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�صهد 
ال�سرق الأو�سط في الأ�سهر الأخيرة 

ا�سطرابات عميقة غير م�سبوقة من حيث 

طابعها وقوتها، وربما تكون الأحداث هي الأكثر 

دراماتيكية في تاريخ المنطقة منذ تكوينها 

الحديث بعد الحرب العالمية الأولى. �سحيح اأن هذه 

ال�سطرابات اأ�سابت دوًل محددة في المنطقة، لكن 

تزامن الأحداث وت�سابه خلفياتها وتاأثرها بع�سها 

ببع�ض يجعلها اأقرب اإلى موجة اإقليمية وا�سعة 

النطاق. ومن غير الوا�سح حتى الآن اإلى اأي مرحلة 

و�سلت هذه الثورات وكيف �ستتطور، لكن من الوا�سح 

رت وجه المنطقة.
ّ
اأنها غي

لقد تجلت ذروة هذه الثورات في الثورة الم�سرية، 

لي�ض ب�سبب الأهمية الجيو ــ �سيا�سية لم�سر على 

ال�سعيد الإقليمي والدولي فح�سب، بل اأي�سًا ب�سبب 

المفاجاأة التي اأحدثتها هذه الثورة لدى الجهات التي 

تتابع عن كثب ما يجري في المنطقة، �سواء من 

جانب المراقبين من الخارج اأو من العالم العربي، اأو 

بالن�سبة اإلى الأطراف المحلية، وخ�سو�سًا النظام في 

القاهرة. اإن التغييرات الدراماتيكية في م�سر هي، 

ا يحدث في اأنحاء العالم 
ّ
اإلى حد بعيد، �سورة عم

العربي، وهي تج�سد تغييراً جوهريًا في �سلوك وقوة 

عدد من الأطراف ال�سيا�سية في هذا العالم، وتعك�ض 

ظواهر وعنا�سر جديدة لم تكن معروفة حتى الآن، اأو 

اإن معرفتها كانت محدودة.

ويظهر هذا التغيير ب�سكل وا�سح عند كل لعب في 

المنطقة. فالأنظمة القديمة والقوية التي كانت 

ُتعتبر، عامة، اأنها تنتمي اإلى مع�سكر العتدال في 

ال�سرق الأو�سط ومعروفة بولئها للوليات المتحدة 

ميخائيل ميل�صتاين

�صرق اأو�صط قديم ــ جديد:

الثورات في ال�صرق الأو�صط وانعكا�صاتها على اإ�صرائيل

يعتبـــر الباحـــث اأن الثورات التي ت�صـــهدها دول المنطقة هي نتيجة تغييـــرات جوهرية طراأت على 

مواقف القوى الكبرى في العالم من الأنظمة العربية القديمة والتقليدية، وب�صـــبب عنا�صر جديدة لم 

تكـــن معروفـــة من قبل مثل دور ال�صـــباب العربي ودور و�صـــائل الت�صـــال الجتماعـــي في حركة 

الحتجاجات الأخيرة. كما ي�صـــير اإلى اأن الثورات العربية اأظهرت �صـــعود قوتين اأ�صا�صـــيتين: القوات 

الم�صـــلحة والتيارات الإ�صـــامية. ويتوقف الكاتب اأمام التحديات والمخاطـــر التي تطرحها الثورات 

العربية على اإ�صرائيل في الم�صتقبل، وخ�صو�صًا تراجع فر�ص الت�صوية ال�صلمية. وهو يعتبر اأن موجة 

الثورات ما زالت في مراحلها الأولى ومن ال�صـــعب التنبوؤ بما �صت�صفر عنه، ويدعو اإ�صرائيل اإلى در�ص 

الدوافع العميقة للثورات م�صدداً على اأهمية اإدراك الختافات التي تمّيز بع�صها من بع�ص.
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مجالت الحياة كافة؛ بيروقراطية مترهلة تخدم 

م�سالح النخبة الحاكمة؛ جي�ض قوي يدين بالولء 

ا 
ّ
ال�سديد للنظام. واأغلبية عنا�سر هذه المعادلة اإم

ا اختفت في الأ�سهر الأخيرة، وقد برز 
ّ
انهارت، واإم

�سلوك مختلف.

اإن اإحدى الظواهر الأ�سا�سية التي طبعت الأحداث 

الأخيرة هي خروج الجمهور ب�سكل وا�سع اإلى 

ال�سوارع في دول عدة لالحتجاج �سد الأجهزة 

الحاكمة القديمة والقوية.

وبرزت هذه الظاهرة ب�سورة خا�سة داخل 

الأنظمة التي كانت لأعوام طويلة تتباهى باأنها 

اأنظمة اإ�سالحية على ال�سعيد الجتماعي وال�سيا�سي 

والثقافي، والتي كانت اتخذت �سورة جمهوريات 

ت�سكل نقي�سًا ثوريًا لالأنظمة الملكية ال�سابقة. لكن مع 

مرور الأعوام تحولت هذه الجمهوريات الثورية اإلى 

اأنظمة فا�سدة تنتقل فيها ال�سلطة من الأب اإلى البن، 

الأمر الذي اأدى اإلى اإطالق ا�سم ''الجمهو ــ ملكية'' على 

هذه الأنظمة، اأي اأنها مزيج من الجمهورية والملكية. 

