
 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 1

 

 

 ملركز الدميقراطي العربيا                    

        Democratic Arab Center                                                                                                   
Strategic, Political & Economic Studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثرها على أوقليمي اإلمن األسرائيلية جتاه اإلسرتاتيجية اإل

 ميناألستقرار اإل

 )منطقة الشرق االوسط( 
 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة االوىل

2018 



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 2

 

 النجاب محمد بشير. د :املؤلف

 .االمني االستقرار على  واثرها اإلقليمي األمن تجاه األمنية اإلسرائيلية االستراتيجية : كتاب

 VR 336 55 .B :الكتاب تسجيل رقم

 2018مايو  األولى: الطبعة

 :الناشر

 .واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي املركز

 أملانيا_ برلين

 إستعادة نطاق في تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  األشكال، من شكل بأي نقله أو املعلومات

 العربي الديمقراطي للمركز :محفوظة الطبع حقوق  جميع

 - .أملانيا برلين

2018 

All rights reserved No part of this book may by reproducted. Stored in a retrieval System or 

tansmited in any form or by any meas without prior Permission in writing of the publishe 

 املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

Germany: 

Berlin 10315 Gensinger Str: 112 

Tel: 0049-Code Germany 

030 - 54884375 

030 - 91499898 

030 - 86450098 

mobiltelefon : 00491742783717 

E-mail: info@democraticac.de 

P.hD candidate: Ammar Sharaan 

Chairman ” Democratic German Center 

 

 

 

 



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 3

 

 :ملخص

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه األمن اإلقليمي  وأثرها في االستقرار 

األمني القومي العربي . ولتحقيق هذا الهدف, فقد سعت الدراسة إلى فحص العالقة بين قدرة 

االستقرار األمني  في منطقة الشرق االوسط ، وقد اشتملت  االستراتيجية االسرائيلية على  تحقيق

االستراتيجية االسرائيلية تجاه األمن اإلقليمي , صول بحيث تناول الفصل االول فالدراسة على ثالث 

دراسة التأصيل النظري ملفهوم االستراتيجية وتحليليها بأسس علمية ومنهجية ، في حين تناول الفصل 

الثالث اثر االستراتيجية االسرائيلية في االستقرار األمني والقومي العربي ، األمن اإلقليمي )حالة دراسة(,  

األمن القومي العربي  وتناول هذا الفصل أسباب زوال النظام اإلقليمي العربي، حيث تم استعراض 

وكذالك فكرة الشرق أوسطية من خالل الحديث عن أداء االستراتيجية االسرائيلية. وتناول الفصل 

الرابع مستقبل تأثير االستراتيجية اإلسرائيلية على األمن العربي الراهن , وتم استعراض املقاربة 

رائيلية لألمن والسالم , وكما تناول العواقب االستراتيجية التي تواجه األمن اإلقليمي العربي في ظل اإلس

غياب االستراتيجية اإلسرائيلية, وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطيه بين االستراتيجية 

راتيجية اإلسرائيلية حليف مع االسرائيلية واالستقرار االمني والقومي العربي الشعبي، فكلما كانت االست

دول الجوار وتمتعت بحق االعتراف الدولي بشرعيتها من خالل تطبيع العالقات وأخذ التبادل 

الدبلوماس ي بينهم بعين االعتبار ، زاد االستقرار السياس ي واألمني القومي العربي وفي هذه العالقة 

ء تلك النتائج أوص ى الباحث بضرورة األخذ االرتباطية بينهم يسود السالم على اإلقليم ككل. وفي ضو

بعين االعتبار باالعتراف الدولي الواقعي بإسرائيل كدولة شرعية ضمن حدود آمنه ومعترف بها دوليا كما 

وإتاحة مناخ سالم حقيقي لها. وأخيرا يجب تطبيع  338, 242نص على ذالك القراران الدوليان 

 الحصول على التعايش السلمي واالستقرار اإلقليمي .االسرائيلية من اجل  –العالقات العربية 
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Summary : 

This study aimed to identify the Israeli strategy towards regional security and its impact on 

Arab national security stability. In order to achieve this objective, the study sought to 

examine the relationship between the ability of the Israeli strategy to achieve security 

stability and the Arab national in the region. The study included four chapters. The first 

chapter dealt with the Israeli structure and political decision-making. The chapter dealt with 

the structure of the Israeli political system and its role in the process. Political Decision 

Making. The second chapter deals with the Israeli strategy towards regional security, The 

study of the conceptualization of the concept of strategy and its analysis on scientific and 

methodological bases, while the third chapter dealt with the impact of the Israeli strategy on 

security and Arab national security, regional security (case study), where the Arab national 

security was reviewed and discussed the reasons for the demise of the Arab regional system, 

Middle East by talking about the performance of the Israeli strategy. The fourth chapter dealt 

with the future of the impact of the Israeli strategy on the current Arab security. The Israeli 

approach to peace and security was reviewed The study concluded that there is a correlation 

between the Israeli strategy and the security stability and the Arab popular nation. The more 

the Israeli strategy is an ally with the neighboring countries, and the right to international 

recognition of its legitimacy has been achieved through the normalization of relations and 

taking Diplomatic exchange between them Increased Arab political and security stability, and 

in this interrelationship, peace prevails over the region as a whole. In light of these findings, 

the researcher recommended taking into account the international recognition of Israel as a 

legitimate state within secure and internationally recognized borders, as stipulated in 

international resolutions 242 and 338, and providing a genuine climate of peace for them. 

Finally, Arab-Israeli relations must be normalized in order to achieve peaceful coexistence 

and regional stability. 
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 :املقدمه

يتشكل مفهوم األمن االستراتيجي االسرائيلي بصورة تعتمد على تفوق قدرته العسكرية في املنطقة،  

األمر الذي يفرز حالة من عدم التفكير من قبل دول الجوار والدول العربية, في محاولة اختراق هذا 

 من التفكير في حشد 
ً
القوات العسكرية التفوق والتسليم باألمر الواقع واتخاذ خطوات وقائية، بدال

العربية الختراق ذلك التفوق العسكري اإلسرائيلي الذي يشكل قوة ردع ضاربة في املنطقة بأسرها. 

اقل أن عفاملنطق السياس ي يحتم على كل "صالح إبراهيم، إستراتيجية األمن القومي اإلسرائيلي". 

إسرائيل في نظريتها األمنية يتعايش على وجود هذا االحتالل ضمن حماية أمنه القومي فقد انطلقت 

على العوامل األمنية واالقتصادية والجيوسياسية, ومع العلم أنه من الصعب املحافظة على نظريات 

واستند  ثابتة وال سيما في ظل مفاهيم األيدولوجية الصهيونية التي تتمحور حول التوسع والسيطرة ,

على اعتبار أنها في تهديد مستمر من الدول العربية و  األمن االسرائيلي على مبدأ: ) نكون او ال نكون (,

إن قضية السالم هي املفتاح الرئيس لجميع خطوطها السياسية ومنهج عمل حكوماتها وقياداتها ف

وعقيدة األمن اإلقليمي . والجدير بالذكر  أن إسرائيل االستراتيجيه الدولية تها األمنية ومشروعي

مع دول الجوار, فإن قادتها قد وضعوا فرضيات هذه النظرية قبل  تطبق نظرية املباريات في عالقاتها

 إلى وضع االستراتيجيات ورسم السياسات للرد على تلك الفرضيات, 
ً
قيام إسرائيل، ليتوصلوا الحقا

ويمثل هذا اإلطار النظري ونهج هذي النظرية هو  تحقيق أكبر عائد ممكن وأقل الخسائر املمكنة 

وخاصة في إطار الصراع العربي موما, في منطقة الشرق األوسط ع املبارياتنموذج نظرية اللعب أو 

االسرائيلي , حيث ترى إسرائيل معركتها مع العرب معركة وجود وأعتقد أن ترتيب إسرائيل ألوراق 

لعبتها على أساس صفري لفلسطين خاصة وللشرق األوسط عامة, من خالل سعيها املستمر لتطوير 

وي منذ احتاللها ألرض فلسطين, بل تعمل على ضمان عدم امتالك أي من الدول وحيازة السالح النو 

االقليمية لهذه التكنولوجيا وحتى لو كانت لالغراض السلمية, فإن املتابع لألوضاع في الشرق األوسط 

يرى بوضوح  تناثر أوراق اللعبة, واستفاقة العبين من غيبوبتهم وبروز العبين جدد, والجميع يتنافس 

ى الصدراة واملكانة اإلقليمية املؤثرة بل وصلت الحالة االقليمية في كثير من الساحات للمجابهة عل

بهدف فرض سياسة أالمر الواقع لكن الخطير في األمر هو تطور السلوك اإلقليمي لبعض الالعبين 

خسائر بهدف إظهار أن الخيارات املطروحة هي خيارات صفرية وجودية  تسعى لتكبيد الطرف اآلخر 

مطلقة, وبعد الصراعات والفتن والحروب األهليه واألرهاب داخل الجبهات األقليميه للوطن العربي 

ومن هنا أصبحنا نرى إسرائيل تنعم باألمن على الرغم من التطورات الكبيرة علي حدوها من الخارج, 

 والعملية :جاءت فكرة هذه الدراسة التي تبرز أهميتها من الناحيتين العلمية )النظرية( 
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 األهمية العلمية : -1

يحظى موضوع الدراسة باهتمام العديد من الدارسين والباحثين , وذلك لسد نقص حاجات 

األدبيات العربية , من خالل ربط املتغيرات واإلحداث التي شهدها التي شهدها االستقرار االمني 

بالتالي يمكن القول بأن هذه الدراسة العربي من خالل الفكر االستراتيجي االسرائيلي االقليمي ، و 

تعتبر امتداد للدراسات السابقة ومكملة لها ، ففي الوقت الذي اقتصرت فيه الدراسات السابقة 

على تناول الفكر االستراتيجي للنظام السياس ي االسرائيلي ، او البحث في اسباب  االستقرار االمني 

ة االمنية ربط بين املتغير املستقل) االستراتيجيالعربي بشكل مستقل فإن هذه الدراسة حاولت  ال

( وبين املتغير التابع)االستقرار االمني العربي( مع التركيز على املكانة التي تحظى بها اسرائيل االسرائيلية

 على مستوى الوطن العربي والعالم.

 األهمية العملية : -2

على االستقرار االمني منية اإلسرائيلية ة األ االستراتيجي ر تأتي األهمية العملية من خالل دراسة أث

العربي  وبيان األسباب املباشرة والغير مباشرة التي أدت إلى  عدم االستقرار االمني في بعض األنظمة 

ثورات الربيع العربي , ودراسة ة بحركة االحتجاجات العربية أو السياسية العربية املتمثل

 إلقليمية في ظل املنطقة العربية.اإلسرائيلية في سياستها ا والتوجهات السياسية ة األمنيةاالستراتيجي

 : أهداف الدراسة :
ً
 ثانيا

الهدف العام لهذه الدراسة  يتبين هدف الدراسة من خالل التطبيق العملي لنظرية اللعبة في الواقع 

وضع يعني يجب على الالعب إن يتخذ القرار من خالل حدسه في واقعي( , انه برجماتي )االسرائيلي

استراتيجية رشيدة , تقلل الحد األقص ى من الخسائر وتوجهه الى إيجاد الحل األمثل ونسعى دائما 

. من وهناك جملة من األهداف الفرعية التي  هالتحقيق املصالح , وكل دولة تسعى لتحقيق مصالح

 انبثقت عن الهدف العام للدراسة :

 ث املفهوم .تقديم تأصيل نظري ملفهوم االستراتيجية من حي  -1

إبراز العالقة بين االستراتيجية بين إسرائيل والدول العربية , تجاه األمن اإلقليمي واالستقرار  -3

 االمني العربي.

 .عن موضوع األمن العربي الراهن في ضل غياب االستراتيجية اإلسرائيلية الكشف  -4
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 : مشكلة الدراسة وأسئلتها :
ً
 ثالثا

االستراتيجية األمنية اإلسرائيلية تجاه األمن اإلقليمي فتحاول هذه الدراسة بحثت هذه الدراسة في 

على االستقرار االمني  اظفي الحف ةاالسرائيلية األمنية الستراتيجيطرح املفهوم النظري والعملي ل

 العربي

 ويمكن صياغة السؤال املحوري في املشكلة البحثية على النحو التالي :

االمني العربي ؟  ويتفرع عن هذا السياس ي و  على االستقرار  ةاالسرائيلي ألمنيةة اما اثر االستراتيجي

 السؤال األسئلة الفرعية التالية :

في ظل املنطقة اإلسرائيلية تجاه األمن القومي واإلقليمي األمنية ما مدى مساهمة االستراتيجية 

 ؟العربية 

االمني العربي ومدى اتفاقهما أو اختالفهما مع ما العالقة بين االستراتيجية اإلسرائيلية واالستقرار 

 الواقع السياس ي الراهن؟

 ما مدى طبيعة دور نظرية املبارات في االستراتيجية االسرائيلية االمنية االقليمية ؟

 : فروض الدراسة :
ً
 رابعا

 على مشكلة الدراسة وتساؤالتها تقوم الدراسة على فرضيات رئيسية مفادها:
ً
 بناءا

ن االستقرار هناك عالقة ارتباطيه ما بين قدرة االستراتجية االمنية واالقليمية االسرائيلية  وبي -1

 الخارجي.و على املستويين الداخلي  االمني العربي

السلمي واالستقرار  كلما كان هناك استراتيجية قومية واقليمية  كلما زاد األمن والتعايش -2

 االقليمي.

