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ישראל בעקבות האביב הערבי:
התמודדות עם אתגרים ומימוש הזדמנויות


אלי פודה ונמרוד גורן
מאי 3102

האביב הערבי  -מונח המתייחס למהפכות האחרונות בתוניסיה ,מצרים ,לוב ותימן ,מלחמת האזרחים
בסוריה ,כמו גם לרפורמות בהן פתחו משטרים ערביים שונים  -נתקבל בתחילה במערב בזרועות פתוחות,
בהתלהבות ובתקווה .בישראל ,לעומת זאת ,הוא נתפס בדרך כלל כאיום לביטחון הלאומי ,כתחילתו של מה
שנראה כעידן ארוך של חוסר יציבות ,המתאפיין בתהליך אסלאמיזציה מסוכן של החברה והמשטרים .המונח
"אביב ערבי" הוחלף במהרה במונח "חורף ערבי/אסלאמי" ,אשר מבטא את המסגור הישראלי השלילי
לאירועים המתחוללים באזור.
מדיניותה הרשמית של ישראל כלפי האביב הערבי משקפת את החששות הללו :היא מנסה לשמר את הסטטוס
קוו; היא נמנעת מלהביע תמיכה פוליטית או מוסרית במחאות המתרחשות במדינות ערב השונות; היא
מעדיפה להמתין ולראות כיצד יתפתחו העניינים טרם שתנקוט פעולה משמעותית; היא חסרה את האמונה
באפשרות של קידום השלום וההשתלבות האזורית; והיא תרה אחר שיתופי פעולה חדשים עם מדינות
בפריפריה החוץ-מזרח תיכונית .אולם הסיכונים והאיומים אשר לכאורה טומן האביב הערבי לישראל מהווים
רק חלק מתמונה רחבה ומורכבת הרבה יותר :ההתפתחויות האחרונות טומנות גם הזדמנויות חשובות
למדיניות-החוץ האזורית של ישראל ולמעמדה בעולם הערבי והאסלאמי .יש לראות את השינויים
המשמעותיים באזור לא רק מבעד עדשה שלילית ,אלא לנצל אותם בכדי לקדם אינטרסים ישראלים .נשאלת
השאלה ,האם קובעי המדיניות הישראלים יזהו הזדמנויות אלה וינסו לפעול בכדי לממש אותן .מבלי להתעלם
מן הסיכונים והאתגרים שעומדים למולה ,מאמר זה יבקש להביט גם על ההזדמנויות שהמצב הנוכחי במזרח
התיכון מציע לישראל.
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ניתוח ההתבטאויות הרשמיות והציבוריות של ישראל בעניין האביב הערבי חושף קיומן של שלוש גישות:
הראשונה ,והדומיננטית שבהן ,רואה באביב הערבי תופעה שלילית בעלת השלכות חמורות כלפי ישראל.
תומכיה העיקריים הינם רה"מ בנימין נתניהו ופוליטיקאים אחרים בימין ,אשר מציירים תמונה קשה
ומאיימת של ההתפתחויות האזוריות .הגישה השנייה  -המיוצגת על ידי גורמים במוסדות הביטחוניים
והדיפלומטיים  -מקבלת את המסגור השלילי הכללי של האירועים ,אולם מציגה תמונה מורכבת יותר ,עם
קריאה שונה של ההשלכות והמסקנות הפוטנציאליות .הגישה השלישית  -המיוצגת למשל על ידי הנשיא

 פרופ' אלי פודה מרצה במחלקה ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר נמרוד גורן הוא יו"ר
מיתווים -המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית ,ומשמש כעמית-הוראה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.
 1מאמר זה לא יעסוק באיום הגרעיני האיראני ,אשר אינו קשור להשלכות של האביב הערבי.

2
שמעון פרס ויו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי  -מנסה להאיר את הפוטנציאל החיובי הגלום באירועי האביב
הערבי .עם זאת ,גישה זו אינה פופולארית ולרוב היא באה לידי ביטוי בתקשורת העולמית ולא בישראלית.