وبداأ ممثلو هذا النظام بالختفاء، بالتدريج، اإذ جرت 

الإطاحة بالرئي�ض الم�سري ح�سني مبارك والرئي�ض 

التون�سي زين العابدين بن علي، بينما يخو�ض 

القذافي حربًا دامية من اأجل الحتفاظ بمن�سبه، 

ويواجه الرئي�سان اليمني علي عبد اللـه �سالح 

ا الأنظمة 
ّ
وال�سوري ب�سار الأ�سد تحديات كبيرة. اأم

نظر اإليها ب�سورة �سلبية 
ُ
الملكية في المنطقة التي ي

كرمز لالنحطاط والف�ساد فلم ت�سهد ا�سطرابات، 

با�ستثناء البحرين، وربما يكون ال�سبب اأن هذه 

الأنظمة لم ترفع منذ البداية �سعارات ثورية، ولم 

تواجه تناق�سًا بين الروؤية والواقع ]....[.

ومن الظواهر البارزة الأُخرى التي اأظهرتها 

الأحداث الأخيرة طريقة ت�سرف الجيو�ض العربية 

التي خرجت عن �سورتها التقليدية في العقود 

الما�سية. فخالل ال�سبعينيات، �سكلت هذه الجيو�ض 

الدعامة التي ا�ستندت اإليها اأنظمة المنطقة، لكن 

ر هذه 
ّ
�سلوك الجي�ض في تون�ض وم�سر وليبيا غي

ال�سورة القديمة، فعادت الجيو�ض العربية اإلى مقدمة 

الم�سرح ال�سيا�سي، وبدت اأكثر ا�ستقاللية تجاه 

الأميركية وت�ساعدها في توطيد ال�ستقرار الإقليمي، 

ر كديكتاتوريات ا�ستبدادية 
َّ
باتت فجاأة ُت�سو

عتبر خانعًا 
ُ
و�سعيفة. وال�سارع العربي الذي كان ي

ول مباليًا، ظهر كعن�سر ثوري �سديد التاأثير وقادر 

ا الجيو�ض في العالم 
ّ
على تغيير الأنظمة القديمة. اأم

العربي، والتي كانت تعتبر خا�سعة تمامًا لإرادة 

الحكام، فاأظهرت ا�ستقاللية غير متوقعة. كذلك بدت 

�سفت حتى الآن باأنها 
ُ
الحركات الإ�سالمية التي و

ت�سكل خطراً اأ�سا�سيًا على حكام المنطقة، من�سبطة 

على الأقل في المرحلة الحالية. و�سكلت دول التحاد 

الأوروبي التي ا�ستنكرت ا�ستخدام القوة في ال�سرق 

الأو�سط ''راأ�ض حربة'' في المعركة �سد النظام الليبي 

بزعامة فرن�سا، وفاجاأت الوليات المتحدة العالم 

بتخليها عن حلفائها القدماء، كا�سفة بذلك عن 

قدرتها المحدودة على ا�ستخال�ض الدرو�ض من 

ما�سيها.

وفي المقابل برز تاأثير قوى جديدة في طليعتها 

قنوات التوا�سل الجتماعي الفترا�سية، والطابع 

الحداثوي، ودور ال�سباب الذين �سكلوا عاماًل اأ�سا�سيًا 

في التطورات الأخيرة. ويدل هذا كله على اأننا 

بحاجة اإلى تغيير بع�ض الم�سطلحات الأ�سا�سية 

والمقاربات ال�سائدة حتى الآن في الحديث عن 

الوقائع والأحداث الأ�سا�سية في ال�سرق الأو�سط.

اإن هدف هذا المقال هو تحليل �سمات الثورات في 

ال�سرق الأو�سط، والتي ما زالت في مرحلة الت�سكل، 

ومحاولة التعرف من خالل الأحداث الحالية على 

التجديدات الثورية التي �ستغير وجه المنطقة، مع 

الإ�سارة اإلى اآثار الما�سي التي ل تزال موجودة 

وموؤثرة في ر�سم �سورة المنطقة.