 : املفاهيم وا
ً
 ملتغيرات األساسية في الدراسة :خامسا

 يبرز في هذه الدراسة املتغيران الرئيسيان التاليان :

 ةاالسرائيلي ة األمنيةاملتغير املستقل : االستراتيجي

 السياس ي العربي.و املتغير التابع : االستقرار االمني 

 وإجرائيا :
ً
 وتم تعريف مفهوم هذين املتغيرين اسميا

 ائيلية(  االستراتيجية اإلسر 1)



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 8

 

 التعريف االسمي )اللغوي( : -أ

بمعنى جيش أو حشد ومن مشتقات  otartsاالستراتيجية : مصطلح مشتق أصال من كلمة يونانية  

( والتي تعني فن القيادة . ولقد عرف بوفر االستراتيجية : بأنها فن استخدام otartrtsهذه الكلمة)

 .القوه للوصول الى هدف السياسة 

 اإلجرائي :التعريف  -ب

االستراتيجية : وتعني فن إيقاع الهزيمة باآلخرين بأقل األعباء والخسائر , وإنها الوجه الخشن للقوه , 

بمعنى انها اذا لم تجد الدبلوماسية في تحقيق اهداف الدول فلتدق الطبول , وإنها أسلوب األسد 

 عند ميكافيلي )القوه , البطش , العنف (

 عنقود العنب فليسمع زئير األسد. لب في خطفإذا لم يفلح أسلوب الثع

 ( االستقرار االمني السياس ي العربي :2)

، واالحتجاج  الواسع الشعبي عليه، مأخوذة أصال  السياسية هو فكرة تمرد الشعوب على أنظمتها 

وأثر االستراتيجية اإلسرائيلية األمنية لسوفييتي ،  اعن تنظيم القاعدة، الذي خرج ضد االتحاد  

فتعني امتالكها هاجس امني يشعرها بإحساس قادتها بثمة إمكانية في حصول تغيرات سياسية على 

مستوى بعض األنظمة العربية قد تقود الى وصول جماعات أو نخب حاكمة متطرفة تسميها تلك 

القيادات بالنخب األصولية أو الجماعات اإلسالمية املتشددة التي تضع في مقدمة أجندتها أولوية 

 .لقضاء على إسرائيل  ا

 : حدود الدراسة :
ً
 سادسا

 إسرائيل ودول منطقة اقليم الشرق االوسط . : الحدود املكانية  -

الحدود املوضوعية : التركيز على التأصيل النظري  ملفهوم االستراتيجية بشكل عام واإلستراتيجية 

 اإلسرائيلية بشكل خاص .
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 الفصل االول :

 األمن اإلقليمي  اإلسرائيلية جتاه سرتاتيجيةاإل

 . )دراسة نظرية حتليلية(

 

نظرية األمن اإلسرائيلي هي بمثابة املنبع الذي يوجه العسكريون االسرائيليون ، ويبني عقائدهم. كما 

أنها األساس، الذي ترتكز عليه استراتيجيتهم وأساليبهم، في إدارة الصراع مع الدول العربية أو أي 

نها . وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكتب أبدا، كما أنَّ بعض األهداف السياسية عدو يهدد أم

بنى عليها نظرية األمن، لم تحددها القيادة السياسية املختصة منذ أواخر حرب 
ُ
)القومية(، التي ت

وحتى يومنا هذا. وال يعني ذلك أنها غير موجودة، فهي تشكل مجموعة من املبادئ  1948التحرير عام 

فتعني نظرية األمن اإلسرائيلي: )  .لقواعد،التي تشبه في ذلك الدستور البريطاني غير املكتوبوا

املفاهيم التي تنتهجها إسرائيل لضمان أمنها، أو هي مجموعة القواعد واملبادئ واألساليب، التي يتم 

مواجهتها(، مع الوضع في في إطارها تحديد التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل طبقا ألسبقياتها وطرق 

عين االعتبار االستغالل األمثل ملعطيات القوة اإلسرائيلية، في مقابل تحجيم معطيات القوة العربية، 

وتعتبر عملية تصنيف أسبقيات العمل واتجاهاته، من الجوانب الحيوية للمفاهيم االستراتيجية 

املفهوم الشامل لها: بالكتلة الحيوية  وترتبط نظرية األمن اإلسرائيلي الحالية، في .االسرائيلية

(, إضافة إلى عامل 
ً
 وعسكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 وسياسيا

ً
إلسرائيل، وبباقي القدرات الشاملة لها )اقتصاديا

جديد يلقي بظالله على تلك النظرية هو: العامل النووي: وهو ما تسميه إسرائيل ) الرادع 

 لإلفصاح املباشر عنه. ف
ً
 .هي لم تقر رسميا بامتالكها ألسلحة نووية حتى اآلناالستراتيجي(، تجنبا

 وسيتناول هذا الفصل املبحثين االتيين :

 املبحث االول : املنطلقات الفكرية لالستراتيجية االسرائيلية . -

 املبحث الثاني : املنطلقات النظرية لالستراتيجية االسرائيلية. -
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 االسرائيلية .املبحث االول :املنطلقات الفكرية لالستراتيجية 

عن مستواها تفرض على  -بغض النظر -ال ننكر أن املصادر الفكرية هي متعددة األبعاد, ال ألنها 

 فإذا بها تقدم صورة ذاتية ومستقلة 
ً
 متميزا

ً
األقل مجموعة من العالقات املختلفة التي تحمل مذاقا

يجي االسرائيلي هي مسألة األمن للظاهرة . فيمكن القول: بأن أهم وظيفية انشغل بها الفكر االسترات

وضمان الوجود واالستمرار . وبكون االستراتيجية االسرائيلية , استراتيجية أمنية في املقام األول . 

فيرى بعض الباحثين ان إسرائيل لن تصبح مجرد دولة في املنطقة ولكنها تصبح الدولة التي تمارس 

(. وانشغل الفكر االستراتيجي 24,ص1995عام .) ربيع ,وظيفة املنطقة في إطار التوازن االستراتيجي ال

االسرائيلي بالبحث عن حل مشكلتين أساسيتين تشكالن جوهر عقيدته األمنية وهما : األولى, هي 

معضلة توازن القوى ومعضالتها الكمية والنوعية , والثانية, يمثلها العمق االستراتيجي األمني . ويتم 

بالنسبة لألولى البدء بتعبئة القوى البشرية  -الذكر على النحو التالي:معالجة االشكاليتين سابقتي 

والعمل على قوة االحتياط االسرائيلي بجميع موارد القوة وضمان التفوق التكنولوجي باعتباره يمثل 

أهم عوامل التفوق النوعي على االقطار العربية ,واعتماد مرونة عمليات عالية وتحقيق أعظم 

م عندما 1948. أما معضلة العمق االستراتيجي , التي عالجها بن غوريين منذ عام جاهزية قتالية 

تبنى مفهوم نقل الحرب إلى أرض الخصم باتخاذ مواقع هجومية في مواجهة من ينوي على عدائها .) 

( وهكذا لن تصير فقط  كأداة واشنطن الستخدام املنطقة, سواء ملواجهة 114,ص2000السلطان ,

ية أو في التعامل مع أوروبا الجديدة , بصفة عامة هي أداة اإلمبراطورية األمريكية في القدرة الروس

هذا املبحث دراسة وبالتالي سنتناول في (. 1995, 18منطقة شرق البحر املتوسط .)حامد ربيع , ص

  املطالب اآلتية :

 املطلب األول : التأصيل النظري املفهوم االستراتيجية. -

             .هداف والرى  األمنية واملالمح االستراتيجية االسرائيلية  املطلب الثاني : األ  -
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 املطلب األول : التاصيل النظري ملفهوم االستراتيجية. 

بالنظر االستقرائي والبحث االستقصائي للكتب والدراسات _ وبخاصة الدراسات الفكرية _ في 

موضوع االستراتيجية نجدها قاصرة عن تحديد املفهوم الواضح والتعريف السالم من االنتقادات 

واالعتراضات, والسبب في ذلك يعود الى تباين املنهج واختالف األرضية التي ينطلق منها الباحث 

 في التعصب الفكري 
ً
ويرجع كذلك للفراغ أو الفقر الفكري من الثقافة الشرعية , مما يكون سببا

والبعد عن التجرد أو املوضوعية العلمية , كما يوقع الباحث في خلط وغلط ولغط حول املفهوم 

وحدوده وضوابطه , وبنظرة فاحصة في بعض البحوث والدراسات عن االستراتيجية, نجد بعضها قد 

ُعني بجانب من جوانب االستراتيجية العسكرية والسياسية واألمنية , كما اهتم بعضها بالجانب 

العقدي اآليدولوجي لالستراتيجية. فيمكنا القول: بأن االستراتيجية االسرائيلية: هي إستراتيجية أمنية 

ان وعلى اختالف تضمها عقيدة عسكرية قتالية , قادرة على تلبية متطلبات األمن والبقاء في كل زم

الظروف واملتغيرات , هدفها السالم , فان العقيدة األمنية تأتي في مقدمة أولويات االستراتيجية 

 (250,ص2006)فهمي ,:اإلسرائيلية, فقد بنيت على أساس توافر جملة متطلبات منها 

ال.-1   مبدأ القدرة على تأمين ردع فعَّ

 الوقائية .   –مبدأ الضربة االستباقية  -2  

نالحظ  أن عملية التحديد ألهداف االستراتيجية االسرائيلية  تختلط  ذات الطبيعة االستراتيجية 

باالهداف ذات الطبيعة التكتيكية _ من ناحية , واألهداف ذات الطبيعة الكلية باألهداف ذات 

ا تختلط فيها طبيعة األهداف ذاتها بطبيعة الوسائل _ من الطبيعة اإلقليمية _ من ناحية ثانية , كم

( ومع ذلك يمكن القول, بدرجة معينة من 1982ناحية ثالثة. )حماد, مجلة شؤون عربية ,اب/

درجات اليقين, أن األهداف ذات الطبيعة االستراتيجية  هي في الوقت ذاته ذات الطبيعة الكلية , 

 في حد ذاتها , وبالتالي تكون األهداف ذات الطبيعة وهي األهداف التي يمكن  اعتبارها أ
ً
هدافا

التكتيكية في ذات الوقت األهداف ذات الطبيعة اإلقليمية, وهي األهداف التي يمكن اعتبار تحقيقها 

وسيلة لتحقيق أهداف اخرى  , مع التاكيد على ضرورة وضع    ) معايير النسبية ( في االعتبار.   -

( وفي ضوء ذلك يرى الباحث محاولة تحديد السياسية الخارجية 1982ق, )حماد , املرجع الساب

االسرائيلية تجاه األمن االقليمي للمنطقة ) االستراتيجية االسرائيلية (, ال بد أن تنطلق من البدء 

 بتحديد مجموعة األهداف االستراتيجية االسرائيلية : 

 األمن االسرائيلي. -1

 الشرعية السياسية. -2

 يمية .الهيمنة اإلقل -3
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 الفرع أالول : التأصيل النظري ملفهوم االستراتيجية . 

عرف الدكتور عبدهللا املنيف االستراتيجية انها :) االستراتيجية يجهل فحواها ومعناها وخباياها      

حتى املتخصص في حقل االستراتيجية، فقد طرأ خلط وعدم وضوح وكثير من سوء الفهم والتشويش 

)منيف ف. نا إلى تعويض املصطلح ليعني التخطيط أو السياسات وحتى األهداعلى معناها، حتى وصل

 (10, ص1998, 

 كلمة االستراتيجية ليس لها مرادف في اللغة العربية, وهي منقولة بلفظها األصلي من اللغة اليونانية 

(Stratēgos) املشتقة من كلمتين: كلمة :(Stratos) ةوالتي تعني )عسكري(, وكلم :(Ago)  التي تعني و

)قيادة(، فهي تشير إلى )القائد العسكري( خالل العصر اليوناني, إذا نالحظ أن اإلغريق أعطوا لهذا 

 بهذا املضمون لفترة طويلة من الزمن ) شبلي , 
ً
، 2013املصطلح املضمون العسكري, وبقى معروفا

ها, مثل:) الدهاء في (    إذن: فإن معناها من مصدرها األصلي يعطينا بعض الدالالت لتعريف13ص

املناورة العسكرية للتضليل أو الخداع أو املباغتة أو املفاجأة للعدو لتحقيق النصر ( ، كما يمكن 

جمع تعريف شامل لكتابات قادة القرن التاسع العشر العسكريين, أمثال: فينتر، هارت، مولنكة، 

لعسكرية لتحقيق أهداف الحرب التي وبوفر بأنها: ) فن توزيع واستخدام املعارك باألدوات والقوى ا

 عرفت بفن كبار القادة العسكريين أو بفن األشياء العامة. ) نعمة , حددتها السياسة,
ً
, 2000وأيضا

 لكبار القادة العسكريين كما حدث في الصين ( 56ص
ً
من الجدير بالذكر أن االستراتيجية كانت ملكا

تفاء بوجودها في فكر القادة دون تدوين واليابان، ولقد اتصفت بالسرية والخصوصية واالك

ن رؤية القائد العسكري لألحداث وأهميتها وتصنيفها،  دوَّ
ُ
لألسلوب الفكري لها، فمع األسف لم ت

واختياره للوسيلة املالئمة، مما أدى إلى عدم وضوح ملعنى الكلمة، وسوء فهمها مما أنتج جهل فلسفي 

 أن االستراتيجية ال تعني الحرب وفكري أوصل الكثير من القادة العسكريين ال 
ً
ستخدام الحرب، علما

 
ً
وال تعني استخدام القوة، بل تصتبغ بصفة الدبلوماسية التي تعني التهديد باستخدام القوة وصوال

وملا كان القرن الثامن عشر قد اتسم بإضفاء الصبغة  ( 10, ص 1998)منيف ,  .إلى تحقيق األهداف

شاط اإلنساني , فقد بدأت تتراجع تدريجيا في أواخر ذلك القرن, العقالنية على كل مجاالت الن

وأصبحت تستخدم لفظ فن بصفته لفظا مبهما وحدسيا , وبدأ االتجاه بأخذ اعتبار ) إدارة الحرب (, 

علما أن له مبادئ يمكن اكتشافها وتوضيحها وتدريسها في الجامعات واالكاديميات العسكرية التي 

أدوات سبل املعرفة العلمية . وعلى هذا , يعد لفظ استراتيجية , لفظا كانت قد بدأت لتوجيه 

 , وكان أول من استخدمه , الكاتب الفرنس ي املختص في الشؤون العسكرية: )جولي دي ميزروا 
ً
جديدا

( قد Strategy(. واذا كان تعبير االستراتيجية )18,ص2006. ) فهمي,1789( قبل الثورة الفرنسية عام 

( , فإن 56من الكلمه اليونانية, وتعني فن القيادة ) شبلي ,املصدر السابق ,صاشتق أصال 

استخداماتها املعاصرة قد تعددت وشلمت العديد من امليادين , فقد يوصف موقع دولة بأنه 

 املوقع االستراتيجي لقناة السويس, وقد يوصف قرار سياس ي أو 
ً
استراتيجي , فقد كان يقال مثال

ه استراتيجي , كما تطلق صفة وصف استراتيجي على وصف بعض األسلحة اقتصادي  مهم بأن



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 13

 

املتطورة . كما يطلق على وصف بعض السلع أو املوارد: اقتصادية استراتيجية كالنفط مثال . وأخيرا , 

فقد يوصف نمط من التفكير أو الدراسات املتخصصة بأنه فكر استراتيجي أو علم الدراسات 

 .االستراتيجية

وبعد ذلك في القرن العشرين انتقل املصطلح من فكر أو ذهن القادة (  18,ص2006فهمي,(

العسكريين إلى مراكز الدراسات األكاديمية والتي بدأت مرحلة جديدة من التنظير والتوثيق لهذا العلم 

ال، وبهذا األسلوب، كما تم نقلها إلى حقول املعرفة األخرى, كالعلوم السياسية واإلدارية للمال واألعم

 مراكز
ً
كما أسهم حقل الدراسات في إدارة األعمال بشكل   .الدراسات االستراتيجية فظهرت مؤخرا

