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املركز العربي لألبحاذ و دراسة السياسات

ثقييم حالة

حهشع هزه الذساظت اإلاىاكف ؤلاظشائُلُت مً الثىسة اإلاطشٍت ،التي نبر نجها اللادة العُاظُىن
والهعىشٍىن وخبراء الشاون الهشبُت وألاوادًمُت ومشاهض البدث في بظشائُل .وجلف ؤمام مفاحإة بظشائُل
مً اهذالم الثىسة اإلاطشٍت ،وجخابو دوافو دنم بظشائُل الظخمشاس خىم مباسن ختى اللخكت ألاخيرة ،وؤظباب
ً
ً
اجخارها مىكفا مهادًا مً الثىسة اإلاطشٍت .هما حعدششف جإزيراث هزه الثىسة في بظشائُل هما نبر نجها
ؤلاظشائُلُىن ،في الىىاحي العُاظُت والهعىشٍت والاكخطادًت والاظرراجُيُت.
ؤولذ بظشائُل ـ مىز وشىئها وختى الُىم ـ اهخماما هبيرا بمطش وبذوسها بالغ ألاهمُت في مهادلت الطشام
الهشبي  -ؤلاظشائُلي  ،ظىاء في مشخلت الخشب بين الذولخين ؤو بهذ جىكُو اجفاكُت العالم بُجهما .وَهىد هزا
الاهخمام لهاملين ؤظاظُين؛ ؤولهما :كىة مطش الزاجُت بىضفها دولت هبيرة ومخماظىت ،وفحها ؾاكاث وامىت
ونىامل كىة جيهلها اللىة الهشبُت اللادسة نلى الطمىد ؤمام بظشائُل والخطذي لها .وزاهحهما :دوس مطش
الهشبي وؤلاكلُمي الزي مىجها مً جبىء الهمل الهشبي اإلاشررن فررة ؾىٍلت.
ً
لم جىه اجفاكُت وامب دًفُذ ـ مً اإلاىكىس ؤلاظشائُلي ـ الطشام بين مطش وبظشائُل ،لىجها مىدخه شىال
ً
حذًذا؛ فبهذ جىكُههما اإلاهاهذة اظخمش الطشام نلى حملت واظهت مً اللػاًا ،وفي ملذمتها الطشام نلى
اإلاياهت والذوس والىفىر وكذسة الخإزير في جؿىس ألاخذار باإلاىؿلت .واظدىذث بظشائُل في بداسة هزا الطشام بلى
نىامل كىتها ،وؤهمها:
 – 1جفىكها الهعىشي نلى مطش وبلُت الذوٌ الهشبُت في ألاظلخت الخللُذًت.
 - 2اخخياسها العالح الىىوي في اإلاىؿلت.
 – 3وغهها الاكخطادي اإلاخلذم الزي ًلررب فُه مهذٌ دخل الفشد العىىي ـ مىز هدى نلذًً ـ مً
مهذٌ دخل هكيره في ؤوسوبا.
 – 4امخالهها بسادة ظُاظُت مىخذة في كػاًا ألامً اللىمي ،وحعاهم اإلااظعت ألامىُت في بلىستها وفي
خشذ اإلايخمو ؤلاظشائُلي خلف ؤهذافها ،وفي قل الهملُت الذًملشاؾُت ؤلاظشائُلُت اللائمت نلى معلماث
و"ملذظاث" ؤًذًىلىحُت وظُاظُت وؤمىُت.
 -5جمخهها بهالكاث ساكُت للغاًت مو الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،جدطل بظشائُل بمىحبها نلى دنم
ؤمشٍيي مهم وخُىي في اإلاياالث الاكخطادًت والهعىشٍت والعُاظُت؛ بهذف اظخمشاس جفىق بظشائُل نلى
حمُو الذوٌ الهشبُت.
ً
واظدىادا بلى نىامل كىتها هزه ،ظهذ بظشائُل في الهلىد ألاخيرة بلى الخللُل مً مياهت مطش ،وتهمِش
دوسيها الهشبي وؤلاكلُمي ،وجللُظ جإزيرها اإلاعخلل في جؿىس ألاخذار في اإلاىؿلت ،وفشع ألاحىذة
ؤلاظشائُلُت نلحها في ما ًخظ كػاًا الطشام ألاظاظُت في اإلاىؿلت ،وفي ملذمتها اللػُت الفلعؿُيُت،
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ً
وحهلها ملاوال للعُاظت ؤلاظشائُلُت جياه هزه اللػُت وكػاًا ؤخشي ،جدذ ؤغؿُت "الىظاؾت" وميافدت
"ؤلاسهاب" والخطذي "للخؿشف ؤلاظالمي".
وظانذ بظشائُل في جدلُم الىثير مً هزه العُاظاث ،وحىد خىم في مطش كائم نلى الفعاد
والاظدبذاد ،هغيره مً ؤهكمت الخىم في الذوٌ الهشبُت .فال عجب ـ والخاٌ ههزه ـ ؤن هاضبذ بظشائُل مىز
اللخكت ألاولى الهذاء للثىسة اإلاطشٍت والثىساث الهشبُت ألاخشي ،وجمعىذ بثباث في دنمها الظخلشاس هكم
الاظدبذاد والفعاد.
الصالة لسالمة مبارك!
لهل اإلالاٌ الزي وششه الصخفي ؤلاظشائُلي ؤلىف بً ـ كبل هطف نام مً وشىب الثىسة اإلاطشٍت ـ وان
ً
ألاهثر كشبا بلى وضف ؾبُهت مىكف بظشائُل مً مطش ونالكاتها مهها خالٌ فررة خىم مباسن .خُث ابخذؤ
ً
ؤلىف بً ملاله ،الزي حاء جدذ نىىان "ضالة لعالمت مباسن" ،بلىله :بن الشخظ ألاهثر كشبا مً سئِغ
الخيىمت ؤلاظشائُلُت مً بين حمُو سئظاء الهالم هى سئِغ مطش "مباسن" .زم اظدىذ ؤلىف بً بلى مطذس
بظشائُلي سفُو ؤهذ ؤن الهالكت بين مباسن وهخيُاهى "وزُلت ؤهثر بىثير مما جبذو نلُه" ،فلذ ؤضبدذ مطش
بفػل مباسن خلُفا اظرراجُيُا إلظشائُل بذٌ بًشان ،ومضودها ألاظاس ي بالؿاكت ،هما بن مطش مىدتها
الخىئت الاظرراجُيُت ،وغمىذ لها الاظخلشاس ألامني ،وبفػل العالم بين مطش وبظشائُل جللظ نبء
ُ
ميزاهُت ألامً ؤلاظشائُلي ،وخفؼ نذد الجِش ،وضمذ هزا العالم ؤمام امخداهاث الخشوب والاهخفاغاث
في الجبهاث ؤلاظشائُلُت ألاخشي ،واإلاعاوٌ نً هزا وله هى مباسن ،الزي خىم بالده ؤؾىٌ فررة مىز مدمذ
ُ
نلي؛ وهدُيت ليل رلً فةهه "لى ُمىذ كادة بظشائُل اخخُاس ؤمىُت واخذة ،واهىا ظُؿلبىن بؾالت خُاة مباسن
بلى ألابذ"(.)1
لىً ؤمىُاث ؤلاظشائُلُين وضلىاتهم لم حشفو في بؾالت خىم مباسن ،ونىذما بذؤث اإلاكاهشاث الشهبُت
واصداد صخ مها ًىما بهذ آخش ،ضذمذ بظشائُل وؤضابتها الذهشت مما ًدذر .وان الىغو ملللا وخشحا بلى
ؤكص ى خذ ..وهى كلم نلى مطير ؤهم خلُف بكلُمي في الهلىد الثالزت ألاخيرة ،وؾاإلاا جمىذ ـ بيل ضذق ـ ؤن
ًكل خاهما إلاطش بلى ألابذ ،وخشج مً اإلاىكف الهلني الزي نلى بظشائُل اجخاره مً الثىسة الشهبُت؛ فةرا
ً
نبرث نلىا نً مىكفها الذانم إلاباسن واإلاهاسع إلاؿالب الثىسة ،فلذ ًطب رلً الضٍذ نلى هاس الثىسة
1ـ ألوف بن" ،صالة لسالمت مبارك" ،هآرتس 62 ،مايو .6212
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/Printarticle.jhtml?itemNo=1170543
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ً
اإلالتهبت .وهدُيت لخعاظُت الىغو ،ؤضذس مىخب سئِغ الخيىمت ؤلاظشائُلُت جىححها بلى حمُو الىصساء
والىاؾلين باظم الخيىمت ؤلاظشائُلُت ًؿالبهم بهذم الخؿشق بلى ما ًدذر بمطش في وظائل ؤلانالم ،وفي
الىكذ هفعه ؤنلً مىخب ول مً سئِغ الخيىمت ووصٍش الخاسحُت ؤنهما ًخابهان نً هثب ألاخذار في
مطش ،وؤن وصاسة الخاسحُت حهلذ احخماناث ول نذة ظاناث لبدث جؿىساث الىغو في مطش وجلذًشها(.)2
وبصاء اظخمشاس اإلاكاهشاث الشهبُت في مطش ،نلذ سئِغ الخيىمت ؤلاظشائُلُت بيُامين هخيُاهى في ً 29ىاًش
ً
 2111احخمانا مؿىال مو كادة ؤحهضة ألامً ومعدشاسٍه لشاون ألامً ،خىٌ ألاوغام في مطش وبمياهُت
خذور زىسة فحها وجإزير رلً في بظشائُل .وفي ؤنلاب هزا الاحخمام ضشح معاوٌ بظشائُلي سفُو اإلاعخىي
بإن ما ًدذر في مطش ًدعم بهذم الىغىح ،ولم ًلذس ؤخذ بشيل صخُذ الخؿىساث في مطش ،وؤن
"الجمُو ًشٍذ ؤن ٌهخلذ بإن الخؿىاث التي اجخزها مباسن ظخادي بلى وكف ؤنماٌ الشغب" .وؤغاف
اإلاعاوٌ هفعه :برا اظخمشث "ؤنماٌ الشغب" ،وكادث بلى اظخلالت مباسن في نهاًت ألامش ،فةن ول شبىت
الهالكاث بين بظشائُل ومطش ظِخم بدثها( .)3وهدُيت لخعاظُت الىغو ،ؤضذس وصٍش الخاسحُت ؤلاظشائُلُت
حهلُماث ضاسمت للمعاولين في وصاسجه بهذم العماح للصخفُين بالذخىٌ بلى وصاسة الخاسحُت ونذم
الخذًث مو الصخفُين خىٌ مطش؛ ألن "اإلاىغىم خعاط للغاًت ،وول جطشٍذ ًمىىه ؤن ٌعبب ؤري".
وهزلً بادسث وصاسة الخاسحُت ؤلاظشائُلُت وهللذ نائالث الذبلىماظُين ؤلاظشائُلُين مً مطش بلى جل ؤبِب
بؿائشة خاضت هدُيت لخؿىسة الىغو وخعاظِخه(.)4
إسرائيل ثنفرد في الدفاع عن مبارك
لم جفاحإ بظشائُل مً اهذالم الثىسة اإلاطشٍت ومً صخمها فلـ ،بل امخذ رلً بلى مىاكف كادة ؤمشٍيا
وؤوسوبا الػاغؿت نلى مباسن مً ؤحل بحشاء بضالخاث ،ونذم اظخهماٌ اللىة في كمو اإلاخكاهشًٍ .وفي
ً
الىكذ الزي خاولذ فُه خيىمت بظشائُل ـ في بذاًت الثىسة ـ نذم الخؿشق نلىا إلاا ًدذر في مطش ،فةنها
وشؿذ دبلىماظُا للذفام نً مباسن لذي الذوٌ الىبري ،هما خاولذ الخإزير في مىاكف هزه الذوٌ.
2ـ براك رفيد" ،نتنياىو أمر الوزراء :ال تتحدثوا بموضوع مصر" ،ىآرتس 38 ،يناير .3122

