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ملخص البحث

 وقد قسم إىل.يتناوؿ البحث رؤية للفكر اإلسرائيلي لػ(اإلسالميُت) يف العامل العريب
 تناوؿ أوذلما رؤية الفكر اإلسرائيلي لإلسالميُت يف عهد الدكتاتوريات:مبحثُت أساسيُت
، واإلسالميوف والدديقراطية، اإلسالميوف والقومية العربية: وعرب ثالثة زلاور ىي،العربية
 بينما تناوؿ ادلبحث الثاين رؤية الفكر اإلسرائيلي لإلسالميُت وثورات.واإلسالميوف والسالـ
."التغيَت العربية اليت أطلق عليها تسمية "الربيع العريب
واخلالصة ىي أف الفكر اإلسرائيلي رأى يف "الربيع العريب""شتاءً إسالمياً" يهدد مستقبل
. أو أمنو القومي على األقل،الكياف اإلسرائيلي ومصَته ووجوده
فالفكر اإلسرائيلي رأى يف األصولية اإلسالمية أيديولوجية شبيهة باإليديولوجية القومية
، والغرب، وكال اإليديولوجيتُت تعادياف الكياف اإلسرائيلي.العربية يف القرف العشرين
. والسالـ،والدديقراطية
The Islamists in the Israeli Thought
Abstract
This search deals with a viewpoint of Israeli Thought to (The Islamists) in the
Arab World. It s divided to two basic chapters: The first chapter deals with a
viewpoint of Israeli Thought to the Islamists in period of Arabic dictatorships:
through three pivots, it is: The Islamists and Arabic Nationality, The Islamists
and democracy, and The Islamists and peace. While the second chapter deals
with a viewpoint of Israeli Thought to the Islamists and Arab Change
Revolutions, or what are called "The Arab Spring".
The conclusion is The Israeli Thought looks to "Arab Spring" as a "Islamic
Winter" threats the future of The Israeli Entity, it s destiny, and It exists, or It s
national security at least.
The Israeli Thought looks to the Islamic fundamentalism as an Ideology likes
to the Arab National Ideology in the twentieth century. Both Ideologies are
doing as an enemy to the Israeli Entity, The Este, the democracy, and the peace.

المقدمة
. جامعة بغداد،العلوـ السياسية
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ظل الصراع العريب -اإلسرائيلي ادلستمر ألكثر من قرف صراعاً فكرياً-بالدرجة األساس-
انبثقت عنو رلاالت وميادين أخرى لتجعل منو من بُت أطوؿ الصراعات يف التاريخ .وكاف
جوىر الصراع فكرياً بُت احلركة القومية اليهودية(احلركة الصهيونية) ،وأداهتا التنفيذية (ادلنظمة
الصهيونية العادلية) واحلركة القومية العربية الناشئة وقتئذ ،ويف عصر كاف يعرؼ بعصر
القوميات .ومن مث بُت الكياف اإلسرائيلي والدوؿ العربية اليت غدت دوالً مستقلة .ومثلما ىو
معروؼ فإف الصراع تركز أساساً حوؿ السيادة على فلسطُت ،تلك البقعة اجلغرافية الواقعة يف
قلب العامل العريب ،واليت يرى اليهود فيها إرثهم الديٍت والقومي والتارخيي ،فضالً عن
مكانتهاالقدسية لدى أبناء الديانات السماوية الرئيسة الثالث.
ومع أف البعض حاوؿ جر الصراع إىل صراع ديٍت :إسالمي -يهودي ،إال أف تلك احملاولة ال
ديكن التعويل عليها يف فهم وربليل ذلك الصراع .فالصراع ظل صراعاً قومياً سيما بعد أف
راجت فكرة القومية العربية وانتشرت يف العامل العريب ،وارتدهتا أنظمة احلكم الرمسية العربية،
وجعلت منها شعاراً خلطاهبا السياسي ،ومصدراً أساسياً لػ (شرعنة) مشوليتها ،وتسويغ
استبدادىا ،وربت شعار":ال صوت يعلوا فوؽ صوت ادلعركة".
وإذا كانت الصهيونية القومية العلمانية قد توافقت مع األصولية اليهودية ،وجعلت منها
شريكاً يف بناء "الدولة" والسلطة ،وذبنبت أي اصطداـ معها قد يودي إىل إضعاؼ الكياف
الوليد وىو خيوض صراع وجود مع أنظمة احلكم العربية اليت هتدد بإزالتو،فإف القومية العربية
وقفت بالضد من احلركة اإلسالمية يف العامل العريب .وىكذا جعلت أنظمة احلكم العربية من
القوى اإلسالمية ،باذباىاهتا ادلختلفة :األصولية والسلفية وغَتىا)1(،خصماً ذلا ،وىي األنظمة
اليت مل تسمح بأي شكل من أشكاؿ ادلعارضة يف بلداهنا ،وبدو ٍاع عدة كاف أبرزىا أف وجود
ادلعارضة يضعف بلداهنا وىي زبوض صراعها ضد ما كانت تسميو سابقاً بػ (العدو
الصهيوين) ،رافعة يف الوقت ذاتو شعار أف "ال صوت يعلو فوؽ صوت ادلعركة".
ودبرور الزمن ،ومع استمرار الصراع العريب -اإلسرائيلي من جانب ،واستمرار الصراعات
الداخلية يف البلداف العربية من جانب آخر ،بدا أف الصراع الثاين أخذ يرجح على األوؿ،
فالنظاـ الرمسي العريب بقدر ما كاف ديٌت بإخفاقات يف ميداف الصراع العريب -اإلسرائيلي ،كاف
يضيق اخلناؽ على قوى ادلعارضة يف البلداف العربية ،ويف مقدمتها القوى اإلسالمية.
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وشهدت أواخر عقد السبعينات من القرف ادلاضي ربوالت مهمة يف منطقة الشرؽ األوسط
كاف أبرزىا خروج مصر -معقل القومية العربية -من ميداف الصراع العريب -اإلسرائيلي عقب
زيارة رئيسهاالراحل (أنور السادات) إىل القدس عاـ  ،1977مث توقيع معاىدة السالـ
ِ
اإلسالمية يف إيراف يف العاـ نفسو ،واليت
ادلصرية -اإلسرائيلية عاـ  ،1979وانتصار الثورة
أخرجت إيراف من الفلك الغريب ،ووضعتها ربت زعامة إسالمية أعلنت صراحة موقفها ادلناوئ
للكياف اإلسرائيلي وللغرب عموماً ،ودعمت بوضوح القوى واحلركات اإلسالمية يف ادلنطقة ويف
العامل العريب.
لقد غدا ميداف الصراع العريب -اإلسرائيلي ميداف صراع بُت النظاـ وادلعارضة اإلسالمية يف
البلداف العربية ،ويف مقدمتها مصر .فادلعارضة سجلت بصوت ٍ
عاؿ انتقاداهتا للنظاـ الذي
جعل من ما كاف يعرؼ بشعار (ربرير فلسطُت) مسوغاً لقمعها ،وىا ىو خيفق يف ربقيق
الشعار ،ويستمر يف إغالؽ احلريات بدؿ إطالقها.
على صعيد موا ٍز ،غَت النظاـ الرمسي العريب من خطابو السياسي ،وحوره دبا خيدـ
استمراريتو النمطية ،عندما أخذ يظهر للعامل الغريب بأف وجوده ىو صماـ أماف حيوؿ دوف
اشتعاؿ الصراع العريب -اإلسرائيلي من جديد يف حاؿ إذا ما أسفر االنتقاؿ إىل الدديقراطية
عن وصوؿ اإلسالميُت إىل السلطة ،وىم ادلعروفوف بإعالهنم العداء للكياف اإلسرائيلي،
ورفضهم دلسارات التسوية والتطبيع معو ،وأف بقاءه سيكرس زلور "االعتداؿ" يف ادلنطقة،
وسيحوؿ دوف إمساؾ "ادلتطرفُت" دبقاليد احلكم فيها.
ويبدو أف النظاـ الرمسيالعريب ظل مقتنعاً بطروحاتو تلك دوف أف يقرأ التاريخ ،أو يسعى إىل
تطوير أدائو الوظيفي دبا يتناسب والتحوالت التارخيية وادلتغَتات الزمنية ،يف وقت كاف فيو
اإلسالميوف حيكموف أطرىم التنظيمية ،ويستثمروف سخط الشعوب العربية من أنظمتها
التقليدية ،وتراكماتاستبدادىا اليت أهنكت تلك الشعوب وأضعفت بلداهنا .ويف ظل ىكذا
أجواء ،ويف مثل ىذه الظروؼ ىبت رياح التغيَت على العامل العريب قالعة أنظمتو التقليدية،
ومبشرة بأنظمة جديدة بدا أف صوت اإلسالميُت فيها ىو األعلى .ومن ىنا تبدأ أمهية البحث
ودواعي اختياره.
إشكالية البحث:
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حياوؿ البحث اإلجابة عن أسئلة عدة لعل أبرزىا :ما ىي رؤية الفكر اإلسرائيلي لإلسالـ
عموماً ولإلسالميُت؟ وما ىي رؤيتو للعالقة بُت األصولية اإلسالمية والقومية العربية؟ مث ما ىي
رؤيتو للتغيَت الذي طرأ على النظاـ الرمسي العريب ابتداءً من العاـ 1111ـ ،وىو ما عرؼ
إعالمياً بػ (الربيع العريب) ،والذي أسفر عن بروز قوة اإلسالميُت يف العامل العريب؟
فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادىا أف للفكر اإلسرائيلي رؤيتو السلبية لإلسالميُت والعرب
عموماً ،ويرى يف القومية العربية واألصولية اإلسالمية إيديولوجيتُت معاديتُت لو ،من ىنا نظر
بعُت القلق إىل التغيَت يف العامل العريب ،ورأى يف وثوب اإلسالميُت إىل السلطة يف بعض
البلداف العربية ما يهدد أمنو ومستقبل دوره يف ادلنطقة ،وإف مل ِ
يبد كبَت قلق على مستقبل
وجوده.
منهجية البحث:

