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? يأتي تخّوفھم فقط من ا?عتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بل 9ّن ھذا . كيف يرى ا�سرائيليون وقادتھم الربيع العربي
الربيع يخلق مزاجاً ثوريّاً جديداً لدى الفلسطينيين والشعوب العربية المجاورة الواثقة بقدراتھا يلغي شعور ا�سرائيليين 

 .وھذا المزاج يشّكل تھديداً بقدر السTح النووي ا�يراني، حتّى لو لم يكبس أحد على زرّ . بأنّھم في حصٍن يھودي آمن

  

ماذا يعني الربيع العربي �سرائيل؟ ھذا ھو السؤال الذي يجعل وزير الدفاع ا?سرائيلي شاؤول موفاز والمؤسسات 
 .ا?ستخبارية وا9منية تتعّرض لضغوطات ھائلة للرّد عليه بسرعة

 

إذ حّذر ايھود باراك وزير . نات المبكرة، إذا شّكلت التصريحات ا9خيرة للساسة ا?سرائيليين مؤشراً مفيداً، تبدو قاتمةالتكھّ 
، أطلقھا الربيع العربي، ستؤّدي حتماً إلى "تسونامي دبلوماسي"الدفاع ا?سرائيلي المتشّدد، أّن الفلسطينيين يركبون 

في حين أظھر بنيامين نتنياھو، . لسطينية، وإلى عزلة �سرائيل أكثر من أّي وقٍت مضىاعتراٍف دولّي متزايد بالدولة الف
حيث صدم حزب الليكود الذي ينتمي إليه في . رئيس الوزراء اليميني والمؤيد العنيد �سرائيل الكبرى، أولى العTمات تخبّط

وھي سياسة يتبعھا تقليدياً  -عن الفلسطينيين  يونيو حين أعلن تحّوله المفاجئ بقبوله ا?نفصال/أواخر يونيو حزيران
 ".محّددة"داخل حدود " أغلبية يھودية قويّة"لضمان  -اليسار الصھيوني 

 

في الوقت نفسه، خلص شمعون بيريز، وھو رئيس البTد ، ومؤّشر المزاج الوطني، إلى أن مستقبل إسرائيل كدولة يھودية 
نحن نركض . نحن على وشك ا?صطدام في الحائط: "مع الفلسطينيين، إذ قال في خطر وشيك، ما لم يكن ھناك اتفاق سTم

 ].1" [بأقصى سرعة نحو الحالة التي ستزول فيھا إسرائيل من الوجود كدولة يھودية

 

. القلق العام في إسرائيل ليس في غير محلّه كشف الربيع العربي تواطؤ الحكام العرب مع إسرائيل والو?يات المتحدة

وھي مزيج غريب من التيارات ا�سTمية - يع العربي يھّدد بإطTق موجٍة قوية من التيارات السياسية والشعبية فالرب
إذ كشفت براعم . كانت قد بقيت ممسوكة منذ فترة طويلة من قبل الديكتاتوريات العربية المدعومة من الغرب -والديمقراطية 

كيف إن الكثير من المستبّدين العرب، حتّى أولئك الذين يوصفون بأنّھم  الربيع العربي للمّرة ا9ولى بشكل صارخ تماماً 
 .معادون للغرب، قد تواطؤوا فاضحاً مع سياسات إسرائيل والو?يات المتحدة لترك الفلسطينيين مشتّتين ومجزئين وضعفاء

 

الذي " الحدودي"من قبل ?جئين فلسطينيين للسياج  -في مناسبتين منفصلتين  - ھكذا أبرزت عمليتا ا?قتحام ا9خيرتان 
أقامته إسرائيل �بقاء مرتفعات الجو?ن السورية خاضعة لسيطرتھا غير المشروعة أن مثل ھذا الحدث لم يكن وارداً قبل 

إذ لم يعد ا9سد يستطيع تحّمل تأجيج المزيد من المعارضة من . ضطرابات الراھنةاھتزاز نظام الرئيس بشار ا9سد نتيجة ا?
 .خTل تضييق الخناق على المظالم المشروعة لTجئين الذين يؤّكدون على حقّھم في العودة إلى وطنھم

 

طاغية الرئيس المصري مھما صبغوا بالتواطؤ سابقاً مع ال -وعلى نحو مماثل، فإن الحّكام المؤقّتين الجدد في القاھرة 
? يمكنھم تجاھل المطالب الشعبية لفتح الحدود مع قطاع غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار  -حسني مبارك 
مواصلة سياسات مبارك إذا كان  -ديمقراطي أو غير ذلك  -أو با9حرى، ليس من المرجح 9ّي نظام مصري قادم. ا�سرائيلي

