
ً فحسب، ألن  ً داخليا لم تكن الثورات العربية التي اندلعت في عدد من البلدان العربية شأنا

"إسرائيل" من خالل دوائر المؤسسة األمنية ومراكز صنع القرار السياسي والعسكري، عاشت 

هذه األحداث، لحظة بلحظة، بعد أن استفاقت من هول الصدمة، واستعادت أنفاسها التي حبستها 

من الزمن، وهي ترى بأم العين كيف أن بعض حلفائها من الحكام العرب تفقدهم واحداً تلو ردحاً 

 اآلخر في دول الجوار.

وفي ضوء التبعات المتوقعة للثورات العربية على "إسرائيل"، فقد استنفذت الدولة إمكانياتها 

لية في المنطقة العربية، المادية، واستنفرت أجهزتها األمنية، في محاولة منها لتنبؤ األحداث التا

في ضوء أن ما شهدته القاهرة وتونس وطرابلس ودمشق وصنعاء، كان له أكبر األثر األمني 

 والعسكري والسياسي على تل أبيب.

مجالين  في العربية للثورات معالجته في األمني اإلسرائيلي التفكير مالمح أبرز تحديد ويمكن

 :هامين

 الدراسات مراكز اإلسرائيلي الفشل وشمل مسارها، قعوتو حدوثها، توقع في ذريع فشل -1

 شعبة االستخبارات العسكرية، وتقديرات واألجهزة األمنية،

 الثورات، هذه على المترتبة للنتائج اإلسرائيلية األوساط األمنية تقدير في شديد ارتباك -2

 .للتشاؤم ميالً  أكثر العامة السمة أن رغم

 وليبيا، مصر إلى وانتقلت تونس، من شرارتها انطلقت يالت العربية مع العلم أن الثورات

ً بالدرجة األولى، شكلت زلزاالً  أخرى، عربية فاليمن وسوريا، ودول  كافة لشدته اهتزت أمنيا

 المنطقة. مستقبل رسم في ستلعبه الذي لألثر نظراً  والعالمية، اإلقليمية أجهزة األمن

 بعين العربية، الثورات راقبت اإلسرائيلية األمنية تأتي هذه الدراسة انطالقاً من كون المنظومة

 بعد ما مرحلة في عالقاتها لشكل المستقبلية، السيناريوهات لدراسة وسارعت والقلق، الترقب

ً  العربي، محيطها مع الثورات  ومعاهدات دبلوماسية بعالقات معها ترتبط التي الدول مع خصوصا

 .سالم

يعة التفاعل األمني اإلسرائيلي مع الثورات العربية، من تحاول الدراسة تسليط الضوء على طب

 خالل:

 رصد األجهزة األمنية للحراك العربي في شوارع العواصم المحيطة، -أ

 اإلجراءات األمنية المتالحقة لوقف النتائج السلبية لهذه الثورات على الواقع اإلسرائيلي، -ب

مع األنظمة العربية، وحلفائها التنسيق األمني الذي بادرت إليه المنظومة اإلسرائيلية  -ت

 حول العالم، لكبح جماح المد الثوري العربي.

 من شرارتها انطلقت التي الشعبية العربية تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن التغيرات

 سياسياً، شكلت زلزاالً  أخرى، عربية فاليمن وسوريا، ودول وليبيا، مصر إلى وانتقلت تونس،

 المنطقة. مستقبل رسم في ستلعبه الذي لألثر نظراً  والعالمية، اإلقليمية ولالد كافة لشدته اهتزت

 راقبت التي الدول أهم من وجاء تخصيص الدراسة للتقييم األمني اإلسرائيلي، ألن "إسرائيل"

 السيناريوهات دراسة إلى وسارعت والقلق، الترقب بعين العربية، المنطقة في األحداث

ً  العربي، محيطها مع التغيرات بعد ما مرحلة في هاعالقات لشكل المستقبلية،  الدول مع خصوصا

 .سالم ومعاهدات دبلوماسية بعالقات معها ترتبط التي

 األوسط ولذلك عاد التفاعل األمني اإلسرائيلي مع الثورات العربية في معظمه إلى أن الشرق