عد االستراتيجية مهمة 
ُ
فاعل في تفجير وتجذير مفهوم مصطلح االستراتيجية في قطاع األعمال، حيث ت

للمنشأة، لذلك هي  رئيسة لإلدارة العليا التنفيذية واملتمثلة في املدير العام أو الرئيس التنفيذي

تتشابه مع العسكرة بأنها مرتبطة بالقائد األعلى، ومن جانب آخر تتشابه مع العسكرة بأنه اتضح لنا 

أن ضرورة إعداد االستراتيجية مرتبط بوجود عدو تتوخى محاربته بأية طريقة وتكون املعركة إحدى 

ط بوجود منافس تتوخى مقارعته خياراتها، وكذلك فإن ضرورة إعداد االستراتيجية اإلدارية مرتب

 إلى تحقيق بيعي لحصة من السوق تأخذها من هذا املنافس، أو تتوخى وقف 
ً
وتتصادم به وصوال

 من حصتك من السوق، فإن وجود املنافس ضرورة لإلستراتيجية 
ً
املنافس عن أن يأخذ جزءا

 1998منيف ,).التفكير فيهااإلدارية، وبدون املنافسة ال ضرورة إلعداد االستراتيجية وال جدوى من 

( إذن, هناك تعددية في استخدامات تعبير االستراتيجية , وهذا التنوع والتعددية يفرض علينا 11,ص

.
ً
 أن نحدد ما الذي تعنيه االستراتيجية من الناحية النظرية واملوضوعية حصرا

في البداية , ال بد من التأكيد على أن تعبير االستراتيجية ذو أصل عسكري , ومن الناحية التاريخية 

ارتبط لفظ االستراتيجية, وكما سبقت االشارة إليه بلفظ الحرب وقياداتها. وعندما ظهر علم الحرب 

َدرَّس كعلم مستقل في فروع ا
ُ
لعلوم أصبحت استراتيجية الحرب فرعا من فروعه وأصبحت ت

السياسية . بدأت الجهود العلمية على نحو جاد بتدوين فن الحرب مع ) نيقوال ميكافلي ( الذي قام 

ومن ثم جاء بعده بقرن ) هنري لويد (, االنكليزي , ( 19,ص2006فهمي,(بتاليف كتاب ) فن الحرب ( .

يات العسكرية الذي قام في مقدمة مؤلفه عن تاريخ حرب السنوات السبع بتدوين عدد من النظر 

العامة واسس االستراتيجية الحربية , وجهود ) هنري لويد ( هنا كانت بمنزلة تأسيس للفن والعلم 

وعندما  (19,ص2006العسكري , حيث ربط االستراتيجية بداللة الفعل العسكري في امليدان.) فهمي,

عد عن هذه الداللة, فقد جاءت االسهامات الفكرية بعد ذلك , لتعريف االستراتيجية , فإنها لم تبت

عرف) كالوز فيتز ( االستراتيجية: بأنها " نظرية استخدام  االشتباك للوصول إلى هدف الحرب 

وفي ما يلي تعريف اإلستراتيجية ملفكرين سياسيين وعسكريين من املدرستين ( 6,ص2015عودة,("

  : ملدرسة الغربيةاالغربية والشرقية ومن مفكري 
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الستراتيجية بأنها: فن استخدام االشتباك من أجل هدف الحرب .)ديري , كالوزفيتز : يعرف ا -1

 (171,ص1974

ليتريه: هي فن إعداد خطة الحرب وتوجيه الجيش في املناطق الحاسمة, والتعرف على   -2

) عوده ,  النقاط التي يجب تحشيد أكبر عدد من القطعات فيها, لضمان النجاح في املعارك .

 (226,ص2014

تز : هي التدابير الواسعة التي تستعمل وتستخدم في تحريك القوات إلى الجهة فون درغول  -3

)عوده, املرجع السابق , . الحاسمة في أكثر األوقات مالئمة, ويمكن أن يسمى علم القيادة

 (226ص

ليدل هارت: هي فن توزيع واستخدام مختلف األدوات والوسائط العسكرية لتحقيق هدف  -4

(. وسرعان ما أدرك ليدل هارت بأن تعريفه هذا لم 400,ص1967السياسة. )ليدل هارت,

يحط بجميع املفاهيم املتزايدة باستمرار في عددها وحجمها ، لذلك يرى الجنرال بيرغالوا أن 

 إلى تعريفه السابق: )أن التعبية هي التطبيق العملي لالستراتيجية 
ً
)ليدل هارت( أضاف أخيرا

اتيجية هي التطبيق العملي لالستراتيجية العامة في مستوى في مستوياتها الدنيا ، وإن االستر 

 أدنى .

ريمون أرون : هي قيادة وتوجيه مجمل العمليات العسكرية ، أما الدبلوماسية فهي توجيه   -5

) العالقات مع الدول األخرى على أن تكون االستراتيجية والدبلوماسية تابعتين للسياسة .

 (28اندريه بوفر , بال سنة ,ص

 1959فقد عرف دليل ضباط أركان القوات املسلحة األمريكية لعام  :املفهوم األمريكي أما  -6

اإلستراتيجية بأنها: )فن وعلم استخدام القوات املسلحة للدولة لغرض تحقيق أهداف 

 (7, ص2015السياسة العامة عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها .)عوده, 

وبعد أن استعرضنا جملة من التعريفات الغربية لالستراتيجية, سنتناول اآلن تعريفات ملفكرين      

 (8, ص2015) عوده , : املدرسة الشرقية من

لينين : االستراتيجية الصحيحة هي: التي تتضمن تأخير العمليات إلى الوقت الذي يسمح   -1

 تكون سهلة وممكنة.فيه االنهيار املعنوي للخصم للضربة املميتة بأن 

 ماوتس ي تونك : هي علم ودراسة قوانين الوضع الكلي للحرب .  -2

كوزلوف : هي عملية خلق االستخدامات والوسائل والسبل العسكرية التي تمكن السياسة  -3

 من الحصول على أهداف
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 تطور مفهوم وتعريف كلمة استراتيجية عبر مختلف عصور التاريخ وفوفي ضوء مما سبق, فإن      
ً
قا

 لتباين املدارس الفكرية والسياسية لكل قائد 
ً
الختالف وتطور التقنية في كل عصر عن اآلخر، ووفقا

أو مفكر، ومن هنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة استراتيجية ، ألنه ال يوجد تعريف 

 لتطو 
ً
ر االقتصاد والسياسة موحد متفق عليه حتى اآلن لهذه الكلمة، ألن االستراتيجية تتطور تبعا

 والعلوم، وتستفيد من أحدث ماتوصلت إليه العلوم والتكنولوجيا . 

االستراتيجية على أنها: "ذلك  Oxfordوقاموس  El-mourid، وقاموس Websstresويعرف قاموس 

الفن املستخدم في تعبئة وتحريك املعدات الحربية مما يمكن من السيطرة على املوقف والعدو 

اتسعت املعاني التي يفهمها الناس ملفهوم (.  إذن, Oxford ,2000لة".) انظر قاموس بصورة شام

  -االستراتيجية :

 armyالجيش  stratusأو  الجنرالGeneral القائد العسكري strategos فكلمة 

الغش والخداع وتضليل سلوك القائد التي تعبر في التقاليد اليونانية   strategemaأو من كلمة 

وهو ي أو الجنرال في تعامله مع الخصوم, وهو املفهوم نفسه من املرادف االنجليزي  للكلمة العسكر 

والتي تعني: الحيله أو املناورة العسكرية التي تهدف إلى تضليل العدو أو خداعة.   stratagemكلمة 

املؤسسات  ثم انتقل مصطلح االستراتيجية من املجال العسكري إلى مجال(     Oxford .op.cit)انظر 

لالستفادة منه، باعتبار التشابه الكبير بين املجالين، املؤسساتي والعسكري، وخاصة بعد انتشار 

مصطلح الحرب االقتصادية وظهور املنافسة ليس بين املؤسسات فقط، وإنما بين التجمعات 

 االقتصادية واألمم. وتطور مفهوم وتعريف كلمة استراتيجية عبر مختلف عصور التاريخ و 
ً
فقا

 لتباين املدارس الفكرية والسياسية لكل قائد 
ً
الختالف وتطور التقنية في كل عصر عن اآلخر، ووفقا

أو مفكر، ومن هنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة استراتيجية، ألنه ال يوجد تعريف 

 لتطو 
ً
ر االقتصاد والسياسة موحد متفق عليه حتى اآلن لهذه الكلمة، ألن اإلستراتيجية تتطور تبعا

 
ً
والعلوم، وتستفيد من أحدث ماتوصلت إليه العلوم والتكنولوجيا . وكلمة استراتيجية مشتقة أصال

( قائد  Strategos(, وكانت تعني: فن قيادة القوات وأضافه بان )  Strategosمن الكلمة اليونانية ) 

ن مراحل تنفذها لكي تصل إلى تحقيق جيش روماني وإليه تذهب التسمية, االستراتيجية هي عبارة ع

إذن,  2007الهدف املراد الوصول اليه. بمعنى: أن شركة أرادت استقطاب مئة عميل لديها عام 

يتضح هنا أن الهدف إذا أرادت شركة استقطاب مئة عميل لديها, ولكن كيف يتم تحقيق الهدف؟ 

حراك الرحلة فإن االستراتيجية هي البد من استراتيجية معينة تحقق هدفك...إذا كان التكتيك هو 

 ...   الهدف النهائي

 االستراتيجية )إستراتيجية(: هي خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف معين على املدى البعيد     

 على التكتيكات واالجراءات األمنية في استخدام املصادر املتوفرة في املدى
ً
القصير, وتحقق  اعتمادا
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ة التنافسية وقدرة اإلدارة العليا على تحقيق األهداف. التوافق واالنسجام بين البيئ

 .(13,ص2006)الحسيني,

سياقات مختلفة. يعود أصل  ويعود أصل الكلمة إلى التعبير العسكري, ولكنها اآلن تستخدم بكثرة في 

) شبلي ,  العسكري في عهد الديمقراطية األثنيية ، التي تعني اآلمرstratēgos الكلمة من اليونانية 

 (.13, ص2013

 الفارق بين االستراتيجية والتكتيك :

 عامل الوقت فيستخدم باالستراتيجية الفترة 
ً
الفارق بينهما , كالفارق بين املنهج واألداة , وهناك أيضا

زمنية الطويلة نسبيا , أما بالتكتيك فالفترة الزمنية قصيرة . على الرغم أن االستراتيجية نفسها هي 

أدوات الحرب التي هي منهج أو وسيلة من وسائل التعامل مع العدو , فان التكتيك بدوره هو أداة من 

أداة من أدوات االستراتيجية حين تصبح هذه األخيرة هي منهج أو أسلوب االقتراب من الطرف اآلخر 

تيكي ( وعلى سبيل املثال فإن الفرق بين الحرب على املستوى التك28, ص2001والتعامل معه.)نيوف, 

واملستوى االستراتيجي )أي املوقع الجغرافي(,  )التخطيط (املستوى التكتيكي يعنيو االستراتيجي, ف

من  الحرب, قد تضطر أثناء الحرب إلى االنسحاب الهدف االستراتيجي يكون بتدمير العدو كليا في

ولكي يبقى هدفك االستراتيجي:  . منطقة لسبب ما أو تنفيذ خطة قبل خطة أخرى هذه يسمى تكتيكي

تدمر العدو حتى لو انسحبت. وفي ضوء ما تقدم فيمكننا القول بتلخيص الفروق االستراتيجية  أن

مؤته ) الزريقات , محاضرات الدكتوراة في العلوم السياسية جامعة  والتكتيك يظهر كما يلي :

,2016) 

 املستوى االستراتيجي ذو خطة شاملة بينما املستوى التكتيكي ذو خطة متنوعة . -1

فاالستراتيجية يكون مستوى أهدافها ثابت وغير قابل للتجزئة بينما األهداف التكتيكية    -2

 ثابتة ومتنوعة .

حركات الالعب االستراتيجي متفاوتة ولكنها تميل للثبات, أما حركات الالعب التكتيكي  -3

 متعددة من أجل تحقق االستراتيجية القومية . 

 الفرع الثاني : الطابع التحليلي والسياس ي ملفهوم االستراتجية .

 الطابع التحليلي االستراتيجي : - أ

 مفهوم التحليل -1

يعني: عملية فهم طبيعة الظاهرة أو تفسيرها من خالل  synthesisعكس التركيب  –التحليل 

الكشف عن أصلها, وذلك بتميز مختلف أو مكوناتها و فصلها وردها إلى عناصرها األولية وإعادة 
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تركيبها , ثم إخضاع هذه املكونات األصلية إلى االختبار بهدف اكتشاف طبيعتها والعالقات بينها , 

ئج هذه العملية وصياغتها في شكل فرض واختباره أو قانون علمي . ) الشيباني )ت واالنتهاء بتقرير نتا

فالتحليل إذن, هو: عملية فهم وتفسير من خالل التجزئة, وفصل املكونات الداخلية لظاهرة  ه( 189

موضع التحليل والوصول إلى أصغر أجزائها, ثم الكشف عن طبيعة أو وظيفة أو حجم أو نسبة 

القاتها بغيرها من الظواهر باستخدام اجراءات وأدوات مالئمة, ال فرق بين ذلك بين الظاهرة أو ع

 الظواهر االجتماعية والطبيعية والرياضية .

 منطق التحليل  -2

إن التفكير في الظواهر املختلفة والسعي إلي فهمها ومحاولة تفسيرها من خالل عملية التحليل , هو 

اس نشأة مختلف العلوم اإلنسانية والطبيعية والرياضية عملية عقلية فلسفية منطقية تمثل أس

وتطورها على السوء , ولذا فإن عملية التحليل العلمي هذه تدخل في نطاق ما يسمى ) بفلسفة 

العلوم (, كما إن الدرجات العلمية التي تمنح للباحثين في مختلف مجاالت التحليل العلمي ترتبط 

 بفلسفة هذه العلوم, ال فرق 
ً
بين دكتوراه الفلسفة ودكتوراه الفلسفة في الكيمياء أو الجبر أو أيضا

 الهندسة, انطالقا من عملية التركيز في مختلف هذه العلوم على ثالثة عناصر:

 محلل . -

 مادة مستهدفة بالتحليل . -

 إجراءات وأدوات التحليل, بمعنى التجزئة من أجل التفسير . -

حث أو املحلل السياس ي في تحليله للظاهرة االستراتيجية, هي إن العمليات الذهنية التي يقوم بها البا

العمليات الذهنية نفسها التي يلجأ إليها الكيميائي في تحليله للماء , أو التي يلجأ إليها املحلل النفس ي 

في تحليله لشخصية, أو الرياض ي في تحليله للمعادلة الجبرية . فاالختالف النسبي يعني إن الظاهرة 

 ة نسبية االجتماعي

 منهج التحليل : -3

إن الفارق الوحيد  بين هؤالء املحللين أو الباحثين على اختالف مجاالتهم, إنما يكمن في املسلك أو 

الطريق الذي يتبعه كل منهم للكشف عن طبيعة الظاهرة, فالباحث السياس ي قد يلجأ الى االستقراء 

االستراتيجية , في حين يعتمد الكيمائي في تحليله القائم على املالحظة واملقارنة في تحليله لظاهره 

للماء على عملية التسخين, إما عالم النفس فقد يعتمد على التنويم املغناطيس ي في تحليله 

 للشخصية .