 .لرئيس المخلوعيريد تجنّب نفس مصير ا

 

سواء كمقاول ثانوي 9من ا?حتTل ا�سرائيلي، أو كديكتاتورية عربية  - السلطة الفلسطينية أيضاً، تدرك أن دورھا الحالي 
وما عصيانھا مؤّخراً . ? يمكن ا?ستمرار به في ظّل المناخ السياسي الجديد -قيد ا�نشاء لصالح الو?يات المتحدة وأوروبا 

ممّولين الغربيين، وما جھودھا الرامية إلى التوحيد مع حماس، سوى إشارات إلى استقتال القيادة الفلسطينية 9سيادھا ال
 .اليائسة من أجل البقاء
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من قبل إسرائيل والسلطة  -لھذه ا9سباب، يستشعر الفلسطينيون العاديون، وللمّرة ا9ولى، أن السTسل التي تكبّلھم 
ولم تعد الحدود كما الجدران ونقاط التفتيش وحظر التجول الذين . قد بدأت تتراخى -بية المجاورة الفلسطينية وا9نظمة العر

بھذا المعنى، فإن محاولة القيادة . تفرضھم إسرائيل، عقبات منيعة أمام التحّرر الوطني كما كانت كلّھا تبدو ذات يوم
سبتمبر القادم معرضة فعليّاً لخطر أن /ا9مم المتحدة في أيلولالفلسطينية �عادة صياغة مستقبلھا من خTل إعTن الدولة في 

 .يحّل محلھا المزاج الثوري الجديد

 

ا9ول ھو إنّه يلھب طموحات الفلسطينيين العاديين، . من وجھة نظر إسرائيل، يشّكل الربيع العربي تھديداً على مستويين
ھذه ھي اwلية التي . امتھم كشعٍب، بعد عقوٍد من الحرمان وا�ذ?لليس فقط �نھاء ا?حتTل بل أساساً ?ستعادة حقوقھم وكر

المستوى الثاني ھو أنّه ھناك وعي لدى النخب إ?سرائيلية بأّن التكلفة . سيكون من الصعب أن تتوقّف، ناھيك عن إحباطھا
سيتّم الشعور  -ة عن وضع اسرائيل وھي العبارة المشھورة التي أطلقھا باراك ذات مرّ  -" فيTّ في الغابة"الحقيقية لبقائھم 

فقد ولّدت اتفاقات السTم مع مصر وا9ردن، والحرب الباردة مع سوريا، ھدوءاً . بھا في المستقبل أكثر من أي وقت مضى
اصطناعياً في السنوات ا?خيرة، أفسح المجال للجيش ا�سرائيلي كي يرّكز طاقاته على عدّوه حزب هللا اللبناني و?حتواء 

 .مقاومة فلسطينية في ا9راضي المحتلة أي

 

وكما . ولكن، لن يتمّكن جنرا?ت إسرائيل بعد اليوم من ا?عتماد على مستقبل يشنّون فيه الحروب التي يختارونھا ھم
إذ أّن جبھة . في حربھم مع حزب هللا، سوف لن يكونوا قادرين على نقل المعركة إلى أرض العدو 2006اكتشفوا في العام 

 .معّرضة بالفعل بشكل خطير للصواريخ والقذائف -" عقب أخيلھا "وھي  -ائيل الداخلية إسر

 

ستغيّر جذرياً ميزان القوى  -إذا تّم صنعھا  - وفوق ذلك كلّه، فإّن القنبلة النووية ا�يرانية التي تخشاھا كثيراً تل أبيب 
ق ا9وسط، وواحدة من القوى التي على واشنطن أن إذ ستصبح طھران ?عباً رئيسياً في الشر. ا?ستراتيجي ا�قليمي

، "بلطجي الحي"وما لم تعيد اسرائيل النظر في استراتيجية . تستوعبھا بليونة لم تستخدمھا حتّى اwن سوى مع إسرائيل
البلد الصغير فعديده يبقى محدوداً من حيث عدد سكان ھذا  -فT بّد لھا أن تبدأ با?ستثمار بشكٍل أكبر من السابق في جيشھا 