 نهاية في العرب نهضة هأهميت في يساوي تاريخي بمقياس بتغيير ينذر مسار في 2011 عام دخل

 حدودها ورسم األولى، العالمية الحرب بعد العربية القومية الدول نشوء مع التاسع عشر، القرن



االستعمار  طردوا حينما العشرين، القرن منتصف في والتغيير وبريطانيا، فرنسا بين باتفاق

ً  الغربي  .نهائيا

ً أن جميعما يلفت خالل تصفح الدراسة أن األوساط األمنية اإل  سرائيلية كانت تعلم مسبقا

 القرن وتسعينيات ثمانينيات سنوات ألن كثيرة، سنين منذ العربية موجودة الثورات قيام شروط

 الالتينية وأمريكا أوروبا شرق: العالم في كثيرة مناطق في مستبدة نظم شهدت سيطرة العشرين،

 آسيا. وشرق

 ديمقراطية، أكثر حكم ألنظمة وانتقاالت رة،كثي شمولية دول في تغييرات العالم كما رأى

ً  ونمواً  ً  اقتصاديا كثيرة في  مرات السؤال اإلسرائيلية هذا وطرحت المنظومة األمنية تقنياً، وتقدما

 لهذا؟ مشابه شيء العربي العالم على يجر   لم لماذا أيامها الدراسية وندواتها المغلقة:

 الدراسة أهمية •

العواصم  في الميداني الموقف لتطورات الحثيثة إلسرائيليةاألمنية ا المتابعات تواصلت

 مجمل على العربي، المشهد وطغى والعسكرية، واألمنية السياسية األصعدة مختلف على العربية،

والخارجية، صحيح أن معظمها بقي طي الكتمان، لكن  الداخلية اإلسرائيلية، األمنية التحركات

ت أن المنظومة األمنية اإلسرائيلية ليست مكتوفة األيدي إرهاصات عديدة خرجت إلى السطح أكد

 إزاء ما يحصل حولها.

 

 البحثية التساؤالت •

 لماذا لم تتوقع األجهزة األمنية اإلسرائيلية الثورات العربية؟ -أ

كيف نظرت األجهزة األمنية اإلسرائيلية لهذه الثورات، ومدى تأثيرها على الواقع  -ب

 اإلسرائيلي؟

ألجهزة األمنية اإلسرائيلية في الثورات، وتجييرها خدمة لمصالحها إلى أي حد تدخلت ا -ت

 اإلستراتيجية؟

 ما هو طبيعة التقدير األمني اإلسرائيلي ألثر هذه الثورات على واقع القضية الفلسطينية؟ -ث

 وبجانب تلك األسئلة، ستنشغل الدراسة بقراءة وتحليل جملة من السيناريوهات المتوقعة

 :ومن أهمها العربية، الثورات ظل في طاألوس الشرق لمنطقة

 في جذرية تغييرات تحقيق في الشعبية واالنتفاضات الثورات نجاح :األول السيناريو -1

 عربي مشروع لقيام يؤدي وبشكل للقيادة، وإسالمية وطنية قوى لصعود تؤدي العربية، المنطقة

 .المنطقة في القوى وازينم في لتغيير ويؤدي استراتيجياً، فضاءً  يوفر جديد، نهضوي إسالمي

 السياسية الحياة ظروف لتحسين يؤدي العربية، للثورات جزئي نجاح :الثاني السيناريو -2

 يسعى أن   أو "إسرائيل"، مع الصراع بعملية ينشغل أن   دون العربية، المنطقة في واالقتصادية

 تجّره قد لدرجة بالنمو المعادية لـ"إسرائيل" للقوى السماح أو المنطقة، في القوى موازين لتغيير

 .معها العسكرية للمواجهة

 الفاسدة األنظمة وعودة أهدافها، تحقيق في الثورات العربية فشل :الثالث السيناريو -3

 .مختلفة بأثواب جديد من نفسها إلنتاج المستبدة

 تحقيق العربية في الثورات لفشل فقط تؤدي ال عكسية آثار حدوث :الرابع السيناريو -4

 .للثورة المضادة القوى نجاح إنماو أهدافها،

وستلجأ الدراسة إلى األسلوبين الوصفي والتحليلي، لتتبع الموقف األمني اإلسرائيلي من 

الثورات العربية، وتحليل أبعاده وتداخالته المحلية واإلقليمية والدولية، مستعينة بمعظم ما صدر 



سات وتقييمات وتقديرات موقف، عن المنظومة األمنية اإلسرائيلية ومراكز البحث، من درا

 خاصة باللغة العبرية.