البعد ال�صيا�صي: نهاية عهد      

''الجمهو ــ ملكية''

تنذر ال�سطرابات الإقليمية بنهاية النظام الذي 

كان قائمًا في دول عدة في المنطقة، والذي كان 

ي�ستند اإلى مجموعة عوامل هي: زعيم متقدم في 

ال�سن وعظيم القدرة؛ حزب حاكم ي�سيطر على 
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الأهم والأكثر تغطية اإعالميًا، والثورة في ليبيا هي 

الأكثر دموية. وعلى الرغم من ذلك يمكننا اأن ن�سير 

اإلى اأن الأمور لم ت�سل اإلى نهايتها بعد. ففي م�سر، 

كما في تون�ض، جرى اإق�ساء الحكام ال�سابقين، لكن 

الدولتين ما زالتا خا�سعتين ل�سيطرة الجي�ض ــ الذي 

يمثل النظام القديم ــ اإلى اأن ي�سار اإلى اإجراء 

ا في ليبيا فاإن القذافي 
ّ
انتخابات ديمقراطية. اأم

يحاول كبح الثورة بالقوة. وفي جميع الأحوال فاإن 

هذه الظواهر لم تكن معروفة حتى اليوم في المنطقة 

نظر اإلى الجمهور 
ُ
با�ستثناء الثورة في اإيران، وكان ي

العربي عامة باأنه غير مهياأ لنظام �سيا�سي ع�سري، 

اأو للممار�سة الديمقراطية. لكن بعد اأعوام طويلة من 

الخنوع اأثبتت الجماهير العربية وجودها وقدرتها 

على تغيير الواقع ال�سائد.

وعلى الرغم من ذلك، ي�سعب تحديد �سمات القوة 

ال�سعبية المت�ساعدة بدقة. فالمحرك الأ�سا�سي لحركة 

الثورة هم ال�سباب من اأبناء الطبقة الو�سطى ومن 

الطبقات الفقيرة التي تختزن منذ اأعوام غ�سبًا �سديداً 

�سد الواقع ال�سائد، واأ�سباب هذا الغ�سب هي ال�سائقة 

القت�سادية وف�ساد الأنظمة والقيود المفرو�سة على 

الن�ساطات ال�سيا�سية وعدم احترام حقوق الإن�سان. 

وي�سكل هوؤلء ال�سباب مكونًا ديموغرافيًا مهمًا ل�سكان 

المنطقة، واأغلبيتهم ح�سلت على التعليم الجامعي 

لكنها ف�سلت في اإيجاد عمل يتالءم مع موؤهالتها 

العلمية ]....[، وقد وجد عدد كبير من هوؤلء ال�سباب 

في الإ�سالم خال�سًا له من �سائقته. اإن التظاهرات 

الحتجاجية في �ساحات المدن في العالم العربي 

وفي اإيران، وا�ستعداد المحتجين لال�ستباك مع النظام 

والمطالبة بتغيير �سامل، يعك�سان ذروة م�سارات 

عميقة وقوية على ال�سعيد الثقافي والجتماعي 

والديموغرافي في اأنحاء العالم العربي كافة.

].......[
لقد فتحت الأحداث في العالم العربي ''�سندوق 

باندورا'' الذي �ستخرج منه جميع عوامل التوتر 

الخفية والظاهرة في هذه الدول. ولذا يجب اأن نكون 

حذرين عندما ن�سور الأحداث على اأنها تعبير عن 

''التوق اإلى الحرية''، اأو اأنها ثورات ديمقراطية كتلك 

الحاكم، وامتنعت في بع�ض الدول من قمع حركات 

الحتجاج )وقد ان�سم اأفراد من هذا الجي�ض في اليمن 

وليبيا اإلى المحتجين(. وفي المقابل، تقف اأغلبية 

الجماهير في الدول العربية موقفًا موؤيداً للجي�ض 

وتعتبره مدافعًا عن الم�سالح الوطنية.

اإن دور الجي�ض الأ�سا�سي في النظام الجديد يبرز 

ن يدير �سوؤون الدولة 
َ
ب�سورة خا�سة في م�سر، اإذ اإنه م

منذ تنحي مبارك عن الحكم وحتى اإجراء انتخابات 

ديمقراطية. وفي المقابل، يمثل الجي�ض في دول مثل 

�سورية والأردن والبحرين م�سالح الأقلية الحاكمة، 

ومن هنا موقف الجمهور العدائي تجاهه ]....[.

في هذا الواقع الحالي من عدم اليقين، فاإن من 

المنتظر اأن ي�سترجع الجي�ض في العالم العربي، 

بالتدريج، ولو جزئيًا، تاأثيره في الحياة ال�سيا�سية. 

فالجي�ض، وكما كان في الما�سي، ل يزال اليوم 

ي�سكل القوة الأكبر والأكثر تنظيمًا في اأغلبية الدول 

العربية. وفي مثل هذه الحالة، من المنتظر اأن ي�سكل 

الجي�ض كابحًا في وجه التيار الإ�سالمي، وخ�سو�سًا 

في حال تعاظمت قوة هذا التيار بعد النتخابات 

الديمقراطية، كما حدث في تركيا في العقد الأخير، 

حيث حافظ الجي�ض على الطابع العلماني للدولة 

وحّد من تاأثير الحزب الإ�سالمي الحاكم.

لقد ك�سفت الأحداث الأخيرة عن توجه عميق 

عك�ض �سعف الأنظمة العربية وتمثل في ا�سمحالل 

الحزب الحاكم، وهذا م�سار بداأ منذ وقت طويل 

وو�سل اإلى ذروته خالل الأحداث الأخيرة ]....[.