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הסקרים מצביעים על כך שהציבור הישראלי ,באופן כללי ,נוטה לתמוך בגישה הראשונה ורואה באביב הערבי
איום לביטחונה הלאומי של המדינה .נקודת מבט חיובית יותר ניתן למצוא בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל,
אם כי גם אצלם קיים בלבול לא מועט 3.אפילו ארגוני השלום הישראלים לא מיהרו לקבל בזרועות פתוחות את
הקולות בעולם הערבי הקוראים לדמוקרטיה 4.מגמות אלה בשיח הישראלי מבטאות במידה רבה קיומם של
דימויים שליליים של האסלאם והערבים בחברה הישראלית.

אתגרים והזדמנויות
האביב הערבי אינו מאורע ,אלא תהליך ,כזה אשר עשוי להימשך שנים ולחלחל אל המדינות השכנות .גורמים
מרכזיים בחברה האזרחית הערבית הצליחו להפיל משטרים דיקטטוריים וסמכותיים ,אולם המטרה לאמץ
משטר דמוקרטי טרם הושגה במלואה באף אחת מהמהפכות .החברות הערביות נאבקות למציאת מודל מדיני
משלהן .מאחר ולמגזרים שונים בחברה יש מטרות שונות  -ולעיתים סותרות  -מאבק זה עלול להוביל להמשך
חוסר היציבות בעולם הערבי .בעידן של מציאות משתנה ,ישראל ניצבת בפני כמה אתגרים והזדמנויות:
התמודדות עם האסלאם הפוליטי  -האתגר העיקרי הניצב בפני ישראל בעידן פוסט-האביב הערבי
הוא צמיחתם של משטרים פוליטיים חדשים ,הנשלטים על ידי מפלגות אסלאמיות .עלייתם לשלטון
באמצעות בחירות דמוקרטיות וחופשיות של האחים המוסלמים במצרים" ,אל-נהדה" בתוניסיה,
וכוחות אסלאמיים אחרים בלוב ,תימן וסוריה ,נראית במבט ראשון כמבשרת התחזקות של רטוריקה
אנטי-מערבית ,אנטי-ישראלית ואולי אף אנטישמית בעולם הערבי ,עד כדי איום לשלמות הסכמי
השלום עם מצרים וירדן .ואולם ,בניגוד לתחזיות המדאיגות ,המשטרים האסלאמיים החדשים היו עד
כה מתונים או פרגמטיים במדיניות החוץ והפנים שלהם ,כולל יחסם לישראל וליהודים 5.אימוץ
המדיניות הפרגמטית היא תולדה של הצורך למצוא מענה לאינטרסים פוליטיים וכלכליים ,כמו גם
ראשיתן של תמורות אידיאולוגיות פנימיות במפלגות האסלאמיות 6.יחד עם זאת ,האביב הערבי הביא
גם לעליית כוחם של גורמים סלאפיסטים וגי'האדים אשר אינם מוכנים להכיר בישראל ואשר נחושים
בדעתם להשמידה.

 2ליאור להרס" ,חושך מצרים או אביב של נעורים? השיח הישראלי על האביב הערבי" ,בתוך נמרוד גורן וג'ניה יודקביץ' (עורכים),
ישראל והאביב הערבי :הזדמנויות בשינוי (רמת גן :מתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית וקרן פרידריך אברט.)3102 ,
 3ג'ידא רינאווי-זועבי" ,האביב הערבי והפלסטינים בישראל" ,גורן ויודקביץ' ,שם.
 4יעל פת יר" ,ארגוני השלום הישראלים והאביב הערבי" ,גורן ויודקביץ' ,שם.
 5משה מעוז" ,האסלאם הפוליטי והאביב הערבי" ,גורן ויודקביץ' ,שם.