ارتكز البحث أساساً على ادلنهج التحليلي يف قراءتو للفكر اإلسرائيلي ،وربليل النصوص
اليت صدرت عن أبرز قادة ومفكري الكياف اإلسرائيلي.
ىيكلية البحث:

جرى تقسيم البحث على مبحثُت أساسيُت ،تناوؿ أوذلما رؤية الفكر اإلسرائيلي
لإلسالميُت يف مرحلة األنظمة العربية الدكتاتورية ذات التوجو القومي .وجاء موزعاً بُت زلاور
ثالثة :تناوؿ أوذلا رؤية الفكر اإلسرائيلي لإلسالميُت والقومية العربية ،وثانيها :اإلسالميوف
والدديقراطية ،وثالثها :اإلسالميوف والسالـ.
أما ادلبحث الثاين فقد جاء ليتناوؿ رؤية الفكر اإلسرائيلي لإلسالميُت يف ظل ثورات
التغيَت العربية ،وجاء موزعاً بُت ثالثة زلاور أيضاً ،وحسب اذباىات الفكر اإلسرائيلي هبذا
الصدد .فاحملور األوؿ جاء ليتناوؿ االذباه األكثر قلقاً من اإلسالميُت ،بينما تناوؿ احملور الثاين
االذباه األقل قلقاً ،يف حُت خصص احملور الثالث لالذباه الذي يرى يف السياسة اإلسرائيلي
معززة لنفوذ اإلسالميُت يف العامل العريب.
المبحث األوؿ

اإلسالميوف في الفكر اإلسرائيلي وعهد الدكتاتوريات القومية
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شهدت بدايات الصراع العريب -اإلسرائيلي سبحور طريف الصراع حوؿ العامل القومي،
وذلك حُت ظهرت الصهيونية بوصفها حركة القومية اليهودية يف قباؿ حركة القومية العربية اليت
قدر ذلا أف تستويل على مقاليد احلكم يف البلداف العربية يف مرحلة من مراحل الصراع ،واليت
كرست حكمها على مبدأ الدكتاتورية غَت ادلعلنة.
ومع تراجع ادلد القومي يف العامل العريب ،أخذ ادلد اإلسالمي ينمو شيئاً فشيئاً يف البلداف
العربية ،ولتبدو األصولية اإلسالمية على أهنا البديل الذي ينتظر الفرصة للوثوب إىل السلطة
يف البلداف العربية ،ولكن وفق آليات غَت زلددة تبدو الدديقراطية أبرزىا ،وذلك بعد غدا مبدأ
الدكتاتورية مذموماً .فكيف نظر الفكر اإلسرائيلي إىل األصولية اإلسالمية يف تلك ادلرحلة؟
ىذا ما سنحاوؿ التعرؼ عليو يف ىذا ادلبحث ،وذلك عرب احملاور اآلتية:
أوالً -اإلسالميوف والقومية العربية.
ثانياً -اإلسالميوف والدديقراطية.
ثالثاً -اإلسالميوف والسالـ.
أولً-اإلسالميوف والقومية العربية:

بداية،وقبيل تبلور مفهوـ القومية العربية لدى العرب على ضلو واضح ،ركز الفكر الصهيوين
على مزاعم اليهود يف أحقيتهم يف فلسطُت دوف االلتفات إىل شعبها الذي مل يعًتفوا بو إال
يف وقت متأخر نسبياً )1(،ويزعمالفكر اإلسرائيلي أف (( ...إنكار حق الشعب اليهودي يف
العيش يف وطنو كاف األصل احلقيقي للصراع العريب -اإلسرائيلي)) ،على حد تعبَت (بنيامُت
نتنياىو) )3(،يف حُت أف ىناؾ من يرى أف الوحدة العربية اإلسالمية تقوـ إىل حد كبَت على
()4
العداء للكياف اإلسرائيلي.
ورأى الفكر اإلسرائيلي أف العالقة بُت الشعوب العربية ديكن حصرىا يف اللغة والدين ،وىو ما
صلده على سبيل ادلثاؿ ،يف قوؿ الدكتور (ماكس نورداو) الذي جاء فيو ...(( :العالقة بُت
ماليُت السكاف زلصورة يف اللغة والدين)5(.))...وىي ذات الرؤية اليت عرب عنها (ديفيد بن
غوريوف) فيما بعد ،حُت عد (اللغة العربية) الرابط األساس بُت العرب ،حيث قاؿ(( :إف اللغة
العربية ىي السائدة يف سواحل البحر األبيض ادلتوسط الشرقية واجلنوبية)) ،وفيما عدا (اللغة)
و(الدين) ،ال توجد روابط أخرى تربط العرب فيما بينهم كروابط (الدـ) أو (التاريخ) ،وىو ما
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صلده يف قولو عن العرب(( :إف ىؤالء الناس ال يربط بينهم رباط دـ أو صلة عرقية أو تراث
()6
تارخيي ،ولكن اللغة والدين يربطاف بينهم.))...
إال أف انتشار ادلد القومي يف العامل العريب ،وتبٍت النظاـ الرمسي العريب لفكرة القومية العربية
جعل من الصراع صراعاً قومياً يف مظهره العاـ .وعلى خالؼ العرب وادلسلمُت الذين مل دييزوا
بداية بُت اليهودية والصهيونية فوجهوا نقدىم ذلما معاً ،رباشى الفكر اإلسرائيلي توجيو نقده
لإلسالـ كدين ،واكتفى بتوجيو نقده للعرب حىت يف روايتو لألحداث التارخيية إباف الفتوحات
اإلسالمية .فعلى سبيل ادلثاؿ ،يذكر (نتنياىو) :أنو (( ...يف عاـ  ،...،616دخل العرب إىل
"أرض إسرائيل" بعدما دمروا هنائياً االستيطاف اليهودي الكبَت وادلزدىر ،يف شبو اجلزيرة
()7
الرسوؿ ُزلَمد(ص) ليهود ادلدينة ،ويف ذلك إشارة واضحة عن
العربية)) ،يف كناية عن إجالء َ
وضع الديانة اإلسالمية والقومية العربية يف مرتبة واحدة ،وإف كاف ال جياىر بالعداء لألوىل
بقدر رلاىرتو بالعداء للثانية ،إال أنو ال خيفي ذلك يف طروحاتو ذات البعد التارخيي ،وىو ما
صلده يف قولو(( :فعالوة على اإلرىاب ،كاف التعصب الديٍت موجوداً يف الشرؽ األوسط طيلة
()8
مئات السنُت)).
ومع اضلسار ادلد القومي العريب ،وبروز ادلد اإلسالمي يف العامل العريب أخذ الفكر
اإلسرائيلي يعرب عن قلقو من ىذا التحوؿ ،وىو ما عرب عنو نتنياىو يف وقت مبكر حُت
قاؿ(( :تربز حالياً مؤشرات أخرى ال تبشر باخلَت لشعبنا .أننا نشهد تصاعداً جديداً
لالسامية ،دبا فيها موجة قوية من الكراىية إلسرائيل ،من جانب القوى اإلسالمية اليت تزداد
قوة)) )9(،مث وضع ادلعادلة اآلتية اليت قاؿ فيها ...(( :كلما ضعفت القومية العربية ،كلما
()11
تعززت قوة األصولية اإلسالمية)).
ومع تراجع الشيوعية ،وظهور بعض الطروحات اليت ترى يف اإلسالـ عدواً قادماً للغرب بدؿ
الشيوعية ،أعلن نتنياىو عن معارضتو لتلك الطروحات وسبييزه بُت اإلسالـ كدين ،وبُت
اإلسالميُت بتنظيماهتم ادلختلفة ،وىو ما صلده يف قولو ...(( :إنٍت أعارض بثبات زلاوالت
البعض لتعريف اإلسالـ ،على أنو العدو اجلديد إلسرائيل أو للغرب بعد اهنيار الشيوعية،
فنحن ال نواجو التحدي من العقيدة العظيمة لإلسالـ ،وإمنا من دوؿ ومنظمات معينة تشوه
()11
وربرؼ وتستقطب بعض ادلعتقدات اإلسالمية الرئيسة)).

