت اإىل اأن البداية مل تكن يف »اإ�رسائيل«، ذلك اأنه يف 

خالل ال�صنة التي �صبقت مظاهرة الأربعني يف القد�س خرج جماهري حثهم 

التويرت يف مولدافيا  لالحتجاج على نظام احلكم عندهم. وبعد �صهر ون�صف 

من ذلك تدفرّق املاليني على �صوارع م�رس منظمني بوا�صطة �صفحات الفي�س 

ال�صبكة  موؤ�ص�س  اإىل  التحية  يوجهون  وهم  مبارك  حكم  واأ�صقطوا  بوك، 

.
)4(

الجتماعية، املر�صد اجلديد للثورة، مارك �صوكربرغ

يف  حمطة  اأهمرّ  اإن  نظره  وجهة  فمن  لف�صياي؛  ماركو�س  يوؤئيل  ح  ي�صحرّ

القد�س  يف  يقع  مل  لها  م�صهد  والتويرت،  واأول  الفاي�صبوك  ثورات  ولدة 

الأمريكي  الرئي�س  منا�رسو  قاده  و  ذاتها،  اأمريكا  يف  بل  مولدافيا،  حتى  اأو 

باراك  اأوباما، ويقول: »يفوتنا اأن اأهمرّ ثورة بني ثورات الت�صال التي نعي�صها 

اأوباما  باراك  املتحدة  الوليات  رئي�س  مل�صلحة  التي  عملت  تلك  هي  الآن 

لإي�صاله للرئا�صة. فقد فاز يف النتخابات فوزاً عظيمًا بف�صل املعلومات التي 

تلقاها من الفي�س بوك وتويرت التي تلتف على القنوات ال�صيا�صية املعتادة. اإن 

ى فيها اأوباما اليمني  ن�صف املليون من الأمريكيني الذين مالأوا ال�صاحة التي اأدرّ

دون هوية  من جاء  الد�صتورية بعد فوزه يف انتخابات الرئا�صة ]الأوىل[، يوؤكرّ

 .)٥(
به اإىل ال�صلطة وباأية و�صيلة )اأي عب ثورة الفاي�صبوك «(

3- )عنات ف�صياين، »املر�صد للثورة القادمة«، يديعوت اأحرنوت، 16-٢-٢011(.

4- )امل�صدر نف�صه(.

٥- ) ماركو�س، »حتدثوا اإىل احلا�صوب«، م�صدر �صبق ذكره(.
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الفاي�صبوك  ثورات  يف  اخليط  راأ�س  عن  البحث  جتاوز  ف�صياين  حتاول 

املجال  طرحها  التي  اجلديدة  الإ�صكاليات  حتديد  على  النقا�س  تركيز  باجتاه 

يف  ال�صرتاتيجي  وال�صيا�صي  الأمني  املوقف  تقدير  اأجهزة  على  ال�صيبنيتي 

متهد  مدخلية  فذلكة  ال�صياق  هذا  �صمن  م  وتقدرّ »اإ�رسائيل«.  وب�صمنه  العامل 

د على  فكرة  لطرح هذه الإ�صكالية اإذ تعتب اأنه »حتى لو كان من املمكن التعورّ

اأن فتى اأ�صقر )�صوكربرغ( انطوائي -  كان قليل اخلروج من غرفته يف املعهد 

الدرا�صي، لأنه يعاين من عدم مقبوليته الجتماعية- جمع بوا�صطة اخرتاعه 

التعود  ما ل ميكننا  فاإن  الدولرات،  مليارات  الجتماعي  التوا�صل  ل�صبكة 

ل، من دون ق�صد منه، اإىل ت�صي غيفارا و�صيمون  عليه هو اأن هذا الفتى حتورّ

بوليفار الألفية الثالثة. امل�صكلة الأ�صعب التي يثريها الآن �صوكربرغ، اأوت�صي 

ال�صاب، هي عدم القدرة على توقع خطواته القادمة. كيف ي�صتطيع العامل، 

ة اأخرى هذه املوجة املجنونة من الأنغام  كما نعرفه، اأن يعرف متى �صتثور مررّ

اأو النقرات اأو جمرد اأ�صخا�س يت�صلون بال�صبكة، ثم يهبرّون بعد ذلك لُيغرقوا 

القادمة  اأين �صيحدث هذا يف املرة  ال�صوارع بالتظاهرات؟ وكيف �صنعرف 

؟ اأهذه نظم عامل ت�صو�صت اأم اأن اأدوات التنبوؤ بها وفهمها قد خرجت عن 

.
)6(

نطاق ال�صتعمال؟«

اأ�صبح اأقطاب اجتاه الروؤية اجلديدة لفح�س الواقع منذ العام ٢011 هم 

جذبًا  اجلهة  الأكرث  وهم  الأ�صئلة،  من  النوع  هذا  اإليه  ه  يوجرّ الذي  العنوان 

املجال  عن  باآرائهم  »اإ�رسائيل«  يف  واملخابرات  ال�صتعالم  مراكز  لهتمام 

ال�صيبنيتي. واأو�صى هوؤلء  مبنا�صبة طرح ف�صياين ل�صوؤالها اأن يتم اإمعان النظر 

يف »اأمرين اثنني لدى مقاربة مو�صوعة ابتداع اآليات مفاهيم جديدة للتعامل 

ا�صطالحًا  ى  ي�صمرّ ما  ِقبل  من  املنقاد  التحديات  من  اجلديد  اجليل  هذا  مع 

الآن  املعتمدة  الت�صخي�س  اآليات  اأن  اإىل  التنبيه  اأولهما  الفاي�صبوك:  بثورات 

تتوقع الأجهزة ال�صتخباراتية، ومراكز  النقا�س الإ�رسائيلي ب�صاأن ملاذا مل  يف 

الأبحاث الإ�رسائيلية م�صبقًا، الثورات العربية غري كافية، وهي قدمية وبالية؛ 

6- )امل�صدر نف�صه (.
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اأن  وذلك  مبوازاة   ، تغريرّ بواقع  »يت�صل  اأمر  باإزاء  اأننا  ندرك  عندما  خا�صة 

مفاهيم  »ت�صحيح  هو  واملطلوب  اإدراكه«.  جمال  يف  متخلفًاً  واقعًا  لدينا 

الأمني  التفكري  تفعيل  اإىل  الدعوة  و»الثاين،  اجلديد«  الواقع  اإدراك  واآليات 

كان  اإذا  ما  ملعرفة  تو�صاًل  ال�صيبنيتي  الواقع  لفح�س  اجلديدة  املفاهيم  وفق 

الثورات وانهيار الدول والأنظمة، ب�صكل م�صبق،  بالإمكان توقع حدوث 

؟
)٧(

ومتى ميكن ح�صول ذلك

لقــد اأخذت املالحظتــان الآنفتــان لـ»تيــار الروؤيــة اجلديــدة لفح�ــس 

الواقع« النقا�س الإ�رسائيلي بخ�صــو�س اأزمة »عمه التوقرّع« اإىل مرحلة جديدة 

ة: كيف ميكن توقرّع  ح�صول  من طرح الأ�صــئلة الإ�صــكالية، ومفاده هذه املررّ

اأحداث مقبلة تنتمي للجيل اجلديد من ثورات  املجال ال�صيبنيتي، وذلك يف 

املكان والزمان؟.

2- اجتاه »الروؤية اجلديدة لفح�ش الواقع« 

اأجهزة  جعلت  التي  الأ�صباب  من  جوهريًا  جانبًا  تك�صف  ف�صياين 

يف  ف�صلها  تراكم  باإزاء  مفل�صة  ك�رسكة   ٢011 عام  تبدو  الإ�رسائيلية  الأمن 

اأو  الإيراين  النووي  امللف  م�صتقبل  م�صتوى  على  �صواء  التحديات،  توقع 

)املجال  ال�صيف اجلديد  اإدراك هذا  »اإ�رسائيل« مع عدم  ق�صة  على م�صتوى 

اللثام يف هذا املجال  عن تفا�صيل نقا�س ح�صل يف تل  ال�صيبنيتي(. ومتيط 

اأبيب قبل اأ�صبوعني من الثورة التون�صية كان طرفاه رجال اأجهزة ا�صتخبارات 

اأمان من جهة والبوفي�صور دايفيد ب�صيغ من جهة ثانية. ويفاد من  وقائع ذاك 

احلوار ان اإرها�صات تغريرّ الواقع ذي ال�صلة باملجال ال�صيبنيتي اجلديد كانت 

اأمثال ب�صيغ وغريه  وال�صتعالميني  الإعالميني  من  اإدراك طيف  اإىل  و�صلت 

كانوا  الر�صمية  الإ�رسائيلية  الأمنية  املوؤ�ص�صة  اأقطاب  اأن  مبكراً. هذا يف حني 

هوا  غائبني عن مالحظة مثل هذا التطور، حتى اأنهم خالل اللقاء مع ب�صيغ �صفرّ

روؤيته اجلديدة التي توقرّعت  حدوث ثورات �صعبية عربية.

٧- ) ف�صياين، م�صدر �صبق ذكره(.
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الثاين ٢00٩. ويف  اأن  اللقاء ح�صل يف مطلع كانون  وتروي  ف�صياين 

رئي�س  بوجود  اإيالن حما�رساً  بار  ب�صيغ من جامعة  البوفي�صور  خالله وقف 

»اأمان« و�صباط ال�صتخبارات الكبار وكانوا نحواً من مئتي �صخ�س. اأو�صح 

جماله  يف  العامل  اليوم،  يفح�صون،  كيف  ومفادها  عنهم  الغائبة  الفكرة  لهم 

و�صط  لهم  وقال  اأمم.  انهيار  اإىل  تف�صي  م�صارات  ينتج  ال�صيبنيتي  الذي 

الدور  يف  الأوىل  هي  م�رس  فاإن  التنبوءات  جميع  بح�صب  »اإنه  انبهارهم: 

الآن«. ولكن حتى  هذا التنبوؤ ال�رسيح مل ي�صاعد �صباط اأمان  احلا�رسين على 

اأ�صابيع  بثالثة  ذلك  بعد  ولكن  ب�صيغ.  حيال  كالم  حتفظهم  عن  يتخلوا  اأن 

ق فعاًل. فغروا اأفواههم حينما وجدوا اأن توقرّعاته تتحقرّ

لنا،  د  يتاأكرّ العربية،  الثورات  ويعقرّب ب�صيغ قائاًل: »اليوم، وبعد حدوث 

تاريخية«،  واقعة  لحظ  التاريخ  يف  واحد  ا�صتخبارات  جهاز  يوجد  مل  اأنه 

فهذه الأجهزة  »تف�صل املرة بعد الأخرى، لأنها ل تفهم اأنه يوجد منطق يف 

ب�صينغ  ويعتقد  والدول«.  الب�رسي واملجتمعات  اجلن�س  ر  تطورّ التاريخ، ويف 

اأن الأ�صلوب املتبع يف ال�صتخبارات الإ�رسائيلية يرى اأن »الغر�س الأ�صا�صي 

يف  املعلومات  من  عادية  غري  كميات  جمع  ]هو[  ال�صتخبارات  لأجهزة 

املكان الذي ت�صتطيعه لتتمكن من فهم توجهاته اأو فهم ما يحدث بداخله 

على الأقل. واأنا اأزعم العك�س. فكلما اأوجدت ال�صتخبارات  مقداراً اكب 

لأنها  ا�صتعالمي،  كخبري  بها  الثقة  فقدان  اإىل  يدعوين  فهذا  املعلومات  من 

�صتفقد القدرة على فهم ما يحدث وا�صتقاق التوجهات من ذلك. نحن ل 

نرى الغابة لكرثة اأ�صجارها. ونغرق يف كمية �صخمة من التف�صيالت. هكذا 

فقدت الأجهزة ال�صتخباراتية الإ�رسائيلية القدرة على فح�س الواقع«.

.. ويف راأي« ب�صيغ اأنه يجب على اأجهزة ال�صتخبارات اأن تتعرف على 

نحو اأف�صل اإىل اأدبيات اأكرث جدة تتناول منطق الأجهزة. لي�صت هذه اأمور 

كال�صيكية. اأعلم اأن هذا ل يحدث الآن يف اأجهزة ال�صتخبارات الإ�رسائيلية. 

هوؤلء الأ�صخا�س الذين يديرونها مل ي�صتعدوا لنهيار الدول، ومل ي�صتعدوا 

رات  للحروب القادمة. بح�صب ما اأعلمه)...(، فهم ل يزالون اأ�رسى الت�صورّ
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العامة القدمية، اإنهم حمتاجون اإىل اأن ينع�صوا تفكريهم بوا�صطة جمالت فكر 

.
)8(

جديدة تتطور يف العامل، مثل طريقة الأجهزة وبحث  امل�صتقبل«

اهتمام  جذبت  اجلديدة  الروؤية  تيار  مالحظات  اأن  القول  وق�صارى 

حمافل التفكري يف »اإ�رسائيل« ؛ وعلى امل�صتوى املعاك�س نف�صه اأ�رسرّت مبكانة 

امل�صتوى  ثقة  ت�صاوؤل  جلهة  �صواًء  القائمة،  الإ�رسائيلية  ال�صتخبارات  اأجهزة 

ال�صيا�صي بتقديراتها الأمنية، اأو حتى جلهة نظرة هذه الأجهزة لذاتها. وكان 

هناك �صياق من املعطيات  تراكم، و كلها ت�صب باجتاه تراجع مكانة اأجهزة 

فكان  بها.  املرتبط  ال�صتعالمي  البحث  وجمال  الإ�رسائيلية  ال�صتخبارات 

تيار  طاقم  �صخ�صيات  جميع  من  اأن  املقاربة  اأظهرته  بيانات  ما  مثاًل  لفتًا 

الروؤية اجلديدة هم من خارج رحم املوؤ�ص�صة ال�صتخباراتية الر�صمية. ودلرّل 

اأن  الأمني اخلالق موجودة خارجها، رغم  هذا على ان موهبة ال�صت�صعار 

اأمواله لدعمها وتطويرها. و�صار  املكلرّف الإ�رسائيلي يدفع ن�صبة معتبة من 

الإ�رسائيلية  ال�صحف  كبيات  يف  الراأي  عواميد  كتاب  من  مبراً للكثريين 

اإىل  انتقلت  »اإ�رسائيل«  ال�صتعالم يف  قدرات  اأن  اإىل حقيقة  بالبنان  الإ�صارة 

مثل  توقرّعاتهم،  اأثبتوا �صحة  ا�صتعالميني  خمت�صني  ي�صم  خا�س  قطاع  بيئة 

ديفيد ب�صيغ ودان رود وحاييم اأ�صا، وغريهم. والالفت اأن ما يجمع بني كل 

هوؤلء اأمر اأ�صا�صي واحد، وهو اأنهم جميعا لي�س لديهم اأية �صلة عمل  ما�صية 

باأجهزة ال�صتخبارات الإ�رسائيلية الر�صمية، اأو مبواقع حالية فيها. واأنهم كانوا 

حذروا امل�صتوى الأمني يف »اإ�رسائيل« من الواقع اجلديد قبل العام ٢011، 

ولكن دون اأن ينجحوا يف جذب انتباهه اإىل اآرائهم. 

لقد وقف اأقطاب الروؤية اجلديدة لفح�س الواقع،  خالل العام ٢011، 

داخل دائرة ال�صوء، ومت على نحو ينتق�س من قيمة املوؤ�ص�صة ال�صتخباراتية 

دوها خالل عامي ٢00٩ و٢010  الر�صمية ترديد اأعتى مقولتهم التي ردرّ

�صيفًا  اأن  بخ�صو�س  واملو�صاد،  وال�صاباك  اأمان  �صباط  كبار  م�صامع  على 

العامل  �صيقتحم  الذي  ال�صيبنيتي  هو  املجال  املنطقة  على  �صيحل  جديداً 

8- )ف�صياين، » نقاًل عن ب�صيغ«، م�صدر �صبق ذكره(.
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ويغريه، و�صيوؤدي اإىل اندلع ثورات وانهيار اأنظمة واأمم. 

وكان ال�صخ�س الأبرز من بني اأقطاب الروؤية اجلديدة لفح�س الواقع  هو 

اليوم  وهو  رابني  ل�صحق  القومي  الأمن  م�صت�صار  كان  )الذي  اآ�صا  حاييم 

م�صت�صار ا�صرتاتيجي حلمالت دعائية وحما�رس يف معهد الإدارة التابع للمركز 

متعدد املجالت(. ويعتب من اأبرز املتنبئني بهذا املو�صوع. و كان كتب ب�صاأنه 

تل  مل�صلحة جامعة  العام ٢010 »اقرتاح بحث«  من  الثاين  الن�صف  خالل 

د ميزاته: )اأ(  د فيه »اأننا نواجه عاملًا جديداً عجيبًا مبا يكفي. وحدرّ اأبيب، اأكرّ

�صي�صهد نهاية نظم ال�صتبداد كما عرفناها؛ )ب( اإجتماع ماليني املواطنني 

اأن يواجههم؛ )ج( تغري بنية  حول مو�صوع، ولن يكون بقدرة  اأي جي�س 

الكبرية؛  والحتادات  البنوك  على  اجلماهري  انتفا�صة  اإثر  الغرب  يف  الرثوة 

)د( ولدة جمال م�صطح وا�صع الأبعاد، �صيكون كل مواطن فيه ثائراً حمتماًل 

و�صننتفي احلاجة لوجود  قادة اأو تراتبية.

ويخل�س اإىل القول: »اإن امل�صكلة التي نواجهها الآن هي اأن اأعيننا عمياء 

عما يحدث، و�صتظل كذلك حتى ت�رسرّ بنا مفاجاأته!. 

�صل قائاًل اإن العامل  احلا�صم يف ما يجري يتمثل باإن “ تطور املجال  ويفرّ

ونظم  وغوغل  الجتماعية،  ال�صبكات  على  ي�صتمل  )الذي  ال�صيبنيتي 

الهواتف املحمولة والت�صال بني كل ذلك( ين�صئ عاملًا �صيا�صيًا جديداً«.

ويف تعليق على ورقته التي طرحها كاقرتاح بحث  للنقا�س يقول: »هذا 

عامل �صتنهار فيه اأجهزة نظم احلكم ال�صارمة، واأجهزة قوية يف ظاهر الأمر 

�صات اقت�صادية، و�صتبداأ تغيريات تكتونية يف طابع كل زعامة �صيا�صية،  ملوؤ�صرّ

ويف منط حياة املواطنني عامة يف دولهم. اإن الأحداث التي تواجهنا كالثورة 

يف تون�س والثورة يف م�رس والزلزل املتوقعة يف الأردن وال�صعودية وغريهما 

هي طرف اجلبل اجلليدي فقط من التغيري اجلوهري للحياة يف ال�صبكة«.

وي�صيف: »�صي�صعب جداً على اأجهزة ال�صتخبارات الإ�رسائيلية والغربية 

والدولية بعامة التعرف على �صورة امل�صار وتقدير ما الذي يو�صك اأن يحدث، 
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واأين؟. ويكمن �صبب ذلك يف حقيقة اأن م�صار التغيري هو �صيا�صي – ثقايف يف 

جوهره، ُيعبرّ عنه م�صار اجتماعي، ولهذا فهو خمفي عن موجات رادارات 

 .
)٩(

اأجهزة ال�صتخبارات الع�صكرية«

وحظي كالم اآ�صا يف »اإ�رسائيل« بدعم �صخ�صية من اأكرث الأ�صخا�س تقديراً 

زئيفي  اأهارون  )احتياط(  اللواء  وهو  الإ�رسائيلية،  ال�صتخبارات  اأ�رسة  يف 

فرك�س الذي كان رئي�س »اأمان« يف املا�صي. تراأ�س فرك�س يف عام ٢008 

فريقًا اأعدرّ مل�صلحة معهد اأبحاث الأمن القومي مذكرة مف�صلة عن مواجهة 

ال�صتخبارات للعقد القادم )كتبها: الدكتور �صموئيل اإيفن والدكتور عامو�س 

ال�صتخبارات  اأدراج  حبي�صة  املتقدمة  الوثيقة  هذه  بقيت  وقد  غرانيت(. 

الع�صكرية الكال�صيكية، وهي تتناول ال�صبل التي ميكن من خالل اعتمادها 

يف  م�صاراته  حتليل  اأو  ال�صواحي  يف  جمموعات  بني  العام  باملزاج  التنبوؤ 

امل�صتقبل. وعندما ُعر�صت على جمموعة من كبار رجال جهاز ال�صتخبارات 

الإ�رسائيلية حينها مت ا�صتقبالها بالت�صكيك، ب�صبب عدم  ا�صتعداد اجلهاز لقبول 

ل حقيقي يف  التغيريات املقرتحة فيها واأي�صًا ب�صبب حتفظهم على اإحداث حتورّ

الو�صع القائم داخل املوؤ�ص�صة الأمنية الإ�رسائيلية جلعلها تتاأقلم مع التحديات 

اجلديدة.

اإىل  ها  وبردرّ البحث  لهذا  قادته  التي  البواعث  فرك�س  زئيفي  وي�رسح 

اأخفقت  اأ�صياء �صحرية وقعت، وقد  ينبع من  العامل حتٍد كبري  »اأنه يوجد يف 

ال�صتخبارات يف توقعها«، وهذا ما اأثار لديه هدف »البحث عن كيفية جعل 

اإن  امل�صتقبل، �صئيلة«. ويقول فرك�س  الإخفاقات ال�صتخبارية يف  احتمال 

�صقوط الكتلة ال�صوفياتية لي�س �صيئًا ميكن املرور به ب�صمت، فاأين كانت اأجهزة 

املتطرف بف�صيلتيه؟  الإ�صالم  ال�صتخبارات؟ واأين كانت يف مواجهة ن�صوء 

ال�صتخبارات  على  الوقت؟ يجب  يتغري طوال  الذي  العامل  يفاجئنا  وكيف 

اليوم اأن تفهم الثقافات واللغات. ل يكفي النظر يف جيو�س الدول الأخرى 

وعدد الدبابات والطائرات. يجب اأن ُت�صاأل اأ�صئلة من نوع  كم دولراً يعي�س 

٩- ) ف�صياين، م�صدر �صبق ذكره(.
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عليها الفرد يف غزة ويف م�رس وما هي ن�صبة املن�صمني اإىل �صوق العمل. حينها 

فقط، يتبنيرّ اأنه ين�صم مليون �صخ�س كل �صنة يف م�رس اإىل اأوؤلئك الذين لي�س 

د اأن تعلم –  لهم عمل، ما يعني اأن الأمور �صتتفجر ذات يوم. لي�س من املوؤكرّ

هذه الأجهزة ال�صتخباراتية- متى، لكن عليها  توجيه نظرها  واأذنيها لأمور 

لي�صت ع�صكرية تقليدية«.

ي�صيف فرك�س: »كذلك تغريت طبيعة احلرب. فاإىل الوقت الذي انهار 

ة حروب متنا�صبة تتقابل فيها دبابات كثرية  فيه الحتاد ال�صوفياتي كانت ثمرّ

وطائرات و�صفن. مل تختف هذه البنية متامًا، لكن ن�صاأت اإىل جانبها جمالت 

اأخرى. التحدي اليوم هو الو�صول اإىل تلك امل�صتويات والأن�صجة احلية التي 

توؤثر يف ا�صتقرار نظام احلكم يف كل دولة« وتفح�صها ملعرفة موعد النهيار 

 .
)10(

التايل

3- متى يحدث االنهيار؟؟

بالثورة  التنبوؤ  ال�صيبنيتي،  املجال  ر�صد  منهجيات  اتباع  عب  ميكن  هل 

التالية؟ طرح هذا ال�صوؤال باإحلاح على اأقطاب الروؤية اجلديدة لفح�س الواقع، 

بو�صفه  التوقع«،  الإ�رسائيلي عن »عمه  النقا�س  اإليه داخل جممل  النظر  و مت 

الأمن  تواجهها عملية جعل  �صناعة  التي  املقبلة  املرحلة  اأهم حتديات  اأحد 

�صياقات  ت�صت�صعر  معرفية  اأدوات  ال�صرتاتيجي،  يت�صع  ل�صتيعاب  الوقائي 

انهيار الدول، ومتى يحدث ذلك.

قيمة  تعادل  ال�صوؤال مرتبة  �صافية عن هذا  اإجابة  ق�صية  �صياغة  واحتلت 

الثورة  اأحداث  خلفتها  التي  الإ�رسائيلية  ال�صدمة  لغز  اأرباع  ثالثة  اأنها  حتل 

النظرية عندما و�صع عامل  األوف بن �صاحب هذه  امل�رسية املفاجئة. وكان 

توقع اأحداث املجال ال�صيبنيتي  �صمن ترتيب ثالثة عوامل ت�صكل مبجملها 

عن  الناجتة  الأبعاد«  ثالثية  الإ�رسائيلية  ت�صميته  بـ»ال�صدمة  على  ا�صطلح  ما 

الثورة امل�رسية )ترد تفا�صيل نظرية األوف بن يف الف�صل التايل(.  