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1212204

 3ـ ايمي بردنشتاين" ،قمق في القدس :عدم الوضوح يسود في موضوع مصر" ،معاريف 39 ،يناير .3122
http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channel=1&channel_news&ts=14042008
120049
 4ـ المصدر نفسو.
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فبهذ بذء الثىسة اإلاطشٍت بهذة ؤًام ؤسظلذ وصاسة الخاسحُت ؤلاظشائُلُت حهلُماث ظشٍت بلى ظفشاء
بظشائُل في ؤهثر مً نشش دوٌ مهمت ،مثل الىالًاث اإلاخدذة وسوظُا والطين وهىذا ونذد مً الذوٌ
ً
ألاوسوبُت راث ألاهمُت ،وؤمشتهم باالجطاٌ فىسا بالعلؿاث الهلُا في هزه الذوٌ ،والؿلب مً كادتها وكف
اهخلاد الشئِغ اإلاطشي مباسن ،والخإهُذ للادة هزه الذوٌ نلى ؤن الاظخلشاس في مطش ظُازش بذوسه في
ميمل الاظخلشاس في حمُو ؤسحاء الششق ألاوظـ( .)5ورهشث صخُفت هأسحغ ؤهه ٌعىد امخهاع في بظشائُل
مً مىكف ول مً الىالًاث اإلاخدذة والاجداد ألاوسوبي مً "ألاخذار" في مطش .ورهش معاوٌ بظشائُلي
سفُو اإلاعخىي ؤن ألامشٍىُين وألاوسوبُين ًىيشون وساء الشؤي الهام وال ًفىشون في مطالخهم الخلُلُت.
وؤغاف :ختى وبن واهذ هىان اهخلاداث إلاباسن فُيبيي الىكىف مهه و"مىذ ألاضذكاء شهىسا بإنهم لِعىا
وخذهم .ففي ألاسدن والعهىدًت ًشون سد فهل الغشب ،وهُف ًررن الجمُو مباسن ،وظخيىن لزلً هخائج
وخُمت"(.)6
اهفشدث بظشائُل نً بلُت دوٌ الهالم باظخمشاسها في دنم مباسن وهكامه والذفام نىه والخدزًش مً
مخاؾش بظلاؾه ،نلى الشغم مً حهاقم اإلاكاهشاث واصدًاد صخمها ًىما بهذ آخش .واظخهملذ بظشائُل زىائُت
ؤلاظالم العُاس ي الشادًيالي ،في ملابل اظخلشاس هكام الخىم اإلاعدبذ "اإلاهخذٌ" في ظُاظخه جياه بظشائُل
والغشب ..فلذ خزس سئِغ الخيىمت ؤلاظشائُلُت هخيُاهى ،في خؿاب باللذط ؤمام احخمام ؤضذكاء بظشائُل
مً البرإلااهُين ألاوسوبُين ،مً بمياهُت ؤن حعخىلي "كىي بظالمُت مخؿشفت" نلى الخىم في مطش ،برا ما
ظلـ خىم مباسن ،وؤن حعير مطش نىذئز خلف الىمىرج ؤلاًشاوي .وادعى هخيُاهى ،بهذ ؤن ؤظهب في
جىغُذ مخاؾش الثىسة نلى الاظخلشاس في مطش واإلاىؿلت" ،بإن بظشائُل هي الذولت الىخُذة في الششق
ألاوظـ التي لها كُم ومطالر مخمازلت مو جلً اإلاىحىدة في ؤوسوبا"(.)7

 5ـ براك رفيد" ،إسرائيل في رسالة إلى العالم :توقفوا عن انتقاد مبارك" ،ىآرتس 42 ،يناير .3122
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1212546
 2ـ المصدر نفسو.
 7ـ ييونتان ليس" ،نتنياىو :قد تسير مصر وراء إيران" ،ىآرتس 7 ،فبراير .3122

