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  1122موقف إسرائيل من ثورة يناير المصرية 
 

 رافع شريف ذنون 
  مدرس مساعد / كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل

 3102/ 30/00تاريخ قبول النشر          6/5/3102 تاريخ استالم البحث
 

 مستخلص البحث
 طلقأ ما وهو العربية الدول من عدد في التغيير وحركات االنتفاضات انطالق بعد

 نفسها هي إسرائيل بها تشعر كانت التي االمن نسبة تعد لم( العربي الربيع) عليه
 اعترف فقد, مصر وخاصة الجوار دول من عدد   طالت االنتفاضات تلك نأو  خصوصا

 االفعال ردود كانت وعليه, وتوقيتها وحجمها بقوتها فوجئوا نهمأب االسرائيليون القادة
 ان امكانية من بالمخاوف اإلسرائيلي القلق امتزاج لمصريةا الثورة تجاه اإلسرائيلية

 .االسرائيلية -المصرية السالم اتفاقية انهيار إلى تؤدي تلك التداعيات
 

 :المقدمة
حاليااة  و مساا ةبلية للدولااة السياسااة الرارجيااة عاان مصااال   غالبااا مااا  عباار

  وبشاكل   اثثر ربماا ال ي لم غيرات العالقات الدولية  س جيب وبنفس الوقت 
 رسم السياسة الرارجية للبلد المعني بذلك .في  بآرر سلبا  و إيجابا

قد وجد نفسه  إسرائيلصانع الةرار في   نهذه المعطيات نرى  على ضوء
حالة  جديدة  مثلات فاي شاكل ال طاورات السياساية الجديادة ال اي شا د  ا   مام

 إسااارائيل  نر الحالااة المصاارية باع بااا إلااىبعااد دول المنطةااة  ونشااير هنااا 
 . األكبرب ا بالدرجة  الم أثرةهي 

لم غيااااارات  جااااااه ا اإلسااااارائيليالموقاااااف  ماهياااااة  سااااااثلت حاااااول دارت لةاااااد
 اإلساارائيليينمصاادر قلاا    نماان الواضاا  فةااد كااان  . إلي اااالسياسااية المشااار 

المصااارية بشاااكل رااااا هاااو ان ياااار   لاااك الم غيااارات بشاااكل عاااام والحالاااةمااان 
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مجبارة نفسا ا إسارائيل وجدت  إذ, سابةةاال  م ا  ةييما المفاهيم ال ي قامت علي
 في شكل السلوك السياسي في ما يرا العالقات مع مصر. اتعلى  غيير 

فاااااي ضاااااوء  اإلسااااارائيليةلمواقاااااف امااااان هناااااا حااااااول البحااااا  ان يسااااا عرد 
 :اآل يةداعيا  ا من رالل المطالب الم غيرات السياسية في مصر و 

حركااة ال غيياار ماان  اإلساارائيليالموقااف محااددات  – األول طلبب الم ناااول 
موقااااف المثسساااة السياسااااية  –فةاااد نااااق   الثبببباني طلببب الم  مااااافاااي مصااار, 

ة  صاريحات السياسايين وراصا إطاارفي  إسرائيلصانعة الةرار السياسي في 
علااى  – الثالببث طلبب المفااي حااين ركااز , المشاااركين فااي الئاا الف الحكااومي

على مس وى وزارة الدفاع وهيئة   حليالت إطارموقف المثسسة العسكرية في 
و صااريحات بعااد المحللااين العسااكريين  آراءفضااال عاان  اإلساارائيلية األركااان

ماان  اإلساارائيلي اإلعااالمالرابااع موقااف  طلاابالمبينمااا اساا عرد  ,اإلساارائيليين
  الصحفيةوال حليالت  األرباررالل 
 

 :األولطل  الم
 يةمن  ثورة يناير المصر  اإلسرائيليمحددات الموقف 

مااان ثاااورة  اإلسااارائيليالموقاااف   طااارتالمحاااددات ال اااي  إلاااى اإلشاااارةيمكااان 
, وساااةوط ن اااام فاااي مصااار األوضااااعينااااير المصااارية باااال روف مااان  غييااار 

المحااددات ماان المن ااور  هااذه  هاام, و إساارائيلمبااارك, وانعكاسااات ذلااك علااى 
 : اإلسرائيلي

 مكساابا الةااومي اإلساارائيلي األماان: يعااد السااالم مااع مصاار ماان من ااور  ول
ف اارة حكاام   ثناااءبااان عالقااا  م مااع مصاار  اإلساارائيليون, ويع اارف اساا را يجيا

كانات عالقاات  (1133-3891) مباارك حساني األساب الرئيس المصار   ن ام
, طبيعية وفرت ل ام مناراا مان السا ةرار فاي حادود بالدهام الجنوبياة والغربياة

قيمااة سياسااية  ذو ا فااا  السااالم مااع مصاار, و طبيااع العالقااات مع ااا كااان فةااد
 إلااىومان ثاام فالن العاودة  اإلسارائيليةلادى الةيااادة  ايجابياة نفساايةوح اى  و منياة



 
   

  [131]  رافع شريف ذنون                                 .سرائيل من ثورة يناير ...موقف ا 

غيااار معلااان ن كاااان ا  حالاااة  "الالحااارب والالسااالم" ح اااى و   و"وضاااع الصاااراع" 
 زايااد  إلااىعلااى الوضااع الساا را يجي إلساارائيل وماان ثاام ساايدفع  ساالباساايثثر 

 . (0)وسط والبعيدعلى المديين الم  العبرية فرا ال  ديد  للدولة
نزع   ن إذكثيرة,   منيةميزات  إسرائيل: من   ا فا  السالم مع مصر ثانيا

مماا قلاال  حارس الحاادود المصاريين  عادادحاادد  شاابه جزيارة سايناءالساال  مان 
 اإلساااارائيلية وساااا ل علااااى الةطعااااات, اإلساااارائيليماااان الضااااغط علااااى الجااااي  

ساببا رئيساا  دد سايكونصافي هاذا ال لكن ا   غيير,  ررى  ماكنال مركز في 
الاااى  حاااول فاااي الن رياااة فضاااي بالضااارورة سيو , اإلسااارائيليةرة المرااااوف إلثاااا