البعد الجتماعي: ديمقراطية   

معادية للغرب

ما الذي يريده المحتجون بال�سبط؟ وما هي 

الروؤيا التي تكمن وراء �سعار ''ال�سعب يريد اإ�سقاط 

النظام؟'' يمكن الإ�سارة منذ الآن اإلى اأن النتائج التي 

اأ�سفرت عنها الحركات الحتجاجية في م�سر وتون�ض 

وليبيا، وفي اأماكن اأُخرى في العالم العربي، تدل 

على وجود مجتمع مدني فاعل، وموؤثر في جزء كبير 

من العالم العربي. لقد كانت الثورة في م�سر هي 
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اإطار تنظيمي لحركات الحتجاج، وهذا في الوقت 

الذي اأعطتها قناة التلفزة القطرية ''الجزيرة'' بعداً 

فكريًا ثوريًا و�سكلت اأداة ت�سجيع للجماهير 

لالنتفا�ض �سد الأنظمة. واأدى اجتماع هذين 

العاملين اإلى �سل قدرة الأنظمة على تقديم �سورة 

ا يحدث اإلى الداخل والخارج، كما اأن هذه 
ّ
عم

الظواهر الجديدة �سمحت للجمهور العري�ض باأن 

يوحد �سفوفه وينقل المعلومات ويخطط لخطواته 

من فوق روؤو�ض النظام ]....[.

لقد اأثبت الجمهور العربي في معظم الحالت 

قدرته على التحرك كمجتمع مدني يحركه التوق اإلى 

الحرية، وا�ستطاع اأن يتوحد �سد الأنظمة القديمة، 

ونجح في اإ�سقاط بع�سها، واأثبت في الأعوام الأخيرة 

قدرته على اإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية. لكن 

الختبار الديمقراطي الحقيقي ل يقا�ض بحجم 

الثورات اأو بالنتخابات، واإنما بالمراحل التي تاأتي 

بعد ذلك من اأجل قيام نظام ليبرالي طويل الأمد ]....[.

البعد الإقليمي: هل عززت الثورات 

العربية قوة مع�صكر المقاومة؟

للوهلة الأولى يبدو اأن موجة الثورات الحالية 

�ساهمت في تعزيز قوة مع�سكر المقاومة في ال�سرق 

الأو�سط، والذي تتزعمه اإيران، واأ�سعفت مع�سكر الدول 

المعتدلة في المنطقة. وهناك عدة دلئل ت�سير اإلى 

ت ال�سطرابات مع�سكر 
ّ
ذلك، فعلى �سبيل المثال عم

الدول المعتدلة وعلى راأ�سها م�سر التي ت�سكل كابحًا 

اأ�سا�سيًا في وجه مع�سكر المقاومة ]....[.

لكن، حتى في و�سط مع�سكر دول المقاومة، ثمة 

خوف كبير من توجه موجات الحتجاج ال�سعبي 

نحوه. ويبرز في هذا الإطار تطور حركات الحتجاج 

في �سورية التي تترافق مع مواجهات عنيفة بين 

النظام وال�سعب الذي يكّن كراهية عميقة لالأقلية 

العلوية الحاكمة، وكذلك ا�ستعال حركات الحتجاج 

ا يجري في العالم 
ّ
من جديد في اإيران بوحي مم

العربي )على الرغم من �سيطرة النظام الإ�سالمي على 

ما يجري بيد من حديد(، ف�ساًل عن تعاظم الغليان 

التي حدثت في كتلة الدول ال�سيوعية في نهاية 

الثمانينيات. �سحيح اأن الديمقراطية تحتل مكانًا 

بارزاً في مطالب حركات الحتجاج العربية، لكنها 

ت�سكل مطلبًا �سمن مطالب اأُخرى.

ومن المهم الإ�سارة في هذا ال�سدد اإلى اأن التوق 

اإلى الديمقراطية ل يعني بال�سرورة ال�سعي لتبّني 

الح�سارة الغربية ثقافيًا وفكريًا، واإنما على العك�ض 

من ذلك، فنحن نجد اأن ق�سمًا كبيراً من الم�ساركين 

في الحركات الحتجاجية، ولي�ض المقربون من 

الإخوان الم�سلمين فقط، هم من المعادين للغرب 

عامة وللوليات المتحدة واإ�سرائيل خا�سة. ويبرز 

هنا التمييز الم�سطنع الذي يقيمه المعلقون الغربيون 

بين جماهير ال�سباب التي ت�سكل المحرك الأ�سا�سي 

لحركات الحتجاج، وبين ''الأطراف الإ�سالمية'' 

الم�ساركة. فق�سم كبير من ال�سباب الذين يمالأون 

ال�سوارع هو اإ�سالمي، ومن ال�سعب التمييز في الواقع 

بين ''الحتجاج العلماني'' و''الحتجاج الديني''، 

وعلى المراقب الأجنبي، ول �سيما الغربي، اأن يكون 

ما ل �سك فيه اأن 
ّ
حذراً في تف�سير الأحداث الحالية. فم

حركات الحتجاج هي حركات جماهيرية و�سادقة، 

ومن اأهدافها تحقيق الديمقراطية، لكنها ل ت�سبه 

حركات الحتجاج في الغرب. اإن ال�سوت المعبر عن 

هذه الحركات هي قناة ''الجزيرة'' التي تنتهج خطًا 

معاديًا لإ�سرائيل وللوليات المتحدة ]....[.