10- )بلني، ف�صياين ورود، م�صادر �صبق ذكرها(.
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ز األوف بن على »اأن  الطريقة غري املتوقعة التي اأ�صقطت  بها اجلماهري  يركرّ

الإ�رسائيلية،  ال�صدمة  مثلث  الأبرز داخل  البعد  لت  �صكرّ مبارك  نظام ح�صني 

يف  ذلك  ر  يتكررّ ل  اأن  »من ي�صمن  �صوؤال  اإثرها  يف  ا�صتدرجت  كونها 

املجال  �صلوكيات  على  نتعرف  اأن  لنا  كيف  الطريقة  وبنف�س  اأخرى،  دولة 

ال�صيبنيتي، ومتى حتدث الثورة، ومتى ينهار النظام«؟

يجيب فرك�س: »ل ميكن اأن نعلم تكتيكيًا اأن الثورة �صتقع بال�صبط بعد 

اإىل  معيرّنة  �صيف�صي  توفرّر عنا�رس  اأن  ا�صرتاتيجيًا  نعلم  اأن  اأ�صبوع. لكن ميكن 

انفجار. يقول اأنا م�صطر للقول اإن ما وقع يف م�رس مل يفاجئني. حتدثنا عن 

اآنذاك فرق من الأمم املتحدة تبحث يف  ال�صابق.كانت  العقد  هذا يف مطلع 

دول املنطقة �صوؤون الرتبية وحقوق الن�صاء والظروف الجتماعية ومتغريات 

اأنه  وراأينا  يف  م�رس.  رات  تطورّ وجود  حينها  لحظت  وقد  كثرية،  اأخرى 

يوجد  واأنه  �صنة،  كل  عاطل جديد  ماليني  ثالثة  الأو�صط  ال�رسق  يوجد يف 

الولد  واأن  والكتابة،  القراءة  يعرفن  ل  امراأة  مليون  العربي 3٥  العامل  يف 

يدر�صون يف املعدل خم�س �صنني اأو �صتًا فقط. و�صدر عنا تقدير ا�صتخباري 

قال اإن الأمر �صينفجر ذات يوم. مل نعرف اأن نقول متى بال�صبط، لكن كان 

هذا حتذيرنا،  وقلنا اإنه يجب اأن نكون م�صتعدين. لي�س هذا عماًل ا�صتخباريًا 

تقليديا. اإن من ينظر يف تلك امل�صارات ل يجب اأن يكون نبيرّا كي يتوقع اأنها 

ذاهبة نحو النفجار«.

النقا�س، يلتقي  �صيغ واآ�صا وفرك�س، على �رسورة تغيري  ويف �صلب هذا 

اأدوات الفح�س ال�صتخباراتي للواقع اجلديد، وتوجيهه ليجيب عن �صوؤال: 

اأن ي�صبح قادراً  الإ�رسائيلي  للمركز ال�صت�صعاري ال�صتخباراتي  كيف ميكن 

ر امل�صتجد، وحتديد  على التوقع امل�صبق لالأحداث الباطنية اأو الثورة اأو التطورّ

ظواهره ومن ثم وقته، اأي موعد حدوثه؟

ويف خال�صة ملقارباتهم لالأ�صئلة الآنفة الذكر يبدون اعتقادهم  باأنه  يوجد 

ن من مالحظة هذه امل�صارات، واأكرثها  اليوم غري قليل من الأدوات التي مُتكرّ

الن�صيحة  لهذه  الجتماعية. وك�صدى  التوا�صل  �صبكة  كلها موجود يف  اأو 
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على �صبيل املثال ن�رس غال مور، �صاحب موقع »ثقوب يف ال�صبكة«  قائمة 

اأطلق عليها م�صطلح »ذوات التاأثري« )املق�صود �صفحات الفاي�صبوك الع�رسون 

املن�صور يف  امل�صمون  ف وحتليل  التعررّ »اإ�رسائيل«( بهدف  ن�صاطًا يف  الأكرث 

ال�صبكة. وهو مل يقم فقط بفح�س كمية املعجبني واملت�صفحني واإمنا بفح�س 

درجة فاعلية املوقع اأي�صًا. وخل�س اإىل اأنه كما »ميكن اليوم ا�صتعمال اأدوات 

ف اجتاهات امل�صمون ميكن اأن نرى ما الذي يتحدثون  ت�صويق املنتوج لنعررّ

فاإذا  امل�صار.  اجتاهات  لنعرف  تظهر،  مفتاحية ذات �صلة  واأي كلمات  عنه 

ظهرت كلمات مثل »احلرية« و»التحرير« اأو كلمات ُتعبرّ عن غ�صب فرمبا 

.*)11(
يوؤ�رس  هذا اإىل وجود م�صار اجتماعي«

ولكن غال مور، يحذر من  املغالة يف اعتبار »اأن ت�صفحات الفاي�صبوك 

وحدها كافية لإ�صعارنا ما اإذا كان هناك انتفا�صة اأم ل. ل�صت على ثقة باأن 

هذا ممكن من خالل الفاي�صبوك وحده. اأ�صحاب هذه النظرية، رمبا يخلطون 

املادي« وي�صيف »ميكن يف  العامل  ال�صبكة ومعطيات من  بني معطيات من 

الفي�صبوك اأن نتعرف فقط، على اأن  عدم الر�صى عن احلكم   يزداد. اأنا موؤمن 

اأو  ال�صينيون  الآن  ال�صعوديون  ا�صتخباراتنا ما يقوله  اأجهزة  اإذا تابعت  باأنه 

على الفاي�صبوك، ف�صيتبني لهم اأن هناك تبا�صري مقاومة واحتجاج، لكنني ل 

اأعتقد انه ميكن لهم من خالل ذلك فقط اأن يتوقعوا حدوث انتفا�صة هناك 

يف القريب«.

على  القدرة  ال�صتخبارات  متنح  اأخرى  اآ�صا معايري  يطرح  جهته  من 

املعايري(:  )اأي  النهيار، وهي  �صتواجه  التي  التالية  الدولة  هي  حتديد  من 

اأوًل، مع�صلة الديكتاتورية: فكلما كانت هذه املع�صلة اأ�صد �صيكون ال�صقوط 

11- ) ف�صياين، م�صدر �صبق ذكره(.

* بداأوا يف اجلي�س الإ�رسائيلي يعرفون اأهمية هذه الأدوات. وبرغم اأن الت�صال الب�رسي 
املو�صوع  اأن  وبرغم  ال�رسائيلية،  ال�صتخبارات  لجهزة  الأقوى  اجلانب  هو  لي�س 

اأعلن اجلي�س الإ�رسائيلي  التكنولوجي كله لي�س يف مقدمة اهتماماتها، فقد  الجتماعي 

الت�صال  و�صائل  عن  عملياتية  تعليمية  دورة  يفتتح  اأن  يو�صك  اأنه  املا�صي  الأ�صبوع  يف 

الجتماعية.
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توقع  ر�صده  خالل  من  ميكن  جمال  هناك  وتاليًا-  ثانيًا   - و�صيكون  اأ�رسع، 

ت�صاعدي  باجتاه  تطورات  حدوث  مبعنى  ال�صيبنيتي،  العامل  قرب  تفاعل 

الدميقراطية واملعلوماتية وذلك  يف خدمة  حدوث حالة  للقيم  يف املجتمع 

انتظام  للقوى ال�صعبية.. هذه العوامل، كما يكتب اآ�صا، »تختزن بداخلها ما 

ي  ة باجتاه حتويل الغ�صب املكظوم عند ع�رسات املاليني اإىل فعل يوؤدرّ ين�صئ القورّ

ا�صتبدادي ذي حزب  نظام  وقلبه من  نظام حكم  تغيريات جوهرية يف  اإىل 

واحد اأو نظام القلة احلاكمة اإىل الدميقراطية. ثم يلفت اإىل »اإن اأبرز وظيفة 

ن اجلماهري من تعويق اجليو�س وال�رسطة،  لثورة و�صائل الت�صال هي اأنها مُتكرّ

– عب  اإن ات�صال املاليني  ة حتاول،  يف واقع الأمر، قمع ن�صاطهم.  وكل قورّ

ل هذه القوة ال�صعبية اإىل قوة حركية، ل ي�صتطيع اأي  ثورة الت�صالت- يحورّ

جي�س اأو �رسطة يف العامل اأن يواجهها«. 

ولكن  ب�صيغ يفرتق يف هذه النقطة الأخرية عن اآ�صا، و ير�صد وجود  مبالغة 

الثورات  يوؤدي حلدوث  الذي  ال�صيبنيتي، وحده هو  املجال  اأن  اعتبار  يف 

عب  دائمًا،  الأداة.  هذه  اأهمية  يف  يبالغون  اأنهم  »اأعتقد  يقول:  اجلديدة. 

التاريخ، كانت توجد اأداة متر التحولت والثورات من خاللها. نحن الآن 

يف حلظة ُت�صنع التحولت فيها من خالل التكنولوجيا، لكن ل يحدث كل 

هذا ب�صببها. فالتكنولوجيا هي، يف احلا�صل العام، قناة. ولو مل توجد لوجد 

�صيء اآخر بديل عنها يلعب دور قناة اأخرى. وقعت يف التاريخ ثورات اأي�صًا 

»اإ�رسائيل«  يف  �صيء  كل  ذلك  مقابل  يف  موجوداً.  النرتنت  يكن  عندمامل 

كثرية.  م�صكالت  برغم وجود  ثورات  فيها  يحدث  ذلك ل  مفتوح، ومع 

وال�صبب اأنه ما يزال يوجد ثقة يف »اإ�رسائيل« باجلهاز اأو النظام. كي تقع ثورة 

الثقة بالقت�صاد  تنعدم  للثقة، بحيث  اإىل و�صع فقدان �صامل  التو�صل  يجب 

م�صبقًا.  توقعها  ميكن  م�صارات  وهذه  الق�صاء.  وبجهاز  احلكم  وبنظام 

نحو غري  على  مبنية  كلها  فالدولة  كثرية.  م�صكالت  توجد  مثاًل  ال�صني  يف 

هي  و  ال�صكانية،  امل�صكلة   : هناك  املوجودة  امل�صاكل  جملة  ومن  �صحيح. 

البنات بن�صبة ع�رسين يف املئة. ل يعلم اأحد ماذا �صيكون  اأكرث من  اأن البنني 

الباعث اإىل الثورة يف ال�صني، واأين �صتبداأ؛ ول اأحد يعلم كيف �صيبداأ  ذلك، 
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مع �صخ�س ما يحرق نف�صه اأو مع �صخ�س ما يقتل زعيمًا، لكن من املحتمل 

اأن نفرت�س اأن يقع �صيء ما هناك واأن يكون النهيار �رسيعًا جداً. يقول »اإن 

اأو�صاع دول ال�رسق الأو�صط تت�صابه، ويتوقع اأنه  بعد اأن ينهي ال�رسق الأو�صط 

ثوراته �صيحني دور دول يف �رسق اأوروبا، مثل اأوكرانيا ورو�صيا، وذلك على 

ل فيها نحو ثورة ل يزال  م�صتبعداً من  الرغم من اأن تقديرات ح�صول التحورّ

التقليدية، لأن هذه الأخرية ل تزال توؤمن  الروؤية ال�صتخباراتية  وجهة نظر 

باملعادلة املا�صية و هي اأن النا�س يريدون النظام، وهم م�صتعدون لدفع الثمن 

من اأجل النظام«.

مالحظته  عن  الأجهزة  هذه  تعجز  ما  »ولكن  ال�صيبنيتي:  ب�صيغ   يختم 

وتتم  ثورة  تقع  والنظام  الثمن  بني  التوازن  عندما يختلرّ  اأنه  هو  الآن  حتى 

املجال  هي  الأداة  اليوم  وقتها.  خالل  ال�صائدة  العتيدة  الأدوات  مب�صاعدة 

ال�صيبنيتي، ولذلك علينا اإيالوؤه اأهمية جديدة لفح�س الواقع اجلديد”.

وانهيارات  ثورات  ح�صول  لتوقع  الذكر  الآنفة  اآ�صا  معايري  اإن 

بني  التوازن  اختالل  م�صبباتها ح�صول  اأهم  اأن  نظريته عن  اأنظمة،  واأبلغها 

الثمن والنظام، م�صحوبًا بقناة تنظيم اجلماهري التي يعبرّ عنها يف هذه احلقبة 

 ٢011 العام  خالل  »ب�صيغ«  بها،  يهتدي  املعايري  هذه  ال�صيبنيتي،  املجال 

»اأن اجلماهري يف  املنظور واملتو�صط؛ فريى  املدى  قادمة يف  اأحداث  لقيا�س 

م�رس لن ترتك  امليدان يف القاهرة حتى تن�صاأ هناك بنية حتتية دميقراطية. وكل 

حماولة لل�صيطرة من اجلي�س اأو من الإخوان امل�صلمني �صتخفق يف مواجهة هذه 

الكتلة. ويف الكثري من دول ال�رسق الأو�صط  �صينقلب نظام احلكم يف ال�صنني 

ويحتمل  �صنني.  ب�صع  رو�صيا يف غ�صون  احلكم يف  نظام  و�صينهار  القريبة. 

تغيري تكتوين يف ال�صني يف خالل ع�رس �صنني منذ هذا اليوم«.

الإ�رسائيلي: »اإذا مل  التقليدي  للم�صتوى الأمني  اأي�صًا مفاجاأة  اآ�صا   وعند 

من  جداً  �صديداً  �صغطًا  »اإ�رسائيل«  يف  النظام  �صيواجه  فل�صطينية  دولة  تن�صاأ 

 .)1٢(
الأو�صط العربي مع الفل�صطينيني يف يهودا وال�صامرة وغزة«

1٢- )»املر�صد للثورات القادمة«، م�صدر �صبق ذكره(.
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درا�سة ماهّية الثورات العربية

)الثورة امل�سرية منوذجًا(
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مدخل

اأ�صيبت  مبارك  �صد  امل�رسية  اجلماهري  ثارت  »عندما  بن  األوف  كتب 

الثورة،  فيه  ح�صلت  الذي  التوقيت  الأبعاد: من  ثالثية  ب�صدمة  »اإ�رسائيل« 

اخلا�صة  الأمريكية  الفعل  ة  ردرّ ومن  احلكم،  فيها  اأ�صقط  التي  الطريقة  ومن 

بالتخلي عن حمايته«.

النقا�س  �صاد  الذي  القلق  اأهم عناوين  الكالم يخت�رس ب�صكل حاذق  هذا 

عن  امل�رسية. فمقولته  الثورة  وبخا�صة  العربية  الثورات  ب�صدد  الإ�رسائيلي 

امل�صتويات  ذات  املفاجاأة  عن�رس  اإظهار  ت�صمر  الأبعاد«،  »ال�صدمة  ثالثية 

املختلفة الذي �صعق »اإ�رسائيل« ونخب التفكري فيها. اأما عنا�رسها الثالثة فهي 

بحق تعتب اأهم الإ�صكالت التي متحور النقا�س الإ�رسائيلي حولها بو�صفها 

مع�صالت ل ميكن  التاأقلم معها باملعايري املعرفية ال�صائدة، واأنه يجب اإيجاد 

الأمنية  ال�صرتايتجية  العالجات  واإيجاد  ملقاربتها  جديدة  اإبداعية  مفاهيم 

وال�صيا�صية والثقافية لل�صيطرة عليها واحتوائها.

ت�صمح  الأبعاد  ثالثية  ال�صدمة  عن  بن  األوف  مقولة  فاإن  املعنى  وبهذا 

مع  ا�صتجد  الذي  الواقع  حول  العميق  الإ�رسائيلي  النقا�س  عناوين  برتتيب 

الثورة امل�رسية: 

ق اعتمادها  جناح اجلماهري العربية  �لعن��ن �لأول، هو »الطريقة« التي حقرّ

�رسح  بخ�صو�س  والثاين  الأول  الف�صالن  ناق�صه  ما  وهذا  الواقع.  تغيري  يف 

ا�رسائيل.  املنطقة من حتت عيون  الذي حل على  الثقيل  ال�صيبنيتي  ال�صيف 

وال�صتخباراتية،  ال�صت�صعارية  الب�صرية  عن جعلها  تفقد  م�صوؤوًل  وبو�صفه 

واأحال نحو 30 مركز اأبحاث مرتبطة بجهد الأجهزة الأمنية اإىل �صبه ركام. 
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ما  طرح بالتايل مهمة اإعادة بناء البنية املعرفية للجبهة  ال�صتعالمية ال�صتباقية 

يف الدولة العبية.

�لعن��ن �لثاين، هو التوقيت: اأي ملاذا حدثت هذه الثورات العربية الآن؟ 

اأ�صا�صي  اأمر  ق اإىل درا�صة  وهذا ال�صوؤال اأخذ بنا�صية النقا�س الإ�رسائيلي املعمرّ

كذلك  كانت  واإذا  فعاًل؟،  ثورة  هو  هل  م�رس؛  يف  يحدث  ما  حتديد  وهو 

واملعا�رسة  التاريخية  الثورات  من  نوع  اأي  واإىل  العميقة  اأ�صبابها  هي  فما 

تنتمي؟ والهدف من هذا النقا�س هو معرفة اإذا ما كانت املنطقة متر فعاًل  بع�رس 

الثورات العربية التاريخية؟ وقيا�س مبلغ تاأثري ذلك   على »اإ�رسائيل« والنظام 

الإقليمي الذي تقيم فيه.. 

�س بفح�س م�صوؤولية اأمريكا عن الفو�صى يف املنطقة.  �لعن��ن �لثالث،  تخ�صرّ

وذهب هذا النقا�س لدرا�صة تاأثري هذه الثورات على العالقة ال�صرتاتيجية بني 

وعبرّ  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  العامل،  يف  الأهم  وحليفتها  »اإ�رسائيل« 

�صبيط  عن هذه اجلزئية الهامة من النقا�س الإ�رسائيلي بالقول: اإن ثورة م�رس مل 

تخيفنا مبقدار ما اأخافنا موقف اأوباما من حليفه مبارك وتخلرّيه ال�رسيع عنه! 

ويف ثنايا هذا النقا�س برز م�صطلح »خيانة« وا�صنطن حلليفها الثمني الرئي�س 

ح�صني مبارك، وا�صتدراكًا مترّ ا�صتتباعه ب�صوؤال علني، غري م�صبوق يف تاريخ 

ر خيانة وا�صنطن ملبارك  عالقة الكيان ال�صهيوين  باأمريكا، ومفاده  هل تتكررّ

الغرب  اجتاهات يف  بروز  مع  »اإ�رسائيل«، خا�صة  مع  اإيران  ل�صاه  قبله  ومن 

تدعو اإىل »دمقرطة« املجتمع العربي.

مقاربة الثورات العربية: مدار�ش الراأي الثالث

جممل  داخل  وقائع اجلزء الأعمق  با�صتعرا�س  هذا الف�صل  �س  يتخ�صرّ

اجلزء  هذا  وب�صمن  العربية.   ٢011 العام  اأحداث  عن  الإ�رسائيلي  النقا�س 

ذهبت  النخب الإ�رسائيلية لإخ�صاع ما يحدث يف تون�س وم�رس لنقا�س علمي 

بارد، توخيًا لتقدمي اإجابات �صافية عن اأ�صئلة �صببت �صدمة »اإ�رسائيل«  بالواقع 

اجلديد الذي �رسب فجاة حميطها ال�صرتاتيجي.
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ة بني النظرة الإ�رسائيلية  ومترّ ترتيب هذه الأ�صئلة على نحو يظهر بروز الهورّ

وبني  الثابتة،  امل�صلمات  من  القريب،  الأم�س  حتى  تعتب،  كانت  اأمور  اإىل 

م�صتجدات اأحالت كل هذه امل�صلمات اإىل ركام و�رساب. لقد امتالأ الف�صاء 

النقا�صي الإ�رسائيلي باأ�صداء اأ�صئلة اقتحمته من اأبواب كان يعتقد اأنها مو�صدة 

العربي  املواطن  ثار  : هل  نوع  ال�صداأ، وذلك من  يزول عن مزلجها  ولن 

فعاًل بعد طول خنوع؟ واإذا كان اجلواب نعم فلماذا الآن وما هي الأ�صباب؟ 

اأنه خرج من حمددات نظرة »اإ�رسائيل« النمطية ل�صخ�صيته  وهل يعني ذلك 

»خ�صو�صيته« التي  غادر  وهل  للتطور،  القابلة  غري  الجتماعية  التاريخية 

يحفظها الغرب عن ظهر قلب، جلهة اأن اإميانه بالإ�صالم   ل ي�صمح له مبقاربة 

اأي  واإىل  فما هي مالحمها  ثورة  به هو  يقوم  ما  واإذا كان  الدميوقراطية!  قيم 

امل�صتوى  على  �صتف�صي  العاملية،  واإلَم  الثورات  تاريخ  يف  تنتمي  مدر�صة 

العربي والدويل،  والأهم على  م�صتوى موقع »اإ�رسائيل« يف املنطقة ؟

الإ�رسائيلي،  النقا�س  من  اجلزء  هذا  ن�صو�س  تفكيك  منهجية   ت�صمح 

اأفرزت  واأخواتها  الثورة امل�رسية حتديداً  اأن  اأ�صا�صية وهي  با�صتنتاج مالحظة 

اجتاهات راأي يف »اإ�رسائيل«، بل رمبا »مدار�س راي« يف مقاربتها.

 الجتاه الأول، ميكن تعريفه باملنهج التاريخي، وقاده البوفي�صور اأندرو 

اأراتو ودان مرغليت واأري �صبيط واأفيعاد كالينبغ وهندل واآخرون.  ولقد 

بحث هوؤلء عن �صواهد تاريخية م�صابهة للثورة   امل�رسية كمقدمة لتحديد 

ماهيتها وا�صتنتاج ما �صتف�صي اإليه من نتائج. 

يف مقابل املنهج  التاريخي اعتمد ديفيد بقاعي -بخا�صة- منهجية علم 

الجتماع لت�صخي�س  ما اإذا كان احلراك ال�صعبي العربي، وبخا�صة يف م�رس، 

اأن املواطن العربي يعتمل بتغيري  ثقايف بنيوي  نقله من حالة  يعبرّ فعاًل  عن 

اخلنوع اإىل حالة الثورة على واقعه.

ره برئيل �صبيل، وتخ�ص�س يف بحث اأثر  وبرز منهج ثالث  اقت�صادي ت�صدرّ

القت�صاد كعامل حا�صم  يف ما يحدث.
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الثورة  اإىل  النظرة  الكتاب الإ�رسائيليني �صمن  وان�صوى طيف وا�صع من 

الأبرز  مالحمه  من  ا�صرتاتيجي  �صيا�صي  لواقع  نتيجة  اأنها  من  انطالقًا  امل�رسية 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مكانة  وتراجع  الغرب  انهيار  م�صار  بداية 

ال�رسق الأو�صط. وميكن و�صع اأ�صحاب هذه القراءة حتت عنوان تيار املنهج 

ال�صيا�صي يف قراءة الثورة امل�رسية.

اأواًل، املنهج التاريخي مع الثورات

ويجري،  جرى  ما  لفهم  تاريخي  اإطار  اإيجاد  اإىل  الجتاه  هذا  �صعى 

د  حمدرّ مفهوم  �س  تلمرّ عب  وذلك  ل�صتيعابه،  علمية  ادوات  وبالتايل  امتالك 

هويتها  عن  البحث   : اأدق  وبكالم  اجلارية،  العربية«  الثورات  لـ»ملاهية 

وموقعها يف تاريخ الثورات العاملية ال�صابقة، لكون هذا التحديد يوفر قيا�صًا 

م�صتقبل  على  املتوقع  التاريخي  حجم  فعلها  باإدراك  ي�صمح  علميًا  معرفيًا 

املنطقة. 

ا�صرتك اأقطاب هذا املنهج، يف اعتماد منهجية عقد  مقاربات مقارنة بني 

الثورات العربية  والثورات التاريخية الكال�صيكية الكبى، واأي�صًا بينها وبني 

تلك »املخملية« التي وقعت اأواخر القرن املا�صي يف مركز اأوروبا و�رسقها 

وجنوب اأفريقيا.