االسالميون في الفكر االسرائيلي

[]737

كما يرى نتنياىو أف ما أمساىا بػ "احلركة اإلسالمية ادلتطرفة" والقومية العربية ترفضاف
االعًتاؼ حبقوؽ اجلماعات األخرى من غَت العرب أو غَت ادلسلمُت .وذبمعاف (( ...على
ضرورة أف تكوف ادلنطقة كلها عربية وإسالمية ،دوف ربديد)))11(.ويعلل ذلك بقولو(( :لقد
اقتطعت ىذه النظرية من التفسَت ادلتشدد للقرآف الذي يقسم العامل إىل منطقتُت":دار
اإلسالـ ،ودار احلرب" .كما أف القرآف ال يًتؾ رلاالً للشك ،بالنسبة الستعالء ادلسلمُت على
الكافرين يف ادلنطقة اخلاضعة لسلطة اإلسالـ ،يف حُت يكلفهم بإدارة حرب مستمرة ضد
الكافرين يف الديار األخرى)))13(.ومن خالؿ النص السالف يتضح أف نتنياىو إف مل يكن قد
كلف نفسو يف البحث عن الرؤية اإلسالمية لغَت ادلسلمُت من (أىل الكتاب) وغَتىم،
والتمييز بُت (األقليات) و(الكافرين) وفق ادلنظور اإلسالمي ،فإنو قد تعمد إطالؽ ىذه الرؤية
إلظهار العرب وادلسلمُت وكأهنم يستلهموف النزعة العدوانية والتسلط على اآلخر ،ورفض
االعًتاؼ بو من مصادرىم القدسية ،ويف مقدمتها (ال ُقرآف).
وفضالً عن ذلك ،يؤصل نتنياىو رؤيتو تلك بالتاريخ العريب اإلسالمي ،فيذكر ما نصو:
((بعد أف أسس النيب زلمد دين اإلسالـ اجلديد)) "احتل العرب" ،وخالؿ وقت قصَت جداً،
(( ...كل الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ،ودخلوا إىل أعماؽ أوروبا ،وكاف العرب مقتنعُت بأف
انتصاراهتم تعرب عن إرادة اهلل ،وتفوؽ العرب واإلسالـ على الشعوب األوروبية وعلى
النصرانية)) .ويضيف(( :وكانت انتصاراهتم األولية ،دبثابة ادلقدمة لتحقيق السيطرة على العامل
كلو ،مثلما وعدىم النيب زلمد ،سباماً)) )14(.مث يواصل سرد األحداث التارخيية اليت جرت يف
العامل اإلسالمي ،واالنتكاسات اليت مرت هبا الكيانات السياسية العربية واإلسالمية على
مدى التاريخ ليصل إىل نتيجة عرب عنها بقولو(( :إف االنتصارات اليت حققتها ادلسيحية الغربية
وقدرهتا على الصمود يف وجو أحالـ التوسع العريب -اإلسالمي ،جعلتها العدو الرئيسي
()15
للعرب)).
وإذا ما قرأنا النص اآليت الذي يقوؿ فيو (نتنياىو)(( :ودبا أف العرب يعتربوف أنفسهم
أوصياء على اإلسالـ منذ فجر أيامو األوىل)) ،وأهنم ((ال يعتزموف التنازؿ عن ىذه
ادلكانة)) )16(،لوجدنا أنو جيعل من األصولية اإلسالمية صنواً للقومية العربية ،وإف النزعات
العدوانية حياؿ اآلخر ،سواء حياؿ األقليات يف العامل العريب أو حياؿ سائر أبناء اجلنس
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البشري ،إمنا ذبد جذورىا يف اإلسالـ وحيمل العرب لواءىا .فما يصفو نتنياىو بػ ((توأـ
التطرؼ -القومية العربية ،واإلسالـ األصويل ))-يغذياف "كراىية األجانب" ،وأف "رغبتهما يف
التوسع وعداؤمها ادلتوقد للنظاـ العادلي اجلديد" ذلا دور كبَت يف إذكاء العنف الذي يسود
()17
منطقة الشرؽ األوسط ،وينطلق منها إىل أضلاء العامل ،وفق رأيو.
وقد ظل الفكر اإلسرائيلي يردد أف جوىر العداء العريب للكياف اإلسرائيلي إمنا يتأتى من
العقيدة اإلسالمية وعداء العرب للغرب عموماً ،سيما من يوصفوف بػ"اإلسالميُت الراديكاليُت"
الذين يروف يف الغرب هتديداً وجودياً )18(.الغرب الذي منح فلسطُت للصهاينة الذين ينتموف
حضارياً إليو .حيث قسمت القوى الغربية العامل العريب واإلسالمي ،واقتطعت منو فلسطُت
لتمنحها إىل الصهاينة .ويذكر الكاتب اإلسرائيلي (ألوؼ بن)( )19أنو بعد إعالف وعد بلفور،
وغزو فلسطُت ،وإعالف االنتداب الربيطاين عليها(( ،بدأت تنثر بذور النقمة يف قلوب العرب
ذباه ىذه القوى الغربية اليت قامت بتفكيك ومن مث إعادة إنشاء أمم ودوؿ جديدة يف الشرؽ
األوسط ،وتوجت ذلك دبنح فلسطُت للصهاينة)) )11(.بينما يرى الكاتب اإلسرائيلي (شلومو
بروـ) أف الصراع العريب -اإلسرائيلي ،وجانبو الفلسطيٍت بشكل خاص(( ،ديثل تعبَتاً يومياً عن
"اجتياح الغرب" للعامل العريب ،وديثل هتديداً (اسًتاتيجياً -أمنياً) ،وهتديداً (إيديولوجياً -ثقافياً)
()11
على حد سواء ،وجيسد ادلظامل اليت يرتكبها العامل الغريب حبق ادلسلمُت)).
من ىنا وضع نتنياىو ما وصفها بػ (( ...ثالث نظريات ترتبط ببعضها البعض ،وتشكل
معاً النواة احلقيقية للنزاعات ادلتعددة يف الشرؽ األوسط)) ،واليت صلد يف "ترابطها" ترابطاً بُت
القومية العربية واألصولية اإلسالمية ،وتأكيداً للنزعة العدائية ادلفًتضة ،وىذه "النظريات" ىي:
((* رفض القومية لوجود أية سيادة غَت عربية يف الشرؽ األوسط.
* سعي اإلسالـ األصويل لتطهَت ادلنطقة من أي نفوذ غَت إسالمي.
()11
* عداء العامل العريب الشديد والتارخيي للغرب)).
إذاً ،فمع إدراؾ الفكر اإلسرائيلي للصراع بُت القومية العربية واألصولية اإلسالمية يف العامل
العريب )13(،إال أنو ينظر إىل التيارين بوصفهما صنواف من حيث رؤيتهما العدائية للكياف
اإلسرائيلي ،والغرب عموماً .مثلما نظر إىل اإلسالميُت على أهنم األكثر عداءاً للغرب كوف
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األخَت دعم الدكتاتوريات القومية اليت ما برحت تضطهد معارضيها ،ويف مقدمتهم اإلسالميُت
أنفسهم.
ثانياً :اإلسالميوف والديمقراطية:

وإذا كانتالقومية العربية ال تؤمن بالدديقراطية كوهنا من أفكار الغرب الذي يكن لو العرب
العداء)14(،فأنو من باب أوىل أف ال تؤمن األصولية اإلسالمية بالدديقراطية أيضاً ،بل أهنا
تشكل خطراً عليها .فػ (شيموف بَتيز) يرى يف األصولية اإلسالمية حركة مناقضة للدديقراطية
يف جوىرىا ،مثلما أف استخدامها للشعارات الدديقراطيةيزيد من صعوبة إدخاؿ الدديقراطية
()15
للبلداف العربية.
أما نتنياىو فَتى أف "احلركات اإلسالمية ادلتطرفة" ىي حركات معادية للدديقراطية )16(،وأف منو
()17
"التطرؼ الديٍت اإلسالمي" يباعد من احتمالية تطبيق الدديقراطية يف البلداف العربية.
وحوؿ الطروحات اليت يقدمها اإلسالميوف وادلتمثلة باستعدادىم لتبٍت مبدأ الدديقراطية مع
متالزماتو اليت تضمن احلقوؽ واحلريات ،يرى نتنياىو(( :أف كل ىذه األمور ،تتناقض سباماً مع
الدعوات الكاذبة للدديقراطية اليت يطلقها ادلتعصبوف ادلتدينوف ،الذين سيكوف أوؿ عمل
()18
يقوموف بو يف حاؿ توليهم السلطة ،ىو سحق ىذه احلريات)) .وىو ما ذىب إليو أيضاً
الباحثاف اإلسرائيلياف (داين روتشيلد) و(تومي شتاينر) حُت أكدا ...(( :أف وصوؿ األحزاب
اإلسالمية إىل سدة احلكم سيجعلها تبذؿ كل ما يف وسعها من أجل احلفاظ على سلطتها
()19
ومكاسبها ،وتقمع بالتايل من دوف ىوادة أي معارضة أو احتجاجات شعبية)).
ومل خيف (نتنياىو) قلقو من قدرة اإلسالميُت على اجتذاب اجلماىَت ،ويرى أف ذلك ىو
سبب استعدادىم لتبٍت الدديقراطية ،وىو ما صلده يف قولو(( :إف مطالبة اإلسالميُت ادلتطرفُت،
ادلفاجئة بانتهاج الدديقراطية يف العامل العريب ،تدؿ على أف لديهم قناعة بقدرهتم على كسب
()31
تأييد اجلماىَت العربية يف االنتخابات)).
مثلما رأى أف تنامي قوى األصولية اإلسالمية أخذ يشكل "هتديداً" لعدة دوؿ عربية مثل
اجلزائر ومصر واألردف ،فضالً عن تنامي تلك القوى داخل األراضي الفلسطينية ،شلثلة حبركيت
محاس واجلهاد اإلسالمي )31(،واللتُت ال يرى فيهما الفكر اإلسرائيلي سوى منظمتُت إرىابيتُت
مرتبطتُت بإيراف )31(.ومن مث يرى نتنياىو أنو(( :جيب على العادلُت العريب واإلسالمي مواجهة
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التحدي من قبل التطرؼ اإلسالمي ادلسلح ،وأف يقوما بازباذ خيار تارخيي ما بُت احلداثة
()33
وأسلوب القروف الوسطى)).
كما أف هتديد اإلسالميُت ال ينحصر ضمن حدود الشرؽ األوسط أو العامل العريب ،بل
يتعداه ليشمل عامل الدوؿ الدديقراطية .ذلك أف نتنياىو يرى أف "ادلتعصبُت اإلسالميُت" ((...
ينموف لدى مؤيديهم االستعداد للموت يف سبيل ربقيق حلمهم الديٍت)))34(،وإذا ما أخفق
العامل الدديقراطي -شلثالً بالدوؿ الغربية ،وعلى رأسها الواليات ادلتحدة -يف مواجهة
اإلسالميُت ،فعند ذاؾ سيتحقق (( ...احللم القدمي ،ادلتمثل بانتصار اإلسالـ على الكافرين))
على حد تعبَته )35(،األمر الذي يعٍت بوضوح أف اإلسالميُت يشكلوف خطراً على الدديقراطية
يف العامل أمجع.
ثالثاً -اإلسالميوف والسالـ:

وانطالقاً شلا تقدـ ،تغدو األصولية اإلسالمية ليست خطراً على الدديقراطية والسالـ يف
الشرؽ األوسط ،بل على الدديقراطية والسلم الدويل أيضاً .فػ"النزعة العدوانية" ،و"كراىية
اآلخر" ،و"الرغبة يف السيطرة على العامل" ربت مسمى "حروب اجلهاد" تشكل جوىر الفكر
اإلسالمي على وفق رؤية الفكر اإلسرائيلي ،ومن مث فإف السماح بنمو توجو اإلسالميُت ىذا،
يشكل حبد ذاتو هتديداً للسالـ العادلي ،وليس فقط للسالـ مع الكياف اإلسرائيلي ،ذلك:
((أف كراىية العرب للغرب نشأت قبل انضماـ إسرائيل لقائمة أعداء العرب بألف سنة))،
على حد قوؿ نتنياىو )36(.ودبا أف اإلسالميُت ىم صنو العرب ،وحيملوف ىذه النزعة ،إذف فػ
((إف ىدؼ اإلسالـ األصويل ،ىو سيطرة اإلسالـ على العامل كلو ،وإحلاؽ اذلزدية بالكافرين
غَتادلسلمُت يف حرب مقدسة "اجلهاد")) )37(.ومن مث يرى أف ىناؾ "مؤامرة عظيمة" تتأتى
()38
من (( ...دعوة األصوليُت اإلسالميُت الستعباد العامل كلو من قبل اإلسالـ)).
بيد أف اذلاجس األمٍت يبقى ىو العامل األكثر تأثَتاً على الفكر اإلسرائيلي ،والذي ازبذ
منو مسوغاً لعرقلة أو إيقاؼ التسوية عرب فرضادلزيد من الشروط على اجلانب العريب.
من ىنا افًتض نتنياىو أنو لو كاف اإلسالميوف قد وصلوا إىل السلطة يف مصر لفقدت معاىدة
السالـ ادلصرية -اإلسرائيلية قيمتها العملية ،وألصبحت ...(( :عبارة عن قطعة من الورؽ ال
قيمة ذلا)) ،على حد تعبَته)39(.مثلما أف حل ادلشكلة الفلسطينية عرب التنازؿ عن مناطق من
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األراضي الفلسطينية احملتلة يعٍت(( :تسليم ىذه ادلناطق إىل اإلرىاب واإلسالـ األصويل))،
وفق تصوره)41(.ومن مث فإنو ازبذ من ذلك مسوغاً لرفض قياـ دولة فلسطينية مستقبالً ،فوجود
دولة فلسطينية يشكل هتديداً اسًتاتيجياً (( ...من الدرجة األوىل على وجود دولة إسرائيل،
وسيزداد الوضع خطورة ،إذا ما استخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطالؽ لتوسع اإلسالـ
األصويل)) )41(.كما افًتض نتنياىو أف احتماؿ قياـ دولة فلسطينية إسالمية تشمل الضفة
الغربيةوقطاع غزة ،ومن مث األردف (( ...سيجلب إيراف إىل مشارؼ تل أبيب)) ،األمرالذي ال
()41
يشكل هتديداً للكياف اإلسرائيلي فحسب ،بل لكافة بلداف الشرؽ األوسط.
المبحث الثاني

اإلسالميوف في الفكر اإلسرائيلي وثورات التغيير العربية
كما مر علينا،أدرؾ الفكر اإلسرائيلي مبكراً تنامي قوة اإلسالميُت يف العامل العريب حىت قبل
أف ذبتاحو رياح التغيَت ،سيما بعد االنتخابات العراقية  ،1115واالنتخابات الفلسطينية
 ،1116واللتاف أوصلتا إسالميُت إىل السلطة عرب صناديق االقًتاع)43(.فكاف لربوز
اإلسالميُت على ادلشهد السياسي يف البلداف العربية ادلتأثرة برياح التغيَت آثاره ونتائجو
وانعكاساتو على ادلشهد السياسي اإلسرائيلي)44(.وبداية ،مل يبد الفكر اإلسرائيلي قلقاً من
التغيَت يف العامل العريب دبثل ما أبدى ارتياحاً ،بل تشجيعاً لو.ولكن القلق الذي استصعب
كتمانو ظهر عندما بدأت مؤشرات التغيَتيف العامل العريب تشَت إىل احتمالية وثوب اإلسالميُت
إىل السلطة يف البلداف العربية اليت طالتها رياح التغيَت مع مطلع العقد الثاين من القرف ادليالدي
احلادي والعشرين ،عندما انطلقت شرارة التغيَت من تونس لتشمل بلداناً عربية أخرى تغَت أو
تأثر شكل نظاـ احلكم فيها تبعاً دلدى تأثرىا برياح التغيَت .وكاف البديل األبرز ىم
اإلسالميوف .ومع أف القلق اإلسرائيلي كاف واضحاً للعياف ،إال أف مسوغاتو ودرجة حدتو
أخذت حيزاً متبايناً ضمن إطار الفكر اإلسرائيلي.

وبطبيعة احلاؿ ،ليس علينا أف نبحث يف مدى هتديد أو تقييد اإلسالميُت للحريات يف بلداف
التغيَت العربية ،فذلك ليس من اىتمامات الفكر اإلسرائيلي اجلوىرية ،بل األمر يتعلق دبدى تأثَت
صعود اإلسالميُت إىل السلطة على الكياف اإلسرائيلي.
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وىكذا جاء ادلوقفاإلسرائيلي الرمسي رافضاً للتغيَت يف العامل العريب،سيما بعد أف غدت ادلؤشرات تتجو
ضلو صعود القوى اإلسالمية إىل مواقع السلطة السياسية ،وىو ما عده البعض على أنو ربقيق لػ
(سيناريو رعب) للكياف اإلسرائيلي)45(.وشلا تقدـ ،سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث احملاور اآلتية:

أوالً -االذباه األكثر قلقاً من اإلسالميُت.
ثانياً -االذباه األقل قلقاً من اإلسالميُت.
ثالثاً -االذباه الذي يرى أف السياسةاإلسرائيلية عززتنفوذ اإلسالميُت.