اإن العن�سر الإ�سالمي له دور اأ�سا�سي ومفاجئ في 

الأحداث الأخيرة، ذلك باأن الكابو�ض القديم للعالم 

الغربي والأنظمة العربية ب�ساأن انقالب تقوم به قيادة 

التنظيمات الإ�سالمية لم يتحقق. ويبدو لفتًا عدم 

ا�ستغالل الإخوان الم�سلمين لالأحداث في م�سر من 

اأجل ال�سيطرة بالقوة على الدولة، فهم يف�سلون و�سائل 

مرنة وحذرة من اأجل تحقيق هدفهم هذا ]....[.

ومن الظواهر البارزة التي تجلت في الأحداث 

الأخيرة، التاأثير الكبير لو�سائل الت�سال الحديثة 

مثل الإنترنت، ودور و�سائل الإعالم العربية وفي 

مقدمها قناة ''الجزيرة''، عالوة على مواقع التوا�سل 

الجتماعي ]....[.

لقد �ساهمت و�سائل الت�سال الحديثة في تقديم 
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في المنطقة عدداً من الدول عن اتخاذ اإجراءات �سد 

اإيران على ال�سعيد القت�سادي وال�سيا�سي والع�سكري 

خوفًا من اأن يوؤدي ذلك اإلى تفاقم حالة عدم 

ال�ستقرار الإقليمية.

ا مع�سكر المقاومة فيبدو اأنه ي�ستمد قوة 
ّ
ج ــ اأم

كبيرة من �سعف الأنظمة العربية المعتدلة ومن 

الورطة الكبيرة التي تواجهها الوليات المتحدة. 

فالأطراف المتطرفة ترى اأن ما يحدث يعطيها 

هام�سًا اأو�سع للتحرك في جميع المجالت بما فيها 

المجال الع�سكري، وهي تنتهز الفر�سة من اأجل 

تعميق نفوذها في دول المنطقة التي تمر في مرحلة 

�سوغ �سورتها ال�سيا�سية. كذلك تحاول هذه الأطراف 

منذ الآن اختبار هام�ض تحركها، ويدخل في هذا 

ال�سياق اإر�سال �سفينتين اإيرانيتين اإلى البحر المتو�سط 

)�سباط/فبراير 2011(، ومحاولت اإر�سال �سحنات 

من ال�سالح من اإيران اإلى قطاع غزة بحراً وبراً )اآذار/

مار�ض 2011(. وفي المقابل، فاإن زعزعة نظام 

الأ�سد في �سورية �ستلحق �سرراً بقوة مع�سكر 

المقاومة ووحدته عامة، وبنفوذ اإيران في المنطقة 

خا�سة. وفي حال اأ�سبح نظام الأ�سد مهدداً ب�سورة 

جدية، فمن الممكن اأن تلجاأ اأطراف في مع�سكر 

المقاومة اإلى ت�سعيد الو�سع مع اإ�سرائيل في محاولة 

لمنع انهيار نظام البعث في دم�سق.

د ــ بالن�سبة اإلى ال�ساحة الفل�سطينية، فاإن الأحداث 

ق 
ّ
الأخيرة في الدول العربية من �ساأنها اأن تعم

ال�سائقة ال�ستراتيجية التي تعانيها �سلطة اأبو مازن 

ب�سبب غياب حليف اإقليمي قوي مثل نظام مبارك، 

وال�سكوك العميقة في �ساأن الدعم الأميركي لها. 

و''حما�ض'' ت�ستغل هذه العوامل كلها، وهي ت�سعر، 

مثل جميع التنظيمات الأُخرى في مع�سكر المقاومة، 

اء 
ّ
باأن الأو�ساع تعمل لم�سلحتها، ول �سيما جر

�سعف الحكم الم�سري الذي �سبق اأن مار�ض �سغوطًا 

كبيرة على ''حما�ض'' في القطاع، ف�ساًل عن اإمكان اأن 

تزداد قوة الإخوان الم�سلمين الذين هم الحركة       

الأم لـ ''حما�ض''، داخل ال�سلطة في م�سر. ويتخوف 

اأبو مازن من مالقاة م�سير مبارك في حال حدوث 

اأمر كهذا، ولذلك قام، في الأ�سهر الأخيرة، بم�ساع 

ال�سعبي في لبنان �سد حزب اللـه ]....[.

