(معهد الدوحة)

مقال

ما الذي ثخشاه إسزائيل من الثورة الحونسية؟

د .مدمىد مدازب

الدوحة ،شباط /فبرايز – 3122

مقاالت وجعليقات

حقوق النشز والطبع محفوظة للمزكز العزبي لألبحاث ودراسة السياسات © 3122

املزكز العزبي لألبحاث و دراسة السياسات

في إزس اجفاق ؤوطلى طىت  3;;5جدظيذ الفالكاث ؤلاطسائُلُت – الخىوظُت بدشجُق مً الىالًاث
اإلاخددة ألاميرهُت وزـاًتها .وفي هِظان/ؤبسٍل  3;;8افخخدذ إطسائُل ممثلُت لها في جىوع ،وفي ؤًاز/ماًى
مً الفام هفظه افخخدذ جىوع ممثلُت لها في جل ؤبِب .وبفد اهدالؿ الاهخفاضت الفلظعُيُت الثاهُت في ـام
 4222ؤلللذ جىوع ممثلُتها في جل ؤبِب ،ولىً ،وـلى السلم مً ذلً ،اطخمسث الفالكاث لير السطمُت
بين الجاهبين في مجاالث ـدة ؤبسشها الظُاخت والخجازة ،فصاد ـدد الظُاح ؤلاطسائُلُين إلى جىوع في
الظىىاث اإلااضُت ـلى ـشسة آالف طائذ في الفام الىاخد.
اهخمذ إطسائُل بخعىٍس ـالكاتها الاكخطادًت مق جىوع في الظىىاث ألاخيرة ،وال طُما في مجاالث
الظُاخت والخجازة والاطدثماز .وال جىحد مفعُاث ـلىُت هثيرة ـً حجم مجمل الفالكاث الاكخطادًت بين
إطسائُل وجىوع ،إذ بلُذ هره اإلافعُاث بشيل ـام في ظي الىخمان .وكد حظسبذ في بفض ألاخُان بفض
ً
اإلافلىماث ـً هره الفالكاث .ففي ; ،422:/32/3مثال ،وشسث صخُفت "للىبع" ؤلاطسائُلُت اإلاخخطت
باالكخطاد ملالت ـىىانها "جىوع فسضت في ألافم" ،ذهسث فيها ؤن زحاٌ ألاـماٌ واإلاظدثمسًٍ ؤلاطسائُلُين
لديهم اهخمام متزاًد بخىوع وؤنهم ٌظفىن ،في ؼل جعىز الاكخطاد الخىوس ي وجىطفه ،إلى حفصٍص الفالكاث
الخجازٍت مفها والاطدثماز فيها .وذهسث الصخُفت ؤن الخيىمت الخىوظُت اكترخذ ـلى شسهت إطسائُلُت
إكامت مطىق إلهخاج ؤلاطمىذ في جىوع بيلفت  422ملُىن دوالز ،وؤن اإلافاوضاث وضلذ بين الجاهبين إلى
دزحت مخلدمت ،خُث شاز مدًس الشسهت ؤلاطسائُلُت جىوع في ـام  ،422:وجفلد اإلاىكق اإلالترح إلوشاء
اإلاطىق ـلُه ومظاخخه  922دوهم وٍلق في اإلاىعلت الجىىبُت مً جىوع(.)3
وـلى الطفُد الثلافي ،طفذ إطسائُل إلى جعبُق الفالكاث الثلافُت مق جىوع ،وفي هرا الظُاق
ذهسث صخُفت "هأزحع" ؤن حهاث إطسائُلُت ؤحسث اجطاالث بداز وشس جىوظُت ليشس زواًاث إطسائُلُت
ـبرًت مترحمت إلى الفسبُت .ولم جىشف الصخُفت اطم داز اليشس الخىوظُت ألن هىان كىي هثيرة ،بدظب
ما كالذ اإلادًسة الفامت إلافهد جسحمت ألادب الفبري ،جيشغ ضد جعبُق الفالكاث بين إطسائُل والدوٌ
الفسبُت(.)4
3