أخذت الدراسة بعين االعتبار ما وضعته المنظومة األمنية اإلسرائيلية من نقاط االنطالق 

المركزية ضمن محاور تفكيرها وتفسيرها لما يحصل حولها من ثورات واضطرابات، وتتمثل 

 :في

 المقبلة، السنوات في المنطقة وجه حديدت في ماضية فالثورات: العالمية البيئة توجهات -1

 والتكنولوجيا والبشر المعلومات لنقل كحاجز الدول بين الحدود تذليل تأثيراتها أهم ومن

 هناك لكن الدولية، المنظومة في هام دور في لعب دولية مؤسسات استمرار مقابل والثروات،

ً  اتجاه : مثل ضعيفة فيها الحكم سلطة دول في محلية قوى تتمثل بصعود لهذه الثورات معاكسا

 لنمو" وسادة" يمكن اعتبارها بمثابة المناطق وهذه أفغانستان، لبنان، العراق، الفلسطينية، السلطة

 .لـ"إسرائيل" المعادية األطراف

 األجندة تصدر في اإلسرائيلي العربي الصراع سيستمر: اإلقليمية البيئة في التوجهات -2

 صلبه في ،"وثقافي وديني قومي صراع"كـ المنطقة ودول ل""إسرائي في والسياسية األمنية

الثورات القائمة في  فإنّ  واللبناني، السوري المسار على أما الفلسطيني، اإلسرائيلي الصراع

ً من الصعود  غالبية أن ظل في السياسي، المسار في والهبوط المنطقة ستجعل بالضرورة نوعا

 الممانعة القوى قوة في صعود استبعاد دون "إسرائيل"، بقيام وتسلم تقر أصبحت العربية الدول

 بوجودها. واالعتراف للتسليم

ً في ظل الثورات : والعالمية المحلية اإلسالمية التنظيمات -3 ً وتعاظما التي شهدت تناميا

بسبب  تدميره، وإن لم يحتل أولوية لديها، يجب كعدو "إسرائيل" تحديد في ستستمر العربية،

 .معاركها الداخلية

هذه التطورات العربية، جعل الدراسة ترى دافعين هامين في تغير قراءة المنظومة األمنية 

 :اإلسرائيلية للواقع العربي، وهما

 التهديدات قوة تعاظم حيث من بـ"إسرائيل"، تحيط التي األمنية التهديدات طبيعة تغير -أ

 مهمة لتولي ستخباريواال األمني للدور الحاجة تزايد أخرى جهة ومن جهة، اإلقليمية من

 معالجتها،

 .األمن اإلسرائيلية أجهزة فيها تعمل التي" الخارجية البيئة" على الميدانية المستجدات -ب

 على يبرز اإلسرائيلية االستخبارات لعمل هامة نافذة تعتبر استراتيجية إقليمية ساحات وفي

 بصورة معها تتعامل اإلسرائيليةاألمنية  األجهزة جعل الذي تهديد الثورات العربية، األمر الفور

 منسق بشكل يتعامل ال المخابرات اإلسرائيلية عالم يجعل ما وهو حدة، ثورة على كل انفرادية،

 .العاملة وأذرعه أجهزته مختلف بين عليه ومتفق

واجهت "إسرائيل"، وما زالت تواجهها، بفعل  التي التهديدات طبيعة على سريعة نظرة إن

 في يحصل ما بجانب بـ"إسرائيل"، المحيطة اإلستراتيجية لبيئةل النظر تحتم الثورات العربية،

 ألي جليلة خدمات من تقدمه قد وما الساعة، مدار على متالحقة تطورات من التكنولوجيا عالم

ً " يسمى أن يمكن لما بحاجة كله وهذا "إسرائيل"، به تقوم قد أمني عمل  المخابرات لعمل" ناظما