, وسايفرد ذلاك علاى الجاي  3899ال ي سادت مناذ عاام  سرائيليةاإل األمنية
من  األردعلى  أال ي ربما  نشاس ثمار موارد كبيرة لسد الثغرات  اإلسرائيلي
 .  (3)في مصر اإلحدا  داعيات 
الجاي   نلفا السالم ماع مصار بمعاهدة إرالل   حصول في حالة : ثالثا

بطريةاة مغاايرة للحالاة الةائماة مناذ  اإلسرائيليةحسابات الفي سيدرل المصر  
ة رالل ااا الجااي  المصاار  فااي قائماا إسارائيلال ااي لاام  اادر  و ثالثاين عامااا  لااك 

 , وبراصااة فااي ضااوء  ةاادير مساا واه الم طااورال  دياادات الرئيسااة المحدقااة ب ااا
وربرا ااه الغربيااة  وام الكااه للوسااائل الة الياة الحديثااة فضاال عاان نوعيااة اسالح ه

 .(3)من  لك الراصة بالجي  اإلسرائيلي ل ي قد  ة ربا
فاي  يعمال فاي مصار جديادن اام  قياامنه في حاال   إسرائيل:  ف رد رابعا
, لساويس ورلايا العةباة ومضاائ   ياران غييار معادلاة المارور فاي قنااة ا إطار
ن نحاو  , وبراصاة عبرية مع الشر  س  ضرر بشكل كبيرجارة الدولة الفلن  

, األحماروساط والياه  مار عبار البحار وصاادرا  ا مان الشار  ال  ااثل  واردا 
 مفااي مصاار علااى عبااور ساافن  األحاادا ماان  ااداعيات  اإلساارائيليون رااوف وي

حة في مكاف رالل السن ين الرير ين وهالذ  اس غلو الحربية من قناة السويس 
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نيااة فااي للبحريااة المريكيااة والبريطا  م, وفااي مشااارك   ريااب السااال  الااى غاازة
 .   (3)األحمرالسيطرة على البحر 

  زودهاااا األريااارةهاااذه   نعلاااى مصااار مااان ناحياااة  إسااارائيل  ع ماااد :رامساااا
هاذا الموضاوع فاي ضاوء   همياةو ازداد  ,مان الغااز الاذ   ح اجاه %01بنحو 

يع مااد علااى الغاااز , كمااا ان  إساارائيلفااي الك رباااء  إن ااا ماان  %01 - 01  ن
فااي طرية ااا للعماال بواسااطة الغاااز ممااا يااثثر  اإلساارائيليةماان المصااانع  ا  كثياار 

والولياات  ألوروبااشاريكا  وصاف اب الق صادية المسا ةبلية , لبالدعلى رطط ا
 ةادر سانويا بنحاو ملياار    رباا هذا فضال عما  جنيه مان  األمريكيةالم حدة 

 سااااب  وان الااااذ  )*("QIZSفااااا  المناااااط  الصااااناعية المثهلااااة "دولر جااااراء ا 
1110عام  األردنومع  ,وقع ه مع مصر

(5)  .  
ال حاولت ال اي  جار  فاي مصار وال غيارات   نعلى ماا ساب  يمكان الةاول 

الدارلياااة ال اااي  شااا دها قاااد  عاااد ناااذير ساااوء للمعساااكر المحااااف  علاااى المسااايرة 
باااادةي لل غييااار الجاااذر  الاااداع السياساااية والمناصااار ل اااا و شاااجيعا للمعساااكر  وا 

 ساا عد جياادا لل غياارات   ن إساارائيلن علااى ل, وفااي مثاال هااذه الحالااة فااإساارائيل
 الجذرية.

 
 الثاني طل الم

 موقف المؤسسة السياسية اإلسرائيلية
  اآلنياة اإلسارائيليةالحساابات  فاجاأتيناير المصارية قاد  10ثورة   نلشك 

 راجاااعالمثسساااة السياساااية والعساااكرية   وجعلااات لعبرياااةدولاااة الل رباكااااإساااببت و 
الدرجة ال ي  رج  في ا حدو   إلىرطة ما بعد ن ام مبارك و عيد حسابا  ا 

بوصااف ا ن يجااة مباشاارة ل ااداعيات هااذه  اإلساارائيلي األماان عااديالت فااي ن ريااة 
 الثورة . 
رئايس   كاد, اإلسارائيليةجلسة عةاد  ا الحكوماة وفي  1133 شباط 11ففي 

 عااي  فااي منطةااة غياار  إساارائيل  نين ن نياااهو( علااى حةيةااة )الحكومااة )بنيااام
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, اإلسااارائيليةحات مااان جاناااب الحكوماااة ماااع هاااذه ال صاااري وباااال زامن, (مسااا ةرة
  نمن  إسرائيلازدياد المراوف في  إلى اإلسرائيليةصحيفة )هآر س(   شارت

اق راب ااا  تاح مااال قااد  اازداد)دولااة مواج ااة( و  إلااى  حااول مصاار عةااب الثااورة 
حد المحللين السياسيين في الصحيفة ان مثل هذا ال حول  , واع بر يرانإمن 

ي  اار فاااي  ااوازن الةاااوى   نماان شاااأنه  فاااان ,ماااا حصاال إذا فااي موقاااع مصاار
 إشاااااراتن مصاااار ربمااااا  رساااال بااااذلك  القليميااااة عةااااب سااااةوط ن ااااام الحكاااام و 

مثلما كانت عليه الحال في ع د الرئيس مبارك   مواقف ا قد ل كون  نفحواها 
 .   (6)إيرانبالعالقات مع  األمر عل   ردق

والمسااثول عااان  اإلساارائيلياع ااارف نائااب رئاايس الاااوزراء  آراارماان جانااب 
الشااعبية  فوجئاات باناادلع الثااورة إساارائيل  نملااف الساا ربارات )دان مرياادور( 

 إسارائيل جعلاتن ال طاورات الحالياة  , و ومداها وحجم اا ضد الن ام المصر 
 . (7) اإلقليميةفي عالقا  ا بديلة  ( بح  عن محاور)