مُخاٌ مسللُذ" ،جىوع فسضت في ألافم" ،للىبعhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000390132 ،422: /32 /3; ،
ً
4
ًاـل حفخىن" ،للمسة ألاولى جبدي جىوع اهخماما بترحمت ؤدب ـبري إطسائُلي إلى اللمت.
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الاهحمام إلاسزائيلي بالثورة في ثونس
ـلى السلم مً هثرة ألاخدار الداخلُت ؤلاطسائُلُت التي اطخلعبذ اهخمام وطائل ؤلاـالم والسؤي
الفام ؤلاطسائُلي ،مثل ضدوز كساز إداهت السئِع ؤلاطسائُلي الظابم "مىشُه هدظاف" بااللخطاب ،واهلظام
خصب الفمل ،وجفاكم مشيلت زئِع ؤزوان الجِش ؤلاطسائُلي اإلافين الري زبما حفُم هره اإلاشيلت حظلم
مهامه في مىخطف الشهس اإلالبل ،اهخمذ إطسائُل ووطائل إـالمها بخعىز ألاخدار في جىوع ،واشداد هرا
الاهخمام مق جدىٌ هره الخؽاهساث إلى زىزة شفبُت واطفت ؤظاخذ بسئِع الىؽام الخىوس ي بً ـلي.
واوفىع هرا الاهخمام ـلى مظخىي مخخري اللساز الظُاس ي – ألامني ووطائل ؤلاـالم واإلاخخطين بالشؤون
الفسبُت في مساهص ألابدار ووطائل ؤلاـالم .فمىر اهدالؿ الخؽاهساث في جىوع ؤحسث اللُادة الظُاطُت –
ألامىُت ؤلاطسائُلُت ـدة مشاوزاث ،وجابفذ جعىز الخؽاهساث والثىزة مً خالٌ جلازٍس ؤحهصتها ألامىُت ومً
ً
خالٌ الاجطاٌ بلادة اليهىد الخىوظُين ،وؤًضا مً خالٌ "مظؤولين إطسائُلُين مىحىدًً في جىوع"(.)5
جعسق زئِع الخيىمت ؤلاطسائُلُت بيُامين هخيُاهى للثىزة الخىوظُت لداة هجاخها و"فساز" السئِع
الخىوس ي في بداًت حلظت الخيىمت ؤلاطسائُلُت في  .4233 /3/38ومً اإلاهم اإلاالخؽت ؤن جعسق هخيُاهى حاء
مً باب ؤن الثىزة الخىوظُت حفىس "الاطخلساز في اإلاىعلت" ،ؤي الاطخلساز الري ًدافؾ ـلى ؤهؽمت
الاطدبداد والفظاد في الدوٌ الفسبُت الخاضفت لألحىدة ؤلاطسائُلُت – ألاميرهُت في اإلاىعلت .فلد كاٌ
هخيُاهى إن الدزض الري ًيبغي حفلمه مً الثىزة الخىوظُت هى الدشدًد ـلى الجاهب ألامني في ؤي حظىٍت
طلمُت .وؤضاف :إن "اإلاىعلت التي وفِش فيها هي مىعلت لير مظخلسة ،وهدً هسي ذلً في الفدًد مً
ألاماهً في ؤلاكلُم الري وفِش فُه"( .)6وؤـسبذ مطادز إطسائُلُت مظؤولت بفد هجاح الثىزة ـً خشُتها
مً ؤن جلىم جىوع بلعق ـالكاتها لير السطمُت مق إطسائُل( .)7وفي هرا الظُاق ضسح اللائم بإـماٌ زئِع
الخيىمت ؤلاطسائُلُت "طُلفان شلىم" ؤن هىان "خشُت حدًت مً ؤن جلىم جىوع بفد هجاح الثىزة
بالخلسب مً ألاظساف اإلاخعسفت في الفالم الفسبي"(.)8
الفسبُت" ،هآرجسhttp://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1206130.html،4232/34 /49 ،
5
"في إطسائُل ًخشىن :طُلىم في جىوع هؽام مخعسف" ،مىكق وفىقhttp://news.nana10.co.il/article/?ArticleiD=773193 ،4233 /33 /37 ،
6
بسان زفُد وحظفي ًازئُل" ،زئِع الخيىمت هخيُاهى :ؤي اهلالب في جىوع مثاٌ لفدم الاطخلساز" ،هأزحع،4233/3 /38 ،