هذا االختالف في مسلك االقتراب من الظواهر يفرضه االختالف في طبيعة املواد املستهدفة  

راءات تحليلها وأدواته, وال يمكن تصور أن تخضع الظواهر بالتحليل, فطبيعة كل ظاهرة تفرض إج
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السياسية والقانونية والسلوكية والكيمائية والرياضية إلجراءات التحليل وأدواته نفسها, وإن كانت 

تخضع جميعا ملنطق أو فلسفة التحليل نفسها ) التجزئة من اجل التفسير (, فظاهرة االستراتيجية 

م التنويم املغناطيس ي, واملريض النفس ي ال يمكن معالجته وتحليل ال تقبل التحليل باستخدا

شخصيته عن طريق التسخين. طبيعة ظواهر كل علم هي التي تفرض مناهج ومسالك التعامل معه . 

وهو ما يسمى مسالك دراسة الظاهرة االجتماعية السياسية . فيجب أن ننطلق من البدء بتحديد 

 السرائيلية : مجموعة األهداف االستراتيجية ا

 الهيمنة اإلقليمية . -3الشرعية السياسية   -2األمن االسرائيلي  -1

فبعد تجزيئنا لهذه االهداف, سنفسرها في املبحث الثاني من هذه الدراسة الستكمال عملية 

التحليل. واعترف أن مشكلة التحليل االستراتيجي من أعقد املوضوعات التي يتعين علينا التعرض 

رغم أن الثقافة االستراتيجية كعلم متخصص, له تقاليده وقواعده من أحدث العلوم, إال لها, وعلى ال

وفي ضوء مما سبق, فأن منطق  (1995, 97أنه كفكر وممارسة وجد منذ أقدم العصور.)ربيع,ص

التفكير االستراتيجي االسرائيلي, يعد مشروعهم االستراتيجي يرسم على أساس أن مسألة الوجود 

قوقي والتاريخي محسومة أصال, وهو ال يرسم خطته على أساس التنبوء وإنما على أساس باملعنى الح

املمكن الواقعي, إي انه يتوقع املمكنات تخطيطيا, وال يتنبأ بالحتميات.)مجلة شؤون عربية , 

فإسرائيل ذات مرونة في فهم التحوالت, وفي هذا اإلطار لم تعد إسرائيل  (173, ص1991ديسمبر/

د, فانتقلت من وضعية الصنيعة الى وضعية الطرف في الصناعة املتبادلة, فإسرائيل في صنيعة أح

اللغة السياسية العاملية طرف في معادلة تبادل املصالح, واملشروع االسرائيلي ينزع إلى االستقاللية, 

ن إال أنه مشروع لم يكتمل لكنه يحمل خصوصيته الكبيرة. فالوقائع تختلف في منهج  دراستها ع

,  20ص-19املواقف واآلراء السياسية, فمن حيث غاية او مستوى التحليل السياس ي: )ربيع , ص

( ويمكن التمييز بين أربعة أنواع تعكس األبعاد التي يمكن أن يصل إليها التحليل في ضوء 1971

مي. ) طه الغاية من البحث , وهي : الوصف , التفسير , والتحليل , والتنبؤ , وهي وظائف املنهج العل

 (1986,  310بدوي , ص

 إما الطابع السياس ي ملفهوم االستراتيجية : - ب

على الرغم من ارتباط االستراتيجية بالعمل العسكري, فإن الطابع السياس ي لألهداف النهائية للحرب 

وظاهرة الحرب برمتها _ عمال سياسيا باعتبارها أداة تحقيق املصالح أو  –يجعل من االستراتيجية 

ت السياسية , كما أن الحرب في النهاية استجابة لقرار سياس ي , ونتيجة مترتبة على طبيعة الغايا

العالقات الدولية التي يغلب عليها العداء نتيجة لتميز الدول بإطارها الجغرافي وتاريخها وأصولها 

لقوة ومواردها ونظمها ومعتقداتها من جهة , ثم احتفاظ كل دولة بحق امتالك واستخدام أدوات ا

على مقتض ى مصالحها في غياب أي احتكار شرعي الحتكار العنف من قبل منظمة أو هيئة دولية من 

جهة أخرى . وهذه الطبيعة القائمة على التمييز واالختالف وامتالك أدوات العنف طبعت العالقات 
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واالستراتيجية  الدولية بطابع العداء , وجعلت السالم فيها استثناء والحروب أسلوبا أو منهجا أصليا

 أداة من أدوات الحرب .

والواقع إن السالم نفسه ليس سوى إحدى الحيل االستراتيجية التي تلجأ إليها الدول لوقف الحرب 

_ ال العداء _ على مقتض ى مصالحها القومية, فإذا ما انقضت تلك املصلحة عادت, عادت الحرب 

مؤقتة ناتجة من تعاهد بعض الدول على لتحكم العالقات بين الدول, فالسالم ليس سوى حالة 

وقف الحرب بينها. وفي ضوء مما سبق فإن االستراتيجية : كل الترتيبات التي تتطلبها عملية 

االستعداد الدائم ملواجهة أي عدو , معروف أو محتمل, وتدبير جميع املوارد والعناصر الضرورية 

ساس العالقة بين الدول هي الحرب, وما السالم لحماية األمن القومي . إذا فمن منطلق القناعة بأن أ

 إال عرض طارىء تقتضيه مصلحة الطرفين .   

فالسياسة هي مجال تحديد األهداف بحيث تندرج االستراتيجية في إطارها وتعمل على إنجازها, وإن 

كان الفكر االستراتيجي يساهم في تحديد األهداف, ولكن بناء املعلومات والتحليالت والدراسات التي 

كل أحد يقدمها الخبراء والفنيون للسياس ي, والتي يأخذها رجل السياسة بعين االعتبار, وتش

املداخالت التي تؤثر في تفكيره عند اتخاذ قراره بتحديد األهداف, وما هي الوسائل التي يراد توظيفها . 

ومع ذلك, ينبغي التأكيد على أن االختيار بين األهداف هو مهمة السياس ي وليس االستراتيجي. إذا 

ويحدد ) ريمين ارون ( ( 26, ص2006الدور الرئيس ي في موضوع االستراتيجية لسياس ي ) نظمي , 

العالقة بين السياس ي واالستراتيجي: هي عالقة مكملة لبعضهم لألخر بقوله: إن الفكر االستراتيجي 

يتحدد باملشكالت السياسية , وان االستراتيجية تهتم بالوسائل وليس فقط باألهداف, فتحديد 

ظيفة السياس ي ) أي أن تحديدها األهداف, وإن كانت االستراتيجية مسؤولة عن إنجازها , إال أنها و 

يدخل في صلب اختصاصه ( أما االستراتيجي فتحدد مسؤوليته في تحريك وتعبئة املوارد املختلفة 

املتاحة لتحقيق هذه األهداف دون أن تذهب إلى تحديد ماهية املصلحة القومية في موقف ما, 

ية املفروضة في الفكر االستراتيجي وهكذا فإن خضوع االستراتيجي للسياسة هو احد  املبادىء األساس

( فهناك الكثير من القادة والحكام يتمتعون بعقلية استراتيجية مبدعة وخالقة . 26,ص2006.)فهمي,

إن ما نريد التأكيد عليه , هو إن هدف االستراتيجية يتحدد بالغايات التي ترسمها السياسية متبعة 

( ويترتب على مفهوم 13, ص1967) بطرس غالي , في ذلك خير الوسائل التي تكون ضمن إمكانيتها.

االستراتيجية التي تقدمنا بها , أربعة نتائج  , ثالث نتائج رئيسية والرابعة بناء على رؤية الدراسة, عند 

 الحديث عن أية استراتيجية : إذ فأن النتائج ملفهوم االستراتيجية بناء كما يرى الدكتور بطرس غالي 

إن االستراتيجية ليست قاصرة على مجال بعينه دون غيره من املجاالت, من غير الصحيح  -1

القول: بأنها مرتبطة فقط بالجوانب العسكرية. ففي أي مجال يمكن أن تتضح فيه 

األهداف توضع االستراتيجية املالئمة  مستعينة بوسائل محددة لتحقيقها. ومن ثم توجد 
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ة تتعلق باملجتمع ككل . كما توجد استراتيجية عسكرية استراتيجية قومية عامة وشامل

 واقتصادية وسياسية , ترتبط بها أو تتفرغ عنها .

إن أية استراتيجية تقوم على عدد من االفتراضات النظرية والفكرية املرتبطة باالهداف   -2

أنها  التي تسعى الى تحقيقها, وبالواقع الذي تنطلق منه, وبالوسيلة التي يقترح استخدامها.

ترتبط بالعقيدة السياسية والفلسفة االقتصادية واالجتماعية التي تحملها الدولة.  ومن هنا 

فان االستراتيجية هي أسلوب في التفكير وطريقة في العمل . هي أسلوب في التفكير, ذلك أنها 

ر تسمح بدراسة األحداث وتصنيفها حسب أهميتها, وهي طريقة في  العمل, ألنها تقوم باختيا

 الوسيلة الفعالة واملالئمة للتعامل مع األحداث .

إن عملية وضع استراتيجية ما, هي في الحقيقة, البحث عن أفضل األساليب والطرق   -3

 واألدوات لتحقيق األهداف التي يحددها السياسيون, وهذه االستراتيجية .

ستراتيجيات ونعتبر وترى الدراسة في ضوء هذا البحث: إن االستراتيجية ترتبط بغيرها من اال  -4

أن االستراتيجية اإلسرائيلية استراتيجية قومية, من ناحية, كما أنها تعكس تطورات 

 وافتراضات نظرية من ناحية أخرى .

ويتبين للباحث من خالل معادلة األمن القومي االسرائيلي: بأن االستراتيجية اإلسرائيلية هي 

عسكرية: لـأنها هي التي تضمن بقاء الدولة وتأمن  االستراتيجية القومية قبل أن تكون استراتيجيه

وجودها وتعمل على حفاظ أمن الدولة كوحدة سياسية مؤثرة وفاعلة  في محيطها اإلقليمي والدولي . 

فمفهوم االستراتيجية القومية ذو طبيعة دينامية متغيرة ومتطورة تبعا لتغير الظروف واملوارد 

لة اسرائيل فإن مفهوم االستراتيجبة القومية اشمل من مفهوم واالختيارات املتاحة, وبالنسبة لدو 

االستراتيجية العسكرية, ولذلك يتضمن في ثناياه عدد من االستراتيجيات السياسية واالقتصادية 

 بين االستراتيجية القومية 
ً
والعسكرية ألجل ضمان تحقيق هدفها القومي. ونجد الفرق واضحا

من األولى بتكييف مختلف الوسائل لتحقيق األهداف القومية  والعسكرية, فيتحدد الغرض األساس

والوطنية, بينما الثانية, فتتخذ الخطط الالزمة الستخدام القوات املسلحة وتنفذيها من خالل 

العمليات الحربية.  فتترتب من أخرى أكثر أهمية للتفريق بين االستراتيجيات القومية والعسكرية, 

ر عن السياسية العليا للدولة أي أنها نابعة من السياسية وتابعه لها , فاالستراتيجية القومية تعب

فالسياسية هي الوسط الذي يتأثر فيه الفعل االستراتيجي , فال استراتيجية بدون سياسية تحدد 

أهدافها وتعين وسائل عملها . بينما فان االستراتيجية العسكرية ما هي إال فنون وأساليب ووسائل 

تكون الغاية من ورائها كسب الحرب التي تخوضها الدولة ضد أعدائها, وبهذا وخطط عسكرية و 

املعنى, فإنها تكون عملية فنية واختصاصية, إذن فهي ليست سياسية. ) الزريقات , محاضرات 

 (2016الدكتوراة في العلوم السياسية جامعة مؤته ,
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 جية اإلسرائيلية .املطلب الثاني : األهداف والرى  األمنية واملالمح االستراتي

 الفرع االول : االستراتيجية اإلسرائيلية .

وهناك كالم سابق بأن حامد ربيع _ رحمه هللا _ كتب بمؤلفه " ان دقة الفكر االستراتيجي, وقدرته 

على تخطي مشاكله, أحد عناصر القوة في الجانب االسرائيلي. ثم يجب أن نتعرف منذ البداية, على 

راتيجي. له وظيفة, وال يجوز أن نتصور أن أحد املستويات يغني عن املستوى ماهية التحليل االست

: وهو املستوى القومي هناك ثالثة مستويات وهي: االول اآلخر .. في إطاره العام, وبكثير من التبسيط, 

م , أو ما عبر عنه باإلستراتيجية العليا .. هذه تعني تحديد األهداف القومية , أي األهداف العليا, ث

يتم ترتيب هذه األهداف بصورة تصاعدية تسمح بتحديد األكثر أهمية ثم األقل أهمية, وأخيرا 

تصور محدد, وليس لبدائلها وكذلك لحدودها, إي بمعنى حد أدنى أي انه ال يجوز تجاوزها من خالل 

, دائرة لعملية صياغة األهداف كخطة صالحة للتنفيذ, سواء من حيث جوهر مضمونها أو مداخلها

أي شكلها وكذلك تتضمن هذه الدائرة بما يسمى باألمن القومي وهذا املستوى االول, فتعريف األمن 

القومي من املنظور االسرائيلي له ثمة تعريفات, فذكر يسرائيل تال في مقال له بعنوان ) األمن 

ن األمة ( هو : ضمان أم62,ص1980القومي: أقلية مقابل أكثرية ( يرى أن األمن )يسرائيل تال,

والحفاظ على مصالحها الحيوية دون تحديد ماهية املصالح الحيوية وكيفية تحقيقها. فبقيت 

إسرائيل تعمل على ضمان أمنها القومي, ففي هذا السياق أكد) دافيد بن غوريون( قائال : " إن امننا 

القومي يجب إن يكون النقطة املحورية التي تتحرك حولها سياستنا الخارجية" 

( وعليه تعتبر )معادلة األمن القومي االسرائيلي املكونة من املتغيرين: 156,ص2010الناصر,)عبد

القدرة القومية والغاية القومية( أداة لضبط العمل االستراتيجي االسرائيلي بشقية: التخطيطي 

ع والتنفيذي, فأي تعديل مثال في القدرة القومية.        )استيعاب األعداد من املهاجرين ورف

االنتاجية االقتصادية والتسلح واستقرار املؤسسات الحاكمة(, ويستدعي بالضرورة تعديال مناسبا في 

 الغايات القومية , أي تجنيد القدرة القومية ألجل تحقيق األهداف القومية إلسرائيل . 