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1213820
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الفشل في ثوقع الثورة
جفاحإث بظشائُل مً خذور الثىسة في مطش وهياخها في بظلاؽ الشئِغ اإلاطشي خعني مباسن ،فلذ
انخلذ ؤلاظشائُلُىن ؤن هكام مباسن معخلش ،وؤن مباسن ظُىسر الخىم البىه حماٌ ؤو لهمش ظلُمان ،غير
ؤن اإلافاحإة شملذ حمُو مً ًخابو الىغهين اإلاطشي والهشبي؛ مً ؤحهضة مخابشاث ومشاهض ؤبدار وخبراء
الشاون الهشبُت وؤظاجزة الجامهاث والصخفُين والعاظت واللادة الهعىشٍين .وحاءث هزه اإلافاحإة سغم
الػىء ألاخمش الزي ؤشهلخه الثىسة الخىوعُت ،وسغم بسهاضاث اإلاكاهشاث اإلاىادًت بالذًملشاؾُت واصدًاد
خشهت الاخخياج غذ الخىسٍث وجيازش ؤلاغشاباث الهمالُت في مطش .هما لم جىً مفاحإة بظشائُل مً اهذالم
الثىسة فلـ ،لىجها حاءث مً الشيل الزي حشي به بظلاؽ مباسن ؤًػا ،فػال نً سد فهل ؤمشٍيا وؤوسوبا
نىذ جخلحهما نً مباسن.
للذ جمعً ول مً حهاص اإلاخابشاث الهعىشٍت (ؤمان) وحهاص اإلاىظاد ،ختى اهذالم الثىسة ،بالخلُُم الزي
ؤهذ "ؤن هكام الخىم في مطش معخلش" ،وؤهه "ال ًىحذ نلُه خؿش آوي"( .)8ولم جفشل بظشائُل في جىكو
خذور الثىسة فلـ ،وبهما فشلذ ـ ؤًػا ـ في كشاءة الىاكو وجفعيره نىذما بذؤث الثىسة؛ فلذ ؤهذ سئِغ
حهاص اإلاخابشاث الهعىشٍت (ؤمان) الجنراٌ ؤفُف وىخافي ،بهذ مشوس نذة ؤًام نلى بذء اإلاكاهشاث
الجماهيرًت ،ؤهه "ال جىحذ خشُت نلى اظخلشاس الخىم في مطش"( .)9وفشل ؤًػا سئِغ حهاص اإلاخابشاث
الهعىشٍت ألاظبم ؤهشون صئُف فشهش في كشاءة الىاكو؛ بر ؤهذ في ملابلت له مو سادًى بظشائُل ؤن فشص
هياح الجِش اإلاطشي في كمو اإلاخكاهشًٍ اإلاطشٍين ،وفي اظخهادة الىكام والهذوء ،ووغو خذ للمكاهشاث،
مشجفهت للغاًت .واظدىىش فشهش في اإلالابلت هفعها مىاكف الىالًاث اإلاخدذة وؤوسوبا مً الثىسة ،وكاٌ :بهه ال
ًفهم هزه اإلاىاكف وال ًفهم دنمها "لذملشؾت" مطش(.)11

 8ـ ألوف بن" ،مصر واسرائيل :فجأة ثورة" ،ىآرتس 29 ،فبراير .3122
http://www.haaretz.co.il
 9ـ عاموس ىارئيل" ،أعمال شغب في مصر :كابوس قادة أجيزة المخابرات" ،ىآرتس 41 ،يناير .3122
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1212218
 10ـ "الجنرال فركش :من السابق ألوانو الحديث عن ثورة في مصر" ،موقع راديو إسرائيل 41 ،يناير .3122

http://www.iba.org.il.bet/%3Fentity%
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وشبه الصخفي ؤلاظشائُلي ؤلىف بً فشل بظشائُل ـ خاضت حهاص اإلاخابشاث الهعىشٍت (ؤمان) ـ في جىكو
خذور الثىسة اإلاطشٍت ،بالفشل في جىكو خذور خشب ؤهخىبش نام  .1973ونضا ؤلىف بً ؤظباب هزا
الفشل بلى الهىامل الخالُت:
ً
ؤوالـ واهذ الفىشة العائذة في ؤحهضة اإلاخابشاث ؤلاظشائُلُت واإلااظعاث ألاوادًمُت ومشاهض ألابدار ولذي
خبراء الشاون الهشبُت نلى اخخالف اجياهاتهم ،ؤن في مطش هكاما كىٍا ومهاسغت غهُفت جخػو لشكابت
ضاسمت.
ً
زاهُاـ هثفذ ؤحهضة ألامً ؤلاظشائُلُت وشاؾها ـ مىز جىكُو اجفاكُت العالم مو مطش ـ خىٌ ما ًيشي في
العاخاث الفلعؿُيُت والعىسٍت واللبىاهُت وؤلاًشاهُت ،وخفػذ مً مخابهتها الهمُلت إلاا ًيشي في مطش.
زالثاـ ؤظهمذ الهالكاث الىؾُذة واإلاباششة التي وشإث بين كُاداث ألاحهضة ألامىُت في البلذًً ،وهزلً
الهالكاث اإلاباششة والىدًت بين اللُاداث العُاظُت ،في جبني وحهت هكش جشي ؤن ألاوغام في مطش
معخلشة(.)11
"الديمقراطية ليسد للعرب"
هىان مىكفان مخإضالن في بظشائُل ،وفي زلافتها العُاظُت جياه الهشب ،وهما :الهذاء للىخذة الهشبُت،
ً
والهذاء للذًملشاؾُت في الذوٌ الهشبُت .وَهىد هزا الهذاء ؤظاظا بلى ؤظباب ظُاظُت؛ فلادة الطهُىهُت
وبظشائُل انخلذوا ـ وما صالىا ـ ؤن الذًملشاؾُت والىخذة الهشبُت حهضصان مً كىة الهشب ،وجفخدان اإلاياٌ
ً
واظها ـ في اإلاذي اإلاخىظـ والبهُذ ـ إلالاومت بظشائُل وسبما هضٍمتها.
للذ نالج رلً دافُذ بً غىسٍىن ،ماظغ بظشائُل وواغو هكشٍت ؤمجها ،خُث هخب في ًىمُاجه بخاسٍخ
ً
ً 29ىاًش  1949ـ نلب اؾالنه نلى بشهامج خضب نشبي قهش في ؤواخش ألاسبهُىاث ـ آلاحي" :ؤخيرا قهش الهشب
الزًً ًشون الىغو بشيل واضر" .وؤغاف :بن هزا الخضب ًىادي بالىخذة الهشبُت ،و"ًشي ؤن الشهب هى
مطذس العلؿت ،وٍامً بدم الجمُو في اإلاعاواة في الخلىق والىاحباث" ،وٍىادي بدشٍت الفشد في الهِش
بىشامت ،وبالخشٍت مً الاظخهماس .زم نبر بً غىسٍىن نً خشِخه مً ؤن ٌعير الهشب في الؿشٍم التي ًىادي
بها هزا الخضب ،فىخب" :هزه هي الؿشٍم للهشب ،وؾُلت الىكذ وؤها ؤخش ى ؤن ًلىم كائذ نشبي لُلىد
 11ـ ألوف بن" ،فجأة ثورة . "...
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الهشب في هزه الؿشٍم .بنهم ًخياهلىن اإلاهىكاث الذاخلُت والخاسحُت والضمً اإلاؿلىب لىخذة الهشبً .ا
وٍلىا وٍا وٍلىا برا لم وهشف اظخغالٌ هزا الضمً لىىبر وهخدطً وهدخل مياهت في الهالم.)12("...
مىز ؤن اهذلهذ الثىسة اإلاطشٍت في ًىاًش  2111هُمىذ الخشُت نلى الغالبُت الهكمى مً اإلاعاولين
ؤلاظشائُلُين مً ؤن جلىد هزه الثىسة بلى بكامت هكام دًملشاؾي في مطش ،وشاسههم الشهىس راجه اإلادللىن
ووظائل ؤلانالم والخبراء في الشاون الهشبُت وغيرهم مً الزًً جؿشكىا بلى الثىسة اإلاطشٍت .ونبر هاالء نً
الخشُت مً "خؿش" الذًملشاؾُت في مطش بإشياٌ جىىنذ بين الطشاخت وؤلاخفاء.
ً
وكذ بلغ الهذاء ؤلاظشائُلي للُام هكام دًملشاؾي في مطش والخشُت مىه خذا ؤزاس الصخفي والياجب
ؤلاظشائُلي نىفش شُلر ،الزي نالج هزه اإلاعإلت في ملاٌ له جدذ نىىان "الذًملشاؾُت لِعذ للهشب"،
خُث اظتهل ملاله بالخإهُذ نلى ؤهه "ال ًىحذ بظشائُلي ناكل ال ًخش ى مً هخائج ألاخذار في مطش"،
خاضت ؤن اجفاكُت العالم بين بظشائُل ومطش مهمت للغاًت ،وؤي بخالٌ بها ًازش في حمُو هىاحي الخُاة في
بظشائُل .وؤغاف نىفش شُلر" :هىان ش يء واخذ ؤظمهه مً الىاؾلين باظم بظشائُل ومً حضء هبير في
ً
الجمهىس ؤلاظشائُلي وهى :الذًملشاؾُت لِعذ للهشب .فمثال ظمهىا ؤمغ "حنراٌ" ًلىٌ رلً بىغىح :بن
الذًملشاؾُت لِعذ للهشب ،وبنهم غير حذًشًٍ بها ،وبن ما جدخاج بلُه بظشائُل هى ؤهكمت خىم نشبُت
ً ً
معخلشة وغير دًملشاؾُت .وبيلماث بعُؿت :هدً هشٍذ خياما نشبا معدبذًً ٌهخمذون نلى الغشب".
زم خلل نىفش شُلر هزه الشئٍت ؤلاظشائُلُت التي جىادي بإهكمت خىم نشبُت دهخاجىسٍت ،واظخخلظ ؤن
ُ
وساءها دافهين :ؤولهما ،الخشُت مً ؤن جىضل الذًملشاؾُت ؤلاظالم العُاس ي بلى ظذة الخىم .وزاهحهما،
مطذسه الاظخهالء ؤلاظشائُلي ..فاالظخهالء "باث خاحت وغشوسة هفعُت لىا بإن ًيىن الهشب مخخلفين
وقالمُين ،وغير حذًشًٍ بيُل خلىق بوعاهُت ؤظاظُت" .فهم ـ وفم الشئٍت ؤلاظشائُلُت ـ مخخلفىن مئاث
العىين نً الغشب ونً بظشائُل؛ بعبب زلافتهم وجلالُذهم وؾابههم الجماعي غير اللابل للخغُير .لزلً
مً ألافػل لهم وللهالم ؤن جدىمهم ؤهكمت دهخاجىسٍت حعدىذ في خىمها بلى اللىة الهعىشٍت ،وجىسر
الخىم بلى ألابىاء .فالخشٍت لِعذ حُذة لهم؛ ألن ؾابههم الكالمي ًخفيش بلى الخاسج في مىحاث مً الهىف
غذ مدُؿهم في خاٌ هُلهم الخشٍت ،وول مً ًفىش خالف رلً ـ "خاضت الغشب اإلاخيلغ والشحل العارج في
البِذ ألابُؼ ـ فةهه ببعاؾت ال ًفهم الخُاة ،ؤو ال ٌهِش هىا مثلىا".