6
ראו למשלElie Podeh, “Egypt’s President Morsi Moves to a Pragmatic Policy on Israel,” :
http://www.geopolitical-info.com/en/regional-reports/maghreb-and-middle-east
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המתינות דה-פאקטו של קבוצות פוליטיות אסלאמיות אשר עלו לשלטון פורשת בפני ישראל
הזדמנויות להתקשר עם משטרים חדשים אלה .מצרים ,שהיא מבחינת ישראל המדינה החשובה
ביותר באזור ,הוסיפה לכבד את הסכם השלום גם תחת הנהגת האחים המוסלמים; הנשיא מוחמד
מורסי לא רק שפיתח יחסים טובים עם ארה"ב ,אלא אף מינה שגריר חדש בישראל ,החליף ברכות
עם הנשיא פרס ,הביע את רצונו לקדם את פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני ושיתף פעולה עם ישראל
בהשגת הסכם בלתי רשמי עם החמאס (בעקבות מבצע עמוד ענן ,בנובמבר  )3103ובמאמציו להילחם
בגורמי טרור בחצי האי סיני.
בהתנגשות שבין אידיאולוגיה ואינטרסים ,משטר האחים המוסלמים נוטה לאמץ מדיניות פרגמטית,
אשר נובעת במידה רבה בשל קשייה הכלכליים של המדינה והצורך הדחוף להשיג הלוואות מן החוץ,
בעיקר מן המערב .ראוי לציין ,כי דווקא תחת המשטר האסלאמי יש למצרים השפעה רבה יותר על
החמאס במגעיו עם ישראל מאשר למשטר הקודם בראשות חוסני מובארכ .לא פחות חשובה היא
העובדה כי האחים המוסלמים מכבדים את הסכם השלום ובכך שולחים מסר חשוב לכל רחבי העולם
המוסלמי כי שלום עם ישראל אינו מוקצה מחמת מיאוס ,דבר שיכול להשפיע על עמדתו של חמאס
בטווח הארוך .לכן ,למרות שיחסי ישראל-מצרים כנראה יישארו קרים ,סביר שהקשרים מאחורי
הקלעים (במיוחד בין גורמי הצבא והביטחון) ימשיכו לשגשג ואולי אף יפתחו אפיקים חדשים בתחום
הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
הפקת תועלת מהתמוטטות משטר אסד  -מלחמת האזרחים בסוריה כבר נמשכת למעלה משנתיים
והסוף אינו נראה באופק .תהליך נפילת משטר בשאר אל-אסד ייקח יותר זמן משציפו תחילה מומחים
ומקבלי החלטות; סביר להניח שיוביל לתוהו ובוהו בסוריה וייצור גלי-הדף באזור ,למשל בירדן
ובלבנון .מלבד אי היציבות המתמשכת בסוריה ,הדאגה העיקרית של ישראל היא מקבוצות טרור
דוגמת אל-קאעידה ,אשר מבקשות לנצל את חולשת המשטר בכדי לבצע פעולות טרור באזור הגולן או
להשתלט על נשק כימי .מאידך ,אי-הוודאות הסורית יכולה להציע לישראל כמה הזדמנויות :ראשית,
בטווח הארוך ,עלייתו לשלטון של משטר רוב סוני לגיטימי ,שאולי יהיה מתון יותר ביחסו כלפי
ישראל .שנית ,האירועים בסוריה מלמדים על היחלשותו של הציר האנטי-ישראלי והאנטי-מערבי
שמובילות איראן וסוריה .יכולתה של איראן להקרין עוצמה על סביבתה המידית של ישראל ללא ספק
פחתה; התפתחות זו פגעה גם ביכולת ההשפעה של השחקנים הבלתי-מדינתיים ב"מחנה ההתנגדות" -
החמאס והחיזבאללה .יתר על כן ,העובדה כי האחרון מסייע למשטר אסד במעשי הרצח בסוריה
מחזקת את הדימוי השלילי של הארגון השיעי בעולם הסוני.