لقد اأجبرت ال�سطرابات الحالية الأنظمة العربية 

على الهتمام ب�سوؤونها الداخلية، وبداأت اأطراف غير 

عربية موجودة على هام�ض العالم العربي تمالأ 

الفراغ النا�سئ، وفي مقدمها اإيران وتركيا واإ�سرائيل، 

و�سرعت في تعميق نفوذها في دول اأ�سا�سية مثل 

العراق والخليج العربي وال�ساحة الفل�سطينية ولبنان 

ومنطقة البحر الأحمر. وقد تجد هذه الدول، ول �سيما 

اإيران، في ال�سطرابات الأخيرة فر�سة لتعميق 

تدخلها في الدول التي تمر بتغييرات مثل م�سر 

و�سمال اإفريقيا و�سبه الجزيرة العربية.

خا�صة ونظرة اإلى الم�صتقبل

اإن التحولت التي يمر بها ال�سرق الأو�سط عامة، 

وم�سر خا�سة، ذات اأهمية ا�ستراتيجية كبيرة من 

وجهة نظر اإ�سرائيل:

اأ ــ من اأهم الأ�سئلة المطروحة، ما يلي: مقدار 

ثبات اتفاق ال�سالم مع م�سر الذي ي�سكل اأ�سا�سًا 

ا�ستراتيجيًا فائق الأهمية بالن�سبة اإلى اإ�سرائيل، 

وم�ستنداً اإلى جزء اأ�سا�سي من العقيدة الأمنية في 

اإ�سرائيل خالل العقود الثالثة الأخيرة. اإن اأي تغيير 

في النظام الم�سري، ول �سيما اإمكان تعاظم قوة 

الإخوان الم�سلمين، يحمل في طياته تغييراً في 

العقيدة الأمنية الإ�سرائيلية، ويمكن القول اإنه في 

المدى الق�سير، وما دام الجي�ض الم�سري ي�سيطر على 

ال�سلطة في م�سر، فاإن اتفاق ال�سالم �سيبقى م�ستقراً. 

لكن المطلوب من اإ�سرائيل اأن تتابع عن كثب 

انعكا�سات الو�سع الداخلي في م�سر على ال�سيا�سة 

الخارجية الم�سرية وعلى عقيدتها الع�سكرية، ول 

�سيما بعد النتخابات المنتظر اإجراوؤها في م�سر 

نهاية العام الحالي.

ب ــ اإن توجه النتباه الدولي، ول �سيما الوليات 

المتحدة، اإلى ما يجري في العالم العربي، قّلل من 

التركيز على م�سكالت اأُخرى ذات اأهمية ا�ستراتيجية 

بالن�سبة اإلى اإ�سرائيل، وفي طليعتها ال�سالح النووي 

الإيراني. عالوة على ذلك، ربما تردع ال�سطرابات 
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طوال الأعوام الما�سية، ازدادت، واأ�سبح اقت�سادها 

اأكثر ح�سانة، لكن في الوقت نف�سه طراأ تغير �سلبي 

متوا�سل بالن�سبة اإلى و�سعها في المنطقة، وانعك�ض 

ب�سورة خا�سة في تزايد التهديدات التي تواجهها، 

وفي ازدياد قوة خ�سومها الع�سكرية وال�سيا�سية )ول 

�سيما تعاظم قوة اإيران في المنطقة ومحاولتها 

الح�سول على ال�سالح النووي، ووجود مع�سكر 

المقاومة بزعامة طهران(. ومن ناحية اأُخرى تقل�ست 

الفر�ض ال�سيا�سية، وخ�سو�سًا على الم�سارين 

الفل�سطيني وال�سوري.

كيف �صتبدو المنطقة في

اليوم التالي للثورة؟

ما زالت الأزمة في ال�سرق الأو�سط في مراحلها 

الأولى، ومن ال�سعب التو�سل اإلى بلورة تقديرات 

ا�ستراتيجية بعيدة المدى لوقائع لم يكن في الإمكان 

التنبوؤ بحدوثها قبل اأ�سهر، لكن ثمة قا�سمًا م�ستركًا 

لل�سرق الأو�سط يتخطى الأزمات الحالية التي لم 

ح�سم اأمرها بعد، وهو مزيج من ظواهر جديدة 
ُ
ي

واأُخرى قديمة. ويتطلب فهم هذا القا�سم الم�سترك 

التعرف اإلى التيارات العميقة في داخله، والتخل�ض 

من النظرة والأوهام التي �سادت ع�سرات الأعوام 

فيما يتعلق بتاأويل الأحداث في المنطقة.