ك , والذي يدور حول قطاعات الدولة, في كل قطاع من قطاعاتها هناويعقبه املستو  الثاني   

استراتيجية مميزة ومستقلة, تندرج في إطار االستراتيجية العليا, ولكنها تستقل عنها دون أن تعارضها, 

وبهذا املعنى لدينا استراتيجية عسكرية واخرى اقتصادية, إذ االستراتيجية العسكرية تصبح بهذا 

: بكون امليدانية . واملستو  الثالث يسمى باالستراتيجيةاملعنى عسكرية لإلستراتيجية القومية 

التعامل العسكري يفترض وجود تعدادا وتناسقا فنقصد باالستراتيجية امليدانية: هي تحويل ونقل 

االستراتيجية الخاصة بقطاع معين إلى خطة لتعامل وقد تحدد القطاع واملكان واملوقف, إذ 

املستخدم وموقع املعركة  االستراتيجية العسكرية, تتحول بدورها لإلستراتيجية امليدانية تبعا للسالح

( ولقد أصبحت االستراتيجية قومية املعنى واملفهوم, وعلى هذا 98,ص  1995املتوقعة )حامد ربيع ,

فإن الخطط التي تضعها الدولة, أو لنقل االستراتيجية التي تضعها الدولة لخوض حرب يراد االنتصار 
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املعنى كان ينظر إلى هدف الحرب كونه من فيها, كانت  قد ارتبطت أساسا بسياساتها العليا, وبهذا 

( ومن خالل ما سبق يمكن تحديد مفهوم اإلستراتيجية 71-70,ص1988أهداف السياسية .) نعمة,

 املعاصرة في أربعة عناصر:

 _ أنه يرتبط بأمن الدولة واملجتمع .1 

 ويعني بتبعات موارد املجتمع وتنظيمها وتوجيهها . -2 

 ير الظروف و املوارد والخيارات املتاحة._ وهو متغير ومتطور بتغ3

4 
ً
_ ويتضمن في ثناياه عدد من االستراتيجية املتخصصة التي تترابط وتتكامل فيما بينها لتحقق، كال

 إلى األغراض التي حددتها السياسة. وتميزت 
ً
في مجالها، أغراض االستراتيجية العامة، وصوال

بيعة الحرب في اثر دخول األسلحة النووية و الصاروخية في اإلستراتيجية املعاصرة بتالؤمها مع تغير ط

ميدان الصراع املسلح، وهو ما أدي إلي ظهور تغيرات جذرية في طرائق الحرب وفي تحديد األغراض 

  . اإلستراتيجية

 الفرع الثاني : الرىية اإلسرائيلية  .

فاحتالالت   :تغير جذريا وكليا وبعد مرور الوقت تغيرت املعطيات الجيو_سياسية, املحيطة بإسرائيل,

منحتها العمق االستراتيجي الذي كانت تفتقر إليه لدى قيامها, ثم ازالت معاهدتا  1967حرب حزيران 

السالم مع مصر واألردن الخطر من ناحيتهما . مع ذلك, ظلت هذه العقيدة األمنية من دون أي تغيير 

 للقيادات ولم تفلح كل املحاوالت التي جرت لتطويرها, ولم 
ً
يصبح تحديث للعقيدة األمنية هما رئيسا

, فبعد تلك الحرب, التي  2006األمنية والسياسية في إسرائيل إال بعد الحرب ضد حزب هللا في تموز/ 

تعرضت خاللها الجبهة الداخلية املدنية االسرائيلية, استخلصت القيادات األمنية والسياسية إن 

مية , تفتقر الى مكون الدفاع ,الذي يوعي املواطنين في أوقات الحرب العقيدة األمنية, هي عقيدة هجو 

واقتراب الصواريخ منهم, وعلى تهيئة مالجىء وغرف حصينة في املنازل, والدفاع الفعال, والذي يقوم 

( وفي مطلع 5- 4,ص ص 2015على تملك وسائل اعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية .)حيدر ,

فعل الخدمة العمالنية منظومة القبة الحديدية, املعدة العتراض القذائف , دخلت بال 2011سنة 

كيلو مترا, والتي من املتوقع إن تشتري  70الصاروخية وقذائف املدفعية التي يصل مداها الى  

( فاعلية 2012بطارية.  وقد  أثبتت عملية )عمود السحاب( في غزة ) 13إسرائيل منها ما مجموعه 

باملئة, وتبلغ كلفة الصاروخ االعتراض ي  84ديدية, التي حققت معدل نجاح بنسبة منظومة القبة الح

 دوالر امريكي .  50000و  40000الواحد ما بين 

والى جانب هذه املنظومة, تسعى إسرائيل إلى تطوير وسائل اعتراضية أخرى على القذائف 

. ) ماهر الشريف ,   3سوحيت 2الصاروخية, مثل مقالع داود )العصا السحرية(, وصاروخ حيتس
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 يمكننا تعيين بعض2ص 2015
ً
األهداف ذات الطبيعة االستراتيجية التي تسعى السياسية  ( وأيضا

 (148-147, ص ص. 18اإلسرائيلية الى تحقيقها : ) مجلة شؤون عربية , العدد 

 األمن االسرائيلي :  -1

جتمعات, وهي ضرورة التأكيد على ويالحظ إن األمن االسرائيلي ينطلق من فرضية ال تعرفها غالب امل

تامين الوجود في حد ذاته كمطلب حيوي أولي, حيث إن هذا الوجود كان محل منازعة جذرية . 

 وفضال عن ذلك يتميز هذا الوجود بخاصيتين أخريين :

أوالهما: إنه يسعى إلى املحافظة على ) الشخصية اليهودية النقية ( للدولة,  وثانيتهما: انه وجود   

يناميكي ممتد تحت ضغط الهجرة املتزايدة التي تأتي أعماال   ) للوعد اإللهي (, وفكرة ) ارض امليعاد د

(, ولقد استتبع كل ذلك عدة توجهات أساسية: من ناحية ضرورة التأكد على استمرار الهجرة 

ليمي لالستجابة من ناحية ثانية, ضرورة التوسع اإلق اليهودية إلي إسرائيل إعماال للفكرة الصهيونية,

, من ناحية ثالثة,  ) أرض امليعاد (للمتغيرات الديموجرافية ) الهجرة الدائمة ( واآليديولوجية  

بمثابة هدف ضرورة التفوق العسكري الكمي والنوعي على الدول العربية مجتمعة, وتصبح القوة  

رابعة, ضرورة تحقيق  , ومن ناحيةأساس ي فضال عن كونها وسيله رئيسية للردع املادي واملعنوي 

االستقالل االقتصادي وتوفير متطلبات القوة, بمعنى, خلق اقتصاد قومي يتمتع بدرجة عالية من 

التقدم الفني والتكنولوجي, قادر على تحقيق مستوى مرتفع من املعيشة لسكانه, كما يتمتع بدرجة 

كشرط أساس ي   –اتي أي االكتفاء الذ –عالية من االستقالل في مواجهة الضغوط الخارجية 

 .(147.) مجلة شؤون عربية , املصدر السابق, ص لتحقيق شروط األمن القومي 

 الشرعية السياسية :  -2

إذا كان الوجود االسرائيلي محل منازعة جذرية, وهو ما يعني التشكيك في مقومات  )شرعيته (     

اقعية التي تتجاوز مجرد فإن مطلب اكتساب عناصر هذه الشرعية, خاصة الشرعية السياسية الو 

االعتراف القانوني, يصبح في مقدمة أهداف السياسة اإلسرائيلية , إذا لم نقل أنه يمثل جوهر 

استراتيجية  ) السالم االسرائيلي ( كما تقدم. ويمكن هنا التمييز بين مصدريين من مصادر الشرعية : 

( باملعنى السابق اإلشاره إليه, وهو ما اولهما الشرعية الدولية , بمعنى:  ) تأمين وضمان الوجود 

من ناحية, فضال عن ضمان السالح ومختلف وسائل  –تحقق باالعتراف الدولي بنشأة إسرائيل 

من ناحية ثانية, وأخيرا ضمان التأييد السياس ي لحركة وتوجهات هذا الوجود  بصفة  –الدعم 

االعتراف القانوني الواقعي بالوجود واألمن خاصة من ناحية ثالثة. وثانيهما: الشرعية املحلية, بمعنى 

ومن قبل الدول العربية وفقا ملفهوم األمر الواقع, وسعيا وراء إقامة  –االسرائيلي في املنطقة العربية 

: )مجلة عالقات طبيعية كاملة مع أطراف الصراع السابقين, على  غرار ما حدث بين مصر وإسرائيل

 .    (147شؤون عربية , املصدر السابق , ص 
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الهيمنة اإلقليمية : األمن والشرعية مقدمات ضرورية ال غنى عنها , ثم ماذا بعد. هنا    -3

يتبلور الهدف األساس طويل املدى ليس فقط للسياسة الخارجية اإلسرائيلية, وإنما في 

األساس للوجود االسرائيلي _  من حيث النشأة والوظيفة والدور املنتظر, وهو ما يمكن 

في مطلب الهيمنة على اإلقليم باعتباره يمثل )املجال الحيوي ( للوجود االسرائيلي تلخيصه 

_ من ناحية, ولضمان أال يتجاوز في نموه وتوجهاته حدا يعرض املصالح الغربية فيه لخطر 

 أو لتهديد جدي _ من ناحية أخرى . وهو ما يتطلب تأمين متطلبات 

قتصادي, باعتبار أن النمو الدائم هو الذي يغطي ) هذا الوجود( : تأمين متطلبات النمو اال

االحتياجات األيديولوجية للوجود االسرائيلي ) الهجرة (, وهو الذي يكفل املتطلبات االستراتيجية ) 

األمن (, وهو الذي يكفل املتطلبات االستراتيجية ) األمن ( , كما أنه هو الذي يعطي للهيمنة بعدها 

لنمو اإلقليمي وفقا لفكرة املجال الحيوي, وهنا نعيد عناصر ما تقدم : الحقيقي, تأمين متطلبات ا

) مجلة شؤون عربية , الهجرة الدائمة, الشرعية الدولية, والتفوق العسكري, النمو االقتصادي 

يعد األمن القومي عند إسرائيل قضية وجود شامل يمس صميم . ف(148املصدر السابق, ص 

واء )يسرائيل طال ( بقوله : " إن الفحوى الكاملة لعبارة امن في حالتنا الوجود املادي, وأكد ذلك الل

 
ً
يطابق مفهوم الوجود عموما ... فاستراتيجيتنا ال تقرر من نسب القوى وحدود القوة بل أيضا

األهداف القومية التي تستطيع إسرائيل أن ترسمها لنفسها. وفوق كل ش يء لدينا الحافز, فقوة 

,  1981ا مع مدى حيوية املصلحة الفردية والقومية " )اللواء يسرائيل طال , الحافز تتناسب طردي

 إن نظرية األمن القومي االسرائيلي التي وضعها ديفيد بن جوريون ومن هذا الخصوص, ف (70ص 

)أول رئيس وزراء اسرائيلي( منذ أكثر من خمسين سنة, أرادت أن تجيب على سؤال مصيري إلسرائيل, 

وهو كيفية تحقيق األمن لشعب قليل العدد, يواجه بيئة عربية معادية . وفي معظم الحاالت اخذ بن 

,  جوريون في الحسبان قلة سكان إسرائيل وديموفرجرافية السكان مقارنة بالشعوب العربية

ومساحتها الضيقة ومواردها املادية املحدودة . وهو ما دفعه ملبدأين شكال ركائز نظرية األمن القومي,  

وهما أن كل الشعب هو جيش )الشعب املسلح( , ونقل الحرب إلى ارض العدو )عبد 

ها ( في ظل طابع العداء الذي يغلف العالقات الدولية, تعتمد كل دولة في عالقات54,ص2007الهادي,

الخارجية ألجل تحقيق مصالحها القومية وإخضاع األطراف األخرى إلرادتها على وسيلتين أو أسلوبين 

أو منهجين : السلم أو الحرب, ولكل أسلوب منهما أداته: فالدبلوماسية هي أداة املنهج السلمي, 

دي إزهاق األرواح واإلستراتيجية هي أداة الحرب. وال شك إن السلم مقدم على الحرب, ملا فيه من تفا

, ومن تحقيق املصلحة من دون أعباء وتكاليف املواجهة العسكرية . ولذلك فان إخضاع الخصم 

باألداة الدبلوماسية يجب أن يكون أولى واسبق من محاولة إخضاعه باألداة االستراتيجية , إال أن 

_ وأداته االستراتيجية _ إخفاق الدبلوماسية في تطويع إرادة الخصم تدفع للتحول إلى منطق الحرب 

وملا كان الخصم هو اآلخر يملك إرادة  كبديل ال مفر منه إلكراه الخصم على الخضوع والتسليم .

ومصالح قومية, كما إن لديه الرغبة نفسها في إخضاع الطرف اآلخر وكسر شوكته, فضال عن 
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النصر على الطرف امتالكه هو اآلخر لجيوش وقوات ومعدات عسكرية, ورغبة عارمة في تحقيق 

اآلخر, فان عملية الصدام العضوي بين الطرفين تحتاج إلى حسابات وتقديرات مسبقة لقوة 

الخصم وموارده ومواطن ضعفه واحتماالت صموده والدعم الذي يمكن أن يتلقاه من أحالفه 

وأنماط التفكير العسكري لدى قيادته وطبيعة أرض املعركة واألحوال الجوية وغير ذلك من 

املعلومات التي تساعد على فهم طبيعة الخصم وتقدير قوته الحقيقية, والتي في ضوئها يقوم كل 

طرف بوضع الخطة املالئمة إلدارة العمليات العسكرية, بما يكفل تحقيق النصر وإيقاع الهزيمة 

ن أساليب هذه العمليات التمهيدية التي تسبق عملية املواجهة وتزامنها وما تتضمنه م بالطرف اآلخر .