والنتيجة التي توخوها هي حتديد قدراتها على التغيري، ونوعيته: هل هو 

�صامل اأم حمدود؟ والأهم: باأي اجتاه، ومل�صلحة اأية قيم �صيا�صية واجتماعية؟ 

جديد؟  �صيا�صي  نظام  يف  اإدخال  املنطقة  اإىل  �صتوؤدي  تاأثرياتها  نوعية  وهل 

فيها؟  الراهن  والدويل  الإقليمي  القوى  ميزان  تغيريات على  �صتفر�س  وهل 

وباملح�صلة: كيف �صيكون �صكل موقع »اإ�رسائيل« يف كل ما يجري وما قد 

ينتج عنه، وبالأ�صا�س كيف يجب اأن تت�رسف وتتكيف ؟

م ميكن القول اإن هوؤلء الباحثني  طاردوا بداأب  وكخال�صة لكل ما تقدرّ

هدف حت�صيل اإجابة �صافية عن �صوؤالني اعتبا مبثابة املدخل البحثي  لتكوين 

فكرة �صاملة عن حزمة الأ�صئلة  الإ�صكالية  الآنفة الذكر، وهما : اإىل اأي نوع 
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من الثورات التاريخية واحلديثة تننتمي هذه الثورات وبخا�صة الثورة امل�رسية 

التي اعتبت منوذجًا لدرا�صتها؟ الثاين، على م�صتوى دولها واملنطقة، وعلى 

م�صتوى نظرة العامل اإىل الق�صايا العربية و»اإ�رسائيل«؟

كان راأ�س اخليط الذي اأم�صك به البوفي�صور اأندرو اآراتو يف هذا النقا�س 

هو عقده مقاربة بني حدث ثورة م�رس وبني نوعني من الثورات ال�صابقة:

�لأول، الثورات الكال�صيكية الكبى، التي تتميز باأنها ت�صتمل على اإ�صقاط 

متها مكان ال�صلطة ال�صيادية التي  عنيف لنظم احلكم وحلول القوى التي نظرّ

كانت �صائدة.

ناحية،  من  عنيفة  غري  باأنها  امتازت  التي   )*(
املخملية الثورات  و�لثاين: 

خالل  اأوروبا  مركز  يف  ح�صل  كما  التفاو�س  بوا�صطة  اإجنازاتها  قت  وحقرّ

ت�صعينياته يف  اأو كما ح�صل يف  املا�صي  القرن  عامي 1٩8٩ و1٩٩0 يف 

جنوب اأفريقيا، وذلك عندما اأف�صى التعاون بني ال�صلطة واملعار�صة اإىل اإن�صاء 

نظام حكم يقوم على دميوقراطية د�صتورية.

من  مزيجًا  نت  ت�صمرّ باأنها  امتازت  م�رس  ثورة  »اأن  اإىل،  اآراتو  ويخل�س 

ميزات ومالح الثورة املخملية والثورات الكال�صيكية الكبى«، ففي حني 

اأن »�صبط النف�س والن�صباط املده�س اللذين اأظهرهما املحتجون امل�رسيون 

جعلها حتاكي الثورة املخملية فاإن النقالب الع�صكري ) امل�صمر يف داخلها( 

الذي و�صع حداً حلكومة مبارك، وله لحقًا، يجعلها اأكرث مالءمة للثورات 

الكال�صيكية التي من ميزاتها اأنها تت�صل دائمًا بالنقالبات، بغ�سرّ النظر عن 

.)1(
مبلغ طابعها ال�صعبي«

* تعريف الثورات املخملية: الثورة املخملية بداأت مع بداية عهد جديد يف مرحلة ما بعد 
ال�صرتاكية ال�صوفياتية وتد�صني مرحلة النظام العاملي اجلديد والعوملة. وبرز ا�صم الثورة 

اأوروبا  يف  املدين  املجتمع  ا�صتطاع  عندما  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  مطلع  يف  املخملية 

و�صميت  ال�صمولية.  بالأنظمة  لالإطاحة  �صلمية  اعت�صامات  تنظيم  والو�صطى  ال�رسقية 

بالثورة املخلية اأوالثورة الناعمة لأن فعالياتها مل تتلوث باإراقة دماء وا�صتعمال العنف.

احلكم«،  نظام  تغيري  عن  التخلي  عدم  »يجب  اآراتو،  اأندرو  )البوف�صور   -1

هاآرت�س،1٢-٢ - ٢011(.
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ملمَحي  من  اأيٌّ  هو  الغد  عليه  �صريد  الذي  »ال�صوؤال  اأن  اآراتو  وي�صتنتج 

الثورتني )املخملية والكال�صيكية( �صيهيمن على الآخر يف الفرتة املقبلة بعد 

تنحي مبارك. وبكالم اآخر، اإن م�صري الدميقراطية يف م�رس يتعلق بنوع الثورة 

 .
)٢(

التي �صيتم اخيتارها؟«

وي�صتبعد اآراتو يف خال�صته الأاولية اأن ينجح اجلي�س امل�رسي يف توظيف 

عامل قيامه بالنقالب امل�صمر على مبارك يف خدمة تطبيق نتائج الثورات 

الكال�صيكية، بحيث يدفع �صياق املرحلة النتقالية التي ي�صيطر عليها باجتاه 

هو  هنا  ال�صعوبة  و�صبب  ا�صتبدادي.  ثوري  ع�صكري  حكم  لقيام  الإف�صاء 

على  باهتمام  عيونها  مفتوحة  اليوم،  واملدنية،  الر�صمية  العامل  اأن كل حمافل 

التجربة الدميقراطية يف م�رس، وعليه مل يعد ممكنًا توقع نتيجة كهذه ب�صورتها 

ب على فر�صية تطبيقات  املك�صوفة وال�رسيحة. ولكن ميكن للجي�س اأن يركرّ

الثورة الكال�صيكية منوذجًا للحكم على طراز ما اأف�صت اليه الثورات املخملية 

اأفريقيا(  اأوروبا وو�صطها، ويف جنوب  )عامي 1٩8٩ و1٩٩0 يف مركز 

الذي يعتمد على اأ�صلوب التفاو�س بني املعار�صة وبقايا احلكم«.

فيقول »كما حدث يف  ال�صيناريو  هذا  على  تطبيقية  اأمثلة  اآراتو  ويعطي 

العراق، بعد ثورة ُفر�صت من اخلارج، �صيكون هناك حاجة يف م�رس، اأي�صًا، 

و�رسعي  مفتوح  اأي  م�صار  اأعلى:  من  يفر�س  اأن  يحتمل  م�صار  اإطالق  اإىل 

اأوروبا وجنوب  ال�صيناريو يف مركز  التفاو�س. لقد �صاهدنا هذا  يقوم على 

ود�صتور  تفاو�س،  فثمة  ة  :  معوجرّ �صورة  على  واإن  العراق  يف  بل  اأفريقيا 

ولرقابة  ما  لقيود  اخل�صوع  مع  د�صتوري  وانتخابات حرة، وموؤمتر  موؤقت، 

تنفيذي -  يقوم  اأو جمل�س  موؤقتة  د�صتورية، وحكومة وحدة وطنية  حمكمة 

هذا  يف�صي  اأن  د  املوؤكرّ من  الرتتيبات.  يراقب   - ال�صلطة  يف  ال�رساكة  على 

يقرتح  اأن  ذلك  مقابل  يف  احتمال  وثمة  احلكم،  نظام  تغيري  اإىل  ال�صيناريو 

�صاتية – ملن متتعوا  عددا من ال�صمانات – �صخ�صية اأكرث من اأن تكون موؤ�صرّ

.
)3(

بالنظام القدمي«

٢- ) امل�صدر نف�صه(.

3- ) امل�صدر نف�صه(.
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عاما 2011 العربي و 1848 الغربي

يعتب دان مرغليت من الكترّاب الإ�رسائيليني الذين انتهجوا يف مقاربتهم 

اعتقاده باأن  نظريته على  التاريخية. وتقوم  املنهجية  واأترابها  امل�رسية  للثورة 

عام ٢011 العربي ي�صبه من حيث فعله التاريخي داخل حميطه الإقليمي  عام 

تاريخ  م�صتقبل  داخل  العام  هذا  مكانة  باأهمية  ويجزم  الغرب؛  1848 يف 

املنطقة، فيقول »اإن كتب التاريخ والتي لن تكتب على الورق يف امل�صتقبل 

بل على ت�صفحات النرتنت، �صتفرد ف�صاًل للعام ٢011 بو�صفه عام ربيع 

ال�صعوب العربية«. ولكن الإ�صكالية التي يحاول مرغليت اإيجاد اإجابة عنها، 

تتمثل يف نوعية امل�صتقبل الذي �صتهديه الثورات العربية ملنطقتها، ويرى اأن 

ا�صت�رساف هذا الأمر ممكن من خالل مقارنة وجه ال�صبه  بني اأحداث العام 

٢011 الذي يكثف معاين اأ�صباب وخلفيات انطالقتها وبني اأحداث العام 

1848 يف الغرب الذي يحمل هذه املعاين نف�صها. 

العربية -  التاريخية للثورات  – ح�صبما تدلل مقاربته  اأن مرغليت  على 

يخالف اآراتو فهو ل يجاريه يف اعتباره اأن لل�صورة امل�رسية اثنني متداخلني: 

املنهجي عنه وتبدت عندما  انف�صاله  ثورة كال�صيكية وثورة خمملية. ونقطة 

ق�صد مثاًل تاريخيًا بعينه حمدداً زمنيًا وحدثيًا ليقارنه بالثورات العربية الراهنة، 

د الإطار للحدث  معتباً اأنه عندما نعرث على احلدث التاريخي امل�صابه واملحدرّ

احلايل، ميكن اأن نعرث على النتيجة التي قد ت�صتن�صخ ذاتها مرة اأخرى، ذلك 

فاإن  اجلارية  �صياقاتها  يف  تت�صابه  حينما  الكبى  التاريخية  لأن  الأحداث 

نتائجها تكون هي اأي�صًا مت�صابهة يف امللمح العام على الأقل.

عن  انطالقها  نقطة  يف  تبحث  تاريخية  مبقاربة  مرغليت  مي�صي  وهكذا 

الراهنة.  العربية  الثورات  حلدث  ح�رساً  بعينه  م�صابه  ما�س  تاريخي  حدث 

ويجد مرغليت �صالرّته هذه: فاحلدث امل�صابه هو ذاك جرى يف الغرب عام 

)*(. ويجزم »اأن عام  ٢011 العربي الذي ي�صج بالثورات له �صابقة 
1848

التاريخ  التاريخ الغربي هو عام 1848«.  رمبا ي�صتن�صخ، غداً،  م�صابهة يف 

العربي.  الغربي و٢011  عام 1848  بني  املت�صابهة  الرمزية  �صلة  املقارب 
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ويقول اإن العام الأخري كان له يف حميطه اجليو�صيا�صي العربي الفعل نف�صه عام 

1848 الغربي«.

اإحــدى  بح�صــب  و1848الغربــي–  العامان٢011العربــي  فهــذان 

خال�صــات راأيه – ل يت�صــابهان فقط يف اأحداثهما، بــل يحتمل على نطاق 

وا�صع اأن يف�صيا اإىل النتائج واخلال�صات نف�صها.

ويالحظ  مرغليت: »فكما اأنه ل ميكن و�صف التاريخ الغربي من دون 

– 1848 -، كذلك لن يكون بالإمكان و�صف  ال�صنة  اأحداث هذه  ذكر 

تاريخ العرب من دون ذكر اأحداث العام ٢011«.

العام  اجلو  تطابق  على  ت�صتمل  مرغليت  يعر�صها  التي  الت�صابه  اأوجه  اإن 

يتمثل  الأول  ال�صبه  العرب:  الغرب وعند  العامني يف  الذي �صاحب هذين 

ات عارمة فيما هو موجود، وانهيارات متتالية لنظم وقيم. ال�صبه الثاين  بتغريرّ

يتمثل بالنتيجة الأ�صا�صية التي اأف�صت اإليها اأحداث 1848 واملر�صح اأن تف�صي 

ق ثمراتها على امل�صتوى  اإليها اأحداث العام ٢011، وهي اأن الثورة قد ل حتقرّ

القريب، لكن فكرتها ور�صالتها �صتبقى حا�رسة للم�صتقبل ك�صاهد ل ميكن 

توقع وفاته، و�صيظل �صاحلًا لتوظيف ر�صالته و�صهادته يف الأمد البعيد.

ل مرغليت روؤيته بالقول: »خالل عام 1848 يف الغرب، يف �صهر   يف�صرّ

املحافظون  هزم  الأول  كانون  يف  فيليب.  لوي�س  فرن�صا،  يف  �صقط  �صباط 

اليمينيون اجلمهورية الليبالية – البجوازية ون�صبوا على راأ�س الدولة نابليون 

بونابرت، وهذان ال�صمان نابليون وبونابرت �صحرا الفرن�صيني دومًا.واىل 

جانب ذلك غلت اأملانيا بالتظاهرات والتمردات. ويف النم�صا اأطيح كلمن�س 

فرن�صا  يف  ح�صل  كما  العمومية  اجلمعية  حلت  الأول  كانون  ويف  مرتنيخ. 

وبلغ منتهاه ربيع ال�صعوب يف الرايخ. ايطاليا مل تنتظر، كان فيها دميوقراطيون 

وملكيون وكاثوليك و�صادت رغبة �صديدة يف التحرر من عبء النم�صاويني. 

وقام زعماء حمبوبون مثل جوزيف مت�صيني وجوزيف غربيلدي. وقد راأوا 

اإجنازات، وف�صلوا. تغلبت النم�صا والرجعية. النتيجة والعبة: يف فرتة ق�صرية 

ا�صرتاتيجية،  منفعة  فيه  كانت  البعيد  للمدى  بالف�صل.  ال�صعوب  ربيع  انتهى 
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فقد فتحت �صفحة جديدة مليئة بالزخم يف الفهم الغربي. والعبة الأ�صا�س 

لالأجيال  بقيت  ال�صعوب  ربيع  من حركة  اأن  الفكرة  هي  عام 1848  من 

القادمة �صاهداً«.

وي�صيف »وت�صبه الأحداث عام ٢011 العربية اأحداث عام 1848 يف 

الغرب جلهة اأنه عام الزخم يف ربيع ال�صعوب العربية. ورغم اأننا ما زلنا يف 

ف�صول  اأكيد بحدوث  توقع  وثمة  اأحداث عام ٢011،  من  الأول  الف�صل 

اأخرى و�صقوط اأنظمة اأخرى، اإل اأن الحتمال هو اأن يتكرر منوذج النتيجة 

للمدى  املنفعة  الغرب:  العام 1848 يف  اأحداث  اإليه  اأف�صت  الذي  نف�صها 

الق�صري م�صكوك فيها، بل يحتمل األ تكون قائمة، بل رمبا حتمل يف طياتها 

رجعية وان�صحابًا اإىل الوراء. اأما على املدى البعيد فاإنها �صترتك اأثراً اإيجابيًا. 

 .
)4(

»
)*(

فكرتها �صتظل �صاهداً لالأجيال املقبلة 

مقاربتان للثورات العربية

�س ماهية تاريخية وا�صحة اأو  برزت يف منت النقا�س الإ�رسائيلي حول تلمرّ

عامة للثورات العربية مقاربتان حاولت كل منهما، لدواعي خمتلفة اإبداء نقطة 

اأريدو  البوف�صور  �صاقها  كما  ال�صائدة  املعاجلة  وطريقة  م�صمون  على  نظام 

اأن  اأفيعاد كالينبغ حتت عنوان  الأوىل �صاغها  املقاربة  ومرغليت و�صبيط. 

النقا�س  يف »اإ�رسائيل« والغرب للثورات العربية يحفل مبيزة الت�رسع املنهجي 

ه طفرة النبهار امل�صتجدة  التاريخي. والثانية �صاغها هندل وهي تنتقد وت�صفرّ

على  وامل�صلم  العربي  بالإن�صان  و»اإ�رسائيل«،  الغرب  يف  قبل  مثقفني  من 

خلفية حدث الثورات العربية.

4-  ) دان مرغليت »ربيع ال�صعوب، ال�صيغة العربية«، »اإ�رسائيل« اليوم، ٢/٢8/٢011(.

د اآري �صبيط وراء دان مرغليت املعنى ذاته، معتباً اأن العام ٢011، عام الثورات  * ردرّ
ال�صعبية �صد الطغيان يف الدول العربية هو العام 1٧8٩، ويحتمل اأن يكون العام 1٧8٩ 

الدميوقراطي  التحول  ع�رس  جديد،  ع�رس  ببداية  الكبى  الآمال  عام  الأو�صط،  لل�رسق 

واحلريات. ) هاآرت�س، ٢011/٢/٢4 ، اآري �صبيط، »اإع�صار التغيري«.
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1- مقاربة كالينربغ : » �سابق الأوانه«

حر�س اأفيعاد كالينبغ على امل�صاركة  يف نقا�س  حتديد املاهية التاريخية 

توجيه  توخت  انطالقه  نقطة  مغاير  موقع  من  و�صقيقاتها  للثورة  امل�رسية 

– براأيه - م�صتعجلون لو�صع  املتبعة. فال�رسائيليون  التحليل  النقد  ملنهجية 

. وفاتهم ما قاله ماو ت�صي تونغ عندما �صاأله  الثورات العربية يف م�صار معنيرّ

التي كان م�صى على  الفرن�صية للعام 1٧8٩  اإبداء راأيه بالثورة  اإن لي  �صو 

حدوثها اأكرث من ثالثة قرون فاأجابه ماو: »من ال�صابق لأوانه«.

ويعلرّق  كالينبغ قائاًل: »امل�صكلة مع التاريخ هي اأنه خالفًا للموؤرخني ل 

للتعاطي  الوحيد  وال�صبيل  الأمر)...(،  ينتهي  القرار كيف  اأ�صحاب  يعرف 

  .
)٥(

مع واقع متغري هو اعتماد  مذهب فكري تاريخي وا�صح«

الثورات  التاريخي الذي يطرحه كالينبغ لدرا�صة  الفكري  اإن املذهب 

العربية، يق�صي باأنه خالل البحث التاأريخي للثورات العربية، يجب مراعاة 

حقيقة اأن جتارب الثورات التاريخية تعلمنا اأنها يف كل مرحلة من مراحلها 

كانت تعطي اإجابة خمتلفة.

الفرن�صية  الثورة  كتطبيق  لنظريته،  م�صارات  كالينبغ،  وي�صتعر�س 

كان  الثورة  اندلعت  »عندما  العربية:  الثورات  م�صتقبل  على  للقيا�س  كمثل 

يبدو اأنها جاءت لتقيم ملكية د�صتورية. بعد ذلك قطعوا راأ�س امللك واأقاموا 

روب�صبيري  برئا�صة  الإيديولوجيني  منح  خالله  مت  الأيام  ق�صري  اإرهاب  حكم 

بعد ذلك، حتت احلكم  العام.  الأمن  اأجل  ت�صفية اخل�صوم من  القدرة على 

الدكتاتوري، بدا اأن فرن�صا يحكمها ال�صاعون وراء امللذات. بعد ذلك ظهر 

بونابرت، ثم قرر الثوري القادم من كور�صيكا اأنه ل تكفيه القوة املطلقة واأنه 

الذين طردوا  البوربون  اأبناء  قي�رساً. ومع هزميته رجع  يكون  اأن  اإىل  يحتاج 

فيليب  لوي�س  احلكم  اإىل  �صعد  ذلك  بعد  املجد.  لي�صتعيدوا   –  1٧8٩ يف 

دواليك،  وهكذا  الثالث.  نابليون  ثم  برجوازية.  ملكية  اإقامة  حاول  الذي 

٥- )اأفيعاد كالينبغ، »الفي�صبوك والثورة«، يديعوت اأحرنوت، ٢011-3-10(.
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حتى نيكول �صاركوزي. اخلال�صة اأنه يف كل واحدة من هذه املراحل تغريت 

�صورة املا�صي«.

ملفهوم  مغاير  و�صوؤال  فل�صفة  اإنتاج  يتم  كان  مرحلة  كل  »يف  وي�صيف: 

الثورة الفرن�صية وما تقوم به: هل هي تقليد للثورة املجيدة يف اجنلرتا؟ هل هي 

كابو�س �صامل ينتجه املثقفون؟ اأم جهاز ينتج الف�صاد على اأ�صا�س مايل ولي�س 

طبقيًا؟ هل هي ا�صتهالل للطغيان؟ اأم عن�رس ي�صع�صع ال�صتقرار ويوؤدي اإىل 

احلرب يف اأوروبا؟ هل هي خلل تاريخي قابل لالإ�صالح؟ يف كل مرحلة يف 

التاريخ الفرن�صي كان ميكن الرد  ب�صكل خمتلف، وبتعليالت ممتازة  .

واإذا كانت اأحداث ميدان التحرير يف القاهرة �صتنتهي باقامة دميقراطية 

ال�صبيبة  باأ�رسه:  العامل  لأماين  تاأكيد  الأمر  يف  ف�صيكون  م�رس  يف  مت�صاحمة 

الإ�صالمية التي اجتازت م�صرية التحول الغربي من خالل الإنرتنت والفي�س 

بوك اأ�صقطت من احلكم الطغيان الع�صكري وا�صتبدلته بنظام حريات  التعبري 

واحرتام حقوق الفرد.

بالأ�صئلة  التاأمل  جمرد  بل  التوقع،  ميكن  ل  اللحظة  حتى  هذه   ولكن 

با�صتبدال  الأحداث  انتهت  اإذا  امل�رسية:  الثورة  بخ�صو�س  اليوم  املطروحة 

اأن  بو�صعنا  �صيكون  الد�صتور،  على  جتميلية  وبتغيريات  اآخر  بجرنال  جرنال 

نقول : بقدر ما يتغري الأمر فاإنه يبدو كمزيد من ال�صيء ذاته.

»واإذا ما ن�صاأت يف م�رس جمهورية اإ�صالمية )مثلما حدث يف اإيران بعد 

اإن حمبي العامل الغربي احلر الأغبياء  اأن نقول  �صقوط ال�صاه( �صيكون بو�صعنا 

قاموا مرة اأخرى باملهمة نيابة عن اأ�صواأ اأعدائهم. اإ الفي�س بوك احلبيب على 

قلوب رجال الغرب �صيت�صح اأنه  كحبل م�صنقة ولي�س كحبل جناة. ال�صيا�صة 

اأنت ت�صطر للعمل، بت�صميم، حني يكون »�صابق لأوانه  هي مغامرة دومًا. 

 .)6(
القول اأو اإطالق احلكم«

ويطرح  كالينبغ  »الثورة ال�صينية« منوذجًا ثانيًا لتاأكيد نظريته حول اأنه 

6- ) امل�صدر نف�صه(.
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يقول:  العربية.  الثورات  اللحظة احلكم على  ال�صابق لأوانه« يف هذه  »من 

التف�صري  حماولة  يف  الكامنة  لالإ�صكالية  منوذجًا  كان  نف�صه  ال�صيني  »التاريخ 

اأمانيهم  اإ�صفاء  اإىل  الأجانب  مييل  عندما  خا�صة  بة،  مركرّ لأحداث  ال�رسيع 

اإىل  اأخرياً  و�صلت  الدميقراطية  اأن  بدا   1٩8٩ يف  عليها.  مفاهيمهم  وعامل 

ال�صني: الطالب وموؤيدو احلرية اقاموا �صيغة خا�صة بهم لتمثال احلرية يف 

ميدان تيننمن. والعامل الغربي كان م�صحوراً بال�صور ومفتونًا بالإح�صا�س باأن 

قيمه تنت�رس ب�رسعة يف العامل باأ�رسه. بعد ذلك جاءت املذبحة. واختفى موؤيدو 

الدميقراطية.

ال�صني. فقد جنح  يتغري يف  �صيئًا مل  اإن  القول  اأخرى  ل ميكن  »من جهة 

ما  التي  املتعذرة،  اخللطات  تلك  من  واحدة  ينتج  اأن  يف  ال�صيوعي  احلزب 

ر اأن ينجح يف ت�صخي�صها اقت�صاد �صوق عدواين با�صم مارك�س،  كان لأي منظرّ

  !
)٧(

واجنلز وماو. مقاتلو احلرية هزموا؟ انت�رسوا؟ من ال�صابق لأوانه احلكم«

2- مقاربة هندل: قراءة من ثقب �سراع احل�سارات

يذهب يوعز هندل، اأي�صًا، اإىل نقد ما ذهب اليه زمالوؤه الباحثون اليهود 

والغربيون، وذلك انطالقًا من العتماد على املنهجية التاريخية عينها يف قراءة 

العربية. وتريد نظريته  خدمة هدفني: توظيف هذه املنهجية لقطع  الثورات 

�صياق ميل زمالئه لعتبار اأن احلدث العربي الراهن هو حدث تاريخي، وثانيًا، 

وبالأ�صا�س، لدح�س فكرة م�صتجدة على التفكري الإ�رسائيلي والغربي، وهي اأن 

.
)*(

العرب وامل�صلمني لهم فعل يف حركة التاريخ يجب احرتامه والتفاعل معه 

٧- ) امل�صدر نف�صه(.

وبهذا املعنى فاإن مقاربة هندل متثل اإعالن ثورة فكرية م�صادة لإرها�صات بداية تعديل يف 

منهجية البنية املعرفية التاريخية لنظرة الغرب الثقافية للمجتمع العربي والإ�صالمي على �صوء 

حدث الثورة امل�رسية بخا�صة، وعنوانه الأ�صا�س - اأي هذا التعديل - »النبهار اليجابي«. 