ً  عمالً  تقدم لكي ومكوناتها، أجهزتها لفبمخت اإلسرائيلية  عظيمة فوائد ذو الدولة، لصالح مجزيا

 .البعيد المدى على

 اإلقليمية المحافل من العديد لدى بديهية حقيقة كانت لو كما بدت مسألة نفند أن البد هنا

 ووسائل والبرلمان الحكومة باسم المتحدثون عكف حيث اإلسرائيلية، بالمخابرات خاصة والدولية

 في اإلسرائيلية االستخبارية األجهزة به تقوم الذي والحاسم، الكبير الدور امتداح على اإلعالم



د والخارج، الداخل في أعدائها على للقضاء العبرية الدولة تشنُّها التي الحروب،  الجيش قادة ويشدّ 

 .المقاومة قوى يحارب أن عاستطا لما األجهزة، هذه توفّ رها التي االستخبارية المعلومات لوال أنه

جاءت الدراسة في أربعة فصول تناولت معظم محاور الثورات العربية، والتعامل األمني 

 الثورات الندالع اإلسرائيلي األمني التقييم اإلسرائيلي منها، حيث جاء الفصل األول بعنوان:

 اإلسرائيلية، وأسباب ةاألمني للمنظومة القائم ، وتفرع في عدة مباحث تركزت في الواقعالعربية

 في اإلسرائيلي العربية، والموقع الثورات من اإلسرائيلية وسماتها، والمواقف العربية الثورات

 العربية. الثورات

، من خالل العربية الثورات لبلدان اإلسرائيلية األمنية المتابعةوجاء الفصل الثاني بعنوان: 

فاليمنية، وصوالً لتأثير هذه الثورات على باقي  تناول الثورة المصرية، فالسورية، فالتونسية،

 البلدان العربية، السيما األردن والعراق والقضية الفلسطينية.

ما  ،"إسرائيل" على العربية للثورات األمنية التأثيراتتناول الفصل الثالث تحت عنوان: 

"إسرائيل"، والعزلة يتعلق بإسقاطات الثورات العربية على مستقبل اتفاقيات السالم بين العرب و

اإلقليمية، والمخاطر العسكرية، وصعود اإلسالميين، والمفاضلة بين االستقرار األمني 

 والديمقراطية.

، وتمحور العربية الثورات ضد اإلسرائيلية الخطوات وجاء الفصل الرابع أخيراً تحت عنوان:

 اإلقليمية. خبارية، والبيئةاالست االستراتيجي، والجهود التوازن المضادة، وغياب حول الثورات

هذه الدراسة تخرج إلى الضوء في وقت تدخل فيه الثورات العربية عامها الخامس، وسط 

حراك إسرائيلي متالحق على مدار الساعة، وأرجو أن تكون إضافة نوعية حقيقية للمكتبة 

لعربي، ألن العربية، السيما في شقها األمني االستخباري، وهو الجانب المظلم لدى القارئ ا

اإلسرائيليين ما زالوا يتكتمون عليه، رغم تسريبهم معلومة هنا، وخبر هناك، بصورة موجهة 

 مدروسة.

تظهر الدراسة في فصولها الالحقة أن التقييم األمني اإلسرائيلي للثورات العربية تلخص في 

 نشوء عن الحديث فليس فقط، البداية وهذه إسالمي"، "شتاء إلى انتهى أن ما بدا "ربيع عربي"

 وال عنيف، غير وال تغيير للديمقراطية؛ أمريكي-أنجلو علماني أو ليبرالي لنموذج تؤدي ثورة

 ويمكن كله، األوسط الشرق وجه تُغير ظاهرة بل أوروبا، شرق كما حدث السريع" الدومينو أثر"

منية إسرائيلية لمآالت تقديم رؤية استشرافية أ التالية للسنين وبالنظر المسيرة، بدء من سنوات بعد

 العربية. الثورات هذه

 إلى للعودة العبرية، باللغة جاءت الدراسة مراجع من الكبيرة النسبة أن إلى اإلشارة أود ختاماً،

تهديدات وتحديات بفعل الثورات  من بهم يحيط ما بأبرز التعريف في أنفسهم اإلسرائيليين