وأدوات ومناورات وحيل, هي التي قد نقصدها من مصطلح االستراتيجية, إنها فن إدارة الحرب 

,  1986لتحقيق الغايات السياسية للدولة في ظل الطابع العدائي للعالقات الدولية . ) طه بدوي , 

اآلخرين بفعل عدد من  (  تأثر التفكير األمني االسرائيلي بتغير البيئة االستراتيجية في العقدين 26ص

العوامل التي غيرت الواقع السياس ي والعسكري في املنطقة, وال سيما وجود نقاط  ضعف طرأت على 

املؤسسة  اإلسرائيلية بدت واضحة في املواجهة مع حزب هللا خالل حرب يوليو / تموز 

. فبعد سنتين من  ولكن الوضع االستراتيجي االسرائيلي ممتاز حاليا. (31, ص 2007.)محمود ,2006

التوتر , تبقى معاهدة السالم التي وقعتها مع مصر سارية املفعول . وسورية دولة غارقة في حرب 

أهلية تضل عصية على الحل . ربما ينشأ تهديد إرهابي إلسرائيل, لكن يتمحور أي تهديد استراتيجي 

وعلى الرغم من  على إسرائيل .وفي لبنان ال يظهر أن حزب هللا ال يميل لشن حرب أخرى  غير ممكن .

تعاظم قدراتها الصاروخية, يبدو ذلك أن إسرائيل قادرة على احتواء التهديد الذي يشكله من دون إن 

وعلى األرجح إن النظام األردني  ينشأ عن ذلك تهديد استراتيجي للمصالح القومية اإلسرائيلية .

ا عليه خصومه السياسيون . إذن, فإن املتوافق مع إسرائيل سيصمد إمام الضغوط التي يمارسه

إسرائيل مدركة أنه مهما كانت ظروفها الحالية مرضية, فهي ظروف متقلبة, وال يمكن التكهن بها إلى 

ربما ال تعتمد إسرائيل بشده على الواليات املتحدة في هذه الظروف , ولكنها في الظروف  حد ما .

تكون إسرائيل قادرة على إدارة التهديدات األمنية, التي  الغائبة ") السيناريوهات املحتملة ( التي لن

) املستقبل .تواجهها, من دون املساعدات األمريكية, فالواليات املتحدة تلتزم بموقفها تجاه إسرائيل 

واهتم القادة االسرائيليون بمشكلة غياب العمق االستراتيجي الذي يمكن إسرائيل من  (144العربي , 

هجومية عربية وابقاؤها بعيدة عن مراكزها السكانية واالقتصادية الحيوية اقتصاص أي مبادرة 

وعلى الرغم من ثبات املفهوم األمني االسرائيلي بردع الدول العربيه , إال أنه في حال فشلها يستوجب 

 (123, ص  1980عليها فعل ما يأتي :  )كنفاني , 

هذه الجهود العسكرية ونقل الحرب إلى أرض الدولة  توفير القدرة العسكرية الكافية الحباط -1

 املهاجمة .

 إنهاء الحروب في أقصر وقت لتجنب الحرب الطويلة والحرب االستنزافية . -2
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إلحاق الخسارة بالطرف اآلخر املهاجم ال يجبر إسرائيل على تقديم تنازالت سياسية او  -3

 إقليمية فيما بعد .

 حقيق كل ما سبق .تحقيق تفوق عسكري ضد الخصوم وذلك لت -4

 (:1995وفق  مفهومها االستراتيجي  _ ومنها)الكيالني .شوؤن عربية , –وصاغت إسرائيل ذرائع الحرب 

 وجود حشود عربية على كل جانب من حدود الدولة اليهودية -1

 إغالق املضائق أو املمرات املائي هاو أي خطوط جوية أو بحرية . -2

 تكفي معه العمليات االستباقية لوقفها . ازدياد نشاط العمليات الفدائية لحد ال  -3

 حصول األطراف العربية على أفضلية بسباق التسلح ومنها التسلح النووي . -4

تغيير ميزان القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة دخول قوات أخرى إلى  -5

معادية على  األردن أو قيام وحدة عربية بين أقطار سوريا الطبيعية أو إنشاء دولة فلسطينية

 حدود إسرائيل .

 تحويل مصادر املياه في لبنان أو سوريا أو األردن بخالف مصلحة إسرائيل. -6

فاستغلت إسرائيل هذه الذرائع للتسبب  باتخاذ قرار بالحرب  بحسب األوضاع اإلقليمية والدولية, 

ي نشاط ضد وتضمن املفهوم األمني االسرائيلي أيضا اعتبار أن كل دولة عربية مسؤولة عن أ

إسرائيل انطالقا من أراضيها وعليها تحمل تبعات ذلك, وحرصت على تثبيت العمق االستراتيجي 

 من املفهوم االمني االسرائيلي . ونستطيع أن نحدد نظام القيم الجديدة والسياسية 
ً
واعتباره جزءا

 (:39اإلسرائيلية بأربعة مثاليات تدريجيا ) ربيع , مصدر سبق ذكره ,ص

 إسرائيل هي دولة دينية تدافع عن القيم األصلية والتاريخية للدين اليهودي . : اوال

: إسرائيل تؤدي وظيفة حضارية أوسع وأكبر وأشمل من مجرد التعبير عن العالقات بين اليهود  ثانيا

 والدولة العبرية .

ها أن تسيطر : إسرائيل هي القائد اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط, وتتحدث باسمها ومن حقثالثا

 على تلك املنطقة, كونها نموذجا لدولة السالم .

: إنشاء إسرائيل الكبرى عنصر آخر بكونه لها حق تاريخي بذالك, ولكنه مستقل عن وظيفة  رابعا

 الهيمنة والسيادة على املنطقة .
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إستراتيجية وتأكد االستراتيجية اإلسرائيلية بإنجازها للمهمة التاريخية لبناء دولة إسرائيل ) 

( ,  وعلى الجيل الحالي أن يقوم بدوره بإضافة إنجازات جديدة 6اإلسرائيلية , الطبعة االنجليزية , ص

 (42,ص 2007م القادمة.)البحراوي ,لبناء األمة اإلسرائيلية خالل العشرين عا

 املبحث الثاني : املنطلقات النظرية االستراتيجية لدولة إسرائيل .

لنظرية العلمية هي التفسير, بمعنى آخر إضفاء املعنى على الوقائع والبيانات, من الوظيفة الرئيسة ل

خالل اكتشاف املنطق الذي يحكمها, ويتم ذلك من خالل استنباط القضايا األمبيريقية من قضايا 

أخرى أكثر عمومية. فإذا ما كان الهدف مثال تفسير ظاهرة انهيار نظام  سياس ي بشكل عام , فقد 

باحث إلى التركيز على الفساد, أو االنجازات املتردية وتداعي الخدمات, أو صراعات النخب يعمد ال

واألجنحة واالنقسامات وغيرها من ظواهر إمبيريقية. ويعتقد هومانز: إن القضايا العامة في العلوم 

اول السلوك االجتماعية , بفروعها املختلفة هي تلك القضايا املتعلقة بالطبيعة البشرية أي التي تتن

الفردي بمعنى السمات النفسية لألفراد من الجنس البشري, وهي القضايا التي يتناولها علم النفس 

( فإذن, فيجب على النظرية أن تكون قادرة على تفسير الظواهر 63, ص 2004باألساس ) القصبي,

م عبر وحدات التحليل السياسية واالجتماعية واالقتصادية ..الخ . ويثير هذا مباشرة إشكالية التعمي

املختلفة . ولعل هذا يبرر , من ناحية أخرى, ذلك االهتمام االستراتيجي بما عرف ببحوث الجماعات 

الصغيرة حيث يمكن للباحث أن يالحظ بسهولة على ظواهر الطاعة واالمتثال وممارسة القوة 

( وبالنسبة للدولة 64, ص 2004والسلطة, وتفسيرها كنواة لفهم وتفسير املجتمعات األكبر. ) القصبي,

. 1956-1949بعد انتهائها من مرحلة التنظيم العسكري وبناء القوة التي امتدت من عاماإلسرائيلية ف

بدأ بن غوريون بإنشاء وبناء نظرية األمن االسرائيلي , وقد أسس العديد من الركائز والجوانب لها 

إلسرائيلية . ولذلك فإن العقيدة العسكرية مؤكدا على الدعم األوروبي لبناء القدرة الدفاعية ا

فيفسر ديفيد بن جوريون  اإلسرائيلية هي الجزء األساس من مكونات النظرية األمنية اإلسرائيلية .

.) )ومساعدوه، كلمة األمن في مفاهيمها العسكرية األساسية بأنها: ) الدفاع عن الوجود

ئيل وأمن الشعب اليهودي ملتحمان بشكل ( وفي ضوء ذلك القول فأن أمن إسرا634,ص1968رزوق,

 وثيق. 

 ويتضمن هذا املبحث املطالب االتية :

 املطلب االول  :  دور نظرية اللعبة في األمن االسرائيلي -

 املطلب الثاني : نظرية الردع النووي وأثرها في العقيدة األمنية اإلسرائيلية . -
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 االسرائيلياملطلب االول :   دور نظرية اللعبة في األمن 

سنحاول  في هذا   النظرية ال تخلق التطبيق وإنما التطبيق هو الذي يخلق النظرية.) ميكافيلي ( 

املطلب  توضيح دراسة  االستراتيجية اإلسرائيلية  من خالل التحليل السياس ي ) تنظيرا ووصفا 

جيه اإلسرائيلية من خالل (  وتم دراسة االستراتي45, ص 2004وتحليال وتوفيقا او تركيبا( ,) القصبي ,

.  بعض النماذج النظرية , كنموذج نظرية اللعبة ,  من خالل  املنهج الوصفي واملنهج التحليلي

نظرية املباريات في العلوم السياسية لدراسة الصراع بصورة رياضية للمساعدة في إيجاد  أُستخدمات

طبق في الصراع فأنها تطبق في التعاون. لذا نجد هناك من 
ُ
الحل للتعامل معه في املستقبل, كما ت

 يعرف نظرية اللعبة بأنها: دراسة منهجية للصراع والتعاون اللتان تطبقان في حالة وجود تصرفات

( وتعتبر نظرية املباريات من الناحية التحليلية 198-192ص -,ص 2001متشابهة لعدة العبين.)حقي , 

شكال من أشكال نظرية اتخاذ القرار, ألنها تقوم بدراسة وتحليل تصرفات صناع القرار من حاالت 

هاج الخيارات الصراع املختلفة, بعبارة أخرى: فإنها تصف الكيفية التي يتصرف بها العقالنيون النت

الرشيدة في املواقف الصراعية والتي تحقق لهم أكبر قدر ممكن من القيم أو املكاسب وتجنبهم 

الخسائر بقدر اإلمكان . ونظرية املباريات في ابسط معانيها هي: دراسة االستراتيجية التي يتبناها 

جامعة  –لوم السياسية ,محاضرات الدكتوراة في الع2016األطراف في مواقف النزاع .) الزريقات ,

 مؤته(

 الفرع االول : نظرية اللعبة  من خالل التحليل السياس ي :

بعودة النموذج السياس ي وبقوة على الساحة, طرحت سؤاال جديد تم تجاهله. وهو العالقات بين 

اآليدولوجية  واالستراتيجية , وفي ضوء مما سبق فيمكننا  فهم السياق االيدولوجي التي ظهرت فيه 

 لنظريات االستراتيجية .ا

فنظرية املباريات : هي نظرية استراتيجية التخاذ القرارات الخارجية في مواقف النزاع أو الصراع, 

 .Kaplan , pوهدفها تحسين االختيار من البدائل القرارية املختلفة الناتجة عن املواقف الصراعية . )

الستراتيجية, فهي أداة للتحليل تنطبق على ( فهي تعالج كل صراعات املصالح كلعبة ا  1964 ,169

( 1995, 195كافة الصراعات السياسية وعلى صراعات السلم والحرب بصفة خاصة .) مقلد , ص

فالنموذج الرياض ي للنظرية بالطبع ال يمثل كل الواقع كما هو، إنما حاله كحال كل النماذج 

مؤثرة في الظاهرة، وأهم عناصر األلعاب هي الرياضية، يهتم بتمثيل العناصر الرئيسة التي نظن أنها 

 ، ورغباتهم أو تفضيالتهم(Options or Strategies)خياراتهم (Players متخذي القرارات)الالعبين

(Utility Values or Preferences).   جون ناش ، كا من ( 196- 195) مقلد , املرجع السابق, ص

 لتحديد االستراتيجيا
ً
 (Rationality) ت املتوقعة لالعبين بناًء على العقالنيةابداعه أنه اقترح طرقا

في مثل هذا الواقع لو اضطر الباحث اتخاذ ( (Equilibrium Pointsوإيجاد نقاط اتزان أو حل للعبة 

موقف صريح بما يعنيه ذلك من ترجيح معين, فكيف يكون على السبيل ؟ ونالحظ بان علماء 
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: هي احتمال مهما ضعفت نسبة  االولى( 70, ص  1995يع ,االستراتيجية يتقدمون بقاعدتين: )رب

 ترجيحه يجب إن يؤخذ في االعتبار, وان تعد العدة ملواجهته .