أولً -التجاه األكثر قلقاً من اإلسالميين:
وىو االذباه األبرز يف الفكر اإلسرائيلي ،فما اصطلح عليو إعالمياً بػ (الربيع العريب) ،اصطلحت
األدبيات اإلسرائيلية على تسميتو بػ (الشتاء اإلسالمي))46(.وإىل درجة عرب عنها اجلنراؿ (إياؿ
إيزنربغ) بقولو(( :إف ما اعترب دبثابة ربيع الشعوب العربية ديكن أف يتحوؿ إىل شتاء إسالمي راديكايل
()47
األمر الذي يزيد من احتماالت اندالع حرب شاملة يف ادلنطقة .))...وىو ما ذىب إليو أيضاً
(إيالف مزراحي) الذي رفض تسمية (الربيع العريب) وعدىا (شتاءً) معلالً ذلك بقلق وتشاؤـ عرب عنو
بقولو(( :ألنٍت أعتقد بأف الربيع العريب أثبت مدى عمق الدين اإلسالمي يف القومية

العربية)48(.))...وإىل ذلك ذىب أيضاً الكاتب اإلسرائيلي (زدلاف شوفاؿ) الذي ذكر (( :إف ما
حيدث يف الشرؽ األوسط الواسع -والذي تصر إدارة أوباما وبعض الساسة اجلمهوريُت يف أمَتكا على
تعريفو بأنو "ربيع عريب" قد يظهر بأنو بدء شتاء طويل مظلم ،))...مفًتضاً أف نظاماً بقيادة
(اإلخواف) لن يكوف أكثر دديقراطية من سلفو ،على حد قولو)49(.يف حُت ذىب الباحثاف (عاموس
يادلُت) و(آفنَت غولوؼ) إىل القوؿ(( :إف "الربيع العريب" قد مر فعالً "بصيف حار" وىو يقًتب من
"شتاء إسالمي" )51(.))...وقمة القلق تركزت عند اليمُت اإلسرائيلي احلاكم ،والذي يتصدى لزعامتو
رمسياً رئيس الوزراء بنيامُت نتنياىو.

فالكاتب وادلؤرخ اإلسرائيلي (بٍت موريس) يرى أنو بالنسبة لألمن القومي اإلسرائيلي (( ...ال
()51
أحد يعتقد أف إسرائيل ستكوف أفضل حاالً وىي زلاطة حبكومات إسالمية متشددة)).
ومع إقرار الفكر اإلسرائيلي بضرورة ربوؿ العامل العريب إىل الدديقراطية بدعوى أف من بُت أبرز أسباب
الصراع العريب -اإل سرائيلي ىو الدكتاتوريات العربية اليت ال ديكن الوثوؽ بأي اتفاؽ سالـ معها ،على
خالؼ الدديقراطيات اليت ال ربارب بعضها بعضاً ،فإف (موريس) يعًتض بشدة على مثل ىذا
االفًتاض مع وجود إسالميُت على ىرـ السلطة يف البلداف العربية ،حيث يقوؿ(( :صحيح أف
الدديقراطيات ال ربارب بعضها البعض ،ولكنها قد تفعل ذلك عندما تقودىا حركات عقائدية،
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ومتعصبة ،ودينية)) )51(.مؤكداً القوؿ على أف ىذه األوصاؼ تنطبق على (مجاعة اإلخواف ادلسلمُت)

اليت طادلا محلت أدبياهتا تعابَت الرفض لوجود الكياف اإلسرائيلي ،كما الرفض دلعاىدة السالـ ادلصرية-
اإلسرائيلية.
ويأخذ الفكر اإلسرائيلي باحلسباف التشابو األيديولوجي لفروع اجلماعة يف مصر وفلسطُت وسوريا
وغَتىا من البلداف العربية ،لتشكل دبجموعها خطراً مشًتكاً على مستقبل "الدولة اليهودية" ،وىنا
يقوؿ (موريس)(( :فإذا تشكلت حوؿ إسرائيل حلقة من األطراؼ ادلتشاهبة إيديولوجياً ،فستغدو
()53

الدولة يف ورطة)).
وىكذا ما إف وصلت رياح التغيَت إىل مصر ،معقل (اإلخواف) ،والدولة األكثر مساساً وسباساً
باألمن القومي اإلسرائيلي،حىت انربى اجلهد اإلسرائيلي للوقوؼ بوجو التغيَت فيها ،وىوما عرب عنو

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامُت نتنياىو صراحة حُت عارض الثورةادلصرية منذ البداية)54(.وكاف
(نتنياىو) قد حذريف خطاب لو بأف اآلماؿ ادلعقودة على الثورات العربية قد تتالشى كما حدث يف
طهراف عاـ )55(.1979وذكر يف بياف أصدره مكتبو إنو إذا حل نظاـ متشدد بديالً عن (مبارؾ)
((مثلما حدث يف إيراف ،...،فيمكن أف تكوف النتيجة لطمة للسالـ والدديقراطية)))56(.وىذه ادلقارنة

بُت الثورتُت :اإليرانية وادلصرية ،ذىب إليها الكاتب اإلسرائيلي (عميدور) الذي حذر من أف العنصر
األكثر تنظيماً يف مصر ىم (اإلخواف ادلسلمُت)(( ،والتميز الواضح ذلم لقيادة الثورة يشكل خطراً
فعلياً .فالثورة اإلسالمية يف إيراف بدأت أيضاً باضطرابات شعبية قامت هبا مجاعات علمانية
()57
وطالب)).
وكاف (نتنياىو) قد حذر يف خطاب لو أماـ الكنيست من أف مصر ديكن أف تقع يف أيدي
"اإلسالميُت ادلتطرفُت نتيجة االنتفاضة يف البالد" )58(.و(نتنياىو) الذي طادلا ربدث-كغَته من
الصهاينة واإلسرائيليُت -عن سبيز كيانو عن زليطو العريب ،كػ"جزيرة للدديقراطية يف حبر
الدكتاتورية" )59(،أخذ يتحدث عن كيانو كػ"واحة استقرار يف زليط ىائج" ،وعندما بدأ نفوذ
اإلسالميُت يكتسح شوارع البلداف العربية ،أصر (نتنياىو) على سبيز كيانو حبديثو عن القيم الليربالية يف
مواجهة ما يبدو يف اعتقاده أهنا قيم إسالمية ،وىو ما صلده يف قولو(( :يف منطقة حيث ترجم النساء،
ويشنق الشباب ،ويضطهد ادلسيحيوف ،إسرائيل تقف خارجاً .إهنا زبتلف)) )61(.وكاف قد دعا إىل
تأمُت صندوؽ على غرار (مشروع مارشاؿ) لدعم القوى الليربالية يف مواجهة اإلسالميُت ،ولصناعة
()61
صورة ناعمة عن الكياف اإلسرائيلي.
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أما الرئيس اإلسرائيلي (شيموف بَتيز) فقد قاؿ -واحلديث قبل سقوط نظاـ مبارؾ -إف(( :نشوء
نظاـ حكم ديٍت متشدد يف مصر لن جيعل األوضاع يف ىذا البلد أفضل حاالً شلا كانت عليو يف ظل
النظاـ احلايل رغم عدـ التزامو بالثوابت الدديقراطية)) ،مؤكداً على أف مبارؾ ((حرص على محاية
السالـ يف الشرؽ األوسط شلا جيعلنا مدينُت لو بالشكر)))61(.فوفقاً للكياف اإلسرائيلي ،فإف الرئيس
ادلصري األسبق (حسٍت مبارؾ) كاف حاكماً مستبداً ،لكنو حافظ على السالـ يف احلدود بُت
البلدين ،وقد ال يتكرر األمر مع صعود اإلسالميُت إىل السلطة يف مصر ،وىم (( ...الذين جيسدوف
()63

أبشع سلاوؼ إسرائيل)) ،على حد تعبَت الكاتب اإلسرائيلي إيلوف أصالف -ليفي.
يف حُت كاف (شاؤوؿ موفاز)( )64من بُت الذين مل يتوقعوا صلاح التغيَت يف مصر ،ومع ذلك ،فقد
رأى أف ادلشهد األسوأ ىو سيطرة (اإلخواف) على احلكم يف مصر ،األمر الذي ينظر إليو الكياف

