
 الملخص
 إسرائيل والربيع العربي

 
االحتجاجات السياسية التي مرت بيا  مناإلسرائيمي  موقفحول ال 3122منذ العام دار الحديث 
عمى  ياومدى انعكاس"، االنتفاضات العربية" أو "الربيع العربيـ "رفت بوالتي ع  ، المنطقة العربية

جيزة االستخبارات أمراكز البحوث و  لمعظم شكمت صدمةً . وىي احتجاجات األوضاع اإلسرائيمية
وقد فرضت أحداث الربيع  .في إسرائيل والمؤسسات السياسية والعسكرية عمى مستوى العالم وخاصةً 

العربي تحديات سياسية لمعظم القوى السياسية المحمية واإلقميمية والدولية، وأصبح مطموبًا من ىذه 
لحيا والعمل عمى التكيف مع نتائج ىذه لممحافظة عمى مصا متسارعةالجيات بمورة سياسات 

 األحداث.
لمناقشة وتحميل التفاعالت والتأثيرات المتبادلة بين الربيع يأتي الكتاب الذي بين أيدينا  ومن ىنا

سرائيل في كافة المجاالت االستراتيجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ؛ حيث يناقش العربي وا 
سرائيل، ثم يمقي الضوء عمى في فصمو األول مفيوم الربيع  العربي وموقفو من القضية الفمسطينية وا 

الموقف اإلسرائيمي من ذلك الربيع، لينتقل بعدىا لمناقشة تأثيره عمى الحياة السياسية في إسرائيل ومنو 
إلى موقف المؤسسة العسكرية، وفي الفصل الخامس يتناول الكتاب تأثيرات تمك الثورات عمى 

اعية واالقتصادية في إسرائيل، ويختم بقراءة واستشراف ألثر الربيع العربي عمى األوضاع االجتم
 عممية التسوية السياسية لمقضية الفمسطينية.

، بينما 3124وحتى نياية عام  3121ويحصر الكتاب بحثو زمنيًا بين انطالق الربيع في 
سرائيل دون تناول ال عوامل اإلقميمية والدولية، وييدف يحصر بحثو مكانيًا في منطقة الربيع العربي وا 

إلى الكشف عن موقف إسرائيل من قيام تمك الثورات وتأثيرىا عمى عممية التسوية في المنطقة، حيث 
يفترض بأن الربيع العربي قد أفسح المجال أمام إسرائيل لمتمادي في سياساتيا تجاه الفمسطينيين، 

الية في سعيو لمواجية األخطار المحتممة والتي يقوم وبأنو قد جعل من المجتمع اإلسرائيمي أكثر راديك
 اليمينيون بالترويج ليا.

ويحرص الكتاب عمى االلتزام بالمنيجية العممية في تناول القضية، كما حرص عمى مراجعة 
الدراسات السابقة التي تناولتيا أو تناولت بعض جزئياتيا، وبعكس أغمبيا فقد اىتم البحث بالتحميل 

 ناول ظواىرىا مع التزام المنيجية البحثية والحياد والشمول.العممي في ت



ويعرف الكتاب ابتداًء الربيع العربي بأنو حراٌك أكبر من االنتفاضات الشعبية وأقل من "الثورات" 
في ظل تذبذبيا تارًة واقتصارىا عمى بعض المطالب تارًة أخرى، ويمقي الكتاب الضوء عمى عدد من 

لتي تميزه عن غيره من أشكال الحراك الشعبي سعيًا لفيم أبعاده، ثم ينتقل خصائص ذلك "الربيع" ا
بعدىا لمبحث في أسبابو ودوافعو، التي جاء عمى رأسيا ما أسماه الكتاب بالجمود السياسي وغياب 
الديمقراطية التي دلل عمييا باإلشارة إلى جدوٍل يظير عدد سنوات حكم بعض الرؤساء والعوائل التي 

 نطقة حتى قيام الربيع العربي.قادت الم
ومن الدوافع لتمك الثورات أيضًا المشاكل االقتصادية واالجتماعية واالنفتاح عمى أجواء الحرية 
والتنمية في دول أخرى، وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة السياسة الخارجية وصد االعتداءات 