 16ـ دافيد بن غوريون ،يوميات حرب( ،يومان ممحماه) ،الطبعة الثالثة( ،تل أبيب :و ازرة الدفاع ،)2983 ،ص.965
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وؤهذ نىفش شُلر ؤن هزه الشئٍت ؤلاظشائُلُت ظائذة بين ؤلاظشائُلُين بغؼ الىكش نً جطيُفاث ٌعاس
وٍمين؛ فالِعاس ؤلاظشائُلي ـ الزي حهىد حزوسه بلى ؤولئً الزًً هاحشوا بلى البالد مً ؤحل جإظِغ "فُال في
الغابت" ،وخملىا ملىلت "وؾً بال شهب لشهب بال وؾً" ،وٍمخاص باظخهالئه هزا ـ لِغ ؤكل مً الُمين.
وفي خخام ملاله ميز نىفش شُلر مىكفه نً الشؤي العائذ بين الىخب والهامت في بظشائُل بخطىص
معإلت الذًملشاؾُت في الذوٌ الهشبُت بلىله" :ؤها ال ؤنشف مارا ظُيىن في مطش ...ؤها ؤنشف برا واهذ
ً
الذًملشاؾُت حُذة لىا ،فهي حُذة ؤًػا للهشب"(.)13
ثأرير الثورة املصرية في إسرائيل
ؤولذ اإلااظعت ألامىُت واللادة ؤلاظشائُلُىن والباخثىن وؤظاجزة الجامهاث والصخفُىن وخبراء الشاون
ً
ً
الهشبُت اهخماما هبيرا بخإزيراث الثىسة اإلاطشٍت في بظشائُل ،وشمل رلً مياالث واظهتً ،إحي في ملذمتها:
معخلبل اجفاكُت العالم بين مطش وبظشائُل ،وؾبُهت الهالكاث الثىائُت اإلاعخلبلُت ،واوهياظاث الثىسة
اإلاطشٍت نلى وغو بظشائُل الهعىشي ،ونلى ميزان اللىي في اإلاىؿلت ،وجشهُبت الجِش ؤلاظشائُلي وحجمه،
ووغو بظشائُل الاكخطادي والعُاس ي ،ومياهت بظشائُل ودوسها في اإلاىؿلت ،واللػُت الفلعؿُيُت بملفاتها
اإلاخخلفت.
ومً ؤحل حغؿُت هزه اإلاىاغُو ،ظىلىم بهشع مىاكف هخبت واظهت مً ؤلاظشائُلُين ،وجدلُل هخاباتهم
وخؿاباتهم خىٌ جإزيراث الثىسة اإلاطشٍت في بظشائُل واإلاىؿلت.
في ألاظبىم ألاوٌ للثىسة اإلاطشٍت ،خلل نامىط هاسئُل جإزيراث هزه الثىسة في بظشائُل برا هجخذ في
ؤلاؾاخت بمباسن ،فزهش ؤهه برا ؤظلؿذ الثىسة مباسن فعُيىن لزلً جإزيراث ؤمىُت هبيرة نلى اإلاعخىٍين
اللشٍب والبهُذ؛ فهلى اإلاذي اللشٍب ظِخػشس الخيعُم ألامني الخفي الجاسي بين مطش وبظشائُل ،وٍدذر
اهفشاج في نالكاث مطش مو خيىمت خماط في كؿام غضة ،وٍلىد بلى اإلاعاط بمياهت اللىة مخهذدة
الجيعُاث في ظِىاء ،ومىو العفً الخشبُت ؤلاظشائُلُت مً اإلاشوس في كىاة العىَغ ،خاضت جلً التي
اظخهملذ في الهامين ألاخيرًً في ميافدت تهشٍب العالح مً العىدان بلى كؿام غضة .ؤما نلى اإلاذي
 13ـ عوفر شيمح" ،الديمقراطية ليست لمعرب" ،معاريف 2 ،فبراير .3122
http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channelName=channel_news&ts=14042