اإلسرائيلي على أنو "مبعث قلق وهتديد لو")65(،وىو ما حذر منو أيضاً القيادي يف حزب العمل
اإلسرائيلي (بنيامُت بن أليعازر))66(.وكذلك الربوفيسور (مشعوف مشَت))67(.أما (تسييب ليفٍت) زعيمة
حزب كادديا ،فقد وصفت وضع مصر بػ (ادلتدىور) ،وأضافت(( :قد صلد أنفسنا يف النهاية أماـ واقع
جديد يف مصر يسيطر فيو ادلتطرفونعلى نظاـ احلكم وعلى الدديقراطية اليت ينشدىا الشباب
()68

ادلعتصموف)).
وقد عرب مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق (إيالف مزراحي) عن قلقو بقولو :أف ((...
أيديولوجية اإلسالـ السياسي يف مصر تقلقٍت ،ذلذا ضلتاج إىل أف نناـ وإحدى عينينامفتوحة)) )69(.يف
حُت حذر رئيس الدائرة السياسية واألمنية يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية اجلنراؿ احتياط (عاموس
جلعاد) من أف صعود اإلخواف ادلسلمُت يف مصرسيقلب موازين القوى يف الشرؽ األوسط ،وأنو
سيجر ادلنطقة إىل دوامة من عدـ االستقرار ،وسيغَت موازين القوة فيادلنطقة إىل األسوأ ،زلذراً من أف
((اإلخواف ادلسلمُت يشكلوف القوة احلقيقية يف ادلنطقة ،مثل حركة محاس ،وىم يتطلعوف إىل السيطرة

على منطقة الشرؽ األوسط بأكملها)))71(.كما حذر من أف ((سقوط نظاـ الرئيس السوري بشار
األسد سيًتتب عليو كارثة تقضي على إسرائيل ،وذلك نتيجة لظهور إمرباطورية إسالمية يف منطقة
الشرؽ األوسط بقيادة اإلخواف ادلسلمُت يف مصر واألردف وسورية)))71(.وإىل مثل ىذا الرأي ذىب
(إيتاف ىابر) أيضاً)71(.بينما حذر الدكتور (مشوئيل بار) من أف تعاظم سلطة (اإلخواف) يف مصر
سيشكل قوة مضاعفة "ألخواهتا" من احلركات يف الدوؿ األخرى ،سيما يف األردف حيث تعد حركة
(اإلخواف) فيو (( ...أكثر تطرفاً من نظَتهتا ادلصرية ،وحيث تًتكز دائرهتا االنتخابية يف ادلخيمات
()73
الفلسطينية اليت أظهرت دعماً كبَتاً للحركة اجلهادية السلفية يف العراؽ)).
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ومع أف عدداً من الساسة والقادة اإلسرائيليُت رحبوا دبا جرى يف سوريا من أحداث هتدؼ إىل
اإلطاحة بنظاـ (األسد) ،بدعوى أف ذلك قد "يكسر زلور الشر ادلتمثل بإيراف وسوريا وحزب اهلل"
وفق رؤيتهم)74(،إال أف رئيس رللس األمن القومي السابق اجلنراؿ (عوزي دياف) حذر من أف من
يقود (( ...الثورة [يف سوريا] ليس شباف ميداف التحرير بل إهنم إسالميُت متطرفُت فيجب أف نتذكر
()75
أنو ليس دوماً عدو عدوؾ صديقك احلميم)).
ويف وقت ذىب فيو زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير اخلارجية (أفيغدور ليربماف) قد ذكر بأف الوضع
يف مصر أشد إقالقاً لػ"إسرائيل" من ادلسألة اإليرانية )76(.ذىب الكاتب (ايزي لبالر) إىل أبعد من
ذلك يف هتويل "اخلطر" القادـ من اإلسالميُت شعبياً ورمسياً .فقد ذكر أف استطالعات الرأي العاـ
ادلصري تدؿ على مواقف "تثَت القشعريرة" ،حسب وصفو .فػ %81منهم يؤيدوف احلكم بادلوت على

الكفار وقطع أيدي السراؽ ،وسبتدح أقلية غَت قليلة منهم (القاعدة)،وكثَتوف على ثقة بأف عملية
تدمَت برجي التجارة العادليُت كانت مؤامرة مشًتكة بُت وكالة ادلخابرات ادلركزية األمريكية والصهاينة،
ويعرب  %95منهم عن عداء شديد لليهود .مث يذىب بعيداً يف نظرة استشرافية دلستقبل العامل العريب
واإلسالمي ليصل إىل استنتاج مفاده أنو حىت ((...حىت الدوؿ ادلسلمة ادلعتدلة اليت ستضل موالية
للغرب ،ستخضع للضغط لتتوحد ربت األصولية اإلسالمية .وسيتوحد أىل السنة والشيعة أيضاً ربت
الكراىية ادلشًتكة إلسرائيل والغرب .وستكوف التأثَتات االقتصادية والسياسية والعسكرية
()77
عظيمة)).
كما أف احتمالية رأب الصدع ،ومن مث قياـ ربالف شيعي -سٍت قائمة يف الفكر اإلسرائيلي،
فالباحث اإلسرائيلي الدكتور (إسرائيل إلعاد -آلتباف) يرى أنو يف حاؿ استمرار وجود النظاـ
اإلسالمي يف إيراف ،وصعود (اإلخواف) إىل السلطة ،فإنو ((من ادلمكن قياـ ربالف بُت اجلانبُت على
ادلستوى االسًتاتيجي ،مع تعاوف عسكري يف شىت اجملاالت ،دبا فيها اجملاؿ النووي)) .أما مسوغات
ذلك التحالف فقد خلصها دبا يأيت :التقارب اإليديولوجي بُت النظاـ اإليراين وبُت اإلخواف ادلسلمُت،
عدائهم ادلشًتؾ للواليات ادلتحدة وإسرائيل واألنظمة العربية ادلوالية للغرب ،وعزلتهم الدولية
النسبية )78(.كما مل يستبعد الفكر اإلسرائيلي قياـ ربالف إيراين -سلفي /جهادي يهدد مصَت
()79
ووجود الكياف اإلسرائيلي خبطر نووي.