ح ماااالت جديااادة    ماااام إسااارائيل ,فاااي مصااار األحااادا  اااداعيات  وضاااعت
اعدة فااي العااالم و ااروف   طلااب البحاا  عاان حلفاااء مااع الةااوى الجدياادة الصاا

الحلفااااء   قاااوىهاااي  األمريكياااةالولياااات الم حااادة   ن, ماااع مثااال الصاااين وال ناااد
العالم ي غير وي حرك وهناك   ن وناإلسرائيلي ويع ةد, بالنسبة إلسرائيل و هم م
الصاين  مثال إلقاماة عالقاات حسانة ماع الةاوى الجديادة راصاة لبالدهمحاجة 

   .(8)روسيا ال حادية ,األهمفضال عن الةوة ال ند,  و
 

 : التي تواجهها اسرائيل تاالحتماال
المسائل ال ي يضع ا الةادة السياسيون اإلسرائيليون في   هم: لعل من  ول
ين وال ااي  لاات قائمااة لساانوات ا  م هااو مصااير ا فاقيااة السااالم بااين البلاادحساااب
 إلغااءعان مراوف اا مان  إسارائيلية, حي  عبارت عادة عناصار سياساية طويلة

ن البعد وصف ذلك بأنه سيعيد فا    , و اقية السالم و داعيا  ا العسكريةا ف
حدوثااااه وهااااو مااااا  رشااااى   راااارىالجب ااااة العسااااكرية الجنوبيااااة إلساااارائيل ماااارة 
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الساااالم ماااع مصااار علاااى وشاااك   ن إلاااى األرااارالااابعد   شاااار, كماااا مسااا ةبال
 .   (9)الدرول نف  الرطر وسوف يكون ثمن  دهور العالقات بين البلدين

هاااااو ال حاااااول  إسااااارائيلالاااااذ    راااااوف مناااااه  األرااااارالح ماااااال   ماااااا: ثانياااااا
ضاااحايا هاااذا ال حاااول   ولاااىسااا كون   ن اااالااديمةراطي فاااي مصااار حيااا   ااادرك 

وصاااول قاااوى سياساااية مصااارية ل اااثمن بالساااالم ماااع  إلاااى يربماااا يفضاااالاااذ  
فا    إعاادة إلاى او رات  ةاود  إلاىقاد ياثد  الاذ   األمارالسالطة   إلى إسرائيل

 هوعلى ضوء حصول ذلك إمكانية إمام ا إسرائيل, لذا  ضع الجب ة المصرية
قاباال لل نفيااذ وغياار  األماارهااذا   ن اإلساارائيليةياارى مع اام مسااثولي الحكومااة 

 . (01)لحدو مس بعد ا
 محور العالقات السياسية 

 القضية الفلسطينية:  –
راصااة  م مااا اعنصاار  فةاادتيمكاان الةااول ان اساارائيل فااي هااذا المجااال قااد 
دور فاعل في ال ةريب  من من رالل ما كان يمارسه الن ام المصر  الساب 

 جااها    نفسا م اإلسرائيليون, وعليه وجد الةادة  واإلسرائيليينبين الفلسطينيين 
 إلعاااالنال وجاااه الدبلوماساااي الفلساااطيني   بعاااد الفعالياااات الفلساااطينية مثااال

للحصااول علااى صاافة الجمعيااة العامااة لاماام الم حاادة فااي  الفلسااطينية الدولااة
مضااطرين للةبااول بااأ  ماان الريااارات الصااعبة ال اليااة ال ااي قااد  دولااة عضااو ا

   . (00)واردا  مراي مرحلة ما بعد مبارك  جعل الصدام مع  مصر ف
كااال  إربااااك, ب ااادف ربة العساااكرية الوقائياااة لةطااااع غااازةسياساااة الضااا إ بااااع – 

  زمااااة, ورلاااا  الفلسااااطينية والعربيااااة والدوليااااة افاألطاااار الحسااااابات لاااادى 
 حااادة الم األمااام وجاااه نحاااو لل الفلساااطينية ج اااودالعااان  األن اااارلصااارف 

وقاد  كااون  مرااطرال  ك نفاه, لكان هااذا الرياار عاالن الدولاة الفلساطينيةأل
 عواقب و داعيات . له 

قياام )الدولاة  إعاالن في حاالالةيام بانسحاب  ك يكي من الضفة الغربية  –ب
المباااادرة غيااار الرسااامية ال اااي   ةااادمت ب اااا  بحساااب الفلساااطينية المثق اااة(,
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دولااة فلسااطينية فااي مع اام  إقامااةو اا لرا فااي  إساارائيلية( شرصااية 01)
ود ل  زياد عان بحد األراضيمع  بادل في  3899المح لة عام  األراضي

 .و زم  امن عزل  ا  إسرائيل إررا وال دف هو  9%
 هاااااااو الرياااااااار الدبلوماساااااااي ساااااااواء باااااااال حرك للااااااادعوة ل مدياااااااد اسااااااا ئناف – 

بلج ااااد ال وجاااه الفلسااااطيني   و, المفاوضاااات ماااع السااالطة الفلساااطينية
 حااااادة إلعاااااالن الدولاااااة الفلساااااطينية بضاااااغوط  ماااااارس علاااااى الولياااااات الم

 .ألوربياوال حاد  األمريكية
 حدثه من  اداعيات علاى   نريارات صعبة لكن ا ضرورية رغم ما يمكن 

قاد  حماال  صاعيد العالقااة ماع الن ااام السياساي الجديااد فاي مصاار وهاي عالقااة
  . (03)في ثناياها  طورات رطيرة

 :محور العالقات االقتصادية
 أكيااادا ب اااأثره بغيااااب الن اااام المصااار  السااااب   األكثااارولعااال هاااذا المحاااور 

شااعبي مصاار  علااى رفااد  لااك العالقااات  إجماااعن هناااك شاابه  صااا و رصو 
 .طبيعيةال 

ية إماادادات الغاااز الطبيعااي المصاار , ويااأ ي علااى قمااة هااذا المحااور قضاا
لاادى اإلساارائيليين ماان وقااف  لااك اإلماادادات ال ااي  ف ناااك مراااوف م صاااعدة