 واإذا جاز ت�صنيف موقع مقاربة هندل بني معظم املقاربات التاريخية لأترابه يف »اإ�رسئيل« 

النبهار  نزعة  على  مبا�رس  غري  ب�صكل  تردرّ  اإنها  القول  فيمكن  العربية  الثورات  حول 

باأن  اأي�صًا، حماولة لوقف مد اعرتافهم  امل�صتجدة يف كتاباتهم، ومتثل،  العربي  بالإن�صان 

العامل العربي والإ�صالمي يعي�س حلظة يقظة على �صلة بتطور التاريخ احلديث.
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اإن الأ�صا�س املنهجي الذي يبني عليه هندل �صياق حتليله هو دعوة العقل 

الغربي والإ�رسائيلي لالعتماد يف كل قراءاته لأي حدث عربي، الآن وغداً 

هنتنغتون،  ل�صموئيل  احل�صارات«  �صدام   « نظرية  على  املا�صي،  يف  وكما 

الغربي  النقا�س  �صاحة  داخل  لهنتنغتون  العتبار  لرد  الوقت  اأنه حان  معتباً 

حول العرب والإ�صالم وب�صمنها اأحداث الثورات العربية.

تبدو روؤية هندل مبثابة »نقطة نظام« و»تعنيف جنوح« طراأ على العقل 

م�رس  ثورة  �صدمة  من  ال�صتفاقة  اإىل  وتدعوه  البحثي،  والغربي  الإ�رسائيلي 

وجهت  التي  امل�صلمات  ته�صيم  رحلة  الرجوع  من  و  العربية،  و�صقيقاتها 

التفكري الإ�رسائيلي طوال املرحلة املا�صية، وجنحت يف اإقناع الغرب ويهود 

»اإ�رسائيل« والعامل باأنه “يف عامل العرب ل يتغري �صيء«.

و�صعيًا منه لإعادة العتبار لنظرية هنتنغتون يف الأو�صط التفكريي الغربي 

والإ�رسائيلــي ي�صــن هندل حملة نقــد لوؤلئك الذين انتقدوا نظرية »�صــدام  

احل�صــارات«، ومل ي�صرت�صــدوا بتعاليمهــا وجتاهلوا و�صــفاتها بخ�صــو�س 

�صيا�صــتهم يف املنطقة، خ�صو�صًا واأن اأحداث الثورات العربية الراهنة يف كل 

من اأوروبا وال�رسق الأو�صــط – بح�صب هندل- تثبت اليوم �صحتها، ولي�س 

العك�س.

اإطالق  بعد  »لقد ووجه  هنتنغتون:  ملنتقدي  نقده  هندل يف جمال  يقول 

نظريته بـ»حمام النتقاد البارد«، ومل يعرتف فريق  يف الغرب  بنظرته حول 

الفارق بني امل�صلمني والعرب من جهة  وبني الغرب من جهة ثانية، وذلك 

من  ال�صنني  مئات  جتاهل  ]هوؤلء[  اختار  ]لقد[  الإن�صانية.  للطبيعة  كنتيجة 

اجلهل يف الدول العربية)...(، وانتقدوا اإ�صارة همنتنغنون، يف هذا ال�صدد، 

اإىل »املختلف والإ�صكايل«. مع اأنه بذلك كان  يفتح نافذة للبحث يف اخلطر 

الذي يكمن يف النعزالية الثقافية، و�صمن اأمور اأخرى يف امل�صافة التي تف�صل 

 .
)8(

بني الإ�صالم والغرب«

8- )يوعز هندل، »�رساع احل�صارات«، يديعوت اأحرنوت، ٢٢-٢-٢011(.
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ويذكر هندل، مبنا�صبة اجلدل حول املوقف من الثورات العربية، متجاهلي 

نظرية هنتنغتون يف اأوروبا الذين »�صمحوا للمهاجر امل�صلم باأن يعي�س حياته 

بحرية تامة، يف ظل الفرتا�س باأنه �صيهجر ثقافته القدمية ويتبنى ثقافة اأوروبا 

املدا�صة  اليوم  اأوروبا  اإىل  اأدت  النهج  هذا  نتيجة  بحرارة.  ولكن  الليبالية 

واخلائفة من اجلبار الإ�صالمي الذي اختار اإعادة الحتالل املعاك�س بدًل من 

اتون ال�صهر«.

ي�صيف: »يف ال�صيا�صة اخلارجية للغرب جرى اأي�صًا جتاهل هنتغنتون، عب 

حتويل اجلدل حول ال�رساع يف ال�رسق الأو�صط، اإىل جدل هزيل عن ان�صحاب 

الثقافية  جذوره  وهو  اأ�صا�صه  جتاهل  ومت  اإقليمية،  اأرا�س  من  »اإ�رسائيل« 

والدينية، ول �صيما عمق الكراهية. نهج ومعار�صي �صدام احل�صارات ت�صلل 

ال�رسق الأو�صط من منظور  الإ�رسائيلية، وبدًل من فح�س  ال�صيا�صة  اإىل  بقوة 

وا�صع اختار زعماوؤنا فح�س الواقع عب خطوط احلدود والن�صحاب وجتميد 

امل�صتوطنات)...(«.

ويخل�س هندل اإىل التحذير من ا�صتمرار جتاهل هنتنغتون من خالل  النظر 

اليوم يف الغرب و»اإ�رسائيل« اإىل اأحداث الثورات العربية. ويقدم دلياًل على 

ذلك دعوته للتمعن يف ما ي�صميه بـ»املفارقة« الالفتة واملوحية وهي اأنه »الآن 

جذور 
ً
بالذات، وبينما ينقلب العامل العربي راأ�صًا على عقب، ويتبنى ظاهريا 

اأي  من  اأكرث  ملمو�صًا  احل�صارات  �صدام  يبدو  الدميقراطية،  الغربية  الثقافة 

وقت م�صى. والتج�صيد الأف�صل لذلك هو خطاب الداعية ابن الـ 84 �صنة 

ال�صيخ يو�صف قر�صاوي. فبعد �صنوات طويلة ق�صاها يف املنفى ب�صبب مواقفه 

القاهرة،  اإىل  امل�صلمني(  لالإخوان  الديني  )الزعيم  القر�صاوي  عاد  املتطرفة 

ت�رسيحاته  ميزته  الذي  ظهوره  ويف  الدميقراطية.  جناحي  على  حمموًل 

اأكرث من مليوين �صخ�س.  التحرير  اأن يجمع مبيدان  �صد »اإ�رسائيل« جنح يف 

اأن  الذين قدروا  اأوباما  لدى رجال  اأن يثري اهتمامًا كبرياً  وهذاعدد يفرت�س 

القر�صاوي  فقط.  ن�صمة  مليون  ن�صف  امل�صلمني هم  الإخوان  موؤيدي  عدد 
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الذي حقق برناجمه الأ�صبوعي يف اجلزيرة ن�صبة 40 مليون م�صاهد ج�صد اأين 

توجد ح�صارته وح�صارة جمتمعه«.

قراءة هنتنغتون  : »اقرتح  اأخري  نداء - حتذير  توجيه  اإىل  ويخل�س هندل 

 .
)٩(

والنظر يف املراآة«

ثانيًا: منهج علم االجتماع 

لبوز  جماًل  العربية  الثورات  عن  كتاباته  يف  بقاعي  ديفيد  يد�صن 

وتوؤكد  الجتماع.  علم  منهجية  يعتمد  درا�صتها  يف  مغاير  اجتاه  اإ�رسائيلي 

حم�صلة  نظريته على اأن هناك اأ�صبابًا عديدة ملا يحدث، ولكن ال�صبب الأكيد 

العربي« يتمثل بـ»تغري  واملوثوق فيه، هو م�صتجد جوهري يف »الجتماع 

�صلوك املواطن العربي«.

عليها؛  اأ�صا�صية  مالحظة  اإدراج  نظرية  بقاعي،  عر�س  قبل  ويجدر، 

فبقاعي يتق�صد بناء  تاأويل لنظريته يهدف  بالأ�صا�س اإىل تدعيم منهجية هندل 

املعرت�صة  على املنبهرين ال�رسائيليني والغربيني بالثورات العربية، واملندفعني، 

عن  التاريخية  الثقافية  روؤيتهم  تغيري  اإىل  امل�صتجد،  النبهار  هذا  تاأثري  حتت 

ال�صعوب العربية وال�صالمية.

اإذن يكمل بقاعي  يف العمق،   ما ذهب اليه هندل، ولكن من زاوية تبدو 

يف الظاهر اأقل فجاجة يف ان�صياقها العن�رسي �صد امل�صلمني والعرب. فهي 

تتوخى الو�صول اإىل النتيجة نف�صها التي �صاغها هندل  ب�صدد قراءته حلدث 

عهداً  الأحدث  الجتماع  علم  منهج  منظار  الراهنة،  من  العربية  الثورات 

هنتنغتون.  د�صنها  التي  املغرقة  احل�صارية  املقاربة  منهج  من  ع�رسنة  والأكرث 

لقد طرق بقاعي باب منهج علم الجتماع ال�صيا�صي واحل�صاري والتاريخي 

على  ال�صوؤ  لي�صلط  العربي(،  لالإن�صان  احل�صاري  ال�صلوك  منهج  علم  )اأو 

�صيا�صي  كمفهوم  الثورة  فعل  داخل  العربية«  التاريخية  موقع  »ال�صخ�صية 

واإن�صاين وح�صاري.

٩- ) امل�صدر نف�صه(.
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الأ�صلوب  يف  بذكاء  تعو�س،  اأنها  يف  تكمن  بقاعي  مقاربة  وخطورة 

بخ�صو�س  هندل  ومنا�رسه  هنتنغتون  عند  موجوداً  هامًا  نق�صًا  وامل�صمون، 

يف  ومبا�رسة  �صدامية  فالأخرية  احل�صارات«.  نظرية »�صدام  عن  الدفاع 

طرحها وت�صى بتوا�صل ال�صلة مع اأرث ثقافة احلمالت ال�صليبية، رمبا لكونها 

باإح�صا�صات  فاإن متنها ر�صح  ال�صوفياتي، ولذلك  انهيار الحتاد  بعد  ن�رست 

تعايل ثقافة الغرب املنت�رسة للتو. كما تبدو غري اإن�صانية بو�صوح يف حكمها 

بقاعي  اأما  مراحله.  كل  ويف  )امل�صلمني(  باأكمله  جمتمع  با�صتدامة  تخلف 

اإىل  الع�رسية  و�صمتها  الإن�صاين  الجتماع  علم  منهجية  خ�صو�صية  فتقوده 

هو  العربي  الذي  وب�صمنه  امل�صلم  الإن�صان  واقع  عر�س  يف  �صل�صة  مقاربة 

مو�صوع درا�صته، حيث ل ي�صَتم منها يف ال�صكل رائحة عن�رسية و�صلة قربى 

مع تاريخ مظلم، رغم اأنها كخال�صة حتكم عليه بتخليد �صجنه داخل تاأويل 

غربي لـ»منطية تاريخية«، للعربي  لن يكون مبقدروه جتاوزها، ل الآن، ول 

يف امل�صتقبل، كما مل يتجاوزها يف املا�صي.

ت�صي  بقاعي،  يقراأها  كما  العربية،  لل�صخ�صية  التاريخية  النمطية  اإن 

العربي  الإن�صان  م�صتقبل  واأن  الع�رسي،  التفاعل  على  قدرتها  با�صتحالة 

اثنني:  فاإما  اأفقني  اإل �صمن  يتفاعل  اأن  له  امل�صلم خا�صة، ل ميكن  وب�صمنه 

منظمة  اإ�صالمية  قوى  من  انقياده  واإما  وطاعته،  امل�صتبد  احلاكم  من  انقياده 

احتكرت، طوال التاريخ ال�صيا�صي لالإن�صان امل�صلم العربي، جتربة املعار�صة 

من  ال�صيا�صية  الإفادة  حل�صد  الوحيدة  املر�صحة  ولكنها  بالغالب،  املحظورة 

بقاعي  ي�صقطها  النظرية  انقالب يح�صل على احلاكم.  وتطبيقات هذه  اي 

على اأحداث الثورات العربية الراهنة، ليزعم باأن قيا�صات �صياق التفاعالت 

ال�صيا�صية لل�صخ�صية ال�صيا�صية العربية �صتوجه هذه الثورات، لتنتهي  ب�صيطرة 

»اإ�صالموية« عليها، وفو�صى وعدم ا�صتقرار، ولي�س بناء دميقراطيات كالتي 

يتمناها الغرب.

وم�صتقبلها  العربية  للثورات  بقاعي  لروؤية  النقدية  القراءة  هذه   تبدو 

النقا�س  ل�صياقها داخل �صاحة  �رسورية، كمقدمة لعر�صها، لأنها توفر فهمًا 
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التاريخي.  املنهج  على  املعتمدة  الكتابات  �رسيحة  وبني  املعمق  الإ�رسائيلي 

اأ�صا�صية مطروحة يف هذه  التفافية تخدم فكرة  يتعمد منهجية  بقاعي  اإن  اإذ 

الفرتة للرتويج الوا�صع على اأجندة اجلبهة الثقافية الإ�رسائيلية العاملية، قوامها 

اإي�صال الر�صالة التالية: الثورات العربية �صمن خوا�س وموا�صفات بيئة علم 

اجتماعها التاريخي وموروثها احل�صاري لن توؤدي خواتيمها اإل اإىل طغيان 

الإ�صالموية، وهز ال�صتقرار ون�صوب حروب.

املتغري  البدء من نقطة يعبرتها مفتاحية لر�صد  وحتر�س روؤية بقاعي على 

الأهم واحلا�صم امل�صتجد الذي قاد اإىل ما حدث، فيقول: »ينبع العنف الراهن 

معروف  غري  جديد،  م�صدر  من  العربية(  الثورات  يعني  العنف  )ا�صطالح 

يف ال�صيا�صة العربية، األ وهو ال�صكان. فقد تبنيرّ لل�صكان اأنهم ميلكون �صيئًا 

جديداً مل يعرفوه من قبل، ومل ي�صتعملوه، وهو القوة ال�صيا�صية. ي�صهد العامل 

العربي تغيرياً جوهريًا رمبا يكون ثورة. لقد ك�رس حاجز خوف اجلماهري من 

.
)10(

احلكم واحلكام«

العربي  باأن املواطن  اأن بقاعي يعرتف  ال�صطور يخيرّل للقارئ  حتى هذه 

العربي«  التاريخية لالإن�صان  ال�صخ�صية  التي تتحكم يف  الطاعة  ك�رس »منطية 

كما يحددها هو. ولكن �رسعان ما يخيرّب بقاعي هذا الظن فيعتب اأن ك�رس 

خوف اجلماهري يتم �صمن م�صتوى ثان من حمددات منطية ال�صخ�صية التاريخية 

لالإن�صان العربي. وهو ما �صتظهره �صطوره التالية: »ينبغي اأن نفهم الظاهرة 

من منظار تاريخي ومفهوم تاريخي: اإن ال�صيا�صة العربية قد �صاغت �صخ�صية 

ذات �صلطة، احلياة اجلماعية فيها هي املركز، والفردانية مغيرّبة، وكذلك اأي�صًا 

ى �صعود الإ�صالم هذه الجتاهات بحيث  ت�صورات »الأنا« باإزاء ال�صلطة. قورّ

املركز،  املطلقني هلل هما  اإن ال�صت�صالم واخل�صوع  الدينية.  ال�رسعية  اأعطاها 

والإخال�س للدين وللموؤمنني يغطي على كل اإخال�س اآخر، وذلك بخالف 

الت�صور الغربي عن اأن الإن�صان هو يف املركز واأن �صلطة العقل يف املركز.

10- ) ديفيد بقاعي، »خرج املارد من القمقم«، هاآرت�س، ٢3-٢-٢011 (.
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ذلك  كان  �صواء  العربية  ال�صيا�صة  يف  الأهم  القوة  عامل  هو  اجلي�س  »اإن 

اأو نظامًا ملكيًا يكون اجلي�س فيه دعامة نظام احلكم  نظامًا ع�صكريًا مبا�رساً 

. اإن املعار�صة الوحيدة، وهي غري �رسعية 
)11(

وينهار النظام بانهياره اأو حتييده

على نحو عام، هي احلركات الإ�صالمية. خاف الإن�صان العربي طوال حياته 

عنه.  المتناع  ينبغي  دويرّا«  ال�صيا�صة  »داءا  وراأى  العنيفة،  ال�صلطة  قوة  من 

ا�صتثنينا »ا�صطرابات  )اإذا  ال�صيا�صي  تت�صل بخ�صوعه  تاريخية  وهذه ظاهرة 

اخلبز«( وكانت اأ�ص�صها اجتماعية – دينية.

»مل تكن اأحداث ال�صغب التي بداأت يف تون�س تختلف عن اأحداث �صغب 

واأثارت  العربية،  الدول  يف  ال�صنني  ع�رسات  يف  وقعت  التي  الكثرية  اخلبز 

املوؤكد  ومن  فيه،  يفكروا  مل  �صيء  هنا  حدث  اأنه  بيد  اأي�صًا.  العمل  مطالب 

اأنهم  فجاأة  العرب  لل�صكان  وتبنيرّ  النظام  �صقط  اإحرازه:  يق�صدوا  مل  اأنهم 

ميلكون قوة �صيا�صية؛ واأن نظم احلكم العربية هي التي تخاف من اجلماهري ل 

ز قوتهم ببثها ذلك يف جميع اأنحاء  العك�س؛ واأن و�صائل الإعالم العاملية تعزرّ

العامل حتت عنوان الن�صال من اأجل احلريات.

تاأثريات  من  منيعًا  نف�صه  يرى  اأن  عربي  حكم  نظام  اأي  ي�صتطيع  »ل 

ال�صطرابات، يف ثالثة اجتاهات رئي�صة: اأوًل، الفو�صى اخلال�صة. هذه هي 

القوة املُ�صكرة التي ظهرت فجاأة عند اجلماهري، وُت�صتعمل مثل حافز يدفع 

اإن اأجيال القمع وال�صت�صالم تنطلق يف قوى جبارة  نحو اعمال احتجاج. 

معار�صة ل موؤيدة بال�رسورة. اإن رفع النعل يف مواجهة احلاكم ظاهرة ثقافية 

جوهرية ذات تاأثريات كبرية،

»وثانيًا، �صعي دول اأخرى اإىل تاأجيج اجلماهري،

الإخوان  – ن�صاط حركات  الأهم  املركزية  الظاهرة  »وثالثًا، وهذه هي 

امل�صلمني ل�صع�صعة الُنظم من الداخل واإ�صقاطها.

11- )اإيران 1٩٧٩، وال�صودان 1٩8٩، وتون�س ٢011(.
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»كيف �صينتهي هذا؟ اإذا مل ي�صتعمل اجلي�س كل قوته لقمع اجلماهري، وهو 

اجلهاز  وتدخل  الإعالمي  النك�صاف  �صوء  يف  اليوم  عليه  �صي�صعب  �صيء 

الدويل، وهذا هو ال�رسط، فانه ميكن احلديث عن تبدل ُنظم احلكم، ولكن 

متطرفة،  اإ�صالمية  حكم  نظم  اإىل  بل  الدميقراطي  التحول  م�صار  نحو  لي�س 

قد جتعل الواقع اأ�صد �صوءاً، وتف�صي اإىل حروب داخلية عنيفة واإىل حروب 

اإقليمية. يتبنيرّ اجلهاز الدويل الآن اأن ال�صيا�صة العربية فو�صوية يف اأ�صا�صها واأن 

النظام ال�صيا�صي مل يتم اإحرازه اإل بعنف نظم احلكم املت�صلطة. وقد بداأ كل 

 .
)1٢(

�صيء ينتق�س الآن«

ملاذا ثار املواطن العربي االآن؟؟

اأول  ق�صم  ق�صمني،  من  تتاألف  بقاعي بو�صفها  نظرية  مع  التعامل  ميكن 

املنهجية  على  امل�صنفة  هندل  مقولة  الجتماع،  علم  تطبيقات  عب  يكمل، 

وق�صم  وامل�صلم.  العربي  الإن�صان  تخلرّف  اأبدية  عن  واملتحدثة  التاريخية، 

ثان، يندرج يف اإ�صهامه يف حماولة تقدمي اإجابة عن �صوؤال ي�صغل بال التفكري 

الإ�رسائيلي، وهو ملاذا ثار املواطن العربي الآن. �صمن هذا الق�صم الثاين من 

حدوث  عن  امل�صوؤول  الأ�صا�س  لل�صبب  جديدة  روؤية  بقاعي  يقدم  مقولته 

�صلوك  تغريرّ  العرب، وبالأ�صا�س  ال�صكان  �صلوك  تغريرّ  العربية، وهو  الثورات 

املواطن العربي.

ولقد وجد هذا الراأي الأخري )الق�صم الثاين(، قبوًل لدى جمهور وا�صع 

من كتاب الراأي ال�صيا�صيني يف »اإ�رسائيل«، واأي�صًا بني  باحثي علم الجتماع، 

الذي  التغري هذا«  ا�صتك�صاف خ�صو�صيات »عامل  البناء عليه يف  وحاولوا 

طراأ على �صلوك املواطن العربي، ومدى دوره يف ا�صتعال الثورات العربية.

وراء  مبا�رسة،  واأ�صبابًا  كامنة،  تراكمية  اعتبوها  �صمات  عدة  هوؤلء  د  وعدرّ

حتري�س املواطن العربي على النتفا�س:

مة امل�صاعر الفرعونية يف م�رس.  اأوًل، �صِ

1٢- )امل�صدر نف�صه(.
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ز  ت�صــفي يرئيل، وهو من كبار كترّاب هاآرت�س،  ال�صــوء على  �صورة  يركرّ

بوعزيزي، ال�صــاب التون�صي ابن ال�صاد�صــة والع�رسين الذي اأحرق نف�صه يف 

كانــون الأول، بو�صــفه منوذجــًا لالنقالب ال�صــلوكي الــذي حدث داخل 

املواطن  العربي. ويرى برئيل »اأن بوعزيزي بات ُيعتب بطل الثورة التون�صــية 

الذي اأحرق كل الدولة، وبداأ اللهب الذي اأطلقه من ج�صــمه امل�صتعل، يعلق 

بحوا�صــي دول عربية اأخرى، ومنها م�رس. و يلفت  يرئيل اإىل اأنه بعد حادثة 

بوعزيــزي جرت ثماين حمــاولت انتحــار يف م�رس على خلفية اقت�صــادية. 

وحتت تاأثــري خوف نظام مبارك، اآنــذاك، من امتداد العدوى التون�صــية اإليه 

�صارعت حكومته اإىل تعريف املنتحرين امل�رسيني باأنهم خمتلون عقليًا ويعانون 

ا�صطرابًا نف�صيًا. وحاول نظام مبارك حينها و�صع  القيم الدينية النمطية بوجه 

هذا املتغري يف �صــلوك املواطن امل�رسي والعربي. و هنا نالحظ حالة ا�صتنجاد 

النظام بال�صلطة الدينية النمطية لإيقاف ت�صونامي اعتمال تغريرّ �صلوك املواطن 

العربي.  ومبوجب ذلك »تلقت املوؤ�ص�صــات الدينية امللحقة بال�صلطة اأمراً من 

وزيــر الأوقاف، حممود حمدي زقزوق، باأن يوجهــوا اخلطباء والوعاظ اإىل 

التنديد بالنتحار، واأن يحذروا امل�صــلني من اأن كل منتحر لأي �صبب كان، 

.
)13(

روهم باأن اأكرث اأهل اجلنة هم من الفقراء م�صريه جهنم، واأن ُيذكرّ

وباملقابــل تبعــت جريدة ال�ــرسوق امل�رسيــة املعار�صــة بفح�س دعوى 

احلكومة هذه من اأجل ت�صفيهها، ولكنها تفاجاأت بالنتيجة التي تو�صل اإليها 

حمرروها. لقد اأبلغهم عامل النف�س الدكتور خليل فا�صــل اأن »80 يف املئة من 

مواطني م�رس  يعانون اأمرا�صــًا اأو اختاللت نف�صية بدرجات خطرة خمتلفة، 

ون اأ�صــحاء اأعلى كثرياً  واأن ن�صــبة حالت النتحار بني املواطنني الذين ُيعدرّ

ون مر�صى«. منها بني اأولئك الذين ُيعدرّ

واأو�صــح اخلبري النف�صي ل�صــكان وادي النيل وجود �صبب مميز لالنتحار، 

وهو »اإن نف�س امل�رسي عزيزة عليه جداً، ول يوجد مل�صــاعره الفرعونية مواٍز 

.
)14(

عند ال�صعوب الأخرى«

13- )ت�صفي برئيل، »متلهفون على الثورة«، هاآرت�س  ، ٢/٢6/٢011(.

14- )امل�صدر نف�صه(.
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ولكن ما هي »امل�صاعر الفرعونية«؟

اإىل  تندفع  الذات  بكرامة  العميق  ال�صعور  ميزة  اأن  فا�صل  الدكتور  يزعم 

ت�صببها  التي  بالإهانة  ال�صديد  تت�صادم  مع  ال�صعور  الفعل عندما  اأق�صى ردة 

لها معاملة ال�صلطات، ول �صيما منها ال�رسطة، فعندها »ل يعود هناك خمرج 

�صوى هجران احلياة«.