وأخَتاً ،يبدو أف أوضح من عرب عن ىذا االذباه ىو (موشيو معوز) الذي ذكر صراحة أف
من مصلحة كيانو بالنسبة لسوريا وسائر البلداف العربية يف الشرؽ األوسط أف ال يسيطر
()81
اإلخواف ادلسلمُت على أنظمة احلكم فيها ((ألهنم جسم ٍ
معاد للصهيونية بوضوح)).
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وىو االذباه الذي يرى بأنقلق االذباه األوؿ إمنا ىو مبالغ فيو .حيث يفًتض أف صعود
اإلسالميُت إىل السلطة يف البلداف العربية ،وإف كاف يشكل مصدر قلق على مستقبل الكياف
اإلسرائيلي وأمنو القومي بالدرجة األساس ،إال أنو ال يشكل مصدر خطر فوري يستهدؼ
مصَته ووجوده.
من ىنا يذىب الكاتب وادلؤرخ اإلسرائيلي (آيف شالمي) إىل أنردة فعل أنصار االذباه األوؿ إمنا
ىي ذعر من دوف مربر ،ويصفها بأهنادبثابة (جنوف االرتيابimperial /
.)paranoiaويقر بأف خطاب اإلسالميُت ادلناىض لوجود الكياف اإلسرائيلي ىو مقلق
للغاية من وجهة النظر اإلسرائيلية ،إال أنو يرى أف األحزاب اإلسالمية تتمتع بدرجة عالية من
الرباغماتية .كما يرى أف الكياف اإلسرائيلي ال يواجو هتديداً وجودياً من أي صوب .إذ ال
توجد دولة عربية منفردة ،أو رلموعة دوؿ عربية قادرة على ربدي تفوقو العسكري أو احتكاره
النووي.ويلقي بلومو على (نتنياىو) ألنو ((عارض حبماسة وقوة الثورة ادلصرية منذ البداية))،
بدالً من انتهاج ((سياسة الًتقب واالنتظار)) ،ويرى أف مصدر القلق األساس إمنا يكمن يف
()81
تأثَت وصوؿ اإلسالميُت للسلطة يف مصر على ادللف الفلسطيٍت.
أما (يوري بن جوزيف)( )81فقد توقع -مع اندالع الثورة يف مصر -بػ (( ...أف مجيع األوراؽ
ستكوف يف يد اجليش ،الذي سيبقي على التعاوف األمٍت مع إسرائيل ضد اجلماعات اإلرىابية
وإيراف)) ،مشَتاً إىل أف مصر ليست إيراف ،وحىت بُت اإلخواف ادلسلمُت ،ىناؾ تيار معتدؿ،
()83
لن خياطر برفض اتفاقات السالـ مع إسرائيل.
أما (إيهود باراؾ)( )84فقد صرح عن توقعو بفوز (اإلخواف) يف مصر ،ولكنو مع ذلك،
ذكر أنو غَت متشائم بشأف مستقبل عملية السالـ يف الشرؽ األوسط رغم االضطرابات يف
مصر وأماكن أخرى من العامل العريب)85(.مؤكداً على أف ما جرى يف مصر ينطوي على أمهية
بالغة ،وستكوف لو تداعيات على ادلدى البعيد ،لكنو ال ديثل خطراً أمنياً فورياً ،مشَتاً إىل أف
اجليش ادلصري سيواصل لعب دور رئيسي يف استقرار العالقات بُت البلدين )86(.ومع تزايد
سلاوؼ بعض اإلسرائيليُت من وصوؿ (اإلخواف) إىل السلطة يف سوريا )87(،استبعد (باراؾ)
ذلك بشكل قاطع عازياً ذلك إىل "علمانية الشعب السوري" )88(.يف حُت استبعد الربوفيسور
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(أياؿ زيسر) تلك ادلخاوؼ استناداً إىل رؤيتو من أف (اإلخواف) سوؼ لن يصعدوا إىل سدة
احلكم يف سوريا بقدر ما سيكونوا جزءً من الصورة يف احلكم)89(.ورأيو مقارب دلا ذىب إليو
نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي (موشي يعلوف) الذي استبعد -ىو اآلخر -إمكانية وصوؿ
()91
(اإلخواف) إىل السلطة يف سوريا ألف وضعهم فيها أضعف بكثَت من وضعهم يف مصر.
يف حُت رأى (يوراـ ميطاؿ)( )91إف (اإلخواف) عنصر مركزي مهم ،لكن حركتهم خسرت
مكانتها كبديل وحيد للسطة،وستقاـ أحزاب جديدة تتنافس على أصوات جيل الشباب
()91
الذي يشكل نصف السكاف يف مصر والذي قاد الثورة.
وشدد (داف مريدور) على أف ىناؾ رؤية موضوعية لدى (اإلخواف) يف مصر تدرؾ أمهية
معاىدة السالـ ادلصرية -اإلسرائيلية خلدمة مصاحلهم ((رغم اخلالفات احلادة بيننا وبينهم))،
()93
على حد تعبَته.
ويف السياؽ ذاتو ،ذكر الباحث يف الشؤوف الدولية (رؤوفُت باركو) أف اإلسالميُت يف مصر
()94
باتوا يدركوف تعقيد الظروؼ حوذلم ،وسيضطروف لالستعانة بأمَتكا والغرب.
بينما ذىب الربوفيسوراف اإلسرائيلياف (افرامي ياعر) و(سبار ىَتماف) أف صعود اإلسالميُت
للحكم يف مصر سوؼ لن يلغ معاىدة السالـ بُت البلدين ،ولكن العالقات بينهما
ستتضعضع)95(.يف حُت رأى الباحثاف (داين روتشيلد) و(تومي شتاينر) أف تأثَت "اإلسالـ
السياسي الراديكايل" يثَت القلق ،ولكن (( ...النزاع العريب -اإلسرائيلي مل جيد تقريباً تعبَتاً لو
()96
يف أحداث االحتجاج يف الدوؿ العربية)).
ثالثاً -التجاه الذي يرى أف السياسة اإلسرائيلية عززتنفوذ اإلسالميين:

ويرى أنصار ىذا االذباه أف السياسة اإلسرائيلية حياؿ القضية الفلسطينية وتداعياهتا،
حيث سياسة االستيطاف يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،والتسويف وادلماطلة يف الوصوؿ إىل
حل هنائي للمشكلة الفلسطينية ،كرست ادلوقف ادلناوئ للكياف اإلسرائيلي يف العامل العريب،
وعززت من مكانة اإلسالميُت وىم يرفعوف الشعارات ادلناوئة للكياف اإلسرائيلي.
ويف ىذا السياؽ ،يرفض السياسي اليساري اإلسرائيلي ادلخضرـ (يوري أفنَتي) التصورات
القائلة بأف (محاس) و(حزب اهلل) ادلعاديُت للكياف اإلسرائيلي يشكالف منوذجاً دلواقف
احلركات اإلسالمية من ذلك الكياف .فهو يؤكد أف استمرار احتالؿ األراضي الفلسطينية منذ
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العاـ ( )1967ىو الذي ساىم يف ازدياد قوة (محاس) ،مثلما (( كاف ظهور حزب اهلل نتيجة
()97
احتالؿ إسرائيل للبناف .))1981
وباعتقاده فإف حل ادلشكلة الفلسطينية عرب سالـ مقبوؿ فلسطينياً سيشكل مدخالً مقبوالً
عربياً للمشاركة اإلسرائيلية يف إعادة تشكيل ادلنطقة واندماج الكياف اإلسرائيلي بُت بلداهنا
وشعوهبا ،وىو ما ديكن أف صلده يف قولو(( :فسالـ يقبلو الفلسطينيوف وحيقق آماذلم القومية لن
يعًتض عليو أي جانب عريب دبا فيو حزب اهلل واإلخواف ادلسلموف وأمثاذلم ،وعندما تزوؿ
ىذه العقبة سيحكم العرب على إسرائيل بتصرفاهتا ،وستكوف لدينا الفرص التارخيية لالشًتاؾ
يف إعادة تشكيل ادلنطقة)))98(.من ىنا فهو يرى أف السياسية اإلسرائيلية حياؿ القضية
الفلسطينية سامهت يف تعزيز نفوذ اإلسالميُت يف العامل العريب ،وأف سياسة إسرائيلية مغايرة قد
تسقط حجج اإلسالميُت ادلناوئة لتلك السياسة.
أما (شالمي) فينتقد سياسة احلكومات اإلسرائيلية حياؿ ادلشكلة الفلسطينية وتداعياهتا،
ويرى أهنا أضاعت فرصة تارخيية كي تشكل "قدوة دديقراطية" للعامل العريب ،وذلك عرب تآمرىا
لإلطاحة حبكومة (محاس) ادلنتخبة عاـ ( .)1116كما يرى أف الكياف اإلسرائيلي لو كاف قد
عمد إىل إيقاؼ التوسع االستيطاين ،لكاف ساىم يف "التخفيف من رياح العداء اإلسالمي".
()99
كذلك أف من شأف التوصل إىل سالـ مع الفلسطينيُت أف ((يغَتادلناخ برمتو)).
من ىنا صلد أف (تسييب ليفٍت)( )111دعت إىل عدـ تفويت فرصة العودة إىل ادلفاوضات مع
الفلسطينيُت ،ذاكرةً أنو مع زيادة قوة "اجلهات ادلتطرفة"،جيب العودة إىل ادلفاوضات(( ،إلعادة
األمل إىل مجهور اإلسرائيليُت وادلعتدلُت يف ادلنطقة ،بدالً من التطلع إىل ادلوجة
()111
اإلسالمية)).
وذىب الكاتب (جدعوف ليفي) -وىو يتحدث عن الثورة ادلصرية -إىل أف "كراىية
إسرائيل"،اليت تتحدث عنها بعض األوساط اإلسرائيلية ،ليست يف مقدمة اىتمامات
ادلصريُت(( ،وكذلك نبوءات الغضب بأف كل تغيَت دديقراطي سيفضي إىل صعود اإلسالـ
بعيدة عن التحقق يف ىذه األثناء)) ،مشدداً يف الوقت ذاتو على أف "رئيس احلكومة"
(نتنياىو) ((مل يضع فرصة إلضاعة الفرص)) ،كما أف ربذيره من أف تتحوؿ الثورة ادلصرية إىل
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"ما يشبو إيراف" سيتذكره ثوار ميداف التحرير .لذا فإنو جيب على "إسرائيل الرمسية" ((أف ترسل
()111
كلمة حسنة شجاعة من القدس إىل القاىرة)) ،وفق رؤيتو.
كذلك ديكن مالحظة أف بعض األوساط اإلسرائيلية دعت إىل االنفتاح على اإلسالميُت
وبدء حوار معهم)113(،بعدىم جزءً من ظاىرة سياسية حقيقية أفرزهتا معطيات التغيَت يف
الواقع العريب ،وأف مواصلة سياسة استعداء اآلخر ستجر ادلنطقة إىل ادلزيد من ادلشكالت
واألزمات اليت ديكن للكياف اإلسرائيلي أف يكوف يف غٌت عنها.
الخاتمة