اد متحم�سين للديمقراطية 
ّ
اإن الذي برز كن�سال لرو

ما لبث اأن تحول في بع�ض الأماكن اإلى مواجهات 

تحمل �سمات من الما�سي. فتحت غطاء الن�سال �سد 

الحكام الم�ستبدين، عادت وا�ستيقظت �سراعات ذات 

طابع اإثني وديني وطائفي واأيديولوجي، كما برزت 

مظاهر مغرو�سة في عمق كيان المنطقة: حكام 

م�ستبدون ل يتوانون عن قمع اأبناء �سعبهم بالقوة؛ 

قبائل تتقاتل فيما بينها؛ تفاقم خطر انت�سار فو�سى 

داخلية ربما ت�ستفيد منها الجهات المتطرفة في 

المنطقة. وتبرز هذه الظواهر ب�سورة خا�سة في 

ليبيا و�سورية واليمن، واأي�سًا في البحرين حيث يدور 

�سراع بين الأغلبية ال�سيعية والأقلية ال�سّنية 

الم�سيطرة، الأمر الذي يت�سبب بخوف عميق في العالم 

لك�سر الجمود ال�سيا�سي في المفاو�سات مع اإ�سرائيل، 

ح على ال�سعيد الداخلي اإلى رغبته في الت�سالح 
ّ
ولم

مع ''حما�ض''، كما اأنه قام بعدد من الخطوات الدولية 

التي من �ساأنها ا�ستفزاز اإ�سرائيل. ومن الممكن اأن 

تقوم �سلطة اأبو مازن م�ستقباًل بخطوات اأكثر جراأة، 

وفي طليعتها اإعالن الدولة الم�ستقلة �سمن حدود 

1967 )وهي فكرة بداأت تلقى تاأييداً وا�سعًا ومتزايداً 

على ال�ساحة الدولية(، وربما تلجاأ اأي�سًا اإلى زيادة 

الحتكاك باإ�سرائيل في ال�سفة الغربية.

هـ ــ فيما يتعلق بالموقف ال�سيا�سي ــ الإعالمي 

فاإنه، حتى الآن، ل يبدو اأن في اإمكان ال�سطرابات 

في العالم العربي زعزعة العتقاد الذي ي�سود 

المجتمع الدولي عامة، والوليات المتحدة خا�سة، 

باأن النزاع الإ�سرائيلي ــ الفل�سطيني هو م�سدر عدم 

ال�ستقرار في المنطقة. ولذا، فاإن التطورات الأخيرة 

لم تخفف من ال�سغط ال�سيا�سي على اإ�سرائيل من اأجل 

دفع العملية ال�سيا�سية مع الفل�سطينيين قدمًا، كما 

اأنها لم ت�ساهم في اإ�سعاف حملة نزع ال�سرعية عن 

اإ�سرائيل على ال�ساحة الدولية.

ا على ال�سعيد الأمني فاإن تراخي ال�سلطات 
ّ
و ــ اأم

الم�سرية في تطبيق �سلطة القانون على �سبه جزيرة 

ل منذ الآن عمليات تهريب ال�سالح 
ّ
�سيناء ي�سه

والو�سائل الع�سكرية والمقاتلين اإلى قطاع غزة، الأمر 

الذي ي�ساهم في بناء القوة الع�سكرية للتنظيمات 

الإرهابية في القطاع، وت�سليحها بعتاد ع�سكري ذي 

قدرة متطورة، وخ�سو�سًا بال�سواريخ بعيدة المدى 

وال�سواريخ الم�سادة للدبابات وال�سفن والطائرات، 

د حرية تحرك الجي�ض الإ�سرائيلي في 
ّ
الأمر الذي �سيقي

قطاع غزة.

ومن وجهة نظر اإ�سرائيل، فاإن التطورات الأخيرة 

في العالم العربي، ول �سيما الثورة في م�سر 

وال�سطرابات العميقة في �سورية، ت�سير اإلى ازدياد 

التحديات الأمنية وتقل�ض الفر�ض للقيام بخطوات 

�سيا�سية، وهي ت�سكل خطوة اأُخرى في م�سار تدهور 

الو�سع ال�ستراتيجي ــ الإقليمي لإ�سرائيل خالل العقد 

الأخير، وهو م�سار معقد وينطوي على تناق�ض 

داخلي، اإذ اإن قوة اإ�سرائيل الع�سكرية والتكنولوجية، 
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وخ�سو�سًا في النتخابات الديمقراطية، بحيث 

تتحول اإلى قوة فاعلة داخل ال�سلطة.

اإن هذا الو�سع من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى عودة 

تجارب �سبق اأن �سهدتها المنطقة، ول �سيما في 

الدول التي �سهدت انقالبات دراماتيكية، ك�سيطرة 

التيار الإ�سالمي، بالتدريج، على ال�سلطة من خالل 

اإ�سعاف الموؤ�س�سة الع�سكرية، كما حدث في تركيا، 

مثاًل )وقد يحدث هذا في م�سر خا�سة(، اأو ربما يمنع 

الجي�ض الإ�سالميين من ال�سيطرة على ال�سلطة، الأمر 

الذي يوؤدي اإلى وقوع مواجهات بين الطرفين كما 

في الجزائر، اأو ربما تنهار الموؤ�س�سة الحاكمة، الأمر 

الذي �سي�سمح ب�سيطرة التيار الإ�سالمي بالقوة على 

الحكم، والنموذج لذلك هو �سيطرة ''حما�ض'' على غزة. 