, راصااة بعااد  وقف ااا ن يجااة عماال مليااار م اار مكعااب ساانويا 3,0ر بنحااو  ةااد
لل ةلياال مااان  إسااارائيل, ورغااام محاااولت الثاااورة المصاارية  حاادا   ثنااااءريبااي  ر
 علااى ساايثثر ساالبا ن وقااف  صاادير الغااازل, فااع ماااد علااى الغاااز المصاار ال

الكثياار ماان المصااانع فااي طرية ااا   نفضااال عاان  إساارائيلالك رباااء فااي  إن ااا 
الاااذ  ساااي ر ب  األمااارللعمااال بواساااطة الغااااز الطبيعاااي المسااا ورد مااان مصااار, 

  .(03)ائر اق صادية باه ةعليه رس
  وقاع رساائر اق صاادية   إسارائيل, فاان صاناعة المنساوجاتفي مجال   ما

 اإلساااارائيليون األعمااااالرجااااال  ت ماااانمحاااااول هناااااكو  مباااااركبعااااد زوال ن ااااام 
بعااد  همرسااائر  ال ةلياال ماان مساا مرة فااي مصاار محاااولين  عمااال مبااأن  لإليحاااء
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مصااار ساااعيا لكساااب  ىإلااا إسااارائيلمصاااانع م مااان  إن اااا  بعاااد رطاااوطنةااال 
 .  (03)في  ل الن ام الساب  ا األربالمزيد من 
)داناااي ك اااريفس(  هاااي  صاااريحات ,إلي ااااالمحااااولت المشاااار  بااارز وربماااا 

 عةيبااا علااى  اإلساارائيليرئاايس شااعبة ال جااارة الرارجيااة فااي ا حاااد الصااناعات 
انع الق صااادية حياااة للمصاا إنفااي مصاار ) اإلساارائيليةمساا ةبل الساا ثمارات 

فااي مصاار هااي فااي  اإلساارائيلية, وان مواصاالة عماال المصااانع صااة بااذا  ارا
ال فاقيااات لن مصاار  إلغاااءسااببا فااي   رىمصاالحة مصاارية فانااا ل  األساااس

مااان ملياااار شااايكل للولياااات الم حااادة   كثاااربواساااط  ا  صااادر من جاااات قيم  اااا 
 . (05)(بنفس ا اإلضرارب ةوم مصر   نوليس هنا ما يبرر  األمريكية
 لحةااات الرساااائر ال اااي  نناحياااة ال باااادل ال جاااار  فااايمكن الةاااول مااان   ماااا

كبياارة بفعاال الضااطرابات ال ااي شاا د  ا المااوان   كاناات الثااورة  ثناااء بلساارائيل
حياا  ياا م نةاال  واإلسااكندريةالمصاارية ورصوصااا مااوان  بااور سااعيد ودمياااط 

 باااطث  فضااال عاان, إساارائيللااى ا  الكثيار ماان البضااائع عباار هااذه المااوان  مان و 
 لبضااااائعفااااي قناااااة السااااويس الااااذ  اثاااار بشااااكل ملحااااو  علااااى حركااااة االعماااال 

 .(06)من رالل الةناة اإلسرائيلية
 

 الثالث طل الم
 اإلسرائيليةموقف المؤسسة العسكرية 

بالدرجاااة  إسااارائيل عاااد مصااار دولاااة   ااام  ,اإلسااارائيليةحساااب وج اااة الن ااار 
 فااي  ساساايا مثاال مر كاازا   صاابحتا فاقيااة سااالم مع ااا   برماات حياا  األساااس
حاف اات علااى هاادوء الحاادود الطويلااة مااع مصاار  إذ ,اإلساارائيليةجية الساا را ي

 م ماااةمااان جب اااة  اإلسااارائيليةالحااارب  آلاااة و راحااات, ألكثااار مااان ثالثاااين عاماااا
 . مليون مصر  91 عمة ا السكاني

فااي حالااة  ساارائيلياإلوضااعت الجااي  ن ثااورة يناااير المصاارية قااد لعليااه فاا
  اارت  باااك وال باااين فااي المواقااف , والااى حالااة ماان الر ال حسااب لط طااارط
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ذهااب  فعلااى ساابيل المثااال, اإلساارائيليينالمحللااين العسااكريين  بعااد آراءفااي 
 ساا عد   ن إساارائيلعلااى  إنالةااول ) إلااى)رون باان يشااا (  اإلساارائيليالمحلاال 

 .(07)(لوجود  ركيا جديدة على الحدود الجنوبية
فة )ياديعوت المصادر العسكرية حسب ما نشر ه صاحي  نعلى الرغم من 

 لكن اااا, علاااى المااادى الةرياااب إسااارائيل ماااس قوياااة   وقاااع هااازات  ماحرناااوت( لااا
 إن  اب ماان دول الجاوار وقالاات المصااادر   نحاذرت ماان رياا  ساالبية يمكاان 

ضااااو , , وعاااادم الو هااااي عاااادم الساااا ةرار اآلني ن لةاهااااا الرسااااالة المركزيااااة ال اااا
 .  (08)ي طلب الرد المناسب واألمر

 اإلسارائيليةالعاماة  األركااناج مااع ل يئاة  إطااروفي السايا  ذا اه وضامن 
 شباط 31العامة في يوم  األركان ر سه الجنرال )غابي اشكناز ( رئيس هيئة 

ال طورات في العالم العربي قاال فاي  آرر إزاءرصا ل ةدير الموقف  1133
 غياارات كبياارة  حااد  ماان حولنااا وهااذه  األرياارةنشاا د فااي اآلونااة  إننااا ,سااياقه

زاء األوسااطزيااد سااحب الضااباب الم لباادة فااي سااماء الشاار  ال غياارات   ذلااك  وا 
 وان علاى, قوياة وجااهزة إسارائيل  علاى دولاة هاو الحفاا األساسايفان واجبنا 
, واع ااااارف باااااأن مسااااا عدا لكافاااااة الح ماااااالتان يكاااااون  اإلسااااارائيليالجاااااي  