نصل من خالؿ ما تقدـ إىل أف الفكر اإلسرائيلي ،وإف كاف يضمر عدـ ارتياح غَت معلن
للديانة اإلسالمية ،إال أنو أبدى قلقاً واضحاً من (اإلسالميُت) عموماً ،بشىت توجهاهتم:
األصولية أو السلفية ،ادلسلحة أو السلمية ،الفلسطينية أو العربية،أو أية اذباىات أخرى .ورأى
أف القوى اإلسالميةربمل إيديولوجيا معادية لو ،شأهنا شأف اإليديولوجية القومية العربية اليت
كانت سائدة يف العامل العريب ،واليت خاض صراعاً معها طيلة القرف العشرين.
ووضع تصوراتو لإلسالميُت على ضلو مشابو للقوميُت من حيث العداء للغرب ،وباحملصلة،
للكياف اإلسرائيلي ،مضيفاً إىل ذلك خطر تعاوف وربالف إسالمي :إيراين -عريب ،شيعي-
سٍت يستهدؼ مستقبلو ومصَته ووجوده ،فضالً عن هتديده للسلم واألمن الدوليُت.
ومع تباين وجهات نظر الفكر اإلسرائيلي حياؿ بروز قوة اإلسالميُت يف البلداف العربية اليت
تأثرت برياح التغيَت ،ذلك التباين الذي سبحور حوؿ اذباىات رئيسية ثالث :رأى أوذلا
وأوسعها وأقواىا أف(اإلسالميُت) يشكلوف خطراً على مستقبل "الدولة اليهودية" ووجودىا،
شارؾ االذباه الثاين األوؿ قلقو ،ولكن على أمن الكياف اإلسرائيلي ال على مصَته ووجوده،
وذلك استناداً على إديانو بالتفوؽ النوعي اإلسرائيلي على رلمل البلداف العربية .أما االذباه
الثالث -وىو األضعف -فقد رأى يف السياسة الرمسية اإلسرائيلية حياؿ العامل العريب عموماً،
والقضية الفلسطينية خصوصاً ،ما يولد ردود فعل مناىضة للكياف اإلسرائيلي يف البلداف
العربية ،تؤدي بدورىا إىل تعزيز نفوذ (اإلسالميُت) الذين يتخذوف منها مصدراً لشرعيتهم
وتوسيع نفوذىم .وإف من شأف سياسة إسرائيلية مغايرة ،ربمل مسعى جاداً حلل هنائي
للمشكلة الفلسطينية أف تسقط ذرائع (اإلسالميُت) ،ومن مث تقلص نفوذىم .وديكن القوؿ
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إمجاالً إف االذباىات الثالث رافضة لوجود (اإلسالميُت) يف مركز صنع القرار يف البلداف
العربية.
وبطبيعة احلاؿ ،مل يقف الفكر اإلسرائيلي متفرجاً على ما جيري يف ساحات البلداف العربية من
تغيَت ،إذ انربت مراكز األحباث وقادة الرأي وصناع الرأي العاـ يف التصدي ذلذه الظاىرة
دراسة وربليالً ،ولتزود مراكز صنع القرار خبيارات ادلواجهة على مستوى التنفيذ .فجاءت
النتائج باذباىالسعي للحيلولة دوف استالـ (اإلسالميُت) دلقاليد احلكم يف البلداف العربية،
وبوسائل شىت منها:
 االستمرار يف تشويو الصورة النمطية لػ (اإلسالميُت) ،وادلبالغة يف إظهار أخطائهم. إشغاذلم يف صراعات بينية ثانوية تساىم يف إضعافهم داخلياً. عدـ التعويل على عامل الفرقة القائم بُت القوى وادلذاىب اإلسالمية حاضراً،واألخذ باحلسباف أهنا قد تتحالف مستقبالً.
 حث اجملتمع الدويل على عزؿ (اإلسالميُت) وعدـ التعامل معهم .وحثو -بادلقابل-على التعاوف مع ،ودعم القوى غَت اإلسالمية يف ادلنطقة.
 أما مصر ،وىي معقل (اإلخواف) ،فاذبهت غالبية اآلراء على أف يتوىل العسكرمقاليد احلكم فيها ،كوهنا األكثر مساساً وسباساً باألمن اإلسرائيلي ،وكوف ادلؤسسة
العسكرية ادلصرية ىي ادلؤسسة الوحيدة القادرة على ضبط احلدود بُت اجلانبُت.
بقي أف نذكر :أف الفكر اإلسرائيلي -على ما يبدو -ال حيبذ استمرار ظاىرة الالإستقرار
يف ادلنطقة إىل ما ال هناية .فإف ذلك من شأنو أف يبقي تعرض األمن اإلسرائيلي للخطر .منهنا
صلد أف أنو اىتم دبسار التحوؿ الدديقراطي يف بلداف التغيَت ،أمالً بتوجيهها ضلو مسار يضمن
األمن اإلسرائيلي أوالً ،ويسهم ويسرع يف بناء "الشرؽ األوسط اجلديد" الذي خطط لو الفكر
اإلسرائيلي منذ وقت ليس بقريب ،وىو شلا يستحق اخلوض فيو حبثاً وربليالً.
)(1للمزيد من التفصيل عن التمايزات بين القوى الدينية ينظػر علػس سػبيل المثػاؿ :د .نػدي الجػابري .األصػولية اليهوديػة .مسسسػة الفةػيلة
للدراسات والنشر ،بغداد ،2006 ،ص ص.12-10
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)(2حيث ل يعترؼ الفكر الصهيوني بالفلسطينيين كشعب بل كمجموعة سكانية تنتمي إلس أمة أخػرى ىػي (األمػة العربيػة) ،ولػ تتغيػر تلػ
الرؤية إل بعد (أوسلو) عاـ  ،1993ومن ث القبوؿ بمبدأ حل الدولتين لشعبين ،ويسػتثنس مػن ذلػ بعػى قػوى األصػولية الصػهيونية
التي ل تزاؿ ترفى العتراؼ بوجود شعب فلسطيني.

) (3بنيامين نتنيػاىو .مكػاف تحػل الشػمر .ترجمػة :محمػد عػودة الػدويري ،دار الجليػل للنشػر والدراسػات واألبحػاث الفلسػطينية ،الطبعػة:
 ،2عماف،1996 ،ص.39

))4ألػػوؼ ب ػػن .تحػػذير :الش ػػرؽ األوس ػػر فػػي مرحل ػػة اإلعمػػار .ص ػػحيفة (ىػ ػ رتر) اإلس ػرائيلية .2011/3/25 ،ف ػػي :ألػػوؼ ب ػػن وفرانػ ػ

جػاكوبر وبػػاراج خانػػا ورالػػ .بيتػػرز .الشػػرؽ األوسػػر خػرائر جديػػدة ترسػ  .مركػػز الزيتونػػة للدراسػػات والستشػػارات ،بيػػروت ،كػػانوف

الثاني/يناير  ،2013ص.5

)(5صبري جرير .اليمين الصهيوني .مسسسة الدراسات الفلسطينية -مركز األبحاث ،بيروت ،1978 ،ص.23
David Ben Gurion.Rebirth and Destiny of Israel.Philosophical library, New

)(6

York, 1954, p.464.

)(7بنيامين نتنياىو .مصدر سبق ذكره ،ص.85
)(8المصدر السابق .ص.424
()9المصدر السابق .ص.62

))10المصدر السابق .ص.168

)(11المصدر السابق .ص .40لكنو يذكر في مكػاف خخػر(( :أف وهػور التعصػب الػديني بزعامػة إيػراف ،يعيػد إلػس األذىػاف ،وهػور الشػيوعية
في التحاد السوفيتي)) ،ص.425

)(12المصدر السابق .ص.171
)(13المصدر السابق.

))14المصدر السابق .ص.173
)(15المصدر السابق .ص.174
))16المصدر السابق .ص.171
)(17المصدر السابق .ص.172

()18شػػلومو بػػروـ .العػػال العربػػي والعمليػػة السياسػػية .فػػي :التقريػػر السػػتراتيجي السػػنوي ((إس ػرائيل))  .2010مركػػز باحػػث للدراسػػات
الفلسطينية واإلستراتيجية ،الطبعة ،1:بيروت ،2011 ،ص.119

)(19شغل موقع رئير تحرير صحيفة (ى رتر) اإلسرائيلية.

)(20ألػػوؼ بػػن .تحػػذير :الشػػرؽ األوسػػر فػػي مرحلػػة اإلعمػػار .صػػحيفة (ى ػ رتر) اإلس ػرائيلية .2011/3/25 ،فػػي :ألػػوؼ بػػن وفران ػ
جػاكوبر وبػػاراج خانػػا ورالػػ .بيتػػرز .الشػػرؽ األوسػػر خػرائر جديػػدة ترسػ  .مركػػز الزيتونػػة للدراسػػات والستشػػارات ،بيػػروت ،كػػانوف

الثاني/يناير  ،2013ص.9

))21شلومو بروـ .مصدر سبق ذكره ،ص.120

)(22بنيامين نتنياىو .مصدر سبق ذكره ،ص180

)(23ينظر علس سبيل المثاؿ :شلومو بروـ.مصدر سبق ذكره ،ص.119
()24بنيامين نتنياىو .مصدر سبق ذكره ،ص.172

)(25شمعوف بيرس .الشرؽ األوسر الجديد .دار الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية ،الطبعة ،2:عماف ،1996 ،ص.83
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