008120049
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البهُذ ،فإشاس نامىط هاسئُل بلى ؤهه برا حاء هكام خىم سادًيالي فعُيمذ العالم بين بظشائُل ومطش
ً
ً
ً
جيمُذا خلُلُا ،وبرا خذر هزا ألامش ،فةهه ٌعخذعي بنادة جىكُم الجِش ؤلاظشائُلي ميذدا ليي ًخياوب
مو الىغو الجذًذ .فمىز نلذًً وهُف والجِش ؤلاظشائُلي ال ٌشمل في خؿؿه بمياهُت خذور خؿش مً
مطش؛ فالعالم ؤمىً بظشائُل مً جللُظ حجم الجِش ؤلاظشائُلي وجخفُؼ حُل الخذمت في حِش
الاخخُاؽ ،وجىحُه اإلاىاسد واإلايزاهُاث بلى ؤهذاف اكخطادًت واحخمانُت .نالوة نلى رلً ،جشهضث الخذسٍباث
والخماسًٍ والخؿـ الهعىشٍت في الهلذًً ألاخيرًً خىٌ اإلاىاحهت مو الفلعؿُيُين وخضب هللا وظىسٍا،
ولم ٌعدبهذ الجِش ؤلاظشائُلي ـ خلُلت ـ ظِىاسٍى اإلاىاحهت الهعىشٍت مو مطش(.)14
ونالج الجنراٌ نامىط ًذلين ـ بهذ ؤظابُو كلُلت مً اهتهاء فررة سئاظت حهاص اإلاخابشاث الهعىشٍت (ؤمان)
في مداغشة له في ماجمش هشحعلُا ـ الىغو في مطش وجإزيره في بظشائُل فلاٌ" :برا صخذ الخىكهاث العىداء
وجدللذ" ،وظلـ هكام مباسن ،فةن رلً ًلىد بلى "الخذًث نً ميزاهُت مخخلفت لألمً ،وبىاء كىاث
ً
ً
الجِش بشيل آخش جماما" .فةرا نادث مطش وؤضبدذ نذوا ،فعُادي رلً بلى صٍادة هبيرة في نذد الفشق
وألالىٍت في الج ِش ؤلاظشائُلي .وؤشاس نامىط ًذلين بلى ؤن رلً لً ًدذر بعشنت ألن حغُير الىكام
ً
ٌعخغشق وكخا ،وول هكام حذًذ في خاحت بلى وكذ بغافي مً ؤحل بىاء هفعه .وفي هزه ألازىاء بىظو
ً
بظشائُل بىاء كىة الجِش ؤلاظشائُلي وفلا للىغو الجذًذ ،وهزا ٌعخغشق ظىىاث(.)15
هما نالج ؤظخار الهلىم العُاظُت في حامهت اللذط ًدضكُل دسوس ،اإلاخخظ بالشاون الاظرراجُيُت،
ُ
جإزيراث الثىسة اإلاطشٍت والثىساث الهشبُت ألاخشي في بظشائُل ،وسؤي ؤنها جذخل اإلاىؿلت بلى مشخلت حذًذة،
ونلى بظشائُل ؤن حعخهذ لها .واهخلذ الفشل اإلاخابشاحي ؤلاظشائُلي في كشاءة الىغو في مطش والذوٌ الهشبُت
ألاخشي و جلىٍمه.
وؤشاس بلى ؤن الذساظت اإلاهملت للميخمو اإلاطشي ،والخغُيراث التي جيشي في داخله ،تهض فشغُاث هثيرة
واهذ ظائذة في بظشائُل ،خاضت لذي ؤحهضة ألامً خىٌ بمياهُت خذور زىسة في مطش .وؤغاف :بن مً
ً
شإن الذساظاث اإلاهملت ؤن تهض ؤًػا فشغُاث مإلىفت خىٌ جإزير الذوٌ الهكمى؛ فهي ال حعخؿُو مىو
ً
ً
هذوء .لزلً حهمل الذوٌ الهكمى في هزه
خذور زىسة ،وختى برا جذخلذ نعىشٍا فلً ًيلب جذخلها
 14ـ عاموس ىارئيل" ،أعمال شغب. "...
 15ـ بوعز فايمر" ،يدلين :قد يتغير الجيش كمية بسبب مصر" ،واي نت 9 ،فبراير .3122
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L4026362,00.html
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الخاالث نلى جىُُف هفعها مو الىاكو الجذًذ ،بذٌ ؤن جشظم الىاكو وجداوٌ فشغه ،بما في رلً الخخلي
نً ؤضذكاء مثل مباسن .وهزا دسط مهم ،وفم ًدضكُل دسوس ،ونلى بظشائُل ؤن جخهل به؛ ألن اظخمشاس
ً
جإًُذ الىالًاث اإلاخدذة إلظشائُل لِغ مػمىها في اإلاذي البهُذ.
وٍشي ًدضكُل دسوس ؤن الثىساث في مطش وغيرها مً البلذان الهشبُت حهضص مً مياهت بظشائُل الجُى –
اظرراجُيُت ،بانخباسها دولت معخلشة ودًملشاؾُت وكىٍت في مىؿلت جخهشع لذوامت ونذم اظخلشاس ،وجدخل
ؤهمُت ناإلاُت .وٍىص ي بإن نلى بظشائُل اظدثماس هزا الىغو لخهضص مً مياهتها الذولُت ،وفي الىكذ هفعه
ال بذ مً الُلين بإن الطشام الهشبي – ؤلاظشائُلي لِغ هى الهامل ألاظاط في نذم الاظخلشاس في اإلاىؿلت.
وؤشاس ًدضكُل دسوس بلى ؤن "ألاخذار" في مطش جثبذ اصدًاد كىة "الشاسم" ،وكذ ًلىد هزا بلى وضىٌ
فئاث حذًذة بلى ظذة الخىم جىاضب بظشائُل الهذاء؛ لزا ًيبيي نلى بظشائُل ؤن حعخهذ للىغو الجذًذ،
وؤن جخىحه بلى حُل الشباب في الذوٌ الهشبُت مً خالٌ الشبياث الاحخمانُت ووظائل الاجطاٌ ألاخشي،
ً
وجشوج لفىشة ؤنها جشغب في العالم ،وفي جؿىٍش اإلاىؿلت احخمانُا واكخطادًا .هما دنا بلى حهضٍض كذسة الشدم
ً
ً
ؤلاظشائُلي ليي ًيىن واضخا للهشب ؤن خشبا غذ بظشائُل جادي بلى دماس اإلابادسًٍ لها ،باإلغافت بلى جؿىٍش
ؤدواث اللمو ؤلاظشائُلُت التي ًمىجها بنهاء مكاهشاث واخخياحاث حماهيرًت واظهت ،بر كذ ًلجإ
ً
الفلعؿُيُىن في اإلاىاؾم الفلعؿُيُت اإلادخلت بلى ؤظلىب الىػاٌ الجماهيري العلمي ،الزي ٌهخمذ ؤظاظا
نلى اإلاكاهشاث الشهبُت الىاظهت ،غذ الاخخالٌ ؤلاظشائُلي .وفي ول ألاخىاٌ ،سؤي دسوس ؤهه ًيبيي مالءمت
ظُاظت ألامً ؤلاظشائُلي للىاكو الجذًذ ،وؤهه ًيب نذم اظخثىاء بمياهُت خذور خشب ،بُذ ؤهه لم ًدذد
الذولت ؤو الجهت التي كذ جدذر الخشب مهها.
واظخخلظ دسوس مً كشاءجه نمم الخغُيراث في اإلاىؿلت حشاء الثىساث الهشبُت ،وؤهه ًيبيي نذم الثلت في
اظخلشاس اجفاكاث العالم اللائمت بين بظشائُل والهذًذ مً الذوٌ الهشبُت في مدُـ ًمُل بلى الثىسة ؤو
"الذوامت" هما ًؿلم دسوس نلحها .ومً ؤحل جللُظ بمياهُت اظدثماس الؿاكاث اليامىت في هزه "الذوامت"
واظدثماسها غذ بظشائُل ،سؤي دسوس ؤهه ًيبيي نلذ سصمت مً اجفاكاث ظالم بين بظشائُل والذوٌ الهشبُت،
والخىضل "بلى حعىٍت ششق ؤوظؿُت شاملت ،جخػمً كُام دولت فلعؿُيُت واوسخاباث بظشائُلُت وحعىٍت
كػُت الالحئين وبنؿاء مياهت مالئمت للمعلمين في ألاكص ى وجؿبُو الهالكاث بين بظشائُل ومهكم الذوٌ
الهشبُت وؤلاظالمُت"(.)16
16

ـ يحزقيل درور" ،في مواجية الدوامة" ،ىآرتس 5 ،فبراير .3122

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1213335
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احعم اإلاىكف ؤلاظشائُلي مً الثىسة اإلاطشٍت بالخىجش والهذاء ،وحىذ في هثير مً ألاخُان بلى اإلابالغاث
ونذم الاجضان؛ بر بن الثىسة اإلاطشٍت ـ بدذ راتها ومً زم هياخها في بظلاؽ خلُف بظشائُل مباسن ـ خشُت
ؤن ٌغير الىكام الجذًذ ؾبُهت الهالكاث بين مطش وبظشائُل ،وسافم هزه الخشُت جطشٍداث وهخاباث
ً
إلاعاولين ومدللين بظشائُلُين بالغذ هثيرا في ما كذ ًلذم نلُه الىكام الجذًذ في مطش ،مثل :بلغاء
اجفاكُت العالم ،وؾشد اللىة مخهذدة الجيعُاث ،وبغالق كىاة العىَغ وخلُج الهلبت ؤمام اإلاالخت
ؤلاظشائُلُت ،واصداد الخىجش ؤلاظشائُلي خذة هدُيت وكف مطش جضوٍذ بظشائُل بالغاص نذة ؤظابُو ،بهذ ؤن
حهشع ؤهبىب الغاص في ظِىاء بلى جفيير.
في هزه ألاحىاء وشش ًدسخاق غاٌ ،الباخث في "مشهض دًان لذساظاث الششق ألاوظـ" الخابو لجامهت جل
ً
ؤبِب ،ملاال خلل فُه واكو الاكخطاد اإلاطشي ،وجىضل بلى ؤن الخفاف نلى اظخلشاس نالكاث مطش مو
بظشائُل "ؤمش خُىي باليعبت بلى الاظخلشاس الاكخطادي في مطش ،وبلى اظخلشاس الىكام الجذًذ الزي ظُيشإ
ً
ً
هىان بغؼ الىكش نً ؾبُهخه؛ فالهالكاث اإلاعخلشة مو بظشائُل جازش جإزيرا مباششا وغير مباشش في
كؿاناث ؤظاظُت في الاكخطاد اإلاطشي ،وفي اإلاطالر البالغت ألاهمُت اإلاخطلت بالهالكاث الاكخطادًت
الخاسحُت اإلاطشٍت"( .)17وهزه اللؿاناث هي :كؿام الؿاكت ومشخلاجه اإلاخخلفت ،كؿام العُاخت وكىاة
العىَغ ،اإلاعانذاث ألامشٍىُت والذولُت ،الدجم الىبير لالظدثماساث ألاحىبُت والضٍادة الىبيرة في جدىٍالث
ألامىاٌ ألاحىبُت بلى اإلاطاسف اإلاطشٍت.
ورهش ًدسخاق غاٌ ؤن كؿام الؿاكت وفشونه اإلاخخلفت ومشخلاجه ٌشمل :الىفـ والغاص لالظتهالن
والخطذًش ،وجطيُو وجىشٍش الىفـ ،وجضوٍذ العىق اإلاطشي باإلاىاد البرروهُماوٍت ،وبهخاج الىهشباء ،وٍىاصي
حجم اإلاعاهمت الشاملت لهزا اللؿام في ميزان اإلاذفىناث اإلاطشي  25ملُاس دوالس .وجيبو خعاظُت هزا
اللؿام في الهالكت مو بظشائُل ،وفم ما رهشه ًدسخاق غاٌ ،مً وىن الجضء ألاهبر مً اظخخشاج الىفـ
والغاص ًيشي في خلىٌ كشٍبت مً بظشائُل؛ ومً زم فإي صنضنت للىغو ألامني في مىاحهت بظشائُل كذ ًػش
مباششة بهزا اللؿام .وما ًػانف خعاظُت الىغو ألامني هى ؤن غالبُت هزه الخلىٌ بدشٍت ،مما ًيهلها
 17ـ يتسحاق غال" ،المصمحة المصرية تتطمب استقرار العالقات مع إسرائيل" ،تسومت ىامزرح ىاتيخون ،المجمد ،2العدد،4
 6مارس  .3122موقع موشي ديان لدراسات الشرق األوسط وألفريقيا.