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המשבר הסורי מציע עוד שתי הזדמנויות לישראל ,אשר נוצלו עד כה באופן חלקי :ראשית ,החשש
הירדני מגלישת המהומות אל גבולותיה  -במונחים של טרור ,חוסר יציבות ופליטים  -יוצר אפשרות
להתחממות יחסי ישראל-ירדן .אכן ,יש עדויות לכך שרה"מ בנימין נתניהו והמלך עבדאללה הII-
Ehud Eiran, “The Arab Spring: Opportunities,” Palestine-Israel Journal, 18(1), 2012. 7
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מתאמים מאחורי הקלעים את המדיניות שלהם מול החזית הסורית 8.שנית ,הקשרים המדרדרים בין
תורכיה וסוריה יכולים להיטיב עם קשרי ישראל-תורכיה .ההזדמנות לתיקון הקשרים הללו ,אשר
ניזוקו קשות כתוצאה ממשבר המשט לעזה (מאי-יוני  ,)3101הייתה קיימת כבר ביוני  ,3100לאחר
בחירתו מחדש של רה"מ רג'פ טאיפ ארדואן ,ו בצמוד למאורעות הדרמטיים של האביב הערבי .עם
זאת ,טיוטת הסכם הפיוס אשר גובשה בתיווך ארצות הברית נדחתה על ידי נתניהו בקיץ  .3100רק
במרץ  ,3102לאחר הבחירות בישראל ו במהלך ביקורו של הנשיא ברק אובמה בישראל ,ובעקבות
מספר צעדי התקרבות ,יצאו שתי המדינות לדרך חדשה  -אף אם רצופה חתחתים  -לקראת פיוס.
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נכונותה של ישראל להתנצל בפני תורכיה אולי מעידה כי ירושלים החלה להפנים את ההשלכות של
המציאות המשתנה באזור .במקום לחפש בעלות ברית במקומות אחרים  -כגון יוון ,קפריסין ,רומניה
ובולגריה – על ישראל למצוא דרכים להתחבר לתהליכים המתרחשים באזור ולהשקיע מאמץ בפיתוח
קשרים עם שכנותיה.
הפקת תועלת מהקרע ההולך וגדל בין הסונים והשיעים  -עליי ת כוחם של הגורמים הערביים-סונים
באזור שינתה את מאזן הכוחות בין הסונה והשיעה .ההשפעה האיראנית הגוברת במזרח התיכון ,אשר
נתמכה בשנים האחרונות על ידי סוריה וחיזבאללה ,וקיבלה עידוד רב גם לאור השינוי במעמדהשיעים
בעיראק ,ספגה מהלומה מידי האביב הערבי .כתוצאה מכך ,נראה כי קואליציה סונית חדשה החלה
לצמוח באזור ,אשר מצרים ותורכיה משחקות תפקיד מרכזי בה ,ואשר שותפות לה גם המונרכיות
המתונות של ערב-הסעודית ,ירדן ומרוקו .לציר סוני זה ולמדינת ישראל ישנם כמה אינטרסים
משותפים באזור :ראשית ,סילוק או הפחתת האיום הגרעיני האיראני ,אשר מאיים על האינטרסים
הביטחוניים ,המדיניים והכלכליים של מדינות סוניות-מוסלמיות; שנית ,בלימת האיומים המגיעים
מכיוון סוריה ,ואולי אף סיוע בהדחת משטר בשאר; ושלישית ,שימת קץ למבוי הסתום בחזית
הפלסטינית ,אשר עלולה להדרדר לכדי אינתיפאדה שלישית.
יצירת קשר עם הרחוב הערבי  -בעבר ,ישראל התנהלה בעיקר מול האליטות והשליטים במדינות
ערב  .עם זאת ,האביב הערבי הדגיש את תפקידו של ההמון בקבלת ההחלטות; לא רק שהייתה
"לרחוב" חשיבות גדולה בהפלת המשטרים ובקריאה לרפורמות ,אלא שהמשטרים החדשים מצאו
עצמם כפופים למשאלות ,לרצונות  -ולעיתים אף לגחמות  -של ההמון הנאסף בכיכרות הערים
הגדולות .למרות שישראל לא הייתה סוגיה משמעותית על סדר היום של האביב הערבי ,היא עדיין
סובלת מדימוי שלילי בציבור הערבי .מובן מאליו כי יצירת ערוצי קשר אל ההמון הערבי  -בין אם
הוא חילוני או אסלאמי  -הינה משימה קשה עבור ישראל .עם זאת ,לאור השנוי במאזן הכוחות בין
המשטרים לציבור במדינות האביב הערבי ,ישראל צריכה לנסות  -באופן גלוי ומאחורי הקלעים -
 8המלך עבדאללה השני הצהיר בעצמו במרץ  3102כי יחסיו עם נתניהו השתפרוJeffrey Goldberg, “The Modern King in the :
Arab Spring,” The Atlantic, 18 March 2013.