 ل.التي تعرضت ليا المنطقة وحمايتيا من التحجيم واالستغال
ويظير وجود أربعة أشكال أساسية لمحراك في إطار الربيع العربي، حيث المظاىرات السممية 
في الميادين والمجوء إلى السالح كما في ليبيا وسوريا، وثالثيا الثورات اإلصالحية التي تجبر األنظمة 

ا قبل الربيع عمى تقديم تنازالت كما في المغرب واألردن، وأخيرًا االضطرابات المستمرة منذ م
والمصحوبة بدرجة عالية من العنف واالنقسامات المجتمعية كما في العراق والسودان، والتي لم 

 تستطع تغيير األوضاع القائمة فييا.
سرائيل، والموقف  ىذا وينتقل الكتاب لمحديث عن موقف الربيع العربي من القضية الفمسطينية وا 

يالحظ الكتاب بأن الممف العربي اإلسرائيمي قد شيد حالًة  العربي أثناء الربيع من ذلك الممف، حيث
من اليدوء مقارنًة في الفترات السابقة، بينما زادت العزلة اإلسرائيمية عمى المستوى اإلقميمي والدولي، 
كما زاد ارتفاع سقف الحرية في بعض الدول لمشارع العربي من التعبير عن غضبو وتنديده بإسرائيل 

ن لم تكن تتصدر الحدث العربي إال أنيا لم وممارساتيا، حي ث يرى الكتاب بأن القضية الفمسطينية وا 
تكن غائبة، حيث أظيرت استطالعات لمرأي بأن الشارع العربي بأغمبية ساحقة ال يزال يرى بأن 
إسرائيل وأمريكا ىما األكثر تيديدًا لألمن القومي العربي وبأن فمسطين ىي قضية عربية، وقد كان 

 ًا اتيام الشارع العربي لمحكام بالتعاون مع إسرائيل في مطالباتيم بالرحيل.حاضر 
ن نجت من  وفي سياق الحديث عن نتائج الربيع العربي، يشير الكتاب إلى أن األنظمة العربية وا 

عقاب الشارع فإنيا ستضطر إلى النزول عند طمباتو أكثر من أي وقت مضى، إال أن التيديد 
لفشل في عممية التحول الديمقراطي وخطر االنتقال إلى مرحمة الدولة الفاشمة الحقيقي يكمن في ا

 باإلضافة إلى تنامي التطرف مع إحباط الشباب وانسداد آفاق التغيير.



وعمى المستوى اإلقميمي يالحظ الكتاب تراجعًا لمدول العربية والجامعة العربية قابمو  بروٌز لقوًى 
يران،  بينما سنحت الفرصة لدول عربية صغيرة ومستقرة لتصدر المشيد إقميمية أخرى كتركيا وا 

اإلقميمي نيابة عن العرب، األمر الذي خمق خماًل في بعض الممفات كالممف الفمسطيني خصوصًا 
مع تراجع دور كٍل من مصر والعراق وسوريا التي تعتبر ذات وزن أكبر وذات عالقة مباشرة 

المستوى الدولي فإن ذلك التراجع والضعف قد فتح شيية قوى  بالصراع العربي اإلسرائيمي. أما عمى
كبرى لتعزيز مصالحيا في المنطقة وربما إعادة رسم خريطة تقاسميا، بينما لم ي بِد األمريكيون رغبة 

 بالتدخل إلخراج المنطقة من تمك الحالة التي كان لألمريكيين دور في تدىورىا إلى حدٍّ بعيد.
اني بالحديث عن الفشل اإلسرائيمي والغربي في التنبؤ بقيام ثورات عربية استيل الكتاب فصمو الث

بالرغم من وجود عشرات مراكز الدراسات المختصة بدراسة المنطقة وتحميل أحداثيا واستشراف 
مستقبميا، وحتى بعد قيام الربيع العربي فإن عددًا منيا لم يتمكن من تقدير مآالت الحراك الشعبي 

 ٍل عديدة، أو وصفو وصفًا دقيقًا يمكنيا من التعامل معو عمى األقل.الذي بدأ في دو 
وبالرغم من ذلك، فإن ناقوس الخطر قد دق في تل أبيب مع توالي سقوط األنظمة بشكل 
دراماتيكي سريع وغير متوقع، حيث قرأ اإلسرائيميون ما جرى بأنو استرجاٌع لعنصر القدرة عمى 