ً  ليلي،التح العلمي المنهج ذلك في متخذاً  العربية،  المطلوبة الصورة تقرب التي المقارنات وأحيانا

 من والجنراالت القادة بأهم التعريف عن فضال الحاجة، تقتضيه ما حسب اإلسرائيلي األمن لواقع

 .الكتاب هوامش في لهم مختصرة ذاتية سير إيراد خالل

 فإن مضمون، وأفضل حلة، أبهى في خرجت قد الدراسة هذه تكون أن أرجو الختام، في

 الوضوح، عدم من بعض شابها وإن ثانياً، الوالدين ورضا أوالً، هللا توفيق فهو ذلك من تمكنت

 .الكمال وعدم النقص في البشر طبع فهو وتوصيلها، للمعلومة الوصول وصعوبة

تخلص الدراسة إلى أن دراسة واقع التطورات العربية وأثرها على المنظومة األمنية 

أخذ "كرة الثلج" هذه، ورؤيتها تتعاظم رويداً رويداً، بحيث إذا ما تغيرت اإلسرائيلية، يتعلق ب

األنظمة العربية المقربة من الغرب، وبالضرورة "إسرائيل"، فإن الموقف سيتغير على نحو 

جذري، ولن يكون بوسع تلك األنظمة تجاهل مشاعر جماهيرها فيما يتصل بالعالقة مع تل أبيب، 



تتغير أنظمتها بالكامل العتبارات معينة، فإنها ستضطر لتغيير موقفها وحتى الدول التي قد ال 

 إيجابياً من القضية الفلسطينية، والصراع العربي اإلسرائيلي.

وقد قدمت بعض المحافل القريبة من دوائر صنع القرار اإلسرائيلي، أن هناك سيناريوهات 

لتطورات العربية، في ضوء طرح جهات يمكن اللجوء إليها للتعامل مع التبعات المتوقعة نتيجة ا

بحثية ودراسية عدة أسباب وعوامل تجعل من التطورات العربية ليست إيجابية لـ"إسرائيل"، 

 على النحو التالي:

على صعيد مصر، ما زال ذات السؤال يطرح نفسه في األوساط والدوائر اإلسرائيلية  -1

كل النظام القادم، وهل سيكون حول حجم الضرر في العالقات اإلسرائيلية المصرية، وش

 براغماتياً يحافظ على اتفاق السالم الموقع بينهما، أو أن العالقات ستشهد انتكاسة جديدة؟ 

عاماً، آمنت "إسرائيل" بأن أي توتر مع مصر لن يؤدي الندالع مواجهة  30على مدى 

بإمكانها تركيز عسكرية حقيقية، مهما كانت األحداث التي تشهدها ساحات أخرى، ولهذا كان 

قواتها باتجاه الجبهات األخرى، لكن من غير المؤكد أن يستمر هذا األمر في الفترة القادمة، ما 

يتطلب ضرورة وأهمية لتوفير المزيد من الموارد لتمويل احتياجات "إسرائيل" العسكرية 

توقع أن واألمنية، حتى يكون بإمكان الجيش العمل على عدة جبهات في نفس الوقت، ومن الم

نشهد في المرحلة القادمة تراجعاً لسيطرة األمن المصري على الحدود، وهذا يعني إمكانية حدوث 

 عمليات فدائية انطالقاً من األراضي المصرية.

حتى جاء نظام الرئيس السيسي، الذي انقلب على الرئيس مرسي، وهو ما منح "إسرائيل" 

لجبهات أخرى، في ضوء الحرب التي تشنها  استراحة محارب على الجبهة المصرية، والتفرغ

 مصر على سيناء والجماعات المسلحة هناك.

بالنسبة لألردن، تجزم محافل مقربة من أروقة صنع القرار اإلسرائيلي أن قوة النظام  -2

األردني تراجعت بصورة ليست كبيرة، وأصبح للمرة األولى نقاش حول صالحيات الملك، 

 ن والقصر، باإلضافة إلى قوانين االنتخابات القائمة.وضرورة توزيعها بين البرلما

الساحة الفلسطينية، رغم الهدوء النسبي، الذي تراه أجهزة األمن اإلسرائيلية، إال أنها  -3

تشير لوجود تحركات تحت األرض تؤكد وجود خطر كبير من انتقال موجة التطورات العربية 

في تل أبيب للقيام بخطوات وقائية لمنع اندالع  إلى الساحة الفلسطينية، داعية القيادة السياسية

انتفاضة جديدة، كما أن األحداث التي تشهدها المنطقة تؤثر على اعتبارات "إسرائيل" 

 ومخططاتها العسكرية تجاه الفلسطينيين.