 : إن تخطيط التعامل يجب إن يكون اساسة ما اتفق على تسميته الثانية 

 في البحوث العلمية بصفة 
ً
عامة  ) اسوء موقف للتعامل ( إذ تحتل النظرية العلمية مكانا متميزا

سواء كان موضوع هذا البحث ظاهرة طبيعية أو إنسانية, واصطالح النظرية من املصطلحات 

الغامضة التي ال يستطيع الباحث استعماله استعماال دقيقا وصحيحا في كتاباته وبحوثه . فقد يشير 

م التي االصطالح إلى النظام الذي يجمع بين االفكار ويوحد بينها ويضعها في قالب يعكس املفاهي

يطرحها الباحث في سياق أبحاثة , والتقدم العلمي في ميادين املعرفة , وكثير ما يغير النظريات 

القائمة في ميادين أخرى, ألن األفكار اإلنسانية مهما تشعبت ميادينها فإنها تشكل كال متكامال يعكس 

تخاذ القرار, فالبعض يعتبر تكامل الحياة . تمثل نظرية اللعب شكال معينا ومثيرا للجدل من نظرية ا

( 27, ص. 1985بالستغراف ,  –نظرية اللعب عملية غير مجدية وهو ناتج عن جهلهم بها . )دورتي 

ويرى )كينيت ولتز(: أن النظرية تختلف عن القوانين نفسها فهي تعتبر مفسرة لها، ويبني هذا املفهوم 

جة واملثالية)التبسيط(، حيث نجد من من خالل أربع طرق: هي العزل والتجريد والتجميع والنمذ

خالل ما سبق ما هو نظامي ومختزل عن طريق الحديث عن الجانب التحليلي فيما يتعلق بالفرد 

. من جانبه يرى ) جيمس -نظريات هيكلية بنيوية-ثم الدولة واملنظمات -نظريات جزئية-والدولة

دة وتفسيرها تفسيرا عاما، وذلك يتم دورتي وروبيرت بالستغراف (: أن النظرية اختيار ظواهر محد

بال )أندرو فينسينت( من خالل التعريفات والفرضيات ثم الوصف والتحليل في مرحلة الحقة، كما 

ينحصر دورها في تنظيم الحقائق والبيانات داخل إطار منطقي, حيث يمكن استخالص مدلول هذه 

ظرية بأنها افتراضات حول ظاهرة معينة، الحقائق والتنبؤ بمستقبلها. ويعرف )دافيد إيدواردز( الن

 ويقصد بها في العالقات الدولية وضع افتراضات حول ظواهر السياسة الدولية كالحروب واألزمات

وقد جاء ظهور نظرية اللعبة من الناحية التحليلية كأنها شكل من اشكال نظرية اتخاذ القرار, ألنها 

وعبرت هذه النظرية عن حاالت الصراع املختلفة, تقوم بدراسة وتحليل تصرفات صناع القرار من 

رؤية تفاؤلية وعن قدرتها على حل النزاعات السياسية بشكل سلمي، واعتبرت حال بديال ينتهجه 

إذ ادرك الباحثون أن جدوى تحليل املضمون يعتمد على القول وبين السلوك الفعلي . صناع القرار

( وللظاهرات التي تعالجها السياسة 28, ص1985الذي يمارسه السياس ي. ) املرجع السابق , 

خاصيات نوعية غريبة األطوار. وهذه الخاصيات الغريبة األطوار هي بالذات ما يجعل صياغة نظرية 

سياسية تساعدنا على استباق معرفة الحوادث قبل حدوثها أمرا مستبعدا. وهذا ما يعلل إلى حد 

لذلك تصبح املنهجية  ظرية ( تمهيدا )للتنظير السياس ي( .كبير اندفاع علماء السياسة وراء ) تنظير الن

أي السياق -املدروسة بتدقيق وعناء مطلبا ضروريا ممهدا للتقدم في تطوير النظرية السياسية 

املنتظم للمفاهيم التنظيمية املساعدة على ترتيب الوقائع وتبويبها، وعلى تفسير هذه الوقائع بإضفاء 

على كل منها بفعل ترابط بعضها ببعض. وال يقتصر عمل هذه املنهجية على املعاني املحددة املركزة 
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مساعدتنا في عملية تحديد حقل السياسة، بل يتعدى ذلك إلى معالجة الصعوبات العلمية واملسائل 

 الفكرية التي تجابهنا عبر حياتنا السياسية.

 الفرع الثاني : نظرية اللعبة كنظريه إستراتيجية  . 

في هذا  املطلب  توضيح دراسة نظرية اللعبة كما يطلق عليها ) املباريات ( من خالل  نحاول      

املنهج الوصفي واملنهج التحليلي, ألن الدول غالبا ما تدخل في مباراة ألجل تحقيق أهدافها, وهناك 

رية أنواع مختلفة من املباريات ويعود هذا الى اإلسلوب املستعمل في تصنيفها بين صفرية وغير صف

وهي األشهر , وتعد إسرائيل احد الدول املتبعة لهذا املنهج في عالقاتها الدولية مع دول الجوار بشكل 

خاص, وإسرائيل كغيرها من الدول تحاول دائما تحقيق أكبر قدر من العوائد في الوقت الذي تجنب 

 طلب .نفسها تكبد الخسائر أو على األقل تقليلها, وهو ما سيتم توضيحه في هذا امل

تعد نظرية اللعبة إحدى  مناهج دراسة العالقات الدولية والتي احتلت مركزا مهما لدى صناع     

القرار في الغرب الذين أخذوا باعتمادها في اختيار سياساتهم مع الدول األخرى ومحاولة تحقيق اكبر 

مع الغربي املتقدم, قدر من األرباح والفوائد وتجنب الخسائر, وبما أن إسرائيل أحد أعضاء املجت

فإنها استخدمت هذه النظرية وبذكاء شديد في ضوء انفتاح صناع القرار فيها على التقدم العلمي 

الحاصل في مختلف املجاالت ومحاولة استثماره لتحقيق أفضل العوائد لبلدهم . ولقد حصل توسع 

ومنها مجال السياسة .  في الخمسينات والستينات لهذه النظرية وأصبحت لتدخل في مجاالت متعددة

استخدمت نظرية املباريات في العلوم السياسية لدراسة أوضاع الصراع بصورة رياضية للمساعدة 

في إمكانية وضع حلول ألوضاع صراعية تحدث تحدث في املستقبل عن طريق دراسة حاالت سابقة, 

ث أوضاع مشابهه لها ووضع نماذج نظرية لها تمكن صانع القرار من إيجاد حلول مناسبة عند حدو 

على الرغم من األفكار .)مكي,مركز الدراسات الفلسطينية_ بغداد( وترى الدراسة في هذا البحث: بأنه 

التي قدمتها النظريات السابقة ولكن األمور التي لفتت نظر العلماء حديثا إلى أهمية وظائف اللعب , 

ي إال انها تفرض اإلشارة الى أفضل الطرق وعلى الرغم من أن هذه النظرية ارتبطت بااللعاب والتسال

املمكنة التخاذ القرارات في الظروف املعطاه , إال إن هذه الدرسات  النظرية املتعددة ال تقدم تفسير 

متكامال لنظرية اللعب. وتنبثق إشكالية نظرية اللعب من نظريات العلماء , أي من خالل ارتباط هذه 

ى. مع العلم بأن أفالطون أول من اعترف بان للعب قيمة علمية من النظرية بالكثير من العلوم االخر 

خالل مناداته في )كتابه القوانين( . واملنهج بنظرية اللعبة من خالل الخطة والتي تعني أن يضع 

الالعب قائمة تجمع الخيارات املثلى املمكنة في كل مرحلة من مراحل اللعبة, ويعتبر املنهج بنظرية 

حسبان جميع الحركات املمكنة قبل اتخاذ القرار وهو منهج ال يخيب, ألنه من خالل  اللعبة األخذ في

فيعرفها بعض الباحثين: بأنها هي ذلك املنهج  حسابه لجميع الحركات ال مكان ألي أحداث مفاجئة .

املستند إلى وجود تشابه كبير بين بعض لعب املباريات االعتيادية، وبعض الحاالت االجتماعية 
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ررة، وحيثما يوجد تشابه فإنه من النافع تحليل املباريات في بادئ األمر بدال من الحاالت املتك

 .االجتماعية التي هي أقل تحديدا من املباريات

مارتن شوبيك:  •   ستيفن برامز: هي مجموع القواعد التي تربط الالعبين أو املؤتلفين باملحصالت •

عملية التخاذ القرارات والسيما في املواقف التي تغلب "هي طريقة رياضية لدراسة بعض جوانب 

عليها صفة الصراع أو التعاون، أو كما يقول: هي طريقة لدراسة صناعة القرار في حاالت 

( وهذه النظرية كما يقول توماس شلينج: ))  337بالستغراف ودورتي,مرجع سابق , ص).الصراع

 على قدرته على توقع ما سيفعله معنية بأوضاع يكون السلوك األفضل لكل طرف معت
ً
مدا معتمدا

, 1985الطرف اآلخر وهذا يعني التمييز بين االلعاب االستراتيجية والعاب الحظ )بالستغراف, 

وتعتبر نظرية اللعبة جزءا من التأثير السلوكي في دراسة العالقات الدولية، غير أن البعض  (337ص

اة على اعتبار أن ذلك اختزال أو استهانة بتعقيد قد تحفظ على استعمال تسمية اللعبة باملبار 

الظواهر اإلنسانية, إال أن هذا التحفظ لم يجد مبررا له، وتتمثل عالقة هذه النظرية بموضوع 

كما   .اتخاذ القرار, كونها من النظريات التي حاولت تقديم البدائل العقالنية أمام متخذ القرار

القدرة على معرفة الحركة القادمة للخصم في الحرب،  يستعمل العسكريون نظرية اللعبة لوصف

ونفس الش يء بالنسبة لألحزاب السياسية الذين يصفون نشاطهم على انه لعبة السياسة, وفي املعنى 

نفسه يرى املؤرخ الهولندي"جوهلن هوزينجا" أن النظر إلى اإلنسان على أنه العب يسهل من فهم 

عيش اإلنسان في جو من اللعبة منذ طفولته و في كل جوانب الثقافة والظواهر اإلنسانية، حيث ي

وتقوم النظرية على التفسير العقالني وتجريد لسلوك الالعبين، وعليه فهي ال تهتم بأهداف  .حياته

الالعبين ودوافعهم بقدر اهتمامها بإعطاء الطرف لتحقيق اكبر قدر ممكن من الربح و إلحاق نفس 

هي تقدم"العمليات الذهبية" لتحديد السلوك املالئم للفوز على طرف القدر من الخسارة بالخصم, ف

آخر يحسب سلوكه بنفس الطريق، أي بطريقة عقالنية يهدف إلى تحقيق الفوز ألن السعي إلى الفوز 

وأيضا هذه الدراسة تعالج بعض استخدامات  .في اللعبة يعني أن السلوك غير سوي أو غير عقالني

, ص. و( , وقبل الحديث عن 1984ليل بعض الصراعات الدولية )هاشم , نظرية املباريات في تح

نلقي الضوء على بعض األشكال التي تنتج عن تقسيم مبررات استخدام نظرية اللعبة يجدر بنا أن 

 ( repoport , 1960)ظاهرة الصراع : 

املعارك : وهو الشكل الذي يتدهور فيه ضبط النفس , حيث إن كل فعل لهذا الشكل  -1

صبح بداية لرد فعل أقوى , وهكذا تتصاعد عملية الصراع بسرعة تؤدي إلى فقدان ي

 األطراف التحكم في نمط التفاعل , ومن أمثلة هذا الشكل الحرب النووية .

املناظرات : هذا الشكل نعني به املناقشات أو املواجهات التي تؤدي إلى التغيير في التصورات   -2

ة إن هذا الشكل يحتمل فيه الوصول إلى حل مقبول وملزم والحوافز والبواعث وفي الحقيق

 لطرفي النزاع , إذا تفهم كل طرف موقف الطرف اآلخر .
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املباريات : هذا الشكل من أشكال الصراع يفترض أن أطراف الصراع سوف يتبعون  -3

استراتيجيات رشيدة خالل مرحلة الصراع . هذه االستراتيجية القائمة على تحقيق أكثر 

 ب أو أقل الخسائر لالعب .املكاس

 ,ص .ز( 1984)هاشم ,اذا افترضنا تحليل املباراة علينا وجود أربعة عناصر رئيسية:

الالعبون : فالالعب وحدة يمكنه اتخاذ القرار املستقل في املباراة, فالبعض منهم أساس ي  - أ

 واآلخر ثانوي .

تحدد كيفية استخدام املوارد املتاحة في املباراة , حيث أنها تحدد لكل العب مدى  القواعد : -ب 

 الخيارات املتاحة أمامه , وغالبا تكون محدودة . 

االستراتيجية : تحدد تحركات الالعب في حال تحرك الخصم في اتجاه معين, فهي   - ج

 رض لخصمه .الخطة املوضوعة من قبل التي يتخذها الالعب في ضوء التحرك املفت

النتيجة أو )املحصلة( : التي يحصل عليها الالعب كنتيجة التباعة استراتيجية معينة ,  - د

 ويعبر عن املحصلة عادة بتعبير رقمي.

وتقوم هذه النظرية على التفسير العقالني وتجريد لسلوك الالعبين، وعليه فهي ال تهتم بأهداف 

تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح و إلحاق نفس الالعبين ودوافعهم بقدر اهتمامها بإعطاء طرف 

القدر من الخسارة بالخصم, فهي تقدم )العمليات الذهبية( لتحديد السلوك املالئم للفوز على طرف 

آخر يحسب سلوكه بنفس الطريق، أي بطريقة عقالنية ترشد متخذ القرار بهدف تحقيق الفوز في 

ل وجود عدد من الالعبين املتنافسين او الالعبين ونعتبر عناصر تحديد املباراة من خال اللعبة .

متخذي القرار ففي حال وجود العبين تسمى املباراة ثنائية وفي حال وجود أكثر من العبين تسمى غير 

ثنائية , ووجود إجباري ملجموعة من القوانين والقواعد ألجل تقيد الالعب بها, ألنها تحكم تحركات 

تخذ من طرف العب ما ملواجهة خصمه ويتم التعرف على املتنافسين, ويسمى السلوك امل

االستراتيجيات التي يتبناها الخصم من خالل طبيعة العالقات واملعلومات والتنبؤ برد من الطرف 

 اآلخر من خالل تبني وتوقع النتائج التي سوف يتبعها الخصم .  

الصيغ الشاملة والصيغ الطبيعية من أهم دراسات نظرية   يعتبر البحث في الفرق بين  - د

 .األلعاب

 لقواعد تحدد الحركات 
ً
إذا يمكننا القول عن اللعبة بأنها في صيغتها الشاملة إذا تم تأليفها وفقا

املمكنة في كل مرحلة، حيث تحدد على أي من الالعبين عليه اللعب )الدور(، كما تحدد االحتماالت 

تج عن أي حركة لالعب أسندت إليه بالصدفة، كما تحدد هذه القواعد حجم املمكنة التي تن

كما أن االفتراض يقول: أن كل العب لديه   .النصيب أو الخرج املمكن الناتج عن خوض اللعبة
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مجموعة من التفضيالت عند كل حركة تشكل توقع للخرج املمكن الذي إما سيضاعف نصيب 

في صيغتها الشاملة ال تحتوي فقط على الئحة من القوانين  اللعبة الالعب من النصيب أو يخسر

 على مخطط من التفضيالت لكل العب، 
ً
والقواعد التي تحكم تحرك كل العب، بل تحتوي أيضا

 . حيث األلعاب الجماعية الشائعة مثل )إكس ( أو العاب الورق 

 من املنهجيات  - ذ
ً
ا هائال والتخطيط, لذلك إن أبسط األلعاب بصيغتها الشاملة تتضمن كمًّ

ا جديًدا من األلعاب دعيت باأللعاب بصيغتها الطبيعية، حيث 
ً
طور الباحثون نمط

, ويمكن تقسيم املباريات حسب محصلتها الى يمكن حساب النتائج بشكل كامل

 , ص. ز( 1984)هاشم , شكلين أساسين:

  –ألول مع خسائر الالعب الثاني وهي املباراة التي تتعادل فيها مكاسب الالعب اأوال: املباراة الصفرية 

وبالتالي فان محصلة  –بحيث يكون أي مكسب ألي طرف هو خسارة للطرف اآلخر   –أو العكس 

 هذه املباراة هي صفر .  

 والحقيقة إن املباراة الصفرية هي حالة من الصراع الدائم غير القابل للتوفيق .

إلى تحقيق أقص ى حد من املكاسب مقابل  وفي العادة إن كل العب مشترك في قضية دولية يرمي

أقص ى حد من الخسائر لخصمه , ولكنه سيضل إلى حد أدنى من الربح إذا كان قد وجد في هذا 

 املمكن تحقيق, وتنطبق نفس الحالة على الحد األدنى من الخسارة وقبول الحد األدنى واملمكن منها . 