يعتقد فا�صل اأن »املنتحرين امل�رسيني يوؤمنون باأنهم ي�صتطيعون بالنتحار 

.
)1٥(

اأن ي�صجلوا لأنف�صهم اإجنازاً بطوليا«

ثانيًا، البريوقراطية : عدو كل املواطنني.

لكن برئيل ي�صيف اإىل م�صطلح امل�صاعر الفرعونية كمركب جيني  �صلوكي 

الأ�صباب  اأهم  بني  من  كان  اأنه  فيه  يرى  اآخر  امل�رسي م�صطلحًا  املواطن  يف 

هذا  على  ويطلق  برئيل  لالنتفا�س.  م�رس  يف  املواطن  قادت  التي  املبا�رسة 

ال�صبب م�صطلح » تراكمات طغيان البريوقراطية يف الإدارة امل�رسية » الذي 

ويقول:  اخلانع.  �صلوكه  لتغيري  يتجه  �رسيحة  كل  من  امل�رسي  املواطن  جعل 

وزارة  يف  ما  �صاأن  ترتيب  اإىل  ي�صعى  مواطن  لكل  عدو  هي  »البريوقراطية 

عمومية،  �صيارة  �صائق  اأعمال،  رجل  مواطن،  يوجد  ل  م�رسية.  حكومية 

معلم، موظف بنك، ميكنه اأن يفر من البريوقراطية املتوح�صة مل�رس. واإذا كان 

ميكن الإ�صارة اإىل �صبب واحد من جملة الأ�صباب الكثرية التي زخمت رغبة 

املواطنني امل�رسيني يف تغيري النظام فاإن البريوقراطية هي ذلك ال�صبب. فهي ل 

.
)16(

تنغ�س العي�س فقط بل متثل �صيادة النظام اأي�صًا«

ثالثًا، ال�صري كامل�رسي.

م �صموئيل رونز تف�صرياً جلانب من خلفية الإجابة عن �صوؤال د. بقاعي  يقدرّ

ملاذا انتظر املواطن امل�رسي كل هذا الوقت حتى حطم قيوده؟ فيقول: »قبل 

نحو ٢٥ �صنة، اأي بعد قليل من تاأليف بران�س كتابه عن م�رس، اأطلقت فرقة 

1٥- )امل�صدر نف�صه(.

16- )ت�صفي برئيل – اجلانب القت�صادي للثورة – هارت�س 11/٢/٢011 (.
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البنجلز اأغنيتها ال�صهرية »�رِسْ كامل�رسي« )Walk Like An Egyptian( التي 

رق�س على اأنغامها �صباب العامل يف  امل�صريات و�صاحات الرق�س. ولكن قلة 

كامل�رسي«  »ال�صري  �صورة  ولدت  لقد  الغريبة.  كلماتها  معنى  فهموا  فقط 

دكة  على  بحذر  ي�صريون  اأنا�صًا  راأى  حني  �صرتنبغ  ليام  الكاتب  راأ�س  يف 

رته خطواتهم باخلطى الغريبة  �صفينة خوفًا من ال�صقوط. كان هوؤلء اأنا�صًا ذكرّ

ل�صخ�صيات من ر�صومات م�رسية عتيقة. وها هنا بات ممكنًا مد خط من م�رس 

ه مثقفو الغرب اليوم  لفهم ما يحدث حاليًا  العتيقة حتى الدر�س الذي يوجرّ

مع م�رس احلديثة : »اإذا كانوا ي�صريون ب�رسعة اأكب مما ينبغي فاإنهم �صي�صقطون 

  .
)1٧(

كالدومينو«. لقد �صار املواطن امل�رسي ببطء نحو اإ�صعال  ثورته

نقد بقاعي: االنبهار باملواطن

زاوية  من  العربي  املواطن  �صلوك  تغريرّ  مو�صوعة  �صيناي  روين  يقارب 

ت�صجيل نقده غري املبا�رس لنظرية هندل عن تاريخية تخلرّف العرب وامل�صلمني، 

كتابات  وتعتب  الجتماع.  علم  منهج  منظار  من  عليها  بقاعي  وتطبيقات 

�صيناي عن املواطن العربي يف الثورات العربية منوذجًا عن طفرة انبهار طيف 

من الثقافة الإ�رسائيلية والغربية امل�صتجدة بالإن�صان العربي يف م�صهده الثوري 

الراهن.

ز �صيناي يف كتاباته على فكرتني اثنتني: يركرّ

الأوىل تعتب اأن وقفة املواطن العربي الثورية الراهنة هي امتداد لوقفات 

التاريخ، ما جعلهم مناذج يف  اأقدم عليها مواطنون من جن�صيات خمتلفة يف 

الت�صحية من اأجل احلرية يف نظر �صعوبهم الذين ا�صتلهموا من ثوريتهم. ويف 

حالة الثورات العربية يلعب بوعزيزي هذا الدور النموذج ويحتل هذا املوقع 

يف اإلهام ال�صعوب العربية.

وي�رسح �صيناي نظريته قائاًل: »يف كانون الأول 1٩٩6، يف ميدان براغ 

الجتياح  على  احتجاجًا  نف�صه  بالخ  بان  يدعى  طالب  اأحرق  املركزي، 

1٧- ) �صموئيل رونز، »ال�صري كامل�رسي«، معاريف، 11/٢/٢011(.
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ورمزا  لل�صجاعة،  قدوة  جعله  بالخ  انتحار  لت�صيكو�صلوفياكيا.  ال�صوفياتي 

اأحرق نف�صه حممد  ًملقاومة القمع. بعد 3٢ �صنة، يف ميدان تون�س املركزي 

بوعزيزي، ابن ٢6 �صنة، عاطل من العمل اأقام ب�صطة خ�صار دون احل�صول 

على رخ�صة،. وعندما اأمرت ال�رسطة باإزالة الب�صطة اأحرق نف�صه احتجاجًا 

التمرد يف  نار  واأ�رسم  للبطولة،  رمزاً  اأي�صًا، جعله  هو  املوت.انتحاره  حتى 

اأرجاء العامل العربي، من تون�س حتى م�رس، الخ.

التي تظهر يف الأ�صهر الخرية يف م�صاهد �صبه خيالية  ال�صامية  »البطولة 

بطولة  تقل عن  القمع ل  للدبابات وو�صائل  املواجه عاريًا  العربي  للمواطن 

الغرب  بني  ف�صل  الذي  احلديدي  ال�صتار  اأ�ص�س  اأ�صعفت  التي  املتظاهرين 

الدميوقراطي وال�رسق الطاغي«  .

الفكرة الثانية التي يطرحها �صيناي، وهي ا�صتقاق ا�صتنتاجي من الأوىل، 

تطرح اإا�صكالية اأنه يف »حالت ثورات العامل كان املوقف الفكري والثقايف 

الغربي والعاملي اإيجابيًا، اأما يف حالة الثورات العربية فاإن املوقف من الثوار 

العرب، ب�صكل عام، بارد وم�صكك. هناك من يدعي باأن املتظاهرين العرب، 

طاغ  حكم  ا�صتبدال  مبهمة  �صيقومون  فقط  ق�صد،  غري  اأو  ق�صد  عن  �صواء 

علماين بحكم طاغ ديني. ويطرح اآخرون حجة غبية وهي اأن العرب غري 

جاهزين للدميقراطية لأنه يوجد ت�صارب بني هذه القيمة وقيم الإ�صالم. كيف 

يكون النا�س غري جاهزين للدميقراطية، وهم يف الوقت نف�صه، قادرون على 

اأن ي�صحوا باأنف�صهم كي يحققوها«؟

اأحالمًا  العرب  للمتظاهرين  باأن  الفرتا�س  ينبغي  �صيناي  ي�صيف  و 

يف  يغريرّ  ل  هذا  الخ..(.  كرامة،   – رزق  حت�صيل   – حرية  )اإ�صالم-  خمتلفة 

الأمر �صيئًا. امل�صرتك بني جميع هوؤلء هو اأنه مل يعد لديهم �صيء يخ�رسونه. 

وامل�صرتك هو اأن جناح الثورة التون�صية ك�رس حاجز اخلوف الذي �صل ال�صكان 

العرب لفرتة طويلة ون�رس هذه اجلرثومة الثورية يف ال�صعوب العربية.ويدعو 

اإطالق  اآليات  على  الإن�صان  لروحية  انت�صار  مبثابة  كفاحهم  �صيناي لعتبار 

هو  ال�صعادة  »�رس  اإن  يقول  توكيديو�س  اليوناين  الفيل�صوف  كتب  النار. 
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احلرية، و�رس احلرية هو البطولة« )روين �صيباي،  »عن الغ�صب والبطولة«، 

.
)18(

معاريف، ٢6/٢011/3(

   ثالثًا، املنهج االقت�سادي

برز داخل النقا�س الإ�رسائيلي بخ�صو�س ماهية الثورات العربية اجتاه انتهج 

الثورات  اأن هذه  واأفادت خال�صة  فكرته  قراءتها.  القت�صادي يف  املقاربة 

العربي«.  العامل  يعي�صه  الذي  القت�صادي  للو�صع  القوة  هائل  اإفرازاً  »متثل 

تاأثري  اأي�صًا-  – هو  له  القت�صاد  اأن  معتباً  املقولة،  برئيل هذه  ت�صفي  ي�رسح 

م�صاعد يف اإ�صعال الثورات العربية، ويف جوانب معينة له تاأثري حا�صم. ويرى 

تقتات جذوتها من عامل جوهري وهو وجود  فرق  العربية  اأن  الثورات 

هائل ومفزع يف جودة احلياة وم�صتوى الدخل »بني �رسق ال�رسق الأو�صط 

.
)1٩(

املليء بالنفط و غربه الغارق يف الفقر«

ويتفق كثري من اأ�صحاب املنهج القت�صادي على تبني هذه النظرية جلهة 

تف�صريها للعامل املت�صبب باإنتاج الثورات احلالية  يف دول معيرّنة، وبو�صفها 

م�صوؤولة عن منع انطالقها يف دول اأخرى. وي�رسح برئيل واآترابه هذه النظرية 

يف كثري من املقالت والدرا�صات، وذلك على نحو يقدم �صورة للفرق بني 

»�رسق ال�رسق الأو�صط وغربه« ميكن تلخي�صها كالتايل: من يتفح�س خريطة 

وقعت  اأين  ي�صخ�س  اأن  ب�صهولة  ميكنه  الأو�صط  ال�رسق  يف  ال�صطرابات 

18- مواجهة طفرة النبهار الثقايف الإ�رسائيلي امل�صتجدة لدى املواطن العربي ووجهت 

منهجية  ذات  معمقة  ن�صو�صًا  ت�صمنت  الأوجه،  خمتلفة  م�صادة  اإ�رسائيلية  ثقافية  بحملة 

اجلماعي  الوعي  ت�صيع يف  ن�صو�س  اأي�صًا،  وبينها،  الجتماع،  علم  ومنهجية  تاريخية، 

الثقايف الإ�رسائيلي، اأن املواطن العربيلم يتغري بل الذي تغري هو املوقف الأمريكي املتخاذل 

الأنظمة. ومن مناذج هذا  تراجع متا�صك هذه  واأي�صًا  العربية،  الأنطمة  جتاه حلفائه من 

الجتاه تبز مقالة لريون لندن يقول فيها: » مييل كثريون لقراءة م�صهد اجلماهري املحت�صدة 

يف ميدان التحرير يف القاهرة، اإىل التفكري باأن »ال�صعب« متعط�س للحرية، ل�صدة تفانيه 

وعناده، وهو الذي قرر م�صري نظام ح�صني مبارك. هذا مفهوم رومن�صي )...( واحلقيقة 

خمتلفة: مبارك هو الذي ح�صم م�صري نظامه، عندما فقَد عامله منذ اللحظة التي بداأت فيها 

فرائ�صه ترتعد ») يرون لندن، »نزال يف امليدان »، يديعوت احرنوت، 14/٢/٢011(.

1٩- )»اجلانب القت�صادي للثورات...«، م�صدر �صبق ذكره(.
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املظاهرات واأين مل تقع. مل تخرج تظاهرات �صخمة من اأجل الدميقراطية يف 

ال�صعودية، ول يف قطر اأو دولة الإمارات اأو يف �صلطنة ُعمان؟

يقــول برئيــل مثــاًل: »قبــل ب�صــع �صــنوات زرت م�صت�صــفى يف ُعمان: 

النظافة النا�صــعة، املعدات املتطورة، الأطباء الهنود املتميزون واملمر�صــات 

البيطانيات اللواتي يخدمن املواطن)...( يف حني اأن من يدخل امل�صت�صــفى 

اجلامعــي الق�ــرس العينــي يف القاهرة يهرب مــن جمرد رائحة مــواد التنظيف 

و�رساخ املر�صى«. 

    ويدعــم  برئيــل نظريتــه مبعطيات رقميــة فيذكر اأنه يف حني يح�صــل 

زوجان �صــابان يف دول اخلليج على منح من احلكومة كي ي�صرتيا اأو يبنيا بيتًا 

فاإنهمــا يف م�ــرس ينظران بعيون تعبة اإىل املنازل الفاخــرة التي بناها مقاولون 

يف الأحياء اجلديدة للقاهرة والتي هي يف معظمها فارغة من ال�صكان ب�صبب 

اأ�صعارها العالية.

 وعندمــا يكلف املرت املربــع يف حي الزمالــك 1300 دولر، ويف حي 

املعدي نحو 480 دولراً، فاإن زوجني �صــابني يك�صــبان معًا 300 – ٥00 

دولر يف ال�صهر �صيتعني عليهما اأن يعمال قرابة 40 �صنة كي يوفرا املال ل�رساء 

�صــقة يف هذين احليني. الأزواج ال�صــباب الذين ا�صــرتوا ال�صــقق يف الأحياء 

التي بنيت فيها املنازل للطبقات الو�صــطى تبنيرّ لهم اأنهم يحتاجون اإىل اإنفاق 

نحو 1٥0 جنيهًا م�رسيًا يف ال�صــهر على املوا�صالت، الأمر الذي جعل هذه 

ال�صقق غري جذابة.

�صــحيح، يف قطــر يكلف ال�صــكن اأكرث بكثــري منه يف القاهــرة، ولكن 

عندما يكون متو�صــط الأجر الأ�صــا�س للقطري هو 3000 دولر يف ال�صهر 

واحلكومة تعطي قر�صًا مريحًا للغاية بنحو ٢٢0 األف دولر لل�صكن، فعالَم 

يخرج القطري للتظاهر؟

ز اأ�صــحاب نظرية الفوارق بني »�رسق ال�رسق الأو�صط وغربه« على  ويركرّ

دات اقت�صــادية خا�صــة باملواطن العربي كانت م�صــوؤولة عن �صلوكه يف  حمدرّ
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ل دخل الفرد يف م�رس هو 4000 دولر  العام ٢011. من ذلك مثاًل اأن معدرّ

يف ال�صــنة مقابل 10 اآلف دولر يف ال�صــنة يف قطــر اأو ٥4 األف دولر يف 

الكويت. وي�رسح تقرير التنمية ال�صادر عن الأمم املتحدة للعام ٢010 عن�رساً 

ذا اأهمية مركزية يف م�صــاكل م�رس ب�صــكل خا�س، وال�رسق الأو�صط ب�صكل 

عام، وهو عن�رس ال�صكان ال�صباب ذلك اأن ٧0 يف املئة منهم هم اأقل من 30 

�صــنة، ن�صبة الوافدين اإىل �صــوق العمل مقابل اخلارجني منه هي 6:1 )مقابل 

.
)*(

1.٢:1 يف الوليات املتحدة(

كي  عمل  فر�صة  األف   800 نحو  �صنة  كل  تنتج  باأن  ملزمة  م�رس  اإن 

عندما  ولكن  العالية،  املهني  التاأهيل  ومعاهد  اجلامعات  ت�صتوعب خريجي 

ي�صل هوؤلء اإىل اأماكن عمل متقدمة، �صواء يف م�رس اأو يف دول اخلليج، فاإنهم 

يجدون اأن تاأهيلهم غري كاف. فغالبية الطالب يتعلمون معطيات غري حمدثة 

يف قاعات تعليم �صخمة ومزدحمة، والقدرة على الو�صول اإىل احلوا�صيب 

حمدودة واملعاملة معهم مهينة. وهناك معطى  هام اآخر وهو اأن ال�صباب ذوي 

التعليم املنخف�س، من خريجي البتدائية و�صفني يف الثانوية، يح�صلون على 

جياًل  اأن  هي  والنتيجة  اجلامعات.  خريجي  من  اأ�صعاف  بعدة  اأ�رسع  عمل 

كاماًل من املتعلمني يجد نف�صه ينتظر عماًل ح�صب موؤهالته، ويف هذه الثناء 

يتعني عليه اأن ينال الرزق من اأعمال تقع عليها يده بال�صدفة، دون حقوق 

اجتماعية ودون اأفق اقت�صادي ي�صمح له باإقامة اأ�رسة.

    لقد تدهورت  معطيات القاعدة القت�صادية مل�رس اأكرث فاأكرث يف اأعقاب 

الذي  ال�صياحة،  فرع  تلقاها  التي  ال�رسبة  ب�صبب  �صيما  ول  العاملية،  الأزمة 

التعليم املنخف�س:  اأ�صحاب  ي�صغل واحداً من كل ثمانية م�رسيني وبالذات 

اجلمال،  �صائقي  الفنادق،  التذكارية، عمال  التحف  باعة  املتجولني،  الباعة 

ل البطالة يف الدول العربية –  * ولكن هذا املعطى، حتى عندما ين�صم اإىل متو�صط معدرّ
نحو 1٥ يف املئة – ل يو�صح �صدة التهديد. وذلك لأنه عند تق�صيم معدل البطالة اإىل 

ل البطالة اأي�صًا  جمموعات عمرية يتبنيرّ اأنه يف عمر ال�صباب )1٥-٢4 �صنة( �صي�صل معدرّ

اإىل 40 يف املئة(.
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ممن اقتحم بع�صهم   ميدان التحرير على جمالهم خالل التظاهرات  املطالبة 

بتنحي مبارك.

فالفقر  الأو�صط.  ال�رسق  يف  الوحيدة  الفقرية  الدولة  لي�صت  م�رس  اإن 

يجذبا  قوي  باقت�صاد  املتمتعتني  الكويت  ويف  ال�صعودية  يف  حتى  موجود 

يف  اأجانب  عماًل  لي�صبحوا  و�صوريني  ومينيني  واأردنيني  م�رسيني  مواطنني 

دولتيهما. ولكن هذا فقر اآخر وبنية نظامية اأخرى. فعندما »اكت�صف« امللك 

ال�صعودي عبداهلل مبنا�صبة الثورة امل�رسية اأن هناك فقراء يف ال�صعودية وفهم اأن 

ارتفاع الأ�صعار من �صاأنه اأن يهز مملكته �صارع اإىل تعوي�س اأ�صحاب املداخيل 

املنخف�صة من �صندوق الدولة ودعم املنتجات حكوميًا. م�رس ميكنها فقط اأن 

طات التعوي�س، ولكن �صندوقها ل ميكنه اأن ي�صمح لنف�صه باأن  تعلن عن خمطرّ

ميالأ النق�س.

وي�صرتك اأ�صحاب النهج القت�صادي يف طرح معادلة تفيد اأن من يبحث 

عن اأثر الدومينو يف ال�رسق الأو�صط، وا�صتمرار الن�صاط املدين �صد الأنظمة، 

الذي بداأ بنجاح مثري يف تون�س، وتوا�صل اإىل م�رس واليمن، واأطل براأ�صه يف 

الأردن و اجلزائر، ل ينبغي له اأن يكتفي باعتبار اأن ال�صعي امل�صرتك املحرك 

الفوارق  وهو  اأثراً  اأبلغ  عامل  هناك  الدميقراطية.  هو  الدول  تلك  ملواطني 

الهائلة يف جودة احلياة ويف م�صتوى التعليم ويف فر�س العمل ويف م�صتوى 

املظاهرات  موجة  توقفت  ملاذا  ت�رسح  اأن  الأمور ميكنها  هذه  كل  ال�صكن. 

حيثما توقفت وت�صتمر حيثما هي ل تزال م�صتمرة.

املواطنني  اأن  القت�صادي  املنهج  اأ�صحاب  من  وبع�س  برئيل  راأي  ويف 

العرب  يرتجمون اإح�صا�صهم بعدم عدالة التوزيع، واأن ما يحدث هو �صبيه 

بالفرق بني ال�رسق والغرب، الذي له تعبري داخلي يف ال�رسق الأو�صط املنق�صم 

.
)٢0(

بني �رسق ال�رسق الأو�صط املليء بالنفط وبني غربه الغارق يف الفقر«

٢0- )برئيل، »اجلانب القت�صادي للثورة«، امل�صدر نف�صه (.
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والواقع اأن ت�صخي�س برئيل بخا�صة ملوقع اجلانب القت�صادي يف اإ�صعال 

الثورات العربية تفاعل داخل »اإ�رسائيل« يف دوائر عديدة اأكادميية ور�صمية. 

ومت ا�صتكمال البناء عليه، على امل�صتوى النقا�صي البحثي والإعالمي،  تو�صاًل 

الثورات ولأو�صاع  مل�صار  اقت�صادية  اإيجاد هند�صة  اأخرى وهي كيفية  لغاية 

بلدانها يف املرحلة اجلديدة..، مبعنى اآخر، قطع م�صار اأن تنجح قوى الإ�صالم 

ال�صيا�صي بقطف ثمار هذه الثورات، خ�صو�صًا اأن هناك نظرية لها موؤيدون 

كرث يف »اإ�رسائيل« تقول اإن من اخلطاأ العتقاد باأن القوى الإ�صالمية لن تلعب 

القوى  فهذه  احلالية،  الثورات  لن�صوب  العربي  امل�رسح  تهيئة  هامًا يف  دوراً 

الفقر  ورقة  ا�صتغالل  خالل  من  ومار�صته  مبا�رس،  وغري  م�صترتاً  دورها  كان 

يف الدول العربية لتحري�س املواطن على الثورة. وكانت عمليات التحري�س 

تراكمًا  خلقت  وهي  املا�صية،  العقود  مدى  على  امل�صاجد  يف  جتري  هذه 

اأن ي�صاهم  يف زرع بذور الثورة لدى املواطن العربي. وتخ�صى »اإ�رسائيل« 

العربي يف  الربيع  ت�صهد  التي  العربية  البيئات  تعمرّ  التي  الفقر  ا�صتمرار حالة 

جعل الإ�صالميني هم القوة املوؤهلة لل�صيطرة على احلكم، ول �صيما اأن غياب 

الليبالية  اخليارات  لتبنى  متيل  التي  املتو�صطة  فوق  وما  املتو�صطة  الطبقات 

ع على حدوث هذا الحتمال. ي�صجرّ

الوليات  اإىل  نتنياهو  �صافر   ٢011 العام  من  الثاين  ال�صهر  نهايات  يف 

بهذا اخل�صو�س،  اأو »خطة عمل«  الأمريكية ويف جعبته »مبادرة«  املتحدة 

نائب  وهو  م�ص�صتاريه،  اأحد  على  بالعتماد  العامة  خطوطها  �صاغ  وكان 

رئي�س قيادة الأمن القومي عريان لريمن الذي كلرّف اأي�صًا مبتابعة ح�صد التاأييد 

ت�صمية  عليها  اأطلق  التي  نتنياهو  ملبادرة  الأمريكي  الكونغر�س  اأع�صاء  بني 

.
)*(

م�رسوع مار�صال خا�س بال�رسق الأو�صط

ا�صم جورج  ي على  اأوروبا، �صمرّ الر�صمي م�رسوع لإ�صفاء  * م�رسوع مار�صال، وا�صمه 
مار�صال، وزير اخلارجية الأمريكية يف نهاية احلرب العاملية الثانية. وا�صتغرق حتققه نحو 

اأثنائها ا�صتثمر نحو 130 مليار دولر – نحو مئة مليار دولر بقيمة  اأربع �صنوات يف 

اليوم، يف دعم القت�صاد ويف امل�صورة الفنية للدول الأوروبية التي ان�صمت اإىل منظمة 

.)oecd:التعاون القت�صادي، تلك املنظمة التي تعرف اليوم با�صم



75

ي�صابه امل�رسوع م�رسوع  اأوًل،  التالية:  النقاط  نتنياهو من  يتاألف م�رسوع 

مار�صال الأمريكي الذي مت و�صعه لإ�صفاء الدول الأوروبية بعد احلرب العاملية 

اإىل  ويوؤدي  دميوقراطية  اإجراءات  ع  ي�صجرّ اإقامة �صندوق دويل  ثانيًا،  الثانية. 

منو اقت�صادي مهم يف الدول العربية يف ال�رسق الأو�صط بهدف منع ا�صتيالء 

منظمات اإ�صالمية متطرفة على احلكم  يف هذه الدول. ثالثًا، يطرح م�رسوع 

نتنياهو احلاجة اإىل ا�صتثمار مقدرات مالية كبرية بهدف خلق طبقة و�صطى 

وبالتوازي ا�صتثمار اأموال وجهود يف بناء موؤ�ص�صات وم�صامني دميوقراطية. 