الذي سيكون عليه أن يقاتل على عّدة جبھات، ليكون مجّھزاً على حدٍّ السواء لحروب تقليدية ولنوٍع جديد من المعارك  -
ھذا لن يأتي رخيصاً، في وقٍت تعاني فيه الو?يات المتحدة أكثر من أّي وقٍت مضى من . يتقنھا كلٌّ من حزب هللا وحماس

 .المتاحةنقص في الموارد المالية 

 

ھكذا تحاول إسرائيل استعادة . بالطبع، لن تقف إسرائيل والو?يات المتحدة مكتوفتي ا9يدي في مواجھة ھذه التطّورات
في حين يدفع خطر سقوط النظام السوري، ومعه ترجيح إعادة إحياء حركة . تحالفاتھا ا�قليمية الھاّمة، خاّصة مع تركيا

. فكTھما بحاجة إلى بعضھم البعض للتحّصن بوجه الربيع العربي. عودة إلى أحضان إسرائيلالتمّرد الكردية، أنقرة الى ال

، "المحّررة"?ستعادة نفوذھا مع ا9نظمة الحديثة  -وھو المال  -على نحو مماثل، تشھر الو?يات المتحدة أقوى سTح لديھا 
ھذه ا9نظمة وضمان احتواء القوى الديمقراطية وسوف تستخدم المساعدات الموّجھة بعناية ?ستيعاب . وبخاّصة مصر

 .مليار دو?ر 2وبالفعل، أعلنت واشنطن أّن القاھرة ستتلقى مساعدات جديدة بقيمة . الوليدة أو تجاوزھا

 

الوف بن، المعلّق في صحيفة ھآرتس ا?سرائيلية، يشير إلى أنّه، في خضم فوضى الربيع العربي، تستطيع إسرائيل أن تقّدم 
على ضوء ذلك، قد ترى واشنطن في إسرائيل حليفاً إقليمياً ? غنى عنه، كما ]. 2[واحة استقرار ... اwن على أنھا نفسھا

وعليه، سوف يكون للو?يات المتحدة مصلحة ملّحة لتقوية اسرائيل وتعزيز صمودھا في . فعلت ذلك خTل الحرب الباردة
. سرائيل قادرة على المدى القصير على احتواء القوى التي تعمل ضّدھابالتأكيد، قد تكون إ. وجه ضغوط الداخل والخارج

لكن زخم . فبعض ا9نظمة العربية في مرحلة ما بعد الثورة قد تتحّول لفترة ما أكثر قمعاً، وأخرى قد تشتريھا واشنطن
حكام بالسلطة قد أصبح ھشاً، وأن إذ أدرك الرأي العام العربي أن إمساك ال. التغيير قد بدأ، وبالتالي ? يمكن وقفه بسھولة

 .راعي ھؤ?ء الحكام، أي الو?يات المتحدة، منھك

 

 الربيع العربي مثل السTح النووي ا�يراني

 

في لحظة من الصراحة النادرة، اعترف الزعماء ا�سرائيليون حتّى قبل الربيع العربي، أن التھديد الحقيقي لبقاء الدولة 
ي ھزيمة عسكرية، بل في التآكل التدريجي الديموغرافي، نتيجة إثارة الخوف من ھزيمة من ھذا اليھودية يكمن ليس أقلّه ف
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واعتبر منطقھم ا9ساسي أّن الدولة اليھودية تتطلب أغلبية يھوديّة، ? يمكن أن تكون مستدامة ما لم ينظر إلى . القبيل
 .اسرائيل على أنّھا مTذ آمن موثوق بھا

 

 2006ففي أواخر عام . طية في المنطقة، كان قلق إسرائيل الرئيس ھو القنبلة النووية ا�يرانيةوحتّى الصحوة الديمقرا

" التھديد الوجودي"أوضح الجنرال افرايم سنيه، الذي كان لفترة طويلة نائب وزير الدفاع، رأي المؤسسة العسكرية في 

يفّضل معظم ا�سرائيليين عدم العيش ھنا؛ وسيفضل معظم س: "فإذا ما طّورت طھران سTحاً نووياً، قال. الذي تشّكله إيران
أخشى أن ... اليھود عدم المجيء إلى ھنا مع عائTتھم؛ وا�سرائيليون الذين يستطيعون العيش في الخارج سيفعلون ذلك

جب علينا منع لھذا السبب، ي. أحمدي نجاد من قتل الحلم الصھيوني دون أن يكبس على زرّ ) الرئيس ا�يراني محمود(يتمّكن 
 ].3" [ھذا النظام من الحصول على قدراٍت نووية مھما كان الثمن