في حين شكلت الحرب األخيرة على غزة محطة اختبار "إيجابي" أمام "إسرائيل"، بعد ظهور 

ً شجع الجيش الثورات المضادة  في بعض البلدان العربية، السيما مصر، ووقوفها موقفا

 يوماً. 50اإلسرائيلي على االستمرار في المذبحة الحاصلة ضد الفلسطينيين لمدة تزيد عن 

مع دخول الثورة في سوريا عامها الخامس، ما زال القلق اإلسرائيلي يتزايد حول إمكانية  -4

قلية العلوية عن الحكم، والنظام الجديد قد ال يلتزم باتفاقيات أن تنجح القوى السنية في إسقاط األ

 سابقة.

لقد استخلصت الدراسة جملة من النتائج الهامة، شكلت في معظمها محور ارتكاز المنظومة 

 األمنية اإلسرائيلية في تقييمها للثورات العربية، على النحو التالي:

يل لما يعرف بـ"مجتمع المخابرات شكلت الثورات العربية مفاجأة من العيار الثق -1

اإلسرائيلية" الذي رسم لنفسه صورة نمطية بأنه يعرف تفاصيل التفاصيل في الدول العربية، 

 ولديه القدرة على التنبؤ بما قد تحمله تطورات أي بلد عربي على حدة،



ً لم تستطع "إسرائيل" إخفاؤه -2 ً وأمنيا ، في حملت الثورة المصرية لوحدها ثقالً استخباريا

ضوء المخاوف التي لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور، من تعرض اتفاقية "كامب ديفيد" 

للخطر، ودخول الحدود مع مصر لقائمة التهديدات األمنية، ولذلك جاء الموقف اإلسرائيلي متفقاً 

 عليه في رفض الثورة،

سرائيلي، على جاءت الثورة السورية في المرتبة الثانية من درجة االهتمام األمني اإل -3

اعتبار أن العالقة العلنية التي حكمت تل أبيب ودمشق كانت الحرب، فيما احتفظ الطرفان بهدوء 

شبه كامل على الحدود المشتركة، ولذلك تباينت التقييمات اإلسرائيلية في رؤيتها للثورة السورية 

 في ضوء مفاضالتها الدقيقة،

خلها في الثورات العربية، سواء بصورة لم تبذل "إسرائيل" جهوداً حثيثة إلخفاء تد -4

مباشرة من خالل التغطية اإلعالمية المنحازة لطرف دون آخر، أو غير مباشرة عبر ضغوطها 

على سبيل -على الثورات العربية عبر التنسيق الكامل مع المنظومة الغربية، وهو ما يفسر 

ها في الموافقة على اإلطاحة ترحيبها باإلطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وتريث -المثال

 السريعة بالنظام السوري،

تبدو المنظومة األمنية اإلسرائيلية في حالة مراجعة للذات، وإعادة رسم تقييماتها لتبعات  -5

الثورات العربية، بعد نجاح بعضها، وإخفاق أخرى بفعل الثورات المضادة، ولم تكن أياديها بعيدة 

 العربية. عن التخطيط والدعم إلجهاض الثورات

التعامل بحذر نفسها عبر منظومتها األمنية، تذهب نحو "إسرائيل"  ترىلهذه األسباب سواها، 

مع تفضيل خيار عدم المبادرة لخطوات خطيرة،  عبرمع التطورات الحالية في المنطقة، 

االنتظار، ومراقبة ما سيحدث، ألنه حتى اآلن لم تتشكل بصورة نهائية الصورة اإلقليمية، 

كون لها تأثيرات كبيرة عند اكتمال تشكلها، ما يعني بصورة أو بأخرى أن "إسرائيل" وسي

 تضرّرت من ثورات العالم العربي.
 