رابعًا، ح�صب خطة نتنياهو فاإن اأموال ال�صندوق يجب اأن ت�صل اأ�صا�صًا من 

 .
)٢1(

متبعني خا�صني«

املبادرة خالل زيارته نهاية  اأن يطرح �صخ�صيًا هذه  نتيناهو على  حر�س 

ال�صهر الثاين من عام ٢011 اإىل اأمريكا، حيث تباحث ب�صاأنها مع �صيناتورات 

اأر�صل  كما  الك�صندر.  ومار  ماكني  اجلمهوريان جون  بينهم  كبار  اأمريكيني 

بعد عودته اإىل »اإ�رسائيل« م�صت�صاره لريمن ملتابعة النقا�س مع كبار امل�صوؤوليني 

د على م�صامعهم مقولة نتنياهو »اإن »اإ�رسائيل« تخ�صى  الأمريكيني حيث ردرّ

جداً من النفوذ الإيراين على الدول العربية التي تغري فيها النظام اأو التي قد 

يتغري فيها �صكل احلكم قريبًا، مثل تون�س وم�رس وليبيا، الخ.. واأن على الأ�رسة 

 .
)٢٢(

الدولية اأن تتجند كي ت�صاعد هذه الدول على تثبيت احلكم الدميقراطي«

ا�صتدرجت خطة مار�صال كما �صاغها نتنياهو نقا�صًا يف »اإ�رسائيل« حول 

م�صادر متويل �صندوقه، فنتنياهو ا�صتخدم عبارة »من متبعني خا�صني«، وكان 

يق�صد بذلك ملزاً الدول الغربية، وبالأخ�س الوليات املتحدة الأمريكية، لأن 

نتنياهو يربط بني م�صادر التمويل وبني �صمان الأهداف ال�صيا�صية لل�رسف. 

اأثري داخل وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية اعرتا�س بوجه عبارة »متبعني  لكن 

خا�صني«، التي قد توؤدي اإىل النتقا�س من حظوظ تقبل اأمريكا لكل الفكرة. 

قاد هذا العرتا�س نائب وزير اخلارجية داين اأيالون الذي طرح نف�س فكرة 

٢1- )اإيلي بردن�صتاين، »م�رسوع مار�صال لوقف الإ�صالم«، معاريف، ٢011-3-8(.

٢٢- ) امل�صدر نف�صه(.
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نتنياهو، ولكنه اأو�صى باأن ي�صل املال اإىل �صندوق مار�صال ال�رسق الأو�صط 

�صبب  اأيلون  وعلل  النفط.  واإمارات  كال�صعودية  الغنية  العربية  الدول  من 

اقرتاحه: »... لأنه ل يتوفر لدى الوليات املتحدة اليوم املال الالزم لتمويل 

فيما  الغنية  العربية  الدول  اأموال  ا�صتخدام  ينبغي  وعليه  امل�رسوع.  هذا  مثل 

مت�صاو  مدين  الالزمة خللق جمتمع  الدميقراطية  امل�صامني  الغربية  الدول  توفر 

.
)٢3(

وم�صتقر وهكذا توقف �صعود حمافل اإ�صالمية متطرفة«

ثالثًا، املنهج ال�سيا�سي

1- اال�ستقرار ام الدميقراطية؟!

»اإ�رسائيل«  يف  للنقا�س  ا�صرتاتيجية  اإ�صكالية  العربية  الثورات  طرحت 

مفادها هل نوؤيد هذه الثورات التي حتمل يف طيرّاتها فر�س اإن�صاء دميقراطيات 

عربية قد ت�صاهم يف حتقيق ال�صالم بني العرب والإ�رسائيليني، وفقًا لنظريات 

العرب هو  مع  للنزاع  ت�صوية  اإىل  التو�صل  باأن �رسط  قدمية جزمت  اإ�رسائيلية 

اأم هل نتوج�س من  اأنظمة احلكم العربية من �صمولية اإىل دميوقراطية،  ل  حتورّ

لنا قدرة على  اأن تكون  القائم من دون  ال�صتقرار  تهز  الثورات لأنها  هذه 

ه عداءه اإىل »اإ�رسائيل«؟ معرفة بديله وما اإذا كان اإ�صالميا متطرفًا يوجرّ

يعتب النقا�س حول هذه اجلزئية من بني العناوين الأهم التي طرقها الباحثون 

بعد  ما  مرحلة  يف  كيانهم  مل�صتقبل  حتليلهم  يف  الإ�رسائيليون  الراأي  وكتاب 

بارزان من جملة  معطيان  والدميقراطية هما  فال�صتقرار  العربية..  الثورات 

العوامل التي تخدم توفري �صمانات ا�صرتاتيجية لبقاء »اإ�رسائيل«، وذلك  من 

�صان فجاأة لتحد  منظور غالبية النخب الإ�رسائيلية. واإذا بهذين املعطيني يتعررّ

العربية  حمتملة  للثورات  تاأثريات  بفعل  لـ»اإ�رسائيل«،  فائدتهما  بتاآكل  د  يهدرّ

عليها.

نقا�س  ح�صم  يف  وا�صحًا  اأ�صكنازي  غابي  ال�صابق  الأركان  رئي�س  كان 

٢3- ) امل�صدر نف�صه(.
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اإن�صاء  لـ»اإ�رسائيل«:  ال�صالم  يجلب  من  �صوؤال  حول  دار  الذي  املفا�صلة 

ال�صتقرار على معادلته  بقاء  اأم  العربية،  الثورات  بها  تاأتي  قد  دميقراطيات 

الراهنة يف ال�رسق الأو�صط؟ وكان جواب اأ�صكنازي قاطعًا: »ال�صتقرار يف 

.
)٢4(

ال�رسق الأو�صط اأف�صل من الدميقراطية«

اإن النخب الإ�رسائيلية التي لها راأي مماثل لراأي اأ�صكنازي، وهي اأغلبية، 

قت روؤيتها هذه العرتا�صية على الثورات العربية، من خالل �صياغات  �صورّ

الفوائد  من  الكثري  فيه  الراهن  ال�صتقرار  اأن  من  قلقها  جانب  اأبرزت 

اأن  من  حقيقية  خ�صية  هناك  املقابل  ويف  الإ�رسائيلي  للكيان  ال�صرتاتيجية 

ال�صتقرار البديل الذي �صتفر�صه نتائج الثورات العربية قد يكون فيه الكثري 

من التحديات التي لن يكون مبقدور »اإ�رسائيل« التعاي�س معها.

اأنه لي�س  هو  عري�س  لعنوان  كتفا�صيل  يندرج  التحديات  هذه  ومعظم 

م�صمونًا، على الأرجح، اأن تف�صي هذه الثورات لإن�صاء دميقرطيات عربية 

ه عداءها اإىل »اإ�رسائيل«. بل اإىل �صموليات دينية اأ�صولية توجرّ

ولكن ال�صوؤال الهام الذي ت�صوقه عملية ر�صد دقيق ملجريات وقائع هذا 

احلقيقي  اجلوهري  ال�صبب  اآنفًا هو  ما مت طرحه  الإ�رسائيلي هو هل  النقا�س 

الذي يجعل »اإ�رسائيل« ينتابها هذا القلق ال�صرتاتيجي من الثورات العربية؟ 

مبعنى اآخر، هل اخلوف على ال�صتقرار هو كل ال�صبب، وهل اخلوف من اأن 

اأنقا�س  على  �صلطتهم  بناء  مل�صلحة  الثورات  هذه  ثمار  الإ�صالميون  يقطف 

الأنظمة العربية املنهارة هو كل ال�صبب، اأو حتى اجلزء الرئي�س منه؟  

فهو  ال�صوؤال  هذا  من  هامة  اأجزاء  عن  فيزلرت،  ليئون  كتابات  جتيب 

جتعل  التي  الأفكار  منظومة  من  واحدة  باأنه  ي�صفه  ما  على  ي�صلط  ال�صوء 

ت�صود  اأن  الأو�صط على  ال�رسق  الراهن يف  بقاء ال�صتقرار  »اإ�رسائيل« تف�صل 

اأن  تتخيل  باأن »اإ�رسائيل« كانت  فيزلرت الدعاء  ه  ي�صفرّ بداية  فيه.  الدميقراطية 

ال�صتقرار الذي منحه ح�صني مبارك لها كان �صي�صتمر اإىل الأبد، ويوؤكد اأن 

٢4- )يو�صي يهو�صع، »اأ�صكنازي: تقدير الو�صع«، يديعوت اأحرنوت،11/٢/٢011(.
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»اإ�رسائيل« تدرك اأنه ل ميكن بناء �صيا�صة اأمنية ا�صرتاتيجية على نظرية م�صاندة 

�صلطة امل�صتبدين يف العامل العربي. ويك�صف ال�صبب الأعمق، ورمبا ال�صبب – 

ال�رس، بالن�صبة لكثري من النخب العربية التي ت�صدق الدعاء الإ�رسائيلي باأن كل 

خوفها ناجت من اأنها ل تعلم من �صيحكم بعد انت�صار الثورات، حيث يو�صح 

فيزلرت، اأن خوف »اإ�رسائيل« ل ينتج من اإمكانية األ تف�صي هذه الثورات اإىل 

دميقراطيات حقيقية بل اخلوف من اأن تف�صي فعاًل اإىل دميقراطيات حقيقية، 

ملاذا؟ يقول فيزلرت: »ل ي�صعب فهم ملاذا ثار اخلوف يف او�صاطنا من الثورات 

العربية ف�صبب خوف »اإ�رسائيل« ل يعود فقط اإىل خطر اأن ت�صود حالة من 

تن�صاأ دميقراطية عربية.  اأن  احتمال  اإىل  بل  العربي  العامل  ال�صتقرار يف  عدم 

فـ»اإ�رسائيل« تتوق اإىل اأن تبقى هي الدميقراطية الوحيدة يف ال�رسق الأو�صط، 

وتتخيل اأنها �صتظل كذلك. وهذا تفكري ل ميكن اإنكار جاذبيته حتى بالن�صبة 

اأمام حقائق مغايرة جتري  الذين ا�صطروا الآن للوقوف مبو�صوعية  لأولئك 

 .
)٢٥(

داخل الدول العربية ويف املنطقة«

ر بنيامني نتنياهو  اأما اأوري م�صعاف، من كتاب يديعوت اأحرنوت، فيذكرّ

ق«. منا�صبة كالمه  اأمانيك فقد تتحقرّ باملثل الإنكليزي الذي يقول: »اإحذر 

اأثناء نقا�صه خللفيات موقف نتيناهو الداعمة ملقولة اأن ال�صتقرار  جاءت يف 

اأهم من الدميقراطية، والتي كان اأول من ا�ص�س لها، وذلك مبنا�صبة تعليقه  على 

رحيل بن علي من تون�س، اإذ قال: »اإن هذا تذكري اآخر بعدم ا�صتقرار ال�رسق 

الأو�صط«.

يرجع م�صعاف بالذاكرة اإىل نتنياهو ما قبل �صعود جنمه يف احلياة ال�صيا�صة 

املحلية الإ�رسائيلية، فحينها األرّف كتابًا بعنوان »حتت ال�صم�س«، وعلى مدى 

ال�صنوات التالية ثابر »موؤيدو نتنياهو  على اعتبار كتابه قمة الفكر ال�صيا�صي 

.
)٢6(

ال�صابق لزمانه«

٢٥- ) ليئون فيزلرت- من وا�صنطن، »حلف مع ال�صعوب العربية«، هاآرت�س، 6-1٥-

.)٢011

٢6- )اأوري م�صعاف، »اإحذر حتقق اأمانيك«، يديعوت اأحرنوت، 14-٢-٢011(.
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ال�صهيونية  عدالة  ي�صميه  عما  بالدفاع  الكتاب  ف�صول  من  الكثري  يعنى 

وكيفية بناء ال�صالم. ولكن ق�صمًا هامًا من الكتاب يعنى بالظروف التي يجب 

توفرها لكي تتمكن »اإ�رسائيل« من حتقيق ال�صالم امل�صتقر والدائم مع جريانها 

لف�صل  كعنوان  خ�ص�صه  الذي  الدائم«،  »ال�صالم  ي�صميه  ما  وهو  العرب. 

كامل من كتابه. وثمة ف�صل اآخر ا�صتدراكي يتحدث عن نوعني من ال�صالم، 

وفيه مييز نتنياهو بني اتفاقات �صيا�صية توقرّع مع طغاة وبني النموذج املرغوب 

وي�رسح  دميقراطية.  اأنظمة  مع  ال�صالم  وهو  تعبريه  حرفية  بح�صب  اأكرث  فيه 

اأن املواطنني يف الدول الدميقراطية ل ي�صارعون ل�صن حروب ل  با�صتطراد 

د هذا املنهج بدليل اأنه مل تن�صا اأبداً حرب  داعي لها، ويقول اإن التاريخ يوؤكرّ

ملرّع  الأخريين،  العقدين  نتنياهو، خالل  اأن  يكن خافيًا  دميقراطيتني.ومل  بني 

�صورته ك�صيا�صي كبري يف الغرب من خالل الرتويج دومنا انقطاع للحاجة 

ال�صيا�صية  العملية  العربي ك�رسط  للتقدم يف  العامل  الدميقراطية يف  تنمية  اإىل 

لل�صالم  .

ال�صم�س«،  »حتت  كتابه  نظريات  على  نتنياهو  انقالب  �صوء  وعلى 

اأوري  يريى  الأو�صط،  ال�رسق  يف  الدميقراطية  على  لال�صتقرار  وتف�صيله 

حتقق  من  »اإحذر  الإنكليزي:  املثل  عليه  ينطبق  منوذجًا  اأ�صبح  اأته  م�صعاف 

اأمانيك«، ويعلق م�صعاف قائاًل: »ال�صتقرار قيمة هامة، ولكنه ي�صتمل على 

يريد  ل  الذي  نتنياهو  يريده  ما  وهذا  املكان  يف  املراوحة  هو  اآخر  جانب 

.
)٢٧(

الندفاع مببادرة �صيا�صية جتاه الفل�صطينيني«

ال�سبب اجلوهري

ن�صوء  من  »اإ�رسائيل«  تخاف  ملاذا  ق�صية  يف  ال�صكل  يغادر  فيزلرت  ولكن 

دميقراطيات عربية؟ ويلفت النتباه اإىل اأن وراء هذا اخلوف، اأي�صًا وبالأ�صا�س، 

تاريخية تتحكم مبفهوم عالقة  بثقافة  ال�صلة  �صبب جوهري ومركزي وثيق 

اليهود بالآخر، منذ كانوا جاليات يف اأوروبا اإىل اأن اأ�صبحوا دولة على اأر�س 

فل�صطني.

٢٧- )امل�صدر نف�صه(.
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تفاعل  ينقل  اأنه  يعني  الذي كتب مقالته من وا�صنطن - ما  فيزلرت   يقول 

هذه  حول  »اإ�رسائيل«  يف  الدائر  النقا�س الأم  مع  الأمريكي  اليهودي  البعد 

تتوق  الأو�صط  ال�رسق  يف  الوحيدة  الدميقراطية  اأن  اإلينا  »ُيخيل  الق�صية-: 

العربية  الثورات  الع�صبية جتاه  »اإ�رسائيل«  لثورة  اأن  بيد  اأن تظل كذلك،  اإىل 

اليهودي.  ال�صعب  تاريخ  يف  الأقدم  الظواهر  اإحدى  يف  موجودة  جذوراً 

فكل من  يدر�س التاريخ ال�صيا�صي لليهود يف ال�صتات ينتبه اإىل اأن الطوائف 

اليهودية ف�صلت دائمًا »اأحالفًا عمودية« على »اأحالف اأفقية«؛ اأي حماية 

ال�صكان  على  العتماد  على  والبطاركة  والبابوات  والأمراء  امللوك  وتاأييد 

املحليني. مل يعتمد اليهود على جريانهم لكي يهتموا باأمنهم فقد بحثوا عن 

رتبتها. والأمثلة على هذه  الأوىل يف  باأعلى جهاز وبال�صلطة  مبا�رسة  عالقة 

ال�صرتاتيجية ال�صيا�صية موجودة على مدى التاريخ اليهودي. وقد اأعلن فقيه 

عظيم ال�صاأن يف اإ�صبانيا يف القرن الثالث ع�رس اأن »حكم امللك هو احلكم« 

املقيمني  ال�صكان  يف  ال�صكوك  هذه  احلكم«.  هو  لي�س  الأمة  »حكم  واأن 

– الأمة  للدولة  اليهود  اأي�صًا، يف حما�صة  الع�رس احلديث  بقيت يف  حولهم 

 .
)٢8(

التي تعر�س حماية اأكب من عدم عدل املجتمع«

وي�صيف يف تلخي�س لفكرته: من الوا�صح اأن املماثلة بني طائفة - جالية 

ودولة -  ذات �صيادة، لي�صت كاملة، لكن تف�صيل »اإ�رسائيل« الطويل للملوك 

وامل�صتبدين العرب ب�صفتهم حُمادثني يبدو يل �صيغة اأخرى من احللف الأفقي. 

ومن الوا�صح اأن الأمرمل ينجح دائمًا. وكما ذكر يو�صف حاييم يرو�صاملي فاإن 

الأحالف العمودية »ُت�صاغ على ح�صاب الأحالف الأفقية مع قطاعات اأو 

طبقات اأخرى من ال�صكان«. ولقد خيرّب امللوك ورجال الدين واملُخلرّ�صون 

الكبار يف اأحيان كثرية اآمال اليهود اإىل درجة الكارثة اأحيانًا، فكادت الدولة 

– الأمة الوروبية التي �صجد لها اليهود تف�صي اإىل اإبادتهم«.

اأخرى  عربية  ودوًل  م�رس  الدميقراطية  بلغت  اإذا  قائاًل:  فيزلرت  ويتابع 

٢8- )ليئون فيزلرت- من وا�صنطن، »حلف مع ال�صعوب العربية«، هاآرت�س، 6-1٥-

.)٢011
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نطاق  الأفقي يف  التحدي  جتابه  اأن  »اإ�رسائيل«  على  الواجب  من  ف�صيكون 

عالقاتها بجاراتها. اإذا احتاجت حكومات عربية الآن اإىل اأن ُتبنيرّ ملواطنيها 

التفاقات  �صعبها  لأبناء  غ  ت�صورّ اأن  واإىل  »اإ�رسائيل«،  مع  التعاي�س  يف  العدل 

ن�صاطها يف  تاأثري  بعد جتاهل  ت�صتطيع  لن  »اإ�رسائيل«  فاإن  والت�صويات معها، 

قوي.  حاكم  مع  اتفاق  يكفي  ولن  وال�صعوب.  ال�صكانية  الطوائف  هذه 

�صيكون لراأي اجلمهور العربي اأهمية. و�صت�صطر الدبلوما�صية الإ�رسائيلية اإىل 

تو�صيع حدودها واإىل اأن جتد �ُصباًل للتوجه اإىل الأمم ل اإىل الزعماء فقط. يجب 

األ تكون »اإ�رسائيل« خميفة فقط بل اأن تكون مفهومة اأي�صًا«.

د اأن  الأحالف العمودية لليهود ولدت  يف اجلاليات ويف دولتهم  ويوؤكرّ

نتيجة ياأ�س وعدم ثقة باجلماعات التي عا�صوا بينها. وكان للت�صكك والياأ�س 

اأ�صا�س يف الواقع التاريخي. »يف ال�صيا�صة الإ�رسائيلية يف اأيامنا قوى تدافع عن 

امل�صاعر الظالمية هذه وتك�صب منها. ل اأوؤمن اأن هذا الت�صاوؤم القومي حق 

غ تفاوؤًل اأجوف«. لكن الو�صع من جهة ثانية اأكرث غمو�صًا من اأن ي�صورّ

لالأمة  اجلديدة  ال�صيا�صية  القوة  من  الإ�رسائيلي  اخلوف  اأن  اإىل  ويخل�س 

العربية لن يتال�صى ب�صهولة. فالدميقراطية حترر البواعث والأفكار القبيحة اإىل 

جانب البواعث والأفكار احل�صنة. ولذلك فاإن ال�صوؤال عن »الربيع العربي« 

هو هل، واأين وباأي قدر، يتغري الواقع التاريخي الذي كان اأ�صا�س الت�صكك 

والياأ�س. لن جتدينا نفعًا الآن عادات را�صخة وت�صنيفات قدمية. فالتاريخ ل 

يقف يف مكانه. �صيكون اتفاق �صالم تقبله م�رس الدميقراطية اأكرث ا�صتقراراً من 

  .)٢٩(
اتفاق �صالم مت اتخاذه يف م�رس ال�صتبداد

2- م�ستقبل اال�ستقرار 

»اإ�رسائيل«،  يف  النقا�س  جمالت  اأهم  بني  من  ال�صتقرار،  م�صتقبل  كان 

انطالقًا من جملة اأ�صئلة طرحت يف اإثر الثورة امل�رسية واأبرزها: هل الثورات 

واإذا  بيكو،  �صايك�س  املنطقة منذ  القائم يف  ال�صتقرار  العربية دفنت مفهوم 

٢٩- ) امل�صدر نف�صه(.
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كان الأمر كذلك فاأي مفهوم لال�صتقرار يف املنطقة �صيحل مكانه؟ ومبوازاة 

ذلك: َمن امل�صوؤول عن هز ال�صتقرار القائم؟ وما هي نوعية  القوى اجلديدة 

التي �صت�صكله؟  وهل تخدم م�صلحة »اإ�رسائيل«؟   

1 - مفهوم اال�ستقرار

الثورات  هل  �صوؤال  من  الإ�رسائيلي،  النقا�س  من  اجلزء  هذا  انطالق  اإن 

�صوؤال  اإىل  قاد  منذ عقود طويلة،  املنطقة  القائم يف  ال�صتقرار  العربية هزت 

مواطن  تكمن  واأين  قائمًا،  كان  الذي  ال�صتقرار  نظام  طبيعة  عن  متهيدي 

�صعفه؟؟.

بكالم اأعمق اأوجد اهتزاز مفهوم ال�صتقرار بفعل الثوارت العربية منا�صبة 

داخل »اإ�رسائيل« لإعادة قراءة مفهوم ال�صتقرار واإخ�صاعه للتحليل والنقد.

منذ  نعرفها  كما  املنطقة  يف  لال�صتقرار  ليفي  �صورة  جدعون  ير�صم 

اأ�صئلة يطرحها  العملية عب جمموعة  البداية تعريفاته  عدة عقود، ويحدد يف 

كفر�صيات تو�صل ملعرفة ال�صتقرار الذي كان �صائداً قبل الثورات العربية؛ 

اإخالًل  هناك  اأن  ال�صائد  ال�صتقرار  مفهوم  يعتب  كان  متى  اأوًل،  وي�صاأل: 

بالنظام، ثانيًا، �صمن تعريفات مفهوم ال�صتقرار، ما هو املعنى العملي لعبارة 

اإعادة النظام؟ ثالثًا، ما هو املعنى العملي ملفهوم ال�صتقرار؟

 يجيب  ليفي عن اأ�صئلته: اإن و�صعًا تدخل فيه دبابة مركافا اإ�رسائيلية اإىل 

حي �صكني تزرع الرعب والدمار فيه، ويرميها اأولد احلي العرب باحلجارة، 

ي�صميه مفهوم ال�صتقرار ال�صائد: اإخالًل بالنظام.

وهذا املفهوم عينه، ي�صمي، يف الوقت نف�صه، اعتقال رماة احلجارة، وهو 

عائق،   دون  من  احلي  داخل  الدبابات  �صري  با�صتمرار  ي�صمح  الذي  الإجراء 

اإعادة النظام اإىل ما كان عليه.

ل  وحينما  لأنف�صنا.  ن�صفه  وهكذا  الواقع،  ن�صمي  »هكذا  ليفي:  يعلق 

تدخل الدبابات الإ�رسائيلية الأحياء ال�صكنية، ويتم احلفاظ على النظام اجليد 
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من غري وجودها يف املناطق املحتلة، فاملحتل يزدهر، والواقع حتت الحتالل 

ي�صبط غرائزه، ويتم احلفاظ على النظام. وهذا الواقع ن�صميه: ال�صتقرار.

مثاًل: عندما جتراأت م�رس على الخالل بالنظام فجاأة، و�صاق جماهريها 

�رسعًا بالف�صاد وال�صتبداد وال�صمت، وخرجوا اإىل ال�صوارع، وجدنا -يتابع 

كبري،  خطر  و�صاح:  »اإ�رسائيل«،  وب�صمنه  تاأهب،  الغربي  ليفي- اأن العامل 

يو�صك ال�صتقرار يف ال�رسق الأو�صط اأن يت�صع�صع.