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1209862.html
7
"هخيُاهى:جىوع بسهان ـلى ؤهه ًيبغي الخفاػ ـلى ألامً" ،مىكق إذاـت حِش الدفاؿ ؤلاطسائُليhttp://glz.co.il/newsArticle.aspx?newsid=75755،4233 /3/38،
8
اإلاطدز الظابم هفظه.
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وشس الىثير مً اإلاخخطين بالشؤون الفسبُت الفاملين في مساهص ألابدار ووطائل ؤلاـالم ؤلاطسائُلُت
ً
هثيرا مً اإلالاالث ـً الثىزة الخىوظُت .وـالجذ هره اإلالاالث ؤطباب الثىزة وجعىز ؤخداهها وـىامل
هجاخها والللم ؤلاطسائُلي مً جدىٌ هجاخها في إطلاط هؽام مظدبد وفاطد إلى همىذج ًدخري به إلطلاط
ؤهؽمت ـسبُت مظدبدة ؤخسي .فخدذ ـىىان "جإزير إطلاط الىؽام في جىوع في الفالم الفسبي" وشس "شلىمى
بسوم" الباخث في "مفهد ؤبدار ألامً اللىمي" الخابق لـ "حامفت جل ؤبِب" ملاٌ خلل فُه ؤطباب الثىزة
الخىوظُت وجعىز ؤخداهها ،زم اهخلل إلى فدظ جإزيرها ـلى الدوٌ الفسبُت ،فرهس ؤن الخؽاهساث ومؽاهس
الاخخجاج كد جصداد في اإلادي اللسٍب في بفض الدوٌ الفسبُت .وؤضافً" :بدو ؤن لدي مفؽم الدوٌ الفسبُت
ججسبت لى ُت في الظُعسة "ـلى ؤـماٌ الشمب" الىاطفت ،لرلً فئنها طدىجح في الظُعسة ـلى ألاوضاؿ في
اإلادي اللسٍب" .ؤما في شإن جإزير الثىزة الخىوظُت ـلى الدوٌ الفسبُت في اإلادي البفُد فلاٌ شلىمى بسوم إن
ذلً ٌفخمد ـلى الىخائج التي طدظخلس ـليها الثىزة الخىوظُت .فئذا حسث اهخخاباث وجإطع هؽام دًملساظي
مخين في جىوع فئن اإلاجخمفاث الفسبُت ألاخسي طدظعى إلى جللُد الىمىذج الخىوس ي .وفي هرا الظُاق ،ؤي
إمياهُت اهدشاز الىمىذج الخىوس ي في الدوٌ الفسبُت ،ذهس الباخث شلىمى بسوم ؤن "ـلى إطسائُل ؤن جيىن
كللت وخاضت مً الخعىزاث في حازجيها اللسٍبخين مطس وألازدن" .فمطس حفِش مىر مدة ظىٍلت في خالت مً
ألافىٌ للىؽام اللائم بظبب ـمس السئِع مبازن وبظبب خالخه الصخُت وـدم الىضىح في مً طيرزه.
وَفِش ألازدن ؤشمت اكخطادًت وـدم زض ى فئاث واطفت مً مخخلف ميىهاجه ـً الخىم .واخخخم شلىمى
ً
ً
بسوم ملالخه كائالً" :بدو ؤن هرًً الىؽامين مظخلسان في اإلادي اللطير ولىً هىان طببا للللم ـلى
مظخلبلهما في اإلادي ألابفد مً ذلً"(.)9
ؤما الباخث إًاٌ شَظس ،مدًس "مفهد مىشُه دًان في حامفت جل ؤبِب" ،ففالج جإزير الثىزة
الخىوظُت ـلى الدوٌ الفسبُت في ملاٌ له بفىىان "فساك خعير خىٌ إطسائُل" في صخُفت "ٌظسائُل هُىم"،
خُث ؤهد ؤن الثىزة الخىوظُت حفعي دففت كىٍت لخسواث الاخخجاج في الدوٌ الفسبُت ،لىىه ؤبدي زلخه في
كدزة ألاهؽمت الفسبُت ـلى الخملب ـليها .وفي الىكذ هفظه ،ؤبدي كلله الشدًد مما طماه الفساك الخعير
الىاحم ـً اهعىاء ألاهؽمت الفسبُت ـلى ذاتها ،ما ؤدي إلى دخىٌ إًسان وجسهُا إلى اإلاىعلت وحفاؼم دوزيهما
فيها ،خُث ؤـسب ـً اـخلاده ؤن إطسائُل طخدفق زمً ذلً(.):