من قبل الشارع العربي، من جية، ونفٌق مظمم قد تدخل فيو ممارسة الضغوط عمى صانع القرار 
المنطقة من فوضى قد تفسح المجال أمام مجموعات وأفراد لزعزعة أمن إسرائيل من جية أخرى، عدا 
عن الصعود المتوقع لقوى إسالمية سياسية قد تسعى لتغيير المعادلة بشكل كامٍل في المنطقة 

 بأسرىا.
يمية التي يمقي الكتاب الضوء عمييا؛ الخشية من خسارتيا ورقة ومن أبرز المخاوف اإلسرائ

"الديمقراطية الوحيدة" في الشرق األوسط التي لطالما استخدمتيا في خطابيا الموجو لمغرب، وانتقال 
 عدوى الثورة إلى المدن والبمدات العربية في إسرائيل عدا عن الضفة الغربية والقطاع.

ث عن موقف إسرائيل من تغير األنظمة الحاكمة في دول الربيع ينتقل الكتاب بعد ذلك لمحدي
مريحًا لتل أبيب، وخصوصًا نظام حسني مبارك في  -بحسب الكتاب -العربي التي كان وجودىا

مصر، حيث لم تستطع إسرائيل إخفاء قمقيا لدى صعود اإلخوان عقب الثورة وال ارتياحيا من 
 .3124يونيو  41االنقالب عميو الحقًا في 

أما موقف إسرائيل من الثورة السورية فقد شيد تباينًا، حيث دعا البعض إلى دعم الثورة السورية 
سعيًا لمحصول عمى جيران أفضل حسب وصف الكتاب، بينما فضل آخرون بقاء األسد كضماٍن 

ذج الستقرار المنطقة وخوفًا من قدوم األسوأ، وربما حرصًا عمى إفشال الربيع العربي عبر خمق نمو 



دموي لمحاوالت التغيير المنتيية بانييار الدولة وتفككيا، عدا عن حسابات أخرى لتل أبيب تبدو 
 طيران وأنقرة حاضرتين فييا بقوة.

ولم يغفل الكتاب اإلشارة إلى موقف إسرائيل من عمميات التغيير في بقية الدول العربية التي 
مى أسس أيديولوجية أو مذىبية أو عرقية، أو رأت فييا تل أبيب بالمجمل تتجو نحو استقطاب حاد ع

 نحو سيطرة لمعسكر وعودة لغياب الديمقراطية كما في مصر.
وفي الفصل الثالث يرصد الكتاب تأثير الربيع العربي عمى الحياة السياسية في إسرائيل، حيث 

تشرذم يرى الكتاب بأن الربيع العربي قد تسبب بحالة من القمق واإلرباك أدت إلى تعزيز ال
 واالستقطاب باإلضافة إلى التطرف بين القوى السياسية اإلسرائيمية.

، حيث يالحظ غياب السياسة الخارجية 3124ويقرأ الكتاب في نتائج االنتخابات اإلسرائيمية لعام 
عن برامج أغمب األحزاب اإلسرائيمية بالرغم من االضطرابات التي تعم المنطقة، وتفضيل الحديث في 

مج عن الوعود االقتصادية والرفاه االجتماعي، كما يالحظ تسبب التشرذم في صعوبة تشكيل ىذه البرا
حكومة متجانسة عقب االنتخابات، األمر الذي تسبب في عدم استقرار الحياة السياسية عمومًا في 

 إسرائيل.
لضوء عمى أما بالنسبة لممؤسسة العسكرية اإلسرائيمية والتي أفرد الكتاب فصمو الرابع لتسميط ا

موقفيا من الربيع العربي، فقد أبدت تخوفيا من قيام الدول العربية بإلغاء معاىدات السالم الموقعة 
معيا، أو المطالبة بتعديميا، كما أولت الثورة المصرية اىتمامًا كبيرًا وحرصت عمى التمييز بين 