http://www.tau.ac.il/dayancentre/framepub.htm
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نشغت للهجىم في خالت نذم وحىد اظخلشاس ؤمني .نالوة نلى رلً ،فهىان نششاث الششواث الذولُت التي
حهمل في هزه الخلىٌ ،باإلغافت بلى  511ششهت خذماث دولُت ،وول هزه الششواث ال ًمىجها الهمل في
مىاؾم نشغت للخؿش ألامني.
وؤشاس ًدسخاق غاٌ بلى ؤن كىاة العىَغ والعُاخت في مطش ظخيىن مىشىفت لألري في خاٌ صنضنت
الاظخلشاس بين مطش وبظشائُل .وهزان كؿانان مهمان في الاكخطاد اإلاطشي ،فلذ بلغذ مذاخُل كىاة
ً
العىَغ في ألانىام ألاخيرة خمعت ملُاساث دوالس ظىىٍا نبر سظىم نبىس اللىاة ،وؤهثر مً ملُاس دوالس ؤخشي
ملابل خذماث مشفلت .ؤما كؿام العُاخت ،فلذ هجخذ مطش في سفو نذد العُاح الزًً ًضوسونها بلى 14
ملُىن ظائذ في ظىت  ،2111مجهم  3مالًين ظائذ ًلطذون ظِىاء في الهام الىاخذ ،فػانفذ بزلً ؤسبو
مشاث مذاخُل العُاخت خالٌ نلذ واخذ.
وٍشي ًدسخاق غاٌ ؤن مذاخُل مطش مً الدجم الىبير لالظدثماساث ألاحىبُت والضٍادة الىبيرة في
جدىٍالث ألامىاٌ ألاحىبُت بلى اإلاطاسف اإلاطشٍت ،واإلاعانذاث ألامشٍىُت والذولُت ،جبلغ ما وعبخه - %35
 %41مً ميمىم الطادساث اإلاطشٍت ،وحعاوي دخل مطش مً كىاة العىَغ والعُاخت مها .وهىه بلى ؤن
خعاظُت الاكخطاد اإلاطشي بصاء الهالكاث مو بظشائُل ال حهىد بلى الهالكاث الاكخطادًت بين الذولخين،
وبهما بلى جإزير جذهىس هزه الهالكاث وجىجش الىغو ألامني ،بشيل مباشش وغير مباشش ،في الهالكاث
الاكخطادًت اإلاطشٍت مو الىالًاث اإلاخدذة وؤؾشاف ؤخشي .فذجم الهالكاث الاكخطادًت بين مطش وبظشائُل
ً ً
ً
لِغ هبيرا ،بل زاهىٍا حذا باليعبت بلى جياسة مطش الخاسحُت(.)18
"الهزة ألارضية" والعملية السياسية
ً
ً
هكم مههذ دساظاث ألامً اللىمي ـ في  13ماسط  2111ـ ًىما دساظُا خىٌ ؤزش الثىساث الهشبُت ـ خاضت
الثىسة اإلاطشٍت ـ في اإلاعيرة العُاظُت ،وشاسن فُه هخبت مً اللادة العُاظُين وألامىُين وؤظاجزة
ً
الجامهاث والباخثين اإلاخخطين في اللػاًا الهشبُت ،وؾشح هاالء جدلُالث وؤفياسا ومىاكف مثيرة لالهخمام
خىٌ جإزير الثىساث الهشبُت في الهملُت العُاظُت وبظشائُل واإلاىؿلت .وٍخطر مً مذاخالث اإلاشاسهين

 18ـ المصدر نفسو.
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بدساههم ؤن الثىسة اإلاطشٍت ،والثىساث الهشبُت ألاخشي ،ؤدخلذ اإلاىؿلت وبظشائُل في مشخلت حذًذة جػو
جدذًاث حذًت وخلُلُت ؤمام بظشائُل .وظىهشع بةًياص ؤهم ما حاء في هزه اإلاداغشاث(.)19
جسيبي ليفني :انخبرث حعُبي لُفني ،سئِعت خضب وادًما وسئِعت اإلاهاسغت في بظشائُل ،ؤن اإلاىؿلت
حشهذ نملُت جاسٍخُت مهمت ،وٍطهب جىكو هخائيها ومهشفتها ،ونلى بظشائُل ؤن جدذد ما جشٍذ بىغىح
ودون اهخكاس هخائج هزه الثىساث ،وال جيخكش جؿىساث ألاخذار في اإلاىؿلت برا ؤسادث الدعىٍت مو
الفلعؿُيُين ،وبرا وان لذي ؤخذ شً في رلً ،فلِعإٌ هفعه :هل وان ًفػل ؤن ًشي "ؤنماٌ الشغب"
في اإلاىؿلت وبظلاؽ الىكام في مطش بهذ اجفاق العالم مو مطش ؤو كبل رلً؟! فمً الىاضر للجمُو ؤهه
مً ألافػل إلظشائُل ؤن جيىن في خالت ظالم مو الذوٌ الهشبُت كبل خذور الثىساث فحها ،وهىان كادة
بظشائُلُىن كالىا في اإلااض ي :بهه مً غير اإلالبىٌ جىكُو اجفاق ظالم مو دوٌ نشبُت غير دًملشاؾُت ،والُىم
هم ؤهفعهم ٌهاسغىن الخىضل بلى اجفاق ظالم؛ ألن هزه الذوٌ في ؾشٍلها بلى الذًملشاؾُت .وؤغافذ
لُفني :نىذما خشج الشباب في الهالم الهشبي بلى الشىاسم ،لم ًخشحىا بعبب بظشائُل ،وبهما مً ؤحل
ً
خلىكهم .ولىً مً الىاضر ؤًػا ؤن "فئاث مخؿشفت" ظخداوٌ اظخغالٌ الفشضت والخطىٌ نلى مضٍذ مً
اللىة مً خالٌ الاهخخاباث ،وظدعخغل هزه الفئاث الطشام الفلعؿُني – ؤلاظشائُلي مً ؤحل صٍادة
كىتها؛ ومً زم فُيبيي خل هزا الطشام آلان ونذم جإحُله ،وبهضاله مً حذوٌ ؤنماٌ اإلاىؿلت .وفي اإلالابل
ًخىحب اللُام بدملت ناإلاُت حععى بلى وغو كاهىن نالمي ًمىو "الجماناث الهىطشٍت ؤو جلً التي حعخهمل
الهىف" مً اإلاشاسهت في الاهخخاباث في الذوٌ الهشبُت ،وَشررؽ نلى ول مً ٌشاسن في الاهخخاباث مهاسغت
الهىف وكبىٌ كىاهين الذولت وكبىٌ الاجفاكاث التي وكهذ نلحها الذولت ..فمً شإن رلً وله ؤن ًىحه
الهملُت الذًملشاؾُت في اإلاىؿلت بشيل بًيابي.
ً
إيهود براك :ؤهذ بيهىد بشان وصٍش الذفام ؤلاظشائُلي وسئِغ خضب "الاظخلالٌ" الزي ؤظعه بشان خذًثا
بهذ اظخلالخه مً سئاظت خضب الهمل واوعالخه نىه ،ؤن بظشائُل حهِش فررة خشحت جيشي فحها نملُخان
ؤظاظِخان ،ولهما جإزيرهما اإلاهم في بظشائُل:
 – 1جخهشع ألاهكمت الهشبُت بلى "هضة ؤسغُت" لم حشهذها اإلاىؿلت مىز ظلىؽ الذولت الهثماهُت.