الساا ربارات ل  م لااك الةاادرة الكافيااة لل نبااث بوقااوع ثااورات او انةالبااات علاااى 
 .(09)إلسرائيل  م مالسالم مع مصر  إن و ضافار ما حد  في مصر غر 

 فاي  وضا فةاد ) ماان(  اإلسارائيليةشعبة الس ربارات العسكرية  ةرير   ما
فااااي  كبياااارةل غيياااارات  ا, بأنااااه ساااايكون عاماااا 1133العااااام  عاااان إجمااااالي ةرياااار 
ن ال ةااديرات الساا ربارية الساانوية  ةااف فااي صاالب رطااط العماال  , و المنطةااة

 شاابه جزياارة  ن لااك ال ةااديرات   شااارت, كمااا اإلساارائيليي يع ماادها الجااي  ال اا
الةيااااام  إساااارائيلماااان  , وهااااذا ي طلاااابإشااااكالية  كثاااارساااايناء س صااااب  منطةااااة 

 .(31)  ديدات إلى  حول   نه ال غيرات باس عدادات عسكرية هدف ا منع هذ
مساا ةبل  حااوم حااولالشااكوك ال ااي    ن إساارائيليونوياارى ربااراء عسااكريون 

علااى مراجعااة  إساارائيلعالقااات مااع مصاار منااذ سااةوط ن ااام مبااارك ساا رغم ال
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يصاااب    نن طويااال قبااال العساااكرية فاااي مواج اااة بلاااد بةاااي عااادوا لااازم رطط اااا
 –لام يكان داهماا  نح اى  –الرطار  إلاى, ولفات الرباراء الن ار  ساسياشريكا 

الذ  يحد  با فاقية السالم مع مصر وال ي حررت إسرائيل من   ديد الجب ة 
حريااااااة ال صاااااارف مااااااع    اااااااو عطنوبيااااااة علااااااى طااااااول الحاااااادود المصاااااارية  الج

 .(30) ة الشمالية في وجه سوريا ولبنان, وكذلك على الجبالفلسطينيين
السااااب  )عاااوز   اإلسااارائيلي األركاااانمسااااعد رئااايس هيئاااة   كااادمااان جانباااه 

 فاقااات السااالم سيشااكل ان  اااك ل     ن وضاا    ن إساارائيلدايااان( انااه علااى 
فاي مصار  اإلراواناح ماال ساواء مان  ناامي قاوة     إزاء هوانا ,سببا  للحرب

يحسان مرون اه راالل   ن اإلسارائيلينه على الجي  ل ةوية حركة حماس ف  و
 .  (33) ررى إلىكن نةل ا بسرعة من جب ة  ج يزه بأسلحة يم

ي ار س قسام ال حليال فاي السا ربارات   الجنرال )ياكوف اميدور( الاذ   ما
ان يفكاار علااى الماادى  اإلساارائيلينااه علااى  الجااي    إلااى ر شااافةااد العسااكرية 

 م  فكيك ا   ن شكيل فرقة من الجي  للجب ة الجنوبية بعد  إعادةالطويل في 
 . (33)اثر ا فاقية السالم مع مصر

,  فةااد اساا بعد وزياار الاادفاع اإلساارائيلي )اي ااود لكاان علااى الاارغم ماان ذلااك
رائيل بساابب  طااورات الثااورة فااي باااراك( رطاار   ديااد عسااكر  فااور  علااى إساا

ماا كاان  ل يشابه بادا ا  هنااك امار  وان ان  اى,قاد ان ع د مبارك  ,, وقالمصر
بالغااة   هميااةمااا يحااد  فاي مصاار ينطااو  علاى  إن ,واساا طرد قاائال (33)ساابةا
, فوريااا, لكنااه ل يمثاال رطاارا امنيااا ون لااه   ااداعيات علااى الماادى البعياادوساا ك

ال ي  ولي ا الةيادة العسكرية في مصر  ألهميةا درك  إسرائيل  نمشددا على 
, وعلاى معاهادة الساالم ماع والن ام فاي شابه جزيارة سايناء ألمناللحفا  على 

س واصاااال  اإلساااارائيليعلااااى ان قااااوات ماااان الجااااي   شاااادد .  لكنااااه(35)إساااارائيل
ح اى  سا ةر األوضااع  المصارية أهب ا واس نفارها على طاول منطةاة الحادود 

  ن إلااااى  شااااار, كمااااا الضااااطراب ال ااااي  شاااا دها مصاااارا حالااااة و  ااااد األمنيااااة
علااى ام ااداد  لااك  األمناايالحكومااة اإلساارائيلية  كثااف ج ودهااا ألنشاااء الساايا  
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صاااادرا  ورئاااايس الااااوزراء اإلساااارائيلي قااااد  وزياااار الاااادفاعكااااان   نبعااااد , ودالحااااد
مااا , علااى رلفيااة علااى طااول الحاادود األمنااياء الساايا   عليما  مااا ب سااريع بناا
  (36)حسني مبارك حد  ضد ن ام حكم

نائاااب وزيااار الااادفاع الساااب  )افااارايم  سااانيه( فةاااد دعاااا إلعاااادة احااا الل   ماااا
سا دفع ثمناا  إسارائيل إن, وقاال )*(غزة وسايناء الشريط الحدود  ما بين قطاع

ل عزياااز قو  اااا  لناشااا سااا غل حمااااس الفااارا  اس  إذلااام  فعااال ذلاااك,  إنباه اااا 
راااالل  وضاااع  ا  ا ال اااي حساااابا مراجعاااة إسااارائيل, كماااا طلاااب مااان العساااكرية

 .ف رة ال ي  لت معاهدة كامب ديفيدال
فاااي العاااالم العرباااي  األحااادا  اتمااان  طاااور  ةالسااارائيلي مرااااوفون يجاااة لل
وحاادة  إقامااةعاان  اإلساارائيليالجااي    علاان بشااكل راااا, ومصااربشااكل عااام 

 .(37)الشبكات الج ماعية عبر الن رنت لمراقبة مواقعجديدة م رصصة 
 

 المبحث الرابع
 اإلسرائيلي اإلعالمموقف 

حجااام  إلااىثاااورة يناااير المصاارية   ثناااء اإلساارائيلي اإلعالمااي األداء وشااري
روفااااا مااااان  إساااارائيلفااااي  واإلعالميااااةالاااادوائر الرسااااامية   صااااابالةلاااا  الااااذ  