كرية غير تقميدية في يد معادين الثورات في الدول العربية، وأبدت تخوفًا كبيرًا من سقوط تجييزات عس
لتل أبيب وخصوصًا في سوريا وليبيا، عدا عن احتمال استغالل حالة الفوضى واالنفالت األمني 
لتشكيل معسكرات وخطوط تيريب سالح كما في لبنان أو سيناء، وأخيرًا التخوف من تبدل خارطة 

 رائيل والميدد لوجودىا.المصالح وقواعد المعبة الدولية واإلقميمية بالشكل المضر بإس
ويعرج الكتاب عمى الخطوات العممية التي قام بيا الجيش اإلسرائيمي لمواجية األخطار المحتممة 
جراء الربيع العربي، حيث طالب بزيادة الميزانية المخصصة لو وتمديد فترات التجنيد االحتياطي 

العسكرية ووسائميا وتقنياتيا، إلى ومراجعة عدد من االستراتيجيات، كما سعى لتطوير االستخبارات 
عطاء أىمية أكبر لمعمل في الفضاء االفتراضي نظرًا إلى الدور  جانب استحداث وحدات جديدة وا 

 الذي لعبتو وسائل التواصل االجتماعي في تحريك الشارع العربي.
عن  ومن التأثيرات عمى الحياة السياسية وعمى المؤسسة العسكرية ينتقل الكتاب إلى الحديث

تأثيرات الربيع العربي عمى األوضاع االجتماعية واالقتصادية في إسرائيل، حيث تراجع اإلنفاق عمى 



ز التطرف الديني  الرفاه االجتماعي في مقابل تعزيز النفقات عمى المجال العسكري واألمني، وتعزَّ
لميجرة العكسية  والتوتر النفسي في المجتمع وعدم الشعور باالطمئنان، ىذا وسجمت أرقام كبيرة

األموال من إسرائيل، األمر الذي دفع عددًا من اإلسرائيميين إلى المطالبة بتطبيع  سوليروب رؤو 
وضع الكيان اإلسرائيمي في محيطو العربي، بينما انتقمت عدوى االحتجاجات إلى شوارع تل أبيب 

 الجتماعية.لممطالبة برفع مستوى المعيشة والتغمب عمى الطبقية والفقر والمشاكل ا
ويناقش فصل الكتاب األخير تأثير الربيع عمى عممية التسوية السياسية لمقضية الفمسطينية، ففي 
الفترات التي سبقت الربيع حرصت إسرائيل عمى تعزيز ىيمنتيا ورفض تقديم أي تنازالت وتعزيز 

 تطبيع عالقاتيا مع األنظمة العربية.
متيا المنطقة فرصًة إلسرائيل لتعزيز موقعيا عمى استراتيجيًا، شكمت حالة الفوضى التي دخ

خارطة الشرق األوسط، ومن ناحية أخرى تراجعت إمكانية قيام حرب تقميدية بين إسرائيل والعرب في 
المدى المنظور، كما تراجع دور إيران بتياوي نظام حميفيا في دمشق، وتورطت تركيا في دعم الربيع 

يا كما سيشغل الشارع العربي عن أي محاولة لمواجية المشروع العربي المتعثر األمر الذي سيشغم
 اإلسرائيمي.

وقد خم ص الكتاب إلى وجود ثالث اتجاىات أساسية في استقراء تأثير الربيع العربي عمى عممية 
التسوية: اتجاه متشائم، يرى في نجاح عممية التحول الديمقراطي أو صعود التيار اإلسالمي يرى 

عممية التسوية مع إسرائيل بما يحقق إلسرائيل مصالحيا، وآخر متفائل يرى بأن  فييما خطرًا عمى
القضية الفمسطينية ليست من أولويات تمك الثورات وبأن فرصًة حقيقيًة لتطبيع وجود إسرائيل في 
محيطيا قد تأتي مع تحول الدول العربية إلى دول ديمقراطية وسعييا لتنمية مجتمعاتيا وتعزيز 

عمى المجتمع الدولي، بينما دعا االتجاه الثالث إلى التزام الصمت والترقب لتجنب ارتكاب انفتاحيا 
 أخطاء بسبب قراءة خاطئة لمجريات األحداث والتي قد تجر إسرائيل إلى مواجية أخطار حقيقية.

 

 