Nimrod Goren, “Israel and Turkey during the Arab Spring: An Unfulfilled Opportunity for Reconciliation,” Insight 9
Turkey, 14(2), 2012, pp. 121-135; Nimrod Goren, “Time for an Overture to Turkey,” Haaretz – English edition, 28
February 2013.

5
להושיט יד גם אל גורמים בחברה האזרחית במזרח התיכון .בעולם הערבי "החדש" ,קיימת סקרנות
גוברת ונכונות לאתגר את הנחות היסוד של המשטרים הישנים .נסיבות אלו עשויות לאפשר שיח חדש
על ישראל ועם ישראל.
הפתח שנוצר מספק הזדמנות להציג בפני עמי המזרח התיכון קולות ישראלים המחויבים לשלום
ולהשתלבות אזורית ,וזאת באמצעות רשתות חברתיות ,ערוצי טלוויזיה ועיתונים .ערוצים אלו
פתוחים כעת יותר להשמעת עמדות ודעות מגוונות מישראל .זוהי הזדמנות להעמיק את הידע וההבנה
במדינות ערב לגבי ישראל ,החברה והפוליטיקה שלה .בנוסף מכוני מחקר ומדיניות ישראלים יכולים
כעת ליזום (בסיוע צדדים שלישיים) תהליכי דיאלוג מדיני עם גופים מקבילים בעולם הערבי ,אשר
הופכים לשחקנים משמעותיים יותר מאשר בעבר בקביעת המדיניות הציבורית .קיימות אף
הזדמנויות חדשות להשקת ערוצי משא ומתן אחוריים ובלתי-רשמיים עם גורמים ליברלים במדינות
ערב הנהנים כעת ממרחב פעולה פוליטי גדול יותר; או עם אליטות חדשות הקשורות לאסלאם
הפוליטי ,אשר מגיעות לראשונה לעמדות השפעה וכוח ,וזאת ללא ניסיון וידע מספיקים בתחום
מדיניות חוץ ,ובכלל זה בקשר לישראל 10.התקדמות בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני (ראה מטה)
תתרום באופן משמעותי ליכולת לממש הזדמנויות אלו ,וצפויה להוביל לפריצת דרך גם באשר ליכולת
של גורמים ישראלים ליצור קשרים משמעותיים יותר עם עמיתים ברחבי האזור.
קידום ושימור השלום  -האביב הערבי סיכל הזדמנות אחת לשלום ערבי-ישראלי ,לפחות בטווח
הקצר  -הסכם עם סוריה .לאור התוהו ובוהו בסוריה ולאור מעשי הרצח ,משטר אסד אינו יכול עוד
להיחשב כפרטנר לשלום .המסלול הישראלי-פלסטיני ,כברירת מחדל ,נותר המסלול האפשרי היחידי
למשא ומתן .נראה כי ההנחה הרווחת בשני הצדדים לסכסוך לפיה אין פרטנר שניתן להגיע עימו
להסכם מעכבת כל התקדמות .ההישג הפלסטיני באו"ם ,שבמידת מה הושפע מן האביב הערבי,
העצים את הפלסטינים ועשוי להקל עליהם את הדרך חזרה לשולחן הדיונים .עם זאת ,המשך הפיצול
בין הפת"ח לחמאס מערער את יכולתו של מחמוד עבאס להגיע להסכם .פיוס פנים-פלסטיני יכול,
לפיכך ,לסייע לתהליך המשא ומתן הישראלי-פלסטיני בטווח הארוך 11 .הקמתה של ממשלה חדשה
בישראל  ,כמו גם מאמצי התיווך המוגברים מצד ארה"ב ,עשויים להקל על שני הצדדים להסכים
להתנעה מחודשת של המשא ומתן .עם זאת ,ללא נכונות אמתית לפתור את הסכסוך על בסיס פתרון
שתי מדינות ,בהמתבסס על קווי  ,0691הקיפאון יימשך ומשא ומתן לא יוכל להניב את הפירות
הרצויים.