 .اإلسرائيليينوالق صاد  األمنلى ال داعيات المح ملة ل ذه الثورة ع
  ثنااء اإلسارائيلي اإلعالمايويمكن رصد ال جاهاات ال الياة فاي الرطااب  

الثااورة المصاارية وال اااي كاناات موج اااة باألساااس للاار   العاااام وللحكومااات فاااي 
 . وهي الغرب
عاادم الساا ةرار فااي المنطةااة  عاان المراااطر الناجمااة إلااى األن ااارلفاات  –  ول

وعلاى  , علاى دول المنطةاةمبارك حال ان  اء حكم الرئيس حسنيفي 
 .المصال  الغربية في ا

مااان حيااا   إسااارائيلفاااي مصااالحة  الديمةراطياااة هاااي  نال أكياااد علاااى  –ثانياااا 
قااد  ساا غل   ج ااات م طرفااة  ن  سااليط الضااوء علااى, ولكاان مااع المبااد 
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لةضااااااء علاااااى فااااارا الساااااالم فاااااي الديمةراطياااااة لغااااارد السااااا بداد وا
 .المنطةة

فاااي مصااار وغيرهاااا مااان الااادول الجارياااة  األحااادا  اااذكير الغااارب باااأن  –ثالثاااا 
 .الحليف الوحيد للغرب في المنطةة هي سرائيلإ  ن,  ثبت العربية

 إ  ااااارلعاااادم , والغاااارب األمريكيااااةوليااااات الم حاااادة الضااااغط علااااى ال – رابعااااا
 ن اااام ال رلاااي عااان  ن إ  اااارماااع  ,الن ةاااادات العلنياااة  لن اااام مباااارك

والسااعودية وقااد  األردنمبااارك ساايزيد ماان قلاا  دول حليفااة للغاارب مثاال 
 .بع ال طرفمر  إلىن مربع الع دال ينةل ا م

لةبااول  األمريكيااةب اادف دفااع الوليااات الم حاادة  إعالميااة نفيااذ حملااة  –رامسااا 
 . (38) غيير شكلي في الن ام المصر  وليس  غييرا جذريا في مصر

منذ اش عال ما سمي )بجمعة الغضب( فاي  اإلسرائيلي اإلعالمعليه ا رذ 
باار ان ااداب فااي مصاار اساا را يجية ل  بااع مااا يحااد  ع 1133 األولكااانون  19

ية , كما اح لت مشاهد الثورة المصر قلب الةاهرة إلىين وصحفيين ي ود مراسل
, فااااي حااااين ساااايطر الباااا  الحاااار والمباشاااار العبريااااة اإلعااااالمعناااااوين وسااااائل 

لنةل ماا  اإلعالميالرسمية وال جارية من ا على الفضاء  اإلسرائيليةللمحطات 
 .  (39)في الصورة اإلسرائيلييحصل ووضع الجم ور 

مااااان جانباااااه ر ى المحلااااال السياساااااي فاااااي صاااااحيفة )يسااااارائيل هياااااوم( )دان 
ن ال غيارات سا كون  نه )سيكون هناك انعطااف فاي ا فاا  الساالم و  مرغليت( 

راااالل بضاااع  ي حاااول الوضاااعقاااد و  هامشاااية لكن اااا لااان   وقاااف عناااد هاااذا الحاااد
ولاان يكااون هااذا بللغاااء ا فااا   إساارائيل بنااي موقااف م طاارف  جاااه  إلااىساانوات 
نماالسالم   .(31)لمس بمس وى العالقات الدبلوماسية(با وا 

زوال ن اااام ) إنالاااوف بااان( ( ))هاااآر س لصاااحيفة وقاااال المحلااال السياساااي
 إساارائيل  ن إلااى, مشاايرا علااى الماادى البعيااد  زمااة فااي إساارائيلمبااارك سااي رك 
 .(30)(األريرةيد من الحلفاء في الف رة بد ت  فةد العد
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  ن إلاااااى 1133 شاااااباط 19فاااااي  نفاااااس الصاااااحيفة فاااااي اف  احي  اااااا و شاااااارت
لح ااة انعاادام الساا ةرار ماان   أييااد المج مااع الاادولي فااي إلااى ح ااا   إساارائيل)

 .(33)حول ا(
 33( فةااااد ذكاااارت فااااي مةااااال نشاااار ه فااااي بوساااات زاليمجياااارو صااااحيفة )  مااااا

, وان رئاااايس كاناااات قلةااااة جاااادا لرثيااااة مبااااارك ي نحااااىإساااارائيل   ن 1133ايااااار
باااار فاااي الحكوماااة ساااعوا للضاااغط علاااى الاااوزراء بنياااامين ن نيااااهو ومساااثولين ك

, دة مباااارك علاااى السااا مرار فاااي منصااابهلمسااااع واألوربياااين األماااريكيينالةاااادة 
ر مان ألكثا إسرائيلالسالم مع مصر كان حجر الزاوية ألمن   ن إلى و شارت

وال ركيز على غيرهاا مان , وسم  ل ا برفد النفا  على الدفاع ثالثة عةود
 .  (33)ال  ديدات

بشأن ثورة يناير   صورا ه اإلسرائيلي اإلعالم  وجزسب  فةد  ورالصة لما
, لكن ماع جأة دولة عدوة   دد حدود اسرائيل,  ن مصر لن  صب  فالمصرية

ينبغي  ن   عاطى مع  إسرائيلذلك فلن المن ومة الس ربارية والعسكرية في 
ماع  ياد والسا عداد بماا ي ناسابالصديةة الةديمة كدولة ينبغاي دراسا  ا مان جد

 .(33)ذلك
  
 

 :الخاتمة
في  طورا ه و عةيدا ه وحروباه الم كاررة  اإلسرائيلي –شكل الصراع العربي

وبال الي   ديدا لمصاال   العربية منطةةال في زعزعة اس ةرار األساسيالعامل 
, وقااد عملاات هااذه عموماااوالغاارب  األمريكيااةوالوليااات الم حاادة  نفساا ا إسارائيل