19

ـ يوم دراسي" :العممية السياسية في محيط استراتيجي متغير" 24 ،مارس  ،3122موقع المعيد لدراسات األمن القومي.

www.inss.org.il/heb/events.php?cat=337&incat=&read=5009
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ً – 2ذوس خىٌ بظشائُل حعىهامي ظُاس ي – دبلىماس ي ،ظِبلغ رسوجه في ظبخمبر مً الهام الخالي،
وٍدمل هزا الدعىهامي بين ؤمىاحه مداولت لنزم الششنُت نً بظشائُل ،ويهذف بلى دفو بظشائُل للىلؿت
التي بذؤ مجها انهُاس هكام ألاباستهاًذ في دولت حىىب ؤفشٍلُا.
ً
وؤشاس بشان بلى ؤهه ال ًىحذ خؿش مً مطش في اإلاذي اللشٍب ،فاظخلشاس الخذود مهم ؤًػا إلاطش ،ولىً
سبما جػهف العُؿشة اإلاطشٍت نلى ظِىاء ،وكذ ًيشي تهشٍب العالح وجدذر مشاول ضغيرة نلى الخذود
في ظِىاء.
وكاٌ بشان بهه مً الطهب اللُام بهملُت ظُاظُت؛ فذوس الىالًاث اإلاخدذة غهف في اإلاىؿلت ،ومً
الطهب الخطىٌ نلى دنم الجامهت الهشبُت إلاثل هزه الهملُت بهذ ظلىؽ مباسن والخغُيراث في مطش
واإلاىؿلت .فاللُاداث الاظدبذادًت ،هما رهش بشان ،جكهش معاولُت هبيرة في الخفاف نلى اظخلشاس اإلاىؿلت؛
ومً زم جيىن مشٍدت إلظشائُل ؤهثر مً شهىبها .وظُادي جػانف ؤهمُت الجماهير والشؤي الهام الهشبي،
نلى بزش الثىساث في اإلاىؿلت ،بلى جيازش الطهىباث ؤمام اظخهذاد كادة الذوٌ الهشبُت للخىضل بلى حعىٍت مو
بظشائُل ،،وٍيبيي نلى بظشائُل اللُام بمبادسة ظُاظُت ،سغم ضهىبتها ،ألن مً شإن رلً ؤن ًللظ
اإلاخاؾش اإلارربطت بةظشائُل ،هما ًخىحب نلحها جلذًم اإلابادسة مً ؤحل وكف الدعىهامي العُاس ي –
الذبلىماس ي ،ومً ؤحل الخفاف نلى الهالكاث مو الىالًاث اإلاخدذة ،وبخذار اخرراق ؤو نلى ألاكل بداسة
حُذة للطشام مو الفلعؿُيُين والهشب آلاخشًٍ .وختى برا ما فشلذ اإلابادسة ؤلاظشائُلُت بعبب سفؼ
فلعؿُني لها ،فةن ؾشخها ًخذم بظشائُل لجهت وكف نملُت نضلتها الذولُت .بن رلً مطلخت خُىٍت
إلظشائُل.
ً
بن نذم الىغىح العائذ خالُا في اإلاىؿلت حشاء الثىساث الهشبُت ًفشع نلى بظشائُل ؤن جكل ًلكت
ً
ً
ً
ً
وكىٍت حذا نعىشٍا واكخطادًا واحخمانُا ،ولً ًيىن بملذوس بظشائُل جخطُظ اإلايزاهُاث لالظخهذاداث
ألامىُت إلاىاحهت التهذًذاث واإلاخاؾش الىاحمت نً الخغُيراث في مطش والذوٌ الهشبُت ،نلى خعاب الاكخطاد
واإلايخمو؛ مما ًيهل بظشائُل في خاحت ؤهثر بلى الذنم ألاميروي ،نالوة نلى رلً ،فمً غير اإلااهذ ؤن ال
جطل مىحت اإلاكاهشاث العلمُت بلى اإلاىاؾم الفلعؿُيُت ،وهزا ًػُف جدذًاث وؤنباء ؤخشي ؤمام
بظشائُل.
وؤهذ بشان في ولمخه ؤن نلى بظشائُل الخدشن والهمل في ملابل اإلاىحت التي جشجفو مً خىلها ،ونلحها
جلذًم مبادسة مً مىؿلم اللىة ،وجمشٍش خـ الخذود بُجها وبين الفلعؿُيُين في الػفت وفم مطلختها،
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وبشيل ًػمً دولت كىٍت مو ؤغلبُت يهىدًت .برن ،اللُام بزلً ألن الجمىد ؤهثر خؿىسة مما ًخطىس
الجمهىس ؤلاظشائُلي؛ فةظشائُل حهخمذ نلى الخطذًش والجمىد ٌهشع ششواتها للخؿش.
الجنرال غيورا آيلند :سؤي الجنراٌ غُىسا آًلىذ في مداغشجه ؤهه ظخيىن للثىساث الهشبُت جإزيراث ظلبُت
نلى بظشائُل في زالر كػاًا ؤظاظُت:
 – 1واهذ بظشائُل خالٌ الهلىد الثالزت اإلااغُت حهخمذ نلى فشغُت مهمت ،وهي :برا خذر جىجش بين
مطش وبظشائُل ،لعبب مً ألاظباب ،فلً ًطل بلى ضذام معلر بين البلذًً ،بغؼ الىكش نما ًيشي نلى
الجبهاث ألاخشي؛ لزلً جمىىذ بظشائُل مً جشهيز حهىدها نلى الجبهاث ألاخشي ،دون ؤن جخش ى مً وشىب
خشب نلى الجبهت اإلاطشٍت ،ؤما آلان فخغير الىغو ،ومً غير اإلااهذ ؤن جطمذ هزه الفشغُت مو مشوس
الىكذ .في اإلاذي اللطير ظُدافل ؤي هكام ًإحي في مطش نلى الىغو اللائم جياه نالكاث مطش مو
ً
الخاسج ،ختى وبن وان هزا الىكام "مخؿشفا" ،ألهه ظحهخم ؤوال بمهالجت اإلاشاول الذاخلُت .لىً في اإلاذي
ً ً
البهُذ ظُيىن الىغو مخخلفا جبها لخىحهاث الىكام الجذًذ في مطش .وكذ ًادي رلً بلى حغُير الفشغُاث
ألامىُت ؤلاظشائُلُت ،وظُررجب نلى رلً هخائج باهكت الثمً ،وظِخؿلب رلً مىاسد بغافُت هائلت مً ؤحل
بنذاد الجِش وجيهيزه للهمل نلى الجبهت اإلاطشٍت.
 – 2مً اإلاخىكو جشاخي خشاظت مطش للخذود مو بظشائُل في ظِىاء ،واصدًاد تهشٍب العالح بلى كؿام غضة،
وجطانذ كىة خماط ،وجيازش مداوالث كُام بهؼ الجماناث بهملُاث نعىشٍت مً هزه الخذود.
 – 3ظُيىن للثىساث والخغُيراث في اإلاىؿلت الهشبُت جإزير في الانخباساث ؤلاظشائُلُت نىذ جخؿُـ
الهملُاث الهعىشٍت ،بما في رلً الهملُاث الهعىشٍت غذ الفلعؿُيُين.
وفي خخام مذاخلخه كاٌ غُىسا آًلىذ :بن نذم الىغىح في اإلاىؿلت ،الزي ظببخه الثىساث الهشبُت،
ًفشع نلى بظشائُل اجخار الخُؿت اللطىي والاهخكاس وسئٍت ما ظُدذر ،ونذم اللُام بخؿىاث ظُاظُت
في الدعىٍت العُاظُت.
البروفيسور إيحمار رابينوفيخش :سؤي البروفِعىس بًخماس سابِىىفُدش ،ؤظخار الخاسٍخ اإلاهاضش في حامهت
جل ؤبِب ونػى الىفذ ؤلاظشائُلي في اإلافاوغاث مو ظىسٍا التي حشث في حعهُىاث اللشن اإلااض ي ،ؤن نذم
الىغىح في اإلاىؿلت الىاحم نً "الهضة ألاسغُت" في الذوٌ الهشبُت ،يهذد ألاهكمت الهشبُت الخاهمت وبظشائُل
نلى خذ ظىاء؛ لزلً ظدععى ألاهكمت الهشبُت وبظشائُل بلى الخفاف نلى الاظخلشاس كذس اظخؿانتها .وكذ
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فلذث الىالًاث اإلاخدذة شِئا مً مياهتها في اإلاىؿلت ،ألن ؤوباما جخلى بعشنت نً خلُف ؤمشٍيا اللذًم،
الشئِغ مباسن.