اإن ال�صتقرار الذي نتحدث عنه واملعا�س يف ال�رسق الأو�صط، هو تخليد 

لـ»اإ�رسائيل« وللغرب،  بالن�صبة  الو�صع جيدا  الراهن. قد يكون هذا  الو�صع 

ولكنه �صيئ جدا ملاليني النا�س الذين يدفعون ثمنه«. 

اإن احلفاظ على ال�صتقرار يف ال�رسق الأو�صط، مبفهومه  ويخل�س ليفي: 

التايل:  ن من  الذي ل يطاق ويتكورّ ال�صذوذ  القائم منذ عقود، معناه تخليد 

حتت  حقوق  اأية  بال  يعي�صون  الفل�صطينيني  من  املليون  ون�صف  مليون  نحو 

من  الفل�صطينيني  الالجئني  من  اآخرون  ماليني  الإ�رسائيلي.  الحتالل  جزمة 

احلقوق.  م�صلوبي  العربية  الدول  خميمات  يف  يعي�صون   48 العام  حرب 

ي�صتمل ا�صتقرار ال�رسق الأو�صط اأي�صًا على ماليني العرب القاطنني حتت نظم 

ال�صتبداد وحكم اجلرمية، وماليني الفقراء والأميرّني، يف حني تتمتع العائالت 

وبوا�صطة  البن،  اإىل  الأب  من  تنتقل  �صلطة  وثمة  برثوات خيالية.  احلاكمة 

عليه،  »اإ�رسائيل« احلفاظ  تريد  الذي  ال�صتقرار  هو  هذا  رة.  انتخابات  مزورّ

اأرادت اأمريكا واأوروبا احلفاظ عليه دائمًا. وكل  وهذا هو ال�صتقرار الذي 

اإخالل به يعد اإخالًل بالنظام، واأمر �صيئ بح�صب تعريفنا ملفهوم ال�صتقرار 

يف ال�رسق الأو�صط، علما ان هذه  املنطقة امل�صحونة باملوارد الطبيعية واملوارد 

الب�رسية كانت ت�صتطيع اأن تنمو مثل ال�رسق الأق�صى على الأقل، لكنها جممدة 

يف ا�صتقرارها هذا منذ ع�رسات ال�صنني، وهي اأكرث الأماكن تخلفًا بعد اأفريقيا.

وين�صح ليفي التفكري الإ�رسائيلي بالكف عن البكاء على ال�صتقرار الذي 

تهزه الثورات العربية لأنه ل ميكن ال�صتمرار يف الدفاع عنه وبدل ذلك ين�صح 

على  الأو�صط  ال�رسق  يف  ال�صتقرار  م�صتقبل  ملقاربة  جديد  موقف  بابتداع 
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»اإ�رسائيل«:  اإقامة  »لنتذكر  فيقول:  العربية،  الثورات  بعد  »اإ�رسائيل«  و�صع 

كانت اأمرّ جميع الإخاللت بالنظام يف املنطقة. والأكرث زعزعة ل�صتقرارها، 

وقد  الغرب.  ونظر  »اإ�رسائيل«  نظر  وجهة  من  عادًل  اإخالًل  كانت  لكنها 

ال�رسق  يعي�صه  الذي  احلايل  ال�صتقرار  وزعزعة  بالنظام  لالإخالل  الأوان  اآن 

.
)30(

الأو�صط«

3- م�سطلحان هزا اال�ستقرار

داخــل النقا�ــس الإ�رسائيلي عن الأبعاد املت�صــافرة التي ت�صــببت باأحداث 

العــام ٢011 العربيــة يوجد حيرّــز احتل مكانة ح�صا�صــة حيث طرحت يف 

اإطاره اأ�صــئلة عــن  العالقات الإ�رسائيليــة الأمريكية كما يبدو م�صــتقبلها من 

�رسفــة اأحــداث الثورة امل�رسية. وما حفــز على طرح هذه الأ�صــئلة هو بروز 

�صلة مو�صــوعية اأن�صــاأها الباحثون وكتاب راأي اإ�رسائيليون بني �صوؤالهم عن 

�صــبب  هز ال�صتقرار يف املنطقة وم�صــوؤولية اأمريكا عن ذلك. لقد اعتب هذا 

الجتــاه يف الراأي اأن الثــورة امل�رسية تركــت لدى »اإ�رسائيل« �صــدمة ثالثية 

الأبعاد، الأول اأ�صــابها نتيجة توقيت ح�صــولها غري املتوقــع، والثاين نتيجة 

�رسعة �صقوط مبارك، اأما الثالث وهو اأكرث ما اأخاف »اإ�رسائيل« ح�صب األوف 

بن، فهو املوقف ال�صديد العدائية وغري املتوقع الذي اتخذه اأوباما من مبارك. 

واأطلق  كتاب اإ�رسائيليون  على هذا املوقف م�صــطلح خيانة اأوباما، وطرحوا 

يف اإثره �صــوؤاًل غري م�صبوق يف تاريخ النقا�س الإ�رسائيلي للعالقة الأمريكية - 

.)31(
الإ�رسائيلية ومفاده هل تطال اخليانة الأمريكية يف يوم ما »اإ�رسائيل«

ل وا�صنطن  وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا التيار البحثي الإ�رسائيلي الذي حمرّ

م�صوؤولية الت�صبب يف هز ال�صتقرار يف املنطقة �صم طيفًا وا�صعًا من الباحثني 

واأفعاد كالينبغ  �صبيط  اآري  اأبرزهم  املعروفني،  الإ�رسائيليني  الراأي  وكترّاب 

تخ�س  واأفكار  اآراء  لظهور  فر�صة  وفرّر  �صياق نقا�صهم باأنه  ومتيز  واآخرون. 

30- )جدعون ليفي، »العيب على ال�صتقرار يف ال�رسق الأو�صط«، هاآرت�س، 10- ٢، 

.)٢011

31- ) األوف بن، �صبيط وكالينبغ، م�صادر �صبق ذكرها(.
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�صابقا  احلر�س  مكبوتة وجرى  كانت  باأمريكا  اإىل عالقتها  »اإ�رسائيل«  نظرة 

ًعلى عدم اإعالنها لأ�صباب ذات �صلة مب�صالح »اإ�رسائيل« العليا. ولكن عام 

٢011 اأطاح بحذر النخب الإ�رسائيلية جتاه الإف�صاح عن الكثري من الآراء 

امل�صنرّفة على اأنها خط اأحمر يجب كبتها وعدم اإطالقها على املالأ. والفكرة 

الأ�صا�س هنا هي اأن »اإ�رسائيل« امل�صدومة بالثورات العربية وبخا�صة امل�رسية 

اأي�صًا -وهذا  اإذا كان ما يحدث هو نتيجة اأخطاء اأنظمة فاإنه  اأنه  منها راأت 

ال�رسق  بيت«  »رب  دور  عن  تخلرّت  التي  اأمريكا  خلطيئة  نتيجة  الأخطر- 

   .
)3٢(

الأو�صط كما قال بوعز هندل

يالحظ  هنا اأن »اإ�رسئيل« تكاد تكون اأول جهة يف العامل ا�صت�صعرت باأن 

اأمريكا دخلت مرحلة الوهن ال�صرتاتيجي يف ال�رسق الأو�صط. يقول األوف 

عام  وي�صيف:  الأو�صط«.  ال�رسق  يف  اللعبة  قواعد  ت  غريرّ م�رس  »ثورة  بن 

اأ�صا�صية: اأحدها كيف تتم معاجلة ما  اأ�صئلة  ٢011 برز يف »اإ�رسائيل« ثالثة 

يحدث، والثاين ما هي املعاين والعب ال�صرتاتيجية املمكن ا�صتنتاجها؟ ولكن 

»من  بالقول:  ال�صوؤالني  هذين  على  ردوا  الإ�رسائيليني  ال�صرتاتيجيني  اأذكى 

ال�صابق لأوانه«. اأما ال�صوؤال الأ�صا�س الذي ل بدرّ من مقاربته يف هذه املرحلة 

�س لغد »اإ�رسائيل« من ناحية، ومن ناحية ثانية لأنه يقع علميًا خارج  لأنه يوؤ�صرّ

ت�صنيف اإجابة »من ال�صابق لأوانه«، فهو: من امل�صوؤول عما حدث ؟  

والتي  ال�صوؤال  هذا  عن  العميقة  الإ�رسائيلية  الإجابة  اإن  �صبيط  يقول 

للوليات  امل�صوؤولية  حتميل  اإىل  الإ�رسائيليني تتجه  الباحثني  من  طيف  تبناها 

املتحدة الأمريكية. ويف اإطار تفنيدهم لإجابتهم هذه اأفرج  هوؤلء الباحثون 

مقدمها  ويف  اأمريكا،  مع  العالقة  عن  الإ�رسائيلية  الأ�رسار  من  خمزون  عن 

العلن، بو�صفهما  يعبان عن  تداولهما لأول مرة  يف  اثنان  مت  م�صطلحان 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  وت�صببتا  برتاجع  وا�صنطن  انتهجتا يف  �صيا�صتني 

ر كارتر« ب�صاأن  ال�صرتاتيجي يف ال�رسق الأو�صط: امل�صطلح الأول هو »ت�صورّ

اإيران،  والثاين »املزايدة«.      

3٢- )هندل، »�صدام احل�صارات«، م�صدر �صبق ذكره(.
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» ت�سّور كارتر« 

اأوباما.  باراك  اإنه بعد  انكفاء جورج بو�س البن جاء  �صبيط  اآري  يقول 

وهذا  الأو�صط.  ال�رسق  يف  ا�صرتاتيجيًا  فراغًا  املرتددة  �صيا�صته  تركت  الذي 

الفراغ جرت تفاعالت تعبئته باأ�صاليب متنوعة بع�صها خمطط وبع�صها الثاين 

تلقائي ولد من ذاته حتت �صعار اأن الطبيعة تكره الفراغ. 

التي  الثاين  النوع  تفاعالت  عن  تعبرياً  امل�رسي  )الثورة(  احلدث  كان 

نتجت عن �صيادة الفراغ الأوبامي ال�صرتاتيجي يف املنطقة. ويف »اإ�رسائيل« 

ل يوجد اإجماع على اأن ثورة م�رس هي ا�صتتباع لثورة تون�س. رمبا الأمور 

مت�صل  اأمر  هو  م�رس  يف  ح�صل  ولكن  ما  العدوى،  منطق  �صمن  تفاعلت 

بتفاعل تاريخي تراكمت يف معانيه جملة تفاعالت ا�صرتاتيجية ) ثورة م�رس 

ت قواعد اللعبة (.  غريرّ

ويكمل اآري �صبيط فكرته عب �صوغ معادلة تفيد اأن م�صار انهيار ال�صتقرار 

الذي كان قائمًا يف املنطقة متواز مع م�صار تراجع الغرب ا�صرتاتيجيًا فيها، 

واملق�صود هنا على وجه اخل�صو�س اأمريكا. يقول: »ما كان موجوداً لن يكون 

بعد الآن: فكما اأ�صقطت ثورات �صباط اخلم�صينيات احلكم امللكي العربي 

الذي اعتمد على القوى ال�صتعمارية ت�صقط ثورات ميادين ٢011 حكم 

م�صار  اإن  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  على  اعتمد  الذي  العربي  الطغيان 

تهاوي هذه الأنظمة يقابله م�صار مواز هو ت�صارع تهاوي الغرب. لقد منح 

الغرب العامل مدة �صتني عامًا نظامًا غري كامل ولكنه م�صتقر. وبنى نوعًا من 

اإمباطورية ما بعد ا�صتعمارية �صمنت هدوءاً ن�صبيًا و�صالمًا يف احلد الأق�صى. 

اإن �صعود ال�صني والهند والبازيل ورو�صيا والأزمة القت�صادية يف الوليات 

تتهاوى. ومع ذلك  الغربية بدات  اأن الإمباطورية  بينت  املتحدة الأمريكية 

اأنه ل  كله حافظ الغرب على نوع من الهيبة الدولية. فكلما كان �صحيحًا 

يوجد بديل عن الدولر ظل �صحيحًا اأنه ل يوجد بديل عن الزعامة ال�صيا�صية 

الغرب  جمابهة  به  ات�صمت  الذي  الفا�صل  ال�صكل  لكن  اأطل�صية.  ال�صمال 

للتحديات يف ال�رسق  الو�صط بيرّنت اأنه مل يعد ميلك زمام قيادة الأمور. لقد 
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ل الغرب يف نظرنا من قوى عظمى اإىل قوى كالم. اإن حجم التناق�صات  حتورّ

غات: كيف  يف �صيا�صة اأمريكا بال�رسق الأو�صط مل يعد ممكنًا تعليله باأية م�صورّ

ميكن اأن تكون اأمريكا بو�س قد فهمت م�صكلة القمع يف العامل العربي بينما 

جتاهلتها اأمريكا اأوباما اإىل ما قبل اأ�صبوع من اأحداث م�رس وتون�س؟ وكيف 

ميكن اأن مبارك كان يف اأيار من العام ٢00٩ رئي�صًا حمرتمًا يحرتمه الرئي�س 

اأوباما، اأما يف كانون الثاين ٢011 فقد اأ�صبح مبارك ديكتاتوراً ظالميًا ينبذه 

التي  اجلماهري   ٢00٩ حزيران  يف  يوؤيد  اأوبامامل  اأن  ميكن  وكيف  اأوباما؟ 

خرجت على اأحمدي جناد املتطرف، اأما الآن فاإنه يقوم اإىل جانب اجلماهري 

التي تخرج على مبارك املعتدل؟ اجلواب واحد، وهو اأن املعيار الذي ياأخذ 

مبعيار  ياأخذ  بل  الإن�صان،  بحقوق  �صلة  ذا  اأخالقيًا  موقفًا  لي�س  الغرب  به 

تخليه  مقابل  يف  املت�صددين  الأقوياء  الطغاة  متلق  وهو  كارتر  جيمي  ر  ت�صورّ

عن الطغاة ال�صعفاء املعتدلني. بداأت كل هذه الق�صة يف نظر فريق الباحثني 

ت  الإ�رسائيليني الذين يعبرّ عنهم �صبيط، مع »خيانة كارتر ل�صاه اإيران التي اأدرّ

اإىل ن�صوء اجلمهورية الإ�صالمية يف اإيران«. ويتوقرّع هوؤلء »اأن تكون خليانة 

اأوباما ملبارك تاأثريات ل تقل خطورة«. 

اأن  هي  ملبارك  اأوباما  خيانة  تركتها  التي  الهامة  الر�صالة  اأن  �صبيط  ويرى 

الوقوف عندها.  اأو  بها  الثقة  التي ميكن  الكلمة  بتلك  لي�صت  الغرب  كلمة 

وهذه اخليانة ل تعبرّ عن خيانة اأمريكا ملن دعم ال�صتقرار والغرب والعتدال، 

تفيد  قوية  ر�صالة  وهي  الأو�صط،  ال�رسق  يف  للغرب  حليف  لكل  خيانة  بل 

باأن الغرب مل يعد القوة القائدة يف املنطقة التي ميكن الرهان عليها لفر�س 

ال�صتقرار فيها. 

ثورات  م�صار  يغريرّ  اأن  �صبيط  توقع   ،٢011 عام  يف  اآنذاك  موقعه  ومن 

ال�رسق الأو�صط املنطقة، ويف الوقت نف�صه فاإن ت�صارع م�صار تهاوي الغرب 

�صيغريرّ العامل. و�صتكون اإحدى نتائج هذا الواقع اجلديد هي النطالق ال�رسيع 

الإقليمية كالبازيل واإيران وتركيا. و�صتكون  ال�صني ورو�صيا والقوى  نحو 
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النتيجة الثانية �صل�صلة ا�صتعالت دولية �صتنبع من �صياع قدرة الردع الغربية. 

تنهار يف  لن  اأطل�صية  ال�صمال  ال�صيا�صية  الهيمنة  اأن  هي  العامة  النتيجة  لكن 

غ�صون عقود بل يف غ�صون �صنني. 

»املزايدة«

املتحــدة  الوليــات  ــل  الــذي حمرّ الإ�رسائيلــي  التفكــري  دعــم  اجتــاه 

الأمريكيــة  م�صــوؤولية انهيار ال�صــتقرار القائم يف ال�رسق الأو�صــط، نظريته 

هــذه مبعطيــات اأبعد اأثراً فركــز باحثوه علــى نقطتني اأو مفهومــني اثنني ل 

بد مــن اإدراكهما لفهم  ملاذا تخطــئ اأمريكا يف املنطقة وحتــى ملاذا تتناق�س 

قدراتها  ال�صرتاتيجية فيها.

املفهوم الأول، يرى اأن من غري املمكن  تقدمي اإجابة �صــافية عن ال�صــوؤال 

الآنــف الذكــر،  اإل من خالل اإعــادة  قــراءة التاريخ ال�صيا�صــي بني الغرب 

واملنطقة، وا�صــتخال�س فكرة جوهرية موجودة يف متنه، وتوجد لديها الآن 

تعبريات م�صــترتة داخل ما يحــدث يف م�رس.  ونقطة البداية يف مطاردة هذه 

الفكرة تعود اإىل قرون خلت، وذلك عندما ح�صــل جوع مدقع يف اأوروبا، 

و�صــادت اأوبئة فيه اودت بحياة نا�س كثريين ونتــج عن ذلك نق�س كبري  يف 

الطاقــة الب�رسية. حينها  اأ�صــبح الطلب على الأيدي العاملــة كبرياً جداً فيما 

املتوفر اأو املعرو�س  منها كان قلياًل جداً. ولقد ا�صــتغل الفالحون هذا الواقع 

فقاموا بالتفاو�س مع  مالكي و�صــائل الإنتاج من موقع قوة. ويخل�س مطلقو 

هذه النظرية اإىل القول باأن احلدث امل�رسي ُيظهر اأن ال�صعوب يف دول ال�رسق 

الأو�صــط تفاو�س يف هذه اللحظة، بعد كل هذا الإخفاق الذي اأ�صــاب كاًل 

من  الغرب والأنظمة املوؤيدة له، من موقع قوة.

اليوم  )واملق�صود  الغرب  قدرة  تناق�س  ل�صبب  املعلرِّلة  الفكرة  وتبدو هذه 

التيار  العربية. ولكن  النخب  ال�رسق الأو�صط غريبة على  اأمريكا( يف  ح�رساً 

البحثي الإ�رسائيلي الذي يقول بها يعتقد اأن متايزه مبعرفته بها و�صلت اإليه من 
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كون اأقطابه هم  يهود اأوروبيون ُعرفوا بالذاكرة املعا�صة اأو املتوارثة الكيفية 

التي  تطور بها م�صار تاريخ الغرب مع املنطقة عب القرون.    

اأحرنوت،  يديعوت  �صحيفة  يف  الكاتب  كالينبغ،  اأفيغار  ى  يت�صدرّ

ل�رسح هذه الفكرة انطالقًا من زاويتني، اأولهما اأن طرح  الوليات املتحدة 

الأمريكية اليوم  ل�صعار ت�صدير الدميقراطية اإىل دول املنطقة ل يعود لأ�صباب 

اأخالقية، والثانية اأن هذا ال�صعار يتم طرحه  من زاوية اأنه ي�صتجيب ملتطلبات 

م�صطلح تاريخي ثقايف ا�صتعماري قدمي موجود يف اإرث الغرب بخ�صو�س 

ت�صدير  �صعار  خلفية  كل  اأن  د  ويوؤكرّ »املزايدة«؛  ومفاده  عالقته  باملنطقة، 

الدميقراطية يتعلق من منظار اأمريكي م�صمر  بخدمة موجبات هذا امل�صطلح 

اإلبا�صه  خالل  من  وذلك  قدمه،  يف  املغرق  امل�صلحي  الغربي  ال�صتعماري 

غ »الأخالقية«.  م�صورّ

دين  »با�صم  بعنوان  اأحرنوت«  »يديعوت  مقالة يف  يف  كالينبغ   يقول 

ع�صف  موجة  من  الغرب  عانى  ع�رس  اخلام�س  القرن  »يف  اأنه  الدميقراطية« 

اأن كان الوباء الأ�صود الذي �رسبه يف القرن الذي �صبقه قد ق�صى على  بعد 

43 باملئة من �صكان اأوروبا الغربية. تلت ذلك جولت متتالية من اجلوع، 

مت منذ  ونق�س مت�صاعد و�صديد يف القوى الب�رسية. لكن هذه الأزمة �صمرّ

ذلك احلني طريق الغرب : فقد اأدت اإىل حترير الإقطاعيات الغربية )الفالحون 

مع  مفاو�صات  يديروا  اأن  لهم  اأتاح  ما  الأجرة  باهظ  عملهم  بات  الذين 

الدولة  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  قوة(،  موقع  من  الإنتاج  و�صائل  مالكي  م�صغليهم 

)حكم مركزي يدير املجتمع ب�صكل اأف�صل(، ويف الوقت نف�صه برز الطوق 

رت الدول الغربية تكنولوجيا موفرة  غري مكبوح اجلماح نحو الطاقة. وطورّ

اإىل  الآخرين  عمل  ثمار  لنقل  الطريق  ن  يوؤمرّ ناري  �صالح  اأ�صا�صها  للطاقة، 

اأن ما ي�صمونه يف الغرب  اأوروبا. وهكذا انطلقوا لحتالل العامل. والواقع 

خاللها  نقل  متوا�صلة  وا�صتغالل  احتالل  رحلة  كان  الكت�صافات«  »ع�رس 

رجال الغرب الرثاء من كل العامل اإىل اأوروبا. وقد اعتمدت هذه اخلطوة على 

الأيديولوجيا لت�صويغ الإجابة عن �صوؤال: ملاذا م�صموح للغرب اأن ياأخذ ثراء 
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الآخرين؟ كانت الإجابة لأنهم غري اأخالقيني فيما نحن اأخالقيون )!!(. فهم 

عبدة الأ�صنام اأو كفار والغرب لديه دين احلقيقة وجنلب لهم التقدم«. 

ولنالحظ، ي�صيف كالينبغ، اأن »تعريف التقدم يف الغرب تغريرّ من حقبة 

اإىل اأخرى: يف البداية كان التقدم هو الدين امل�صيحي؛ فامل�صيحية هي احلقيقة، 

وكل دين اآخر هو كذب. وطرح ثقافة اأنه يف ال�صدام بني احلقيقة والكذب 

فاإن الأمر ل يحتمل عقد مفاو�صات، بل قبول تام للحقيقة فقط. ويف حقبة 

وهو  بعيدة،  بلدان  اإىل  رجاله  با�صمه  الذي و�صل  ال�صعار  الغرب  رفع  تالية 

اأنهم  املرة  هذه  زعموا  �صابقًا  قالوه  ملا  معاك�س  نحو  وعلى  التنوير.  �صعار 

حمررو العامل من املعتقدات الغيبية، وب�صمنها امل�صيحية ذاتها التي قرر الغرب 

اأن الإن�صان  التا�صع من القرن املا�صي. اعتبوا  اأن يدير  ظهره لها يف العقد 

بلدانها  اإىل  يذهبون  واأنهم  التافهة  باملعتقدات  مفعم  الغربي(  )غري  الآخر 

لتنويره. واعتب ال�صتعمار الغربي هذه املرة ال�صعوب البعيدة  مبثابة  تالميذ، 

وهومل يلجا اإىل حمايتهم بل اإىل تربيتهم باملعنى املدر�صي. وكانت ال�صفقة 

مبادلتهم مبا ميلك من وفرة يف املبادئ مبقابل ر�صوم تعليم عالية الثمن ح�صل 

الغرب  مبوجبها على ما ينق�صه من مواد خام ول �صيرّما الطاقة لتغذية الطمع 

اجلائع مل�صتوى املعي�صة الغربية الآخذ يف الرتفاع«. 

ويعلق كالينبغ: »كم كان املربرّون واعني لهذه ال�صفقة التي عقدوها؟ 

كم كانوا مزدوجي الأخالق وكم كانوا مزايدين«. 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  تتميرّز  ع�رسنا  »يف  اأنه  كالينبغ  ي�صتخل�س 

زعماء  الأخالقية.  بالزدواجية  تت�صم  مما  اأكرث  باملزايدة  احلر  العامل  زعيمة 

اأمريكا يف هذه اللحظة ي�صعون اإىل ن�رس الدميقراطية يف اأرجاء العامل. والإميان 

بهذه الدميقراطية يت�صمن، كجزء من هذه ال�صفقة، الإميان اأي�صًا )وهو الأهم( 

بال�صوق احلرة وبتدفق املواد اخلام اإىل الغرب«. 

ولكن هل ينجحون بذلك ؟! 