 3891ة هذا الصراع ورصوصا بعد حرب  شرين معادلب اإلراللالةوى على 
إرااااارا  مصااااار مااااان هاااااذه المعادلاااااة عااااان طريااااا  محاولاااااة  إسااااارائيللمصااااالحة 

 دولاااة هامشاااية  ضاااطلع بااادور إلاااىواضاااعاف ا عساااكريا واق صااااديا و حويل اااا 
قليم ا  م  ايناقد مصالح ا ومصال     . وا 
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ياات والول إسارائيل جانابعليه كان الدرول على رط الثورة المصارية مان 
ماان   اوضااعو مصاار  علااى دور اإلبةاااء إلااى ةااود  بمواقااف األمريكيااةالم حاادة 

 ألجاال إساارائيلعالقا  ااا مااع  ال ااي  حكاام كامااب ديفيااد رااالل اساا مرار ا فاقيااة
  حييد مصر   اس مرار

وحساااااب  إن إسااااارائيل اآلن, وماااااع ساااااةوط ن اااااام مباااااارك  ضاااااحت مطالباااااة
لااى قااراءة دقيةااة لواقااع ب أساايس ن ريااة  ماان جدياادة,  ةااوم ع مفكري ااا وسياسااي ا

  .عربي جد  يسياس
عاااادم الوضااااو  السااااائد حاليااااا  فااااي المنطةااااة جااااراء   ن اإلساااارائيليونيع ةااااد 

 ن   ال ية اة وقوياة عساكريا  واق صااديا   بالدهمالثورات العربية يفرد على 
 رصااااايا الميزانيااااات لالسااااا عدادات  هايكاااااون بمةاااادور  لاااان نلكاااااواج ماعيااااا , 

ت والمراااااطر الناجمااااة عاااان ال غيياااارات فااااي مصاااار األمنيااااة لمواج ااااة ال  دياااادا
 الدولااة العبريااةممااا يجعاال  والاادول العربيااة, علااى حساااب الق صاااد والمج مااع

عالوة علاى ذلاك, فمان غيار المثكاد  ن  ,في حاجة  كثر إلى الدعم األميركي
  نغيااااار  ,ل  صااااال موجاااااة الم ااااااهرات السااااالمية إلاااااى المنااااااط  الفلساااااطينية

 حول ديماوقراطي عرباي جاد , بماا يعنياه الةاول  إسرائيل س كون في مواج ة
ماان إمكانيااة  ةااديم نمااوذ  سياسااي عربااي ينااافس إساارائيل ويصااارع ا ضاامن 

  دوات  فوق ا ومعاييرها ال حديثية نفس ا .
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After the uprisings and movements for change in a number of 

Arabic countries, which was called the (Arab Spring), have started, 

the security rate for Israel was no longer the same particularly as 

those uprisings have included a number of neighboring countries, 

especially Egypt. Israeli leaders have admitted that they were 

surprised by the strength, size, and timing of the uprisings. 

Accordingly, the Israeli reactions towards the Egyptian revolution 

were a mix of Israeli concern and fear that could lead to the 

collapse of the Egyptian-Israeli peace treaty.. 
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, ميكررد ا متررر  تقييري تليييررو  ررةو مصاررة   مصريررييضينررريي مصريررييض ,  ررر   12, ثررة   خيري  مررري -2

 منشة  ميى مصيمبط مالصكتيونو .مألوتطمصشيق 

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm 

 . مصريد  نفسه -1
تقةم مصنظييض مالمنيض مالتيمئيييض فو نهريض هذه مصفتي  مصى جريض م  مصتيتيبر  مصعسكييض ومنهر خفض  -3

ه جرردخ كبيرري مرر  مررةم ا مصدوصررض ألهرردم  مجتررميررض ترر  منهرررخ مص دمررض فررو تررةم  مال تيررر  وتةجيرر
, ممرر فرو  رصرض مصعردمخ مصقرامرض مع مييمن وترة ير و ردا مو و ررر ومتتيرايض , وتيكيد مصرةمجهض 

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
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صلسررررربر  مصرفتي ررررض فسررررتيل مترررريمئيل فررررو مصعرررريم مصريرررري  خ رررريم مييهررررر مرررررر يعنررررو ممرررررا  م
 .مصريد  نفسه :نظيي, مالتتيمتيعيض فو متيمئيل

مذم   ,222مصعردا  ,يؤيرض مالتريمئيييض صيارة   مصريرييض, معيرض مصة رد  مالتر ميضن مبرة نررري, مصمدنر -4
 :منشة  ميى مصيمبط مالصكتيونو ,( 1122 :بييو  ) 1122

http://www.wahdaislamyia.org/ 

 قررض تررت ممترراهررر بهررذه مصيررفض مرر  تبررل مصةاليررر  ( هررو    منQIZsمصرنررر ا مصيررنرميض مصر هيررض ) -*
مصرتلد  مالمييكيض وتت تسريتهر م  تبل مصسي ر  مصرلييض كرن قض يسرح صيبضرئع مصرنتعض فيهر 

: و ريمئ  . صرديرد مر  مصتفيريل منظري اخةو تةق مصةالير  مصرتلد  مصكبيري اون  ترةم جريكيرض
 :صدوصيض صرعيةمر  ميى مصرةتعمنشة  فو مصشبكض م QIZمصرنر ا مصينرميض مصر هيض 

www.hmoud.com/ar/Qiz-ar.html 

: مصبيوتةكررةو برري  جرهة يررض ميرري مصعيبيررض مترريمئيل بشررنن مصرنررر ا مصيررنرميض مصر هيررض, ظرريينوميضررر 
 مالصكتيونو: ميى مصيمبطمنشة  

 www.mfti.gov.eg/agreements/qiz%20agreements.htm 

, م تسرض مال   (نريي مصريييض )مصرةتر  مستريمئييو خر و مصارة  ي 52مبيمهيت مبد مصكييت , ثة    -2
 ميى مصيمبط مالصكتيونو: منشة  , يد متر  مصفيس ينيضص