وَهخلذ بًخماس ؤهه نلى الشغم مً نذم الىغىح العائذ والىاحم نً الثىساث الهشبُت ،ونلى الشغم مً
نذم جىفش الششوؽ للخىضل بلى اجفاق ظالم ،فةن بظشائُل ال حعخؿُو الاهخكاس دون فهل ؤي ش يء.
فخؿاب خلىق ؤلاوعان ًضداد في الهالم ،وجخهضص ؤهمُت اإلادىمت الذولُت ،وجخطانذ بداهت بظشائُل في
الهالم؛ وهزا ٌعخىحب اللُام بهملُت ظُاظُت ،فهىان حملت مً ألامىس ،التي ًمىً اللُام بها ،ما بين
نذم فهل ؤي ش يء والخىضل بلى اجفاق ظالم.
البروفيسور شمعون شمير :ؤشاس البروفِعىس شمهىن شمير ،ؤظخار الخاسٍخ في حامهت جل ؤبِب
والعفير ؤلاظشائُلي ألاظبم في مطش ،بلى ؤن بظشائُل جػشسث مً مىحت الاهخفاغاث في الذوٌ الهشبُت ،وؤن
الشهىب الهشبُت حهخبر ؤن بظشائُل وكفذ بلى حاهب ألاهكمت التي ظلؿذ .وٍشي ؤن العااٌ اإلاشهضي ًذوس
خىٌ الػشس الزي لخم بةظشائُل بهذ ظلىؽ مباسن؟ فةرا ما وضل بشاغماجُىن بلى ظذة الخىم في مطش
فمً اإلاخىكو ؤن ًخم الخفاف نلى اجفاكُت العالم ،لىً ظُدذر جأول في ميمل الهالكاث بين الذولخين.
ً
ؤما برا ضهذ بلى ظذة الخىم ؤلاخىان اإلاعلمىن ،فةن العِىاسٍى اإلاخىكو ظُيىن ظِئا.
الجنرال أمنون شاحك :شبه ؤمىىن شاخً ،سئِغ ؤسوان الجِش ؤلاظشائُلي ألاظبم ،الثىساث الهشبُت بـ
"الهضة ألاسغُت" ،وكاٌ :بن الخيىمت ؤلاظشائُلُت ال حهذ خؿت إلاىاحهت هخائج هزه "الهضة ألاسغُت" ..فالىغو
الاكخطادي الجُذ في بظشائُل ،ونذم وحىد غغـ ؤمشٍيي نلحهاٌ ،شجهان الالمباالة في ؤوظاؽ الجمهىس
ؤلاظشائُلي ،ولىً مىحاث حعىهامي الىاحمت نً الثىساث الهشبُت ظخطل بلى بظشائُل ،ونلحها ؤن جدعم
خُاسها بين :برا واهذ جشٍذ مً مىحاث حعىهامي هزه ؤن جلشس مطير اإلاىؿلت ،ؤو جلىم هي وجبادس بلى ؾشح
مبادسة ظُاظُت مً ؤحل معخلبلها؟!
ومثاٌ نلى رلً ،هىان ظِىاسٍى ًمىً ؤن ًدذر مخإزشا بالثىساث الهشبُت ،وهى :معيراث فلعؿُيُت
حماهيرًت غير نىُفت حعير هدى خىاحض الجِش ؤلاظشائُلي ،وال جملً بظشائُل وظُلت حُذة إلاهالجت وغو
ً
ً
ههزا .واخخخم شاخً مداغشجه بمؿالبت بظشائُل بىغو خؿت جلررح خال للطشام ،مشيرا بلى ؤن نذم
وغو خؿت ٌهني ؤن بظشائُل ظخخعش جإًُذ الهالم ؤهثر فإهثر.
عوديد عيرانً :لىٌ نىدًذ نيران ،سئِغ مههذ دساظاث ألامً اللىمي وظفير بظشائُل ألاظبم في ألاسدن:
بن "الهضة ألاسغُت" التي ؤضابذ الذوٌ الهشبُت حهلذ مً بمياهُت الخىضل بلى حعىٍت مو الفلعؿُيُين ؤهثر
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ً
ضهىبت ،جلً الدعىٍت التي واهذ ضهبت اإلاىاٌ ؤضال كبل "الهضة ألاسغُت" .وبما ؤهه مً غير اإلامىً الخفاف
نلى الىغو اللائم؛ فُيب اللُام بهمل ظُاس ي مشخلي بين خالتي الجمىد والخل الذائم ،والخذ ألادوى
اإلاؿلىب اللُام به هى هلل مىاؾم في الػفت بلى العلؿت الفلعؿُيُت ،وباإلميان اللُام بهزا ألامش دون
بلخاق غشس اظرراجُجي بةظشائُل .ؤما بخطىص اإلاعاس العىسي فةهه ألاهثر ؤهمُت مً الىاخُت
الاظرراجُيُت؛ ألن الخىضل بلى اجفاق مو ظىسٍا ًخشحها مً دائشة الخدالف مو بًشان وٍػهف اإلادىس
ؤلاًشاوي ،لىً الخشٍؿت الخضبُت في بظشائُل ،وفم نىدًذ نيران ،ال حعمذ بزلً.
ً
يويس ي بيلين :ؤهذ ًىس ي بُلين ،سئِغ خضب ميرحغ ظابلا ؤهه ال ًمىً اللىٌ بن الثىساث في الذوٌ
الهشبُت غير مشجبؿت بالطشام ؤلاظشائُلي – الفلعؿُني؛ فلذ كىث الثىساث الهشبُت وصن الشؤي الهام
الهشبي ،والطشام ؤلاظشائُلي – الفلعؿُني ًدخل مياهت مهمت في مىاكف الشهىب الهشبُت ،لزلً ظخىاحه
ألاهكمت الهشبُت في اإلاعخلبل ضهىباث خىٌ مىكفها مً الهملُت العُاظُت ودنمها لها ،ؤهثر مما واحهخه
في اإلااض ي .وبرا واهذ هىان الُىم دولت ؤو ظلؿت معخهذة للخىضل بلى حعىٍت فمً ألافػل الخىكُو مهها
نلى هزه الدعىٍت الُىم بذٌ اهخكاس معخلبل غير واضر ،كذ ًإحي بإهكمت ؤهثر ششنُت لىجها جشفؼ
الخىضل بلى حعىٍت مو بظشائُل.
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الخاثمة
ً
ً
مىز اهذالم الثىسة اإلاطشٍت اجخزث بظشائُل ـ وال جضاٌ ـ مىكفا نذائُا مجها ،وَهىد هزا اإلاىكف بلى ؤظباب
هثيرة ،ؤهمها:
 - 1ؤؾاخذ الثىسة بىكام وان ؾُلت زالزت نلىد خلذ ؤهم خلُف اظرراجُجي إلظشائُل ،وكذم لها ـ هما
ؤحمو ؤلاظشائُلُىن ـ خذماث ال جلذس بثمً.
 – 2جدمل الثىسة بين زىاًاها بمياهُت واكهُت الوهخاق مطش مً هكام الاظدبذاد والفعاد وبىاء دولت
دًملشاؾُت نطشٍت خذًثت ،ومخطالخت مو ماغحها وخاغشها ومدُؿها الهشبي ،وحهمل نلى بىاء راتها
لدعخهُذ نافُتها ومياهتها التي حعخدلها ،ودوسها اإلاعخلل .وهزا ما ال جشغب فُه بظشائُل.
 – 3وكفذ بظشائُل ـ وال جضاٌ ـ غذ الذًملشاؾُت في مطش والذوٌ الهشبُت ألاخشي ،وفػلذ نلحها دوما
ؤهكمت الاظدبذاد والفعاد ،معخهملت بطىسة مميىحت فضانت "خؿش ؤلاظالم العُاس ي"؛ ألن بظشائُل،
وفم جيشبتهاً ،مىجها خلم مطالر مشررهت وجفاهماث مو الششٍدت الػُلت الخاهمت اإلاعدبذة والفاظذة،
نلى خعاب الشهىب الهشبُت ومً خلف قهشها.
 – 4هشفذ الثىسة اإلاطشٍت والثىساث الهشبُت ألاخشي ؤهمُت الشؤي الهام الهشبي الزي ًلف غذ
العُاظت الهذواهُت ؤلاظشائُلُت.
 – 5جخش ى بظشائُل مً وضىٌ "الهضة ألاسغُت" بلى اإلاىاؾم الفلعؿُيُت اإلادخلت ،وجبني الشهب
ً
الفلعؿُني هػاال حماهيرًا ٌهخمذ ؤظلىب اإلاكاهشاث الىبيرة غير الهىُفت في ملاومت الاخخالٌ ،في سبُو
ُ
نشبي ٌشهذ مكاهشاث واظهت في هثير مً الذوٌ الهشبُت ،اظخؿانذ ؤن حعلـ هكامين ختى آلان.
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