اأن  اإ�صكالية  واأترابه  كالينبغ  يطرح  ال�صوؤال  هذا  عن  الإجابة  منت  يف 
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اأمريكا تخطئ يف تقدير اأن م�صطلح »املزايدة« ميكن اأن ينجح الآن يف تاأكيد 

فاإن  واأبعد من ذلك  قرون م�صت.  للمنطقة كما جنح يف  املقنرّع  ا�صتعمارها 

معار�صتهم له تنطلق من اأن نتائجه �صتوؤدي اإىل فو�صى تهز ال�صتقرار مل�صلحة 

د م�صتقبل يف املنطقة.   بديل غري حم�صوب اأو م�صمون، ما يهدرّ

ب�صيغتها  »املزايدة«  ا�صرتاتيجية  تواجه  التي  كالينبغ: امل�صكلة  يقول 

اجلديدة، هي اأن »الدميقراطية الغربية هي نتيجة �صياقات و�رساعات جعلتها 

القوة  بكعكة  التحكم  اإىل  ال�صاعية  املختلفة  القوى  بني  معقوًل  و�صطًا  حاًل 

اإىل جمتمعات مل جتتز  ت�صدير دميوقراطية غربية  وبالتايل: هل ميكن  الغربية. 

فيها  ترى  القوى  و�صديدة  اأ�صيلة  قوى  فيها  وتوجد  الغربية،  ال�صياقات 

م�صتورداً غربيًا وخطرياً حقًا مثل امل�صيحية؟ الإجابة ُتظهر �صكًا كبرياً، حيث 

ميكن الفرتا�س اأنه حتى لو اأتيح اإجراء انتخابات حرة يف اأجزاء وا�صعة من 

العامل ال�صالمي فاإن التوقرّع هو و�صول املتزمتني الإ�صالميني اإىل احلكم كما 

ح�صل يف غزة مثاًل.        

ويخل�س كالينبغ اإىل التاأكيد على وجوب عدم ال�صتنتاج من كالمه اأنه 

ر مراكز التفكري ال�صرتاتيجي يف اأمريكا  يوؤيد دعم احلكام الطغاة، بل اإنه يحذرّ

الفرتا�صية من خالل  التب�صيطية  املركبة ل حتتمل  اأن و�صعيات  املنطقة  من 

دمج امل�صالح والعمى اليديولوجي. قبل ان تخرجوا لتجلبوا لنا جنة عدن 

تاأكدوا من اأنكم ل تقودوننا نحو جهنم. 
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االنتهازية االأمريكية
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االنتهازية االأمريكية

على  افرتاق  �صاد  م�رس  يف  ال�صعبية  الحتجاجات  حركة  ن�صوب  منذ 

م�صتوى مايجب فعله جتاه التطور امل�رسي بني كل من تل اأبيب ووا�صنطن. 

فطوال الأيام الأوىل للثورة ظلرّت حكومة نتنياهو �صامدة عند موقف الدفاع 

عن نظام مبارك. و�رسبت مراكز التفكري الإ�رسائيلي بال�صتناد اإىل معلومات 

لي�صت  م�رس  اأن  توؤكد  التي  التقارير  ع�رسات  الإ�رسائيلية  املخابرات  اأجهزة 

تون�س، واأن نظام مبارك ميكنه جتاوز الأزمة.

يف الإدارة الأمريكية، اأطلت عقدة خطاأ تقدير موقف اأوباما من تون�س 

براأ�صها، وظللت منا�صد املناق�صات الر�صمية يف البيت الأبي�س اخلا�صة ب�صياغة 

اأوباما  قرر  لقد  امل�رسي.  احلدث  اإزاء حيوية  وال�صمود  للحياة  قابل  موقف 

عدم الت�رسع لئال يح�صد يف نهاية املطاف تهمة »الزدواجية الأخالقية« جتاه 

الثورة امل�رسية، كما ح�صل له عقب تاأييده للرئي�س زين العابدين بن علي قبل 

اأن ي�صطر الأخري للهروب من تون�س.

مما  اأوباما  موقف  لنتقاد  الإ�رسائيلي  الإعالمي  املناخ  �صناع  ا�صتنفار  مت 

بحق  اأمريكية  »رائحة خيانة  مل�صطلح:  ا�صتخدامهم  و�صاع  يجري يف م�رس 

له جمهور  لي�صبح  احلليف مبارك«. وجرى تطوير هذا ال�صطالح لحقًا 

مت  عندما  وذلك  اأمريكا،  يف  واملحافظة  ال�صهيونية  النخب  داخل  اأو�صع 

البيت  فيه  يخون  يوم  ياأتي  »هل  مفاده  وجديل  افرتا�صي  ب�صوؤال  ا�صتتباعه 

الأبي�س احلليف الإ�رسائيلي اأي�صًا؟«.

د  حتت غطاء من الق�صف الإعالمي الإ�رسائيلي وحلفائه يف اأمريكا �صد تردرّ

اأوباما يف ال�رساع مبد مبارك بالتاأييد العلني، و�صل اإىل وا�صنطن على جناح 
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ال�رسعة مبعثون خا�صون من نتنياهو التقوا كل من ا�صتطاعوا من حمافل القرار 

نت  ت�صمرّ الأمريكيني، ر�صالة  امل�صوؤولني  ولكبار  لأوباما  ونقلوا  الأمريكي. 

م�رس: بداية:  يف  الو�صع  اإليه  ينتهي  اأن  يجب  مما  وا�صحة  اإ�رسائيلية  مطالب 

 .
)1(

ال�صتقرار واحلفاظ على اتفاق ال�صالم، وبعد ذلك اإ�صالحات دميقراطية

امل�رسية.  مطالبها  على  �رسيعة  �صافية  اأمريكية  اإجابة  اأبيب  تل  تتوقع  مل 

باأخبار  ت�صج  كانت  الإ�رسائيليتني،  والدفاع  اخلارجية  وزارتي  فردهات 

م�رس.  بخ�صو�س  فعله  يجب  ما  جتاه  الأبي�س  البيت  يف  احلا�صل  الإرباك 

امل�رسي  ال�صعبي  احلراك  يف  احلرجة  الأيام  اإحدى  ليل  وخالل  وللحظات 

بدا وكاأن الثنائي اأوباما – كلينتون، تو�صال اإىل قرار هذا ما مت ا�صتنتاجه يف 

القاهرة  اإىل  فيزنر  فرنك  اإر�صال  خب  وا�صنطن  اإذاعة  بعد  وذلك  »اإ�رسائيل« 

الت�رسيبات  الرئي�س مبارك. واأفادت  للرئي�س الأمريكي  للقاء  كموفد خا�س 

عن مهمة فرينز اأنه يحمل ر�صالة وا�صحة  وحا�صمة من اأوباما ملبارك تقول 

باقت�صاب: اإن زمن التغيري حل!

مل ي�صمد م�صمون هذه الر�صالة  طوياًل طي الكتمان. ففي ميونخ، بعد 

اأن  مبارك  على  يجب  راأيي  يف  علنًا:  فرينز  قال  مهمته،  انتهاء  من  �صاعات 

يبقى يف احلكم. وكانت هيالري كلينتون بني جمهور امل�صتعمني، و�صابت 

وجهها ده�صة جراء كالم فرينز وا�صتغربت اأن يقول كالمًا هو بالتمام عك�س 

الر�صالة التي اأبلغها ملبارك بل�صان البيت الأبي�س.

ف�صح كالم فرينز حقيقة اأن الإرباك داخل الإدارة الأمريكية جتاه م�رس ل 

يزال �صيد املوقف. وطغى ال�صوؤال امللح يف »اإ�رسائيل« وغريها: من هي اجلهة 

موقف  روحية  فيها  لي�س  ر�صالة  مبارك  ليبلغ  فرينز  اأر�صلت  الأمريكية  التي 

اأوباما الذي مت ت�رسيبه. وظهر بالتحليل، واإىل حد �صوف ي�صعب تاأكيده حتى 

تلقينه  واأ�رسف على  مبارك  لقاء  الذي جنرّد فرينز ملهمة  اأن  زمن غري ق�صري، 

بران�س  بيل  الأمريكية  اخلارجية  وزير  م�صاعد  بل  كلينتون،  لي�صت  الر�صالة، 

الذي يوجد  لفرينز عالقة وثيقة به منذ �صنوات طويلة. كان فرينز �صفرياً يف 

1- )باراك ربيد، هارت�س- 13/٢/٢011 (.
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القاهرة فيما كان بران�س �صفرياً يف الأردن، ولكنه كان مهتمًا مب�رس. وكتب 

امل�صاعدات القت�صادية وال�صيا�صية مل�رس 1٩٥٥- بعنوان:  يومًا مقاًل  عنها 

1٩81. ويعتقد بران�س اأن مبارك بخالف �صلفه اأنور ال�صادات، حذر جداً. 

وو�صفه باأنه »ي�صتخدم كنز كلمات التوقعات املنخف�صة«. 

قال له مبارك ذات مرة: »ل تتوقعوا مني يف اأمريكا العجائب، ل يوجد 

لدي اأي ع�صا �صحرية«. ولكن بران�س يف املقابل هو من اأن�صار اعتقاد �صائد 

يف وا�صنطن باأن يد اأمريكا هي الأخرى ق�صرية جداً يف التاأثري على اأو�صاع 

م�رس الداخلية والقت�صادية. مل يعتقد بران�س -  بخالف الكثريين من اأترابه 

اأن توؤثر امل�صاعدات القت�صادية الأمريكية ب�صكل  يف اخلارجية الأمريكية-، 

دراماتيكي على ال�صيا�صة امل�رسية. وكتب يقول:»اإن امل�صاعدات القت�صادية 

مل�رس مل يكن لها اإل تاأثري هام�صي على ال�صيا�صة التي اعتقد الرئي�س نا�رس باأنها 

فاإنه مل يبدل حذره القدمي جتاه  حيوية مل�صالح م�رس«. وكما اعتقد بالأم�س 

املتحدة على  الوليات  قدرة  اأن  بحزم  يرى  فبان�س  اأمريكا يف م�رس،  قدرة 

حتديد جدول الأعمال امل�رسي حمدودة.   

ولقد �صاد يف »اإ�رسائيل« وداخل اخلارجية امل�رسية، اعتقاد باأن بران�س نقل 

حذره هذا اإىل فرينز عندما التقاه ليلقنه ر�صالة اإدارة اأوباما اإىل مبارك.

لقائه  �صاد خالل  الفهم  اأن خلاًل يف  التنكر  اإىل  اأيقن لحقًا  بران�س  لكن 

بفرينز املخ�ص�س لتلقينه التعلميات. لقد فهم فرينز اأن حذر برن�س ال�صخ�صي، 

وهو الر�صالة، ولي�س »روحية ما يريد اأوباما اإي�صاله ملبارك عن اأن زمن التغيري 

حان«.

وا�صطرت الإدارة الأمريكية اإىل التنكر لت�رسيح فرينز يف ميونيخ، وطلب 

منه الكف عن التحدث. واأُبلغ التوجيه نف�صه لبان�س.

على اأن ق�صية مهمة فرينز القاهرية التي قادت اأوباما للوقوع يف التبا�س 

وا�صع يف جمال فهم موقفه من »حرية م�رس«، من قبل �رسائح اأمريكية ودولية 

وا�صعة، مل تبلغ تتمتها بوقائع ما حدث بني فرينز وبران�س. ففي ت�رسين الثاين 
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عام 1٩٥6، كان فرينز يف فيينا، و�صاهد باأم عينيه ثورتها وهي تنهار حتت 

فيينا  الذاكرة املريرة عن  اآنفا ذو  الرو�صية. وفرينز املذكور  الدبابات  جنازير 

هو والد فرنك فرينز الذي التقى مبارك، وهو اأي�صًا رجل ال�صي اآي اإي الذي 

الهنغاريني  �صجع  لكونه  ذنب،  بعقدة  الهنغارية  جتربته  بعد  حياته  ات�صمت 

دعم  ي�صتح�رس  اأن  ي�صتطع  مل  بهم،  ال�صوراع  التهبت  وعندما  الثورة،  على 

اأمريكا – اأيزنهاور حلمايتهم. فرينز الأب اأ�صيب حينها بانهيار نف�صي اأدخله 

امل�صت�صفى، وبعد ت�صع �صنوات من ذلك وجد منتحراً يف �صقته بر�صا�صة يف 

فرنك  اأي  ولده،  بندقية  كانت  انتحاره  يف  ا�صتعملها  التي  والبندقية  راأ�صه. 

املحا�رس  مبارك  للقاء  اأوباما  ير�صله  اأن  امل�صادفات  تريد  الذي  عينه  فرينز 

ا�صتح�رس  البن  فرينز  ولعل  غا�صب.  م�رسي  مليون  ت�صعني  نحو  بفعاليات 

جتربة والده التي تعلرّم منها اأمثولة حياته: ل تثقوا بوعود روؤ�صاء اأمريكا ول 

تو�صلوا ر�صائلهم اإىل البلدان التي تعمها الثورات.

حتى الآن مل يغلق ملف مهمة فرينز. وثمة ح�رسية ل تزال تعرتي املهتمني 

بال�صوؤال عما اإذا كان اأوباما مار�س اإزدواجية اأخالقية جتاه احلدث امل�رسي. 

يف  اأما  اأمريكا.  يف  ح�رساً  موجودون  ال�صوؤال  لهذا  اإجابة  عن  والباحثون 

»اإ�رسائيل« فاإن الهاج�س يدور حول معرفة كيف فكر البيت الأبي�س ب�صاأن 

حليفه مبارك. هل خطط ملقاي�صته برتتيب جديد يف م�رس؟ واإذا كان اجلواب 

ال�صرتاتيجي  حليفها  ب�صاأن  ت�صتنتج  اأن  »اإ�رسائيل«  على  يجب  فماذا  نعم، 

املتقلب وامل�صلحي حتى العظم؟

يجزم اأحد معارف فرينز يف »اإ�رسئيل« باأنه ل يقوم بالأعمال على �صبيل 

التجارة اخلا�صة. ولعل ما قاله هو يف واقع الأمر موقف بران�س، اأو اأوباما اأو 

كلينتون. بل لعل الأمر بكليته هو بالون اختبار لفح�س كيف ميكن اأن يرد 

مطالبة  من  بدًل   : لالدارة  الطفيفة  ال�صيا�صية  النعطافة  هذه  على  اجلمهور 

مبارك باأن يذهب الآن، تريد وا�صنطن منه اأن يذهب بعد اأن ي�صاعد يف حتقيق 

الإ�صالحات والنتقال اإىل نظام اآخر.

لكن �صموئيل روزفر ي�صتبعد احتمال اأن تكون مهمة فرينز بالون اختبار، 
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ولو كان الأمر كذلك فلماذا كانت ال�صدمة كبرية بعد كالمه يف ميونيخ؟. 

عادتهم  جري  على  يت�صو�صون،  الأمريكيني  اأن  هو  الأمثل،  التف�صري  لعل 

�صيا�صة  �صياغة  عند  قلياًل  اإنهم يت�صو�صون  الكبرية:  الأحداث  مواجهة  يف 

ح�س  على  هيمن  ال�صعور باحلرية  من  عميقًا  نوعًا  اأن  والوا�صح  متنا�صقة. 

التغيري يف م�رس،  يريدون  نعم   : ال�صعبة  اللحظات  تلك  لديهم يف  املفا�صلة 

وباملقابل هم غري مقتنعني بنبوءة نتنياهو عن ان ت�صفية النظام املطلق �صتجعل 

م�رس اإيران جديدة، وباملقابل ذهلوا – قلياًل- من م�صار التغيري ال�رسيع جداً، 

وبالتايل خافوا  من خطر الفو�صى.

يرى روزفر اأن اأوباما مل يكن يواجه اإحراجًا داخليًا ب�صاأن قراره امل�رسي. 

من  باملئة  و60  بهم،  الأزمة  هذه  تتعلق  ملاذا  يفهمون  ل  الأمريكيني  ثلث 

الأمريكيني املتابعني للحدث امل�رسي يعتقدون اأن �صيا�صة اأوباما املتذبذبة يف 

تظهري موقفها من م�رس كانت على ما يرام تقريبًا. 

ويح�صم األيك�س في�صتمان النقا�س بخ�صو�س حقيقة ما قاله فرينز ملبارك. 

اأو�صح  لقد  اأنها ح�صلت.  اإل  احلقيقة،  ما هي مرفو�صة هذه  بقدر  فيقول: 

امل�صالح  وجود  ل�صتمرار  �رسط  هو  احلكم  عن  ان�رسافه  اأن  لطيفة  بلغة  له 

اأوباما ملبارك  اأ�صل ر�صالة  اإذن مل يكن يف  ال�صرتاتيجية الأمريكية يف م�رس. 

كل  كانت  اأف�صل«.  »بقاوؤك  عبارة  ول  التغيري«  اأوان  »اآن  عبارة  فرينز  عب 

يبقى  هل  ق�صية  د  يحدرّ الذي  الفي�صل  هي  اأمريكا  م�صلحة  باأن  تفيد  الر�صالة 

)٢(
احلليف امل�رسي الكبري اأم يرحل!

٢- م�صار ق�صة مهمة فرينز يف القاهرة م�صتقاة من: األكي�س في�صتمان، »تلقينا متديداً«، 

يديعوت اأحرنوت، ٢-11-٢011- باراك ربيد، مقالت يف هاآرت�س، خالل �صباط 

.)٢011
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خامتة

وقائع نقا�س عام ٢011 الإ�رسائيلي،مل ينته اإىل نتائج حا�صمة، اأو حتى اإىل 

اأية اأجوبة �صافية على ما ميكن ت�صميته »باأ�صئلة القلق اأو الاليقني الإ�رسائيلي«. 

»اإ�رسائيل«  انك�صاف  اأظهر  اأنه  هو  النقا�س،  هذا  اإليه  خل�س  ما  اأبرز  ولعل 

اأن تطاردها خالل الع�رس  اأمام  عناوين اجليل اجلديد من التحديات املتوقع 

م بخيانات اأمريكية حللفائها  اجلديد من الالا�صتقرار يف ال�رسق الأو�صط املت�صرِّ

وباختالل غري م�صبوق للتوازنات وباعتمال داخلي يف الإقليم وتبقى جينات 

بناه املو�صوعية.

الأعوام  الإ�رسائيلي خالل  البحثي  الهتمام  اأجندات  متابعة  ومن خالل 

نت   الثالثة الأخرية )٢01٢ -٢013- ٢014(، يالحظ املراقب اأنها ت�صمرّ

موؤمتر  فخالل  الإ�رسائيلي.   ٢011 العام  نقا�س  اآثارها  التي  ذاتها  العناوين 

زت  تركرّ املثال )8 حزيران ٢014(،  �صبيل  الأخري على  ال�صنوي  هرت�صيليا 

لالإ�صكاليات  �صدى  هما  اأ�صا�صيني  �صوؤالني  على  فيه  امل�صاركني  اأبحاث 

اأمام  اآخر  ا�صرتاتيجي  خيار  هناك  هل  وهما:   ،٢011 نقا�س  طرحها  التي 

»اإ�رسائيل« �صوى الوليات املتحدة الأمريكية داخل احلرب الباردة اجلديدة؟؛ 

وواقع  متغري  عامل  »اإ�رسائيل« يف  اأمام  الرئي�صة  الأمنية  يات  التحدرّ هي  ما  ثمَّ 

مة عليهما يف موؤمتر هرت�صيليا  اإقليمي غري م�صتقر. ومن خالل الإجابات املقدرّ

وغريه، مل يتم تقدمي اإجابات اإ�صافية عن تلك التي حلظها نقا�س العام ٢011 

اأقله لأعوام مقبلة   �صيظل حما�رساً  الإ�رسائيلي  الكيان  اأن  يعني  ما  الإ�رسائيلي، 

باأ�صئلة الاليقني التي طرحت عليه عام ٢011.

م اأخطر وثيقة اإ�رسائيلية عن  .. مرة اأخرى نقا�س العام ٢011 الإ�رسائيلي قدرّ

قلق الغد واأ�صبابه �صمن عامل تغري فجاأة، وذلك من وجهة نظر اأبرز امل�صتغلني 

يف ال�صان العام ال�صيا�صي والأمني والجتماعي والثقايف الإ�رسائيلي.

لقد وثَّق هذا النقا�س م�صهد انهيار منظومات تفكري اإ�رسائيلية ظلرّت �صائدة 

لعقود طويلة خلت، حول العرب والآخر الإقليمي والغربي، ووثَّقت م�صار 

عب  »اإ�رسائيل«  قادت  مركبة،  واأمنية  و�صيا�صية  ثقافية  تراكمات  �صريورة 
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تثري  اأن  يكن ممكنًا  م�صتوى. ومل  على غري  ا�صتع�صاء  اإىل حلظة  تاريخ طويل 

دوائر التفكري الإ�رسائيلية هذا النوع من البواعث املو�صوعية عن واقع حال 

كيانهم، لو اأن نقا�صها عام ٢011 مل يكن ذا طابع »بيني« وموجهًا لإقناع 

الذات ولي�س الآخر.

واإذا كان من خال�صة ملجمل نقا�س العام ٢011 الإ�رسائيلي، فهي الإ�صارة 

اإىل اأن بداية جديدة ولدت يف »اإ�رسائيل«، ولكن لي�س معروفًا اإىل اأين ؟ وباأي 

ة  القورّ لـ»اإ�رسائيل«  تعيد  يقينية  فعاًل خيارات  تبقى  اإذا  ما  اجتاه؟؛ وا�صتدراكًا 

املتاآكلة والقدرات املت�صاءلة والتوقع الفاقد مللكات التوقرّع امل�صبق الإبداعي؟!

تعريف باأبرز الكتاب االإ�سرائيليني املعتمدة اآرائهم يف الكتاب:

ـ األيك�س في�صتمان كاتب اإ�رسائيلي وا�صع الإطالع كما يطلق عليه الو�صط 

الع�صكرية يف �صحيفة »يديعوت  ال�صوؤون  ال�صحفي الإ�رسائيلي، وهو حملرّل 

اأحرنوت«.

ـ  األوف بن رئي�س ق�صم املرا�صلني يف �صحيفة هاآرت�س.

ومعهد  وا�صنطن  معهد  يف  ع�صو  احتياط،  عميد  هرت�صوغ  ميخائيل  ـ 

ال�صحف  يف  دوري  ب�صكل  مقالت  يكتب  اليهودي،  ال�صعب  �صيا�صة 

الإ�رسائيلية وخا�صة يف هاآرت�س.

ر ال�صوؤون الع�صكرية يف �صحيفة هاآرت�س. ـ غي بخور حمررّ

ـ يو�صي بلني رئي�س حزب مريت�س �صابقًا.

ـ دوري �صباري �صينمائي اإ�رسائيلي .

ـ البوف�صور ديفيد ب�صيغ حما�رس يف جامعة بار اأيالن، وباحث يف امل�صتقبل، 

ورئي�س خمتب »واقع متخيل« يف جامعة بار اأيالن .

اليوم  وهو  رابني،  لإ�صحاق  القومي  الأمن  م�صت�صار  كان  اأ�صا،  حاييم  ـ 

م�صت�صار ا�صرتاتيجي حلمالت دعائية وحما�رس يف معهد الإدارة التابع ملراكز 

املخابرات.
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العالقات  معاريف، خبري يف  دائم يف �صحيفة  بردن�صتاين كاتب  اإيلي  ـ 

الإ�رسائيلية الأمريكية.

على  كتاباته  وتركز  اأحرنوت،  يديعوت  جريدة  من  م�صعاف  اأوري  ـ 

مقاربة مو�صوعة »ت�صكل الوعي الإ�رسائيلي واإ�صكالته«.

ـ  د. ديفيد بقاعي مهتم بدرا�صة ال�صخ�صية التاريخية العربية والإ�صالمية، 

وهو حما�رس مبادة العلوم ال�صيا�صية يف جامعة حيفا.

ـ جدعون ليفي من كبار كتاب جريدة هاآرت�س.

مهتم  هاآرت�س.  جريدة  يف  معروف  وكاتب  �صحايف  رونز  �صموئيل  ـ 

مبتابعة الو�صع الإيراين والتهديد النووي ال�صرتاتيجي لـ»اإ�رسائيل«.

ـ اآري �صبيط من اأبرز كترّاب �صحيفة هاآرت�س.

اأنه »من  اأحرنوت، يعرف نف�صه على  ـ يوعز هندل يكتب يف يديعوت 

�س لنظريات الفوارق احل�صارية بني  اأبناء اجليل الثالث بعد املحرقة«، متحمرّ

ال�صعوب. يوؤمن بنظرية اأن  ال�رساع هو على وجه دولة »اإ�رسائيل« ]هويتها 

القومية[.

ـ  ليئون فيزلرت كاتب يهودي مقيم يف الوليات املتحدة الأمريكية ويداوم 

على الكتابة  يف ال�صحف الإ�رسائيلية.

ال�صابق  الرئي�س  اأهارون زئيف فرك�س(،  الكامل  ـ زئيف فرك�س )ا�صمه 

جلهاز ال�صتخبارات الع�صكرية الإ�رسائيلية )اأمان(.

الد�صتوري يف  القانون  القانوين واأ�صتاذ  اراتو اخلبري  اأندرو  البوفي�صور  ـ 

اجلامعة  يف  ال�صيا�صية  النظرية  اأ�صتاذ  واأي�صًا  �صكول(  )نيو  نيويورك  جامعة 

نف�صها.

ـ اأفيعاد كالينبغ من اأبرز كترّاب يديعوت اأحرنوت.