http://www.palestinestudies.org/ar_entiresite.aspx?cx=014790268562520380346 

ينو  صيد مترررر  ينرررريي مصريرررييض فرررو تررريمخ  متررريمئيل , تقييررري رررررا  مررر  مصريكرررد مصفيسررر  12ثرررة    -6
ميرررررى مصررررريمبط  منشرررررة  , و رررررد  مصرشرررررهد مالتررررريمئييو )ا مترررررر  وتقرررررر يي(,مررررردم (مالتررررريمئيييض )
 :مالصكتيونو

 http://www.madarcenter.org/publications.php?id=5  

ي  كةفرفو ( فو تقييريه ممررم صعنرض مص ر جيرض ومالمر  مصتربعرض كد  ئيس مالتت بر م  مصعسكييض )  ف -7
مصارة   فرو ميري , ميرى ثبرر  مصنظررم مصريري  مسرتبعدم وجرةا مرر  ىصيكنيست تبل بضرعض ميررم مير

يهرردا متررتقيم  هررذم مصنظرررم مررر  رركل مخفرتررر جديرردم ومجهترره مالتررت بر م  مصعسرركييض مالترريمئيييض   
 :ينظيصرديد م  مصتفييل 

 ,1122 مذم  21فررو  ينررريي فررو ميررةن مالترريمئيييي  , رررليفض مصةفررد , 12ثررة    : ررو يكررومبررد مصرع  
 منشة  ميى مصيمبط مالصكتيونو :

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/17 

http://www.wahdaislamyia.org/
http://www.madarcenter.org/publications.php?id=5
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/17
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 . نفسهصريد   -8
ذم مر مكده مصسفيي مالتيمئييو مالتبا صدل مصقرهي  )مييو  ركيي( بنن مالو رع مصلرصيض فو ميري ال  -9

تبرردو جيررد  برصنسرربض سترريمئيل معتبرريم منرره مرر  مالن فيرررمدم مصت ررة م  صرر  تكررةن م ر نررض برصنسرربض 
, مصقرريمخ  بررر : ترررمح مديررد مرر  مصتفيرريل منظرري, صرع ميرري وبرصنسرربض التررتقيم  مصرن قررضصيسرر م مرر

  :منشة  ميى مصيمبط مالصكتيونو, منشة  تةتعر  وتقدييم  –ياة   مصريييض مالتيمئيييض ص
http://www.muslm.org/articles-action-listarticle.htm  

 www.are.reuters.com,  1122   بر  22 فو ظي مةتع وكرصض  ويتيي ,ي -21
ينرررريي, مصتقييررري  12ملررررد مصسرررعيد ما يرررس, مسرررتقبل مصرةتررر  مالتررريمئييو مررر  ميررري بعرررد ثرررة    -22

 :ينظي مصيمبط مالصكتيونو , دييمن 22, ميكد مصديتةنض, بييو , مالتتيمتيعو
 http://www.alzaytouna.net/permalink/4341.html

مالتيمئيييض ومنعكرترتهر  –منظي: مريو يكيير خييل , مصاة   مصريييض ومستقبل مصع تر  مصريييض  -21
 16 ,مصفضررررررئيض مصعيبيرررررض صقنرررررر  مالصكتيونرررررو رةترررررعمص ميرررررى ميرررررى مصقضررررريض مصفيسررررر ينيض , منشرررررة 

 .1122,نيسرن
يي  مصةمرل مصى مال م و مال انيض , وممتبري  ويم   مصبنرى وتع منفعر  متتهد  منبةا مصغري مصر -23

, تتررر مكارري مرررر كنررت تتةتعرره تررل مبيرر مصتلتيررض مالترريمئيييض من مرييررض ممرررا  مالمرردما متررتغيتت و 
وامت مصةيم   مصعرهة  مالتيمئييو مصى مالتتيرا فو متت دمم مصكهيبرخ ومصغرري صتعرةيض مص سرر   

 7 فررو , صنرردنيررليفض مصشرريق مالوتررطص مصةتررع مالصكتيونررو نظرريي, مصيةميررض مصتررو تتكبرردهر مصلكةمررض
 . 1122  بر 

, منشرة  فرو مصشربكض   مصريرييض مالتريمئيييض بعرد مبرر  , تريمخ  فرو مسرتقبل مصع تررترمح مبرر  -24
 منشة  ميى مصيمبط مالصكتيونو:  مصدوصيض صيرعيةمر 

 http://www.muslm.org/articles-action-listarticle.htm

 مصريد  نفسه . -22
 منسة  ميى مصيمبط ,1122مذم   32: ميكد مصعديي  صيد متر  فو متيمئيل ممرم مصاة م  مصعيبيض -26

http://studies.aljazeera.net/reports/  

ينرريي:  12ثرة   ينريي فرو ميري,  رر  نردو  ) 12م  ثة    مصرةت  مصدوصو ومصعيبو :هرنو  ت ن -27
 17, ترتيمتيعيض, مصقررهي , ميكد مالهريمم صيد مترر  مصسيرتريض ومالمالبعرا ومصتفرم   ومصرستقبل(

 :منشة  ميى مصيمبط مالصكتيونو .1122  بر 

http://www.muslm.org/articles-action-listarticle.htm
http://www.alzaytouna.net/permalink/4341.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/4341.html
http://www.muslm.org/articles-action-listarticle.htm
http://www.muslm.org/articles-action-listarticle.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/
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منشرررررة  ميرررررى مصررررريمبط  ,1122  ررررربر  7, بييغرررررض مصعيبيرررررض  ررررررليفض يرررررديعة  م ينرررررة  مةترررررع  -29

 مالصكتيونو: 
http://www.arabynet.com/site/templat...page.asp?fid=  

 . 1122 بر   22مصريد  نفسه فو  -11
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 مصريد  نفسه . -13
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 مصريد  نفسه  -16
وهررة مررر يعرري  برلررة  ررر   مصرردي  مو ملررة  في اييفيررر وهررة متررت  رري   رردوا   رريا امخررل  -*

, وبعررد  2979صعرررم   رردوا   م ررو ت رررع قررد  وفقررر أل كرررم متفرتيررض مصسرر م مصريررييض مالترريمئيييض
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