בהעדר פריצת דרך בשיחות הבילטרליות בין ישראל והפלסטינים ,ישראל יכולה לנצל את יוזמת
השלום הערבית ( )Arab Peace Initiativeאשר הוצעה על ידי הפסגה הערבית כבר במרץ  3113בכדי
 10קסניה סבטלובה" ,תקשורת ההמונים ויחסי ישראל-ערב בעקבות האביב הערבי" ,גורן ויודקביץ ,שם; כמאל עלי-חסאן" ,ממלכת
הכוחות החדשים :מכוני מחקר במזרח התיכון" ,שם; רונן זיידל" ,בצל האביב הערבי :מסלול אלטרנטיבי למפגשים ישראלים-
ערביים" ,שם.
 11עידו זלקוביץ'" ,תהליך הפיוס הפנים-פלסטיני והאביב הערבי :הזדמנויות וסיכונים" ,גורן ויודקביץ ,שם.
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לשבור את הקרח .הטענה כי חילופי המשטרים באביב הערבי למעשה הפכו את היוזמה הערבית
לחסרת משמעות אינה נכונה ,מאחר שהפסגה הערבית ,שהתכנסה בקטאר במרץ  ,3102כמו גם פגישת
מזכיר המדינה האמריקני עם נציגי וועדת המעקב הערבית במאי  ,3102אישרו מחדש את היוזמה ,ואף
הובילו לנכונות ערבית להכניס בה שינויים מסוימים .דבר זה מעיד כי גם המשטרים האסלאמים
החדשים רואים ביוזמה כלי אפשרי במשא המתן המדיני 12.ברור כי התקדמות משמעותית בתהליך
השלום הערבי/פלסטיני-ישראלי היא המפתח לשיפור מעמדה של ישראל במזרח התיכון :היא תמתן
את הרטוריקה האנטי-ישראלית של המשטרים הערביים ושל גורמים בחברה האזרחית; תפתח עוד
הזדמנויות לשיתוף פעולה עם תורכיה ,מצרים ,ירדן ואולי מדינות ערביות-סוניות אחרות; ותאפשר
לישראל להתרכז בהתמודדות עם האיומים מצד איראן ,חיזבאללה וארגונים ג'יהאדיסטים.
***
לסיכום ,האביב הערבי  -בניגוד לדעה הישראלית הרווחת  -לא רק מציב סיכונים ,איומים ואתגרים ,אלא גם
מספק לישראל הזדמנויות מדיניות .זאת ועוד ,האביב הערבי הוביל לשינוי באמונות ובדימויים מושרשים של
ישראלים בנוגע לאזרחי מדינות ערב  -מאזרחים פאסיביים המוכנים לחיות תחת דיקטטורות  -לאזרחים
פעילים ואמיצים ,המסוגלים לעמוד על זכויותיהם ומוכנים לסכן את חייהם בתביעה לשינוי .לא היה זה
מקרה שהמחאה החברתית הישראלית של קיץ  3100אימצה סיסמאות אשר צמחו בכיכרות מדינות האביב
הערבי .מקבלי ההחלטות בישראל יכולים לנצל את מכלול ההתפתחויות בעולם הערבי על מנת לחולל שינוי של
ממש במדיניות הישראלית המסורתית כלפי המזרח התיכון ,ולעבור ממדיניות של מגננה למדיניות של יוזמה.

 12עקיבא אלדר" ,הליגה הערבית מדברת .ישראל שותקת" ,אל-מוניטור 36 ,מרץ  .3102החלטות פסגת הליגה הערבית 3102
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