وهناك �سيناريوهات اأُخرى ل تكون ال�سيطرة فيها 

للتيارات الإ�سالمية، اإذ قد يجري انتقال ال�سلطة اإلى 

اأطراف غير دينية ل عالقة لها بالحركات الإ�سالمية، 

وذلك في اأعقاب انتخابات ديمقراطية، لكن اإمكان 

تحقق مثل هذه ال�سيناريوهات يبقى �سئياًل. وثمة 

متغيرات عدة تتحكم في تحقق ال�سيناريوهات 

المذكورة اأعاله، اأو في ن�سوء �سيناريوهات جديدة، 

منها: قوة الجيو�ض؛ قوة حركات الحتجاج 

والمعار�سة؛ قوة الأطراف الإ�سالمية؛ ال�سيا�سة التي 

�ستتبعها الدول الكبرى، ول �سيما الوليات المتحدة؛ 

طبيعة تطور النق�سام الداخلي في اأماكن متعددة من 

العالم العربي.

اإن متابعة الموجة الحالية لحركة الحتجاج 

الإقليمي هي التي �ست�سمح بفهم جذور الثورات 

المقبلة، فق�سم من الأطراف المحلية ومن المعلقين 

الأجانب يتجاهل اأن اأ�سباب الغ�سب الكبير على 

الواقع الميوؤو�ض منه تعود اإلى م�سكالت اجتماعية 

وديموغرافية واقت�سادية عميقة، و�سعبة الحل. 

ومثلما حدث في ثورات كثيرة �سابقة، فاإن من 

الممكن جداً اأن تواجه الموجة الحالية من الثورات 

اأزمة حادة، الأمر الذي �سي�ستغله الطرف الذي �سيقدم 

نف�سه مخل�سًا ل�سكان المنطقة، لكنه ربما ي�ساهم في 

الوقت نف�سه، في بروز ال�ستبداد والعنف كما في 

n .ثورات كثيرة في التاريخ

العربي من التاآمر الإيراني، ومن التوتر العميق بين 

ال�سّنة وال�سيعة. عالوة على هذا كله ثمة م�سكالت 

قديمة اأُخرى تهدد وحدة دول المنطقة و�سالمتها، 

ويمكن اأن ن�سير في هذا ال�سياق اإلى ال�سودان الذي هو 

على و�سك النق�سام اإلى دولتين، والعراق الذي يعاني 

كثيراً �سعف الحكم المركزي وتعاظم قوة الأطراف 

)وخ�سو�سًا الحكم الذاتي الكردي في �سمال العراق(، 

ولبنان الذي ي�سيطر عليه حزب اللـه بالتدريج، 

وال�سلطة الفل�سطينية التي انق�سمت اإلى كيانين 

جغرافيين �سيا�سيين متخا�سمين. �سحيح اأن الدول 

العربية ما زالت �سامدة على الرغم من جميع 

التحديات التي تواجهها، لكن اأغلبية هذه الدول بداأت 

�سورتها تتغير، وبداأ الحكم المركزي فيها ي�سعف. 

وكلما كانت الدول العربية ذات طابع متجان�ض، مثل 

م�سر وتون�ض، كانت الثورة اأقل عنفًا، وكان الن�سال 

من اأجل الديمقراطية اأو�سح، والمراحل النتقالية اإلى 

الحكم الجديد اأكثر تنظيمًا.

وفي المقابل فاإن الدول الأكثر اختالطًا، والأقل 

ماأ�س�سة، تترافق الثورات فيها مع اأعمال عنف 

وفو�سى.

اإن اأغلبية دول المنطقة ت�سهد انهيار اأنظمة الحكم 

التقليدية التي حكمتها، اأو تلك التي كانت تت�سم بعدم 

ا�ستقرار، ويجري ا�ستبدال اأنظمة الحكام الم�ستبدين 

القديمة باأُخرى تتطلع اإلى اأن تقوم على اأ�س�ض 

ديمقراطية. و�سط هذه العا�سفة تبرز في بع�ض دول 

المنطقة قوتان اأ�سا�سيتان: )1( الجيو�ض التي تمثل 

اإلى حد بعيد النظام القديم وال�سلة بالغرب والوقوف 

في وجه مع�سكر المقاومة بزعامة اإيران، والتي من 

المنتظر اأن ت�سكل ''حلقة و�سل'' بين مرحلتين؛ )2( 

المع�سكر الإ�سالمي، وهو التيار ال�سيا�سي ال�سعبي 

الأكبر والأكثر تنظيمًا في معظم الدول، والذي 

يتح�سر للم�ساركة في النظام الجديد، وبناء �سيطرته 

عليه. �سحيح اأن الأطراف ال�سيا�سية وال�سعبية غير 

الدينية تزداد قوتها بالتدريج، لكن تاأثيرها ل يزال 

اأ�سعف من تاأثير العنا�سر الإ�سالمية، ولذا، فاإن 

هناك عالمات ا�ستفهام ب�ساأن قدرة هذه الأطراف 

على تحقيق النجاح في الختبارات المقبلة، 