9

شلىمى بسوم" ،جإزير إطلاط الىؽام في جىوع في الفالم الفسبي" ،مىكق مفهد ؤبدار ألامً اللىمي،4233/3/3: ،
http://www.inss.org.il/upload/(file)1295359036.pdf
:
إًاٌ شَظس" ،فساك خعير خىٌ إطسائُل"ٌ ،ظسائُل هُىمhttp://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php%3fid%3D5434 ،4233/3/45 ،
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ما ثخشاه إسزائيل من ثونس؟
ًمىً إًجاش ما جخشاه إطسائُل مً الثىزة الخىوظُت في الىلاط آلاجُت:
 -2ؤن جلىم جىوع بلعق حمُق ـالكاتها لير السطمُت مق إطسائُل.
ً
ً
 -3ؤن جطبذ الثىزة الخىوظُت الشفبُت اإلادهُت همىذحا حرابا للشفىب الفسبُت ألاخسي ،التي حفاوي
الاطدبداد والؽلم والفظاد ،وؤن جلىم هره الشفىب بالثىزة ـلى ؤهؽمتها هما ففل الشفب الخىوس ي في
زىزجه ـلى هؽامه.
ً
 -4ؤن جؤدي الثىزة الخىوظُت إلى كُام هؽام دًملساظي مظخلس ومخين في جىوع ًطبذ همىذحا

ً
هاجخا جخعلق إلُه الشفىب الفسبُت وحظعى إلكامت هؽام دًملساظي ـلى لسازه.

 -5حفخبر إطسائُل ؤن اطخمساز ؤهؽمت الخىم الفسبُت الخالُت واطخلسازها هى ألافضل لها .ؤما
الظِىازٍى ألاطىؤ إلطسائُل فهى كُام هؽم ـسبُت دًملساظُت .فمً وحهت الىؽس ؤلاطسائُلُت ،فئن كُام هؽم
ـسبُت دًملساظُت ٌفني جللُظ الفجىة ،وزبما زدمها ،بين الشفب وكُادجه اإلاىخخبت ،بخطىص اإلاىكف مً
ً
إطسائُل .وبما ؤن إطسائُل جدزن حُدا ؤن الشفىب الفسبُت مفادًت لها ولظُاطتها الفدواهُت ضد الشفب
الفلظعُني والشفىب الفسبُت ،فئنها جسي ؤن الىؽم الدًملساظُت طخيىن مفبرة ـً مىكف شفىبها مً
إطسائُل ،وبالخالي طُؤدي ذلً إلى حمُير ؤلاطتراجُجُت والظُاطاث الفسبُت ججاه إطسائُل ،مً طُاطت
الخىىؿ والخضىؿ لها إلى طُاطت مىاحهتها وملاومتها.

4