 

فھو يذّكر ا�سرائيليين أن الدولة . مثل السTح النووي ا�يراني، يقضي الربيع العربي على أسطورة إسرائيل أنّھا مTذ آمن
د ا9صليين من حقوقھم ولمنح امتيازات كحصٍن عرقّي مزروع في منطقة الشرق ا9وسط لتجريد سّكان البT -اليھودية 

و? تستطيع إسرائيل البقاء طالما أنھا ترفض . ? يمكن أبداً أن تكون مقبولة كذلك من قبل جيرانھا -لسكان المستوطنات 
والربيع العربي يدفع تلك الحقيقة القاسية بقّوة إلى صدارة الوعي العام لدى . قبول اندماجھا في شرق أوسط جديد

 .رائيليينا�س

 

أي نخب اليھود ا?شكناز الذين أداروا البTد تقليدياً لصالحھم  -وا�سرائيليون ا9قّل قدرة على التكيّف مع ھذا الواقع الجديد 
. فلطالما تتحّول رحTت الدراسة إلى الو?يات المتحدة إلى إقامة دائمة في الخارج: أطفالھم يفّرون بالفعل. يقودون الھجرة -

بعد  2006رئيس الوزراء السابق إيھود اولمرت، على سبيل المثال، نفسه يتعّرض لھجوٍم ?ذع في انتخابات عام  وقد وجد
وعلى الرغم من تحفّظ إسرائيل عن الكشف عن معد?ت الھجرة . أن تّم نشر أن عدداً من أو?ده الخمسة يعيشون في الخارج

ألفاً من ا�سرائيليين  750ا تحتسب تقديرات وزارة ا?ستيعاب أن ھناك ھكذ. إلى الخارج، فلقد بات معروفاً أنّھا مرتفعة
 .يعيشون في الخارج، والبعض اwخر وضع ھذا الرقم أقرب إلى مليون نسمة

 

با�ضافة إلى ذلك، تظھر ا9رقام الرسمية إن عدد سكان إسرائيل من اليھود، الذي يقّدر بنحو ستة مTيين، عندھم رغبة 
: أو كما ?حظ المعلّق ا�سرائيلي المخضرم جدعون ليفي في أعقاب الربيع العربي. نھمة لTستحواذ على جواٍز سفر ثاني

ويتضح أن ھناك المزيد والمزيد من ا�سرائيليين الذين . تأمين ضد يوٍم ممطرإن جواز السفر ا9جنبي قد أصبح بوليصة "
وقد أصدرت الو?يات المتحدة نصف مليون جواز سفر ]. 4" [يفّكرون في أن ذلك اليوم قد يأتي في نھاية المطاف

أوروبا بقيادة ألمانيا، مئات  وأصدرت. �سرائيليين في السنوات ا9خيرة، مع تعليق البت بطلبات ربع مليون جواٍز سفٍر آخر
وأظھر استطTع للرأي، أجري قبل الربيع العربي، أن ثلث ا�سرائيليين قد تقّدموا للحصول على . آ?ف أخرى من الجوازات

 .جواز سفٍر ثان أو كانوا يخطّطون لذلك

 

" يھوديتھا"قدرتھا على تحصين  يفھم نتنياھو وغيره من السياسيين أن ما ھو على المحك ليس بقاء إسرائيل الماّدي، بل

وھذا ھو جزء من ا9سباب التي دفعته للمطالبة بأن يعترف . في مواجھة القوى ا�قليمية لھذه الصحوة الديمقراطية
، مدركاً تماماً أن أّي فلسطيني ? يمكنه أن يقبل مثل ھذا الشرط، إ? إذا كان مستعداً "كدولٍة يھودية"الفلسطينيون بإسرائيل 

 .وع الكاملللخض

 

لقد كانت إسرائيل تعيش على الوقت الضائع، والمال المستعار؛ وكان جيشھا واحتTلھا الطويل يتلقيان على حد سواء دعماً 
 .وقد برھم الربيع العربي أنّه لحظة الحساب �سرائيل. كبيراً من قبل الغرب

 =============  

، باللغة العربية )Disappearing Palestine" (تفي فلسطينوتخ"تّم نشر كتابه ا�خير، . صحافي مقّره في الناصرة، إسرائيل* 
 .من قبل دار سطور في القاھرة
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