أحسن ما في األسواء , فإنهما يكونان قد وصلوا أسوأ ما في األحسن , و  –عقليا  –وبقبول الطرفين 

إلي نقطة مستقرة بينهما , وتكون املباراة قد وصلت إلى الحل املستقر أو املتوازن . وهو املوقف الذي 

يحقق أكثر االستراتيجيات عقالنية لكال الطرفين وبالتالي ال يستطيع أي طرف أن ينحرف عنه بدون 

 على  الجزء من الدراسة.أن يحقق لنفسه خسارة.  فيرى ا
ً
 لباحث أن ورق الشدة ) التركس ( مثاال

وهي بعكس املباراة الصفرية وهي التي تفترض حالة الصراع الدائم , فإن ثانيا: املبارة الالصفرية 

املباراة الالصفرية تفترض وجود مساحة واسعة للتنسيق والتعاون بين طرفي عملية الصراع , حيث 

 ا أو يكسبان معا .أنهما قد يخسران مع

يجب  أن نذكر أن هذه النظرية هي أحد األساليب الرياضية املستخدمة في تحليل ظواهر الصراع ,  

ولكن هناك أساليب أخرى لتحليل الظاهرة التي ليس بالضرورة إن تكون جميعها ظواهر صراع , 

 سنذكر منها :

ظرية في معالجة املسائل التي : هذا األسلوب يعني: استخدام األساليب الن بحوث العمليات -1

تظهر في مجال رقابة وإدارة األموال واملوارد والعناصر البشرية _ كل في مجاله _  وهدفه 

األساس ي إيجاد إستراتيجية للرقابة وذلك بالقياس واملقارنة والتنبوء  باالحتماالت 
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 لال 
ً
ستراتيجية املستقبلية من خالل نموذج يمثل املوقف . وعلى هذا سوف أقدم نموذجا

اإلسرائيلية كونها الظاهرة محل الدراسة , وذلك باستخدام القياس واملقارنة والتنبوء , 

وبالتالي في هذه الدراسة نتوصل على أفضل الحلول التي على أساسها سوف تتخذ 

القرارات, وبالتالي فان هذا األسلوب يعتبر وسيلة مساعدة لتعيين متخذ القرار على اتخاذ 

هو علم _ باختصار _ يستخدم طرق تحليلية متقدمة لتحسين عملية اتخاذ و  قراره .

 .القرارات

: نعني بهذا األسلوب محاولة وضع شبيه لظاهرة محل الدراسة , دون  اسلوب املحاكاة -2

املساس بتلك الظاهرة أو بصورة أخرى فإن هذا األسلوب يعني وضع الترتيب الهيكلي 

 لظاهرة قيد الدراسة . املناسب للنظام الذي يتصرف مماثل

: وهو األسلوب الرئيس لهذه الدراسة . والحقيقة إن    نظرية أسلوب نظرية املباريات  -3

 املباريات تعني ببساطة: ) أنها دراسة لالستراتيجيات التي يتبناها األطراف في موقف النزاع,

احة أمامهم , ومفهوم هذا النزاع إن الطرفين _ أو أكثر _ أمامهم فرص الختيار بدائل مت

ولكن كل بديل مفتوح أمام كل طرف منهم يؤثر في قيمة ما يحققه الالعب اآلخر من عائد, 

بحيث يوجد تعارض في األهداف . وبالتالي فإنه يمكن استخدام نظرية املباريات لتحليل 

كة هذه األشكال سابقة الذكر:) املعارك _ املناظرات _ املباريات ( , من خالل األطراف املشار 

, )ص ص .  1984بها واالستراتيجيات التي يتبعها كل طرف للوصول إلى أهدافه .) هاشم , 

 ط( ( –ح 

 الفرع الثالث: استخدام إسرائيل لنظرية اللعبة .

 فهذه املباراة بين الطرفيين األساسيين ويضاف لهما العبين ثانويين :

 الطرف االسرائيليالطرف االول : هو الطرف العربي,  الطرف الثاني : هو 

واالعبين الثانويين : هما الواليات املتحدة األمريكية, واالتحاد السوفيتي سابقا واالمم املتحدة. وقد 

 مهما , وكان لهم دور مؤثر في نتائجها , فعندما تكون 
ً
لعب البعض من الالعبين الثانويين دورا

ف كالعب مساعد سواء بالدعم املالي أو إسرائيل طرفا في أي مباراة, نجد بان الواليات املتحدة تق

بالسالح أو بالوقوف بجانبها في املحافل الدولية بمنع صدور إي قرار يدينها أو يضر بمصالحها , في 

 حين كان االتحاد السوفييتي سابقا يقف الى جانب الطرف العربي الى حد ما ماديا ومعنويا .                                       

الدراسه للدراسات التي أخذت في االعتبار عند استخدامنا لنظرية املباريات أو اللعبة في تحليل بعد  

الصراع العربي االسرائيلي, فهو صراع متشعب ومتعدد األطراف ومشترك ولكن من األطراف ما هو 

ة, ومما مشترك مباشرا ومنها تؤثر أو تتأثر به هذه األطراف , سواء أكانت محليه إقليمية أو دولي



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 35

 

يدفعنا إلى االستعانة بأدوات البحث األخرى لتحليل االستراتيجيات التي تتبناها أطراف الصراع  

باملنطقة والظروف التي تحكمت في نجاح أو فشل االستراتيجيات, ومن أفضل األمثلة على نظرية 

شخصين اخذوا  ( وهو يمثل(prisoner,s dilemmaاللعبة غير الصفرية لعبة ما يسمى بمأزق السجين 

وتقوم هذه اللعبة على  (344, ص.1985الى السجن بتهمة ارتكاب جريمة ) دورتي _ بالستغراف , 

 ،
ً
وضع السجينان في مكانين منعزلين والبدء باستجوابهما، ثم أخبارهما بأن أحدهما قد تكلم فعال

 يكون الرابح، فيبدأ كل سجين باالنهيار نتيجة عد
ً
م قدرته على توقع ما والذي يعقد الصفقة أوال

  .وليس الضحية تكلم به اآلخر ورغبته في أن يكون هو صاحب الصفقة

معينه تكون الخيارات أمامهما إما أن  وفي ضوء مما سبق نستنتج : انه في حال جود طرفين في جهة

ن ينحرف أحدهما, عندئذ يخسر االول الكثير من هيبته لكنه يبقى على قيد الحياة, أو يقرر االثنا

االنحراف والتراجع, وهنا تسود العقالنية خيارتهما, ألنهما يدركان العواقب أو تسودها السخرية 

ويستمر كالمهما بالقيادة الى أن يصطدما, وقد يهلكان سوية نتيجة االصطدام ويكبد كل منهما اآلخر 

مرجع سابق خسائر رهيبة, على الرغم من التزامهم باملوقف ولكن نالحظ النتيجة مروعة )هاشم,

( إي إن التعاون وارد كما هو في حالة الصراع. فتختلف نوعية املباريات بحسب تغيير األوضاع 32,ص

الدولية, فإسرائيل تدرك أهمية التماش ي مع املتغيرات على صعيد النظام الدولي, وهذا ما ذكره 

)إن أمن إسرائيل( الساسة أنفسهم عن اسرائيل, فنجد مثال بيريز قد كتب في منتصف الخمسينات: 

ال يعتمد على اإلرضاء الدولي وال على إرضاء الدول العربية, فدرجة أمننا تقف عند الدرجة التي نكون 

( في حين كان هو نفسه قد ذكر 195,ص1992عندها مستعدين للدفاع عما حقنناه بالدم .) مقلد,

ادرك انه يعيش في عالم جديد  في ) كتابه الشرق االوسط الجديد (  حيث يقول انه لم يتغير لكنه "

 ويقول: لم يكن انا من غير املسار... وإنما العالم قد 
ً
, ولهذا أصبح هو نفسه رجال جديدا

( وهنا نتناول اهداف )إسرائيل( والتي كانت دائما تعني الحفاظ على peres,1993,pp.33-34تغير...)

ها )انظر للنت, حسام سويلم,األهداف إسرائيل )كدولة يهودية( والحفاظ على امنها القومي وسيادت

القومية اإلسرائيلية واستراتيجيات تنفيذها(  وكان مبدأ األمن االسرائيلي يقوم على أساس الردع 

وأنهاك الدول املجاورة وجعلها تيأس من إمكانية إزالة دولة إسرائيل, فهذا األمر الذي يدفعها أو على 

( فأما رؤية الدراسة في هذا املطلب لنظرية Navon,1973,p.5األقل جزء منها للدخول في تسوية)

اللعبة في الصراع العربي _ االسرائيلي فهي تتحول من مباراة صفرية الى مباراة غير صفرية, أي 

مراحل , وتكرار  5تعاونية بالنسبة ألطراف الصراع, ألنه أية عملية تسوية يجب إن تتم قبل عمليتها 

 ه مفهوم الصراع .النزاع عبر مرحتلين يطلق علي

مجلة __  تسوية (  )  5__ نزاع 4__  ما بعد القتال   3__ القتال  2__ ما قبل القتال1) نزاع إذا   

ظاهرة معقدة وتعتبر من   (Conflict)  الصراع( وفي ضوء ما سبق, فأن 1989, 58شؤون عربية, ع

, صناعة القرار يدرس في الجامعات من عدة جوانب، أخص منها املبنية  أصعب أنواع صناعة القرارا

الصراعات من أصعب حاالت الدراسة في اتخاذ القرارات  على نظريات رياضية وهندسية. تعتبر
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لتعدد أهداف القرار وتعدد أصحاب القرار. صناعة القرار لفرد أو جهة لها أهداف، أسهل من تحليل 

 .وجود أهداف متناقضة من عدة خصوم ال تجمعهم أهداف  مشتركةوصناعة القرار في حالة 

 بين أهداف طرفي الصراع وقد يكون جزئي. تحقيق 
ً
فالصراع هو تناقض، التناقض قد يكون كامال

الهدف في الصراع ليس بالضرورة حدي، بمعنى، ليست النتيجة ثنائية بالضرورة ) إما تحقيق 

 والدافع لالستمرار في محاولة الوصول للهدف  الهدف وإما ال (، بل تحقيق الهدف قد
ً
يكون جزئيا

متغير حسب القرب والبعد من الهدف. وبناًء عليه هناك درجات أو مستويات للوصول للهدف, وبهذا 

 من مراده ويقبل 
ً
يمكن أن يحصل تقاسم بين املتخاصمين في الصراع. حيث يحقق كل منهم جزءا

ولذالك فان إسرائيل ال تقصر من جهدها في ضمان  .الصراع التنازل عن جزء آخر في سبيل إنهاء

مصالحها , وتستخدم املباريات التعاونية والتنافسية مع الدول , في حين تلجأ إلي املباريات ذات 

الطبيعة الصراعية, فيعود الى طبيعية عالقات هذه الدول املجاورة معها, فعندما قامت إسرائيل 

راة الصفرية( استنادا إلى الوعد اإللهي الذي يؤكد باستمرار األحقية  بهذه باالعتداء بالبداية ) املبا

 راض ي  كونهم  )شعب هللا املختار(األ 

 املطلب الثاني : نظرية الردع النووي االسرائيلية :

ركزت إسرائيل على اعتماد نظرية الردع في املنطقة, وهو جزء مهم في بنيان االستراتيجية العسكرية 

ة. وتشمل هذه النظرية االستخدامات االستراتيجية, وهي الضربة االجهاضية واالستباقية. االسرائيلي

وكان مبدأ األمن االسرائيلي قائم على أساس الردع وإنهاك الدول املجاورة  ص(10)جبر ,بال سنة, 

مل وجعلها تيأس من إمكانية إزالة دولة إسرائيل . ويعد األمن القومي عند إسرائيل قضية وجود شا

يمس صميم الوجود املادي , واعتمادها على ) مبدأ نكون أو ال نكون( واكد ذلك اللواء ) يسرائيل 

طال ( بقوله: إن الفحوى الكامل لعبارة أمن في حالتنا يطابق مفهوم الوجود عموما ..... 

اسرئيل فاستراتيجيتنا ال تقرر من نسب القوى وحدود القوة بل أيضا األهداف القومية التي تسطيع 

أن ترسمها لنفسها ..... وفوق كل ش يء من الحافز لدينا, فقوة الحافز تتناسب طرديا مع مدى حيوية 

( ومن أولويات الجدل االستراتيجي: 70,ص.1981املصلحة الفردية والقومية . )اللواء يسرائيل طال , 

اتيجية ال يتمتع بعنصر إن لكل استراتيجية أسلوبا , ولكل أسلوب أدوات والتعامل في موضوع االستر 

الثبات. لكن على الرغم من ذالك فإن االستراتيجية النووية االسرائيلية تساهم في ضمان وجودها 

عبر اتباع مبدأين : مبدأ بيغن )الحرمان (, خيار شمشون ) علي وعلى أعدائي ( . وأصبح لدى البحث 

ه الترسانة هو هاجس البحوث في طبيعة االستراتيجية املستقبلية السرائيل في توظيفها لهذ

االستراتيجية , ونظرا العتبار بقاء الكيان السياس ي هو قاعدة الفكر االستراتيجي االسرائيلي . فصلة 

العالقة بين بقاء الدولة وبقاء الشعب اليهودي مترابطة , وهذه الصلة هي مكنون فلسفة األمن 

 االسرائيلي.
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 أ الردع .لفرع االول : الرىية االسرائيلية ملبدا

رت إسرائيل جيشها باألسلحة الحديثة والتكنولوجيا بحجة أنها دولة محاطة باألعداء, ولهذا  وقد طوَّ

فان الجيش في إسرائيل يحتل مرتبة خاصة من حيث أنه يسيطر على كل القضايا املهمة فها هو 

ن الجيش االسرائيلي )عاموس بلومط(ر يقول: ) إذا ما استثنينا الجيش السوفييتي, يمكننا القول بأ

هو املنظمة العسكرية الوحيدة في العالم التي تسيطر سيطرة كاملة على القضايا االستراتيجية 

والتكتيكية (. ومن املعروف أن إسرائيل لم تتنازل عن استراتيجية الردع  في أية مرحلة من مراحل 

نموذجا بارزا لهذه  1970ية عام تطور نظريتها األمنية , فاعتبرت حرب االستنزاف على الجبهة املصر 

االستراتيجية, ولكن إسرائيل طورت سالحها بحيث أخذت باالعتماد على الخيار النووي كأحد 

رَِح 
ُ
 للعرب, ففي الثمينينات, ط

ً
مرتكزات نظرية األمن االسرائيلي, وتستخدم إسرائيل هذا الخيار رادعا

, إي االعتراف بالقدرات مشروع تطوير وسائل الردع االسرائيلية عن طريق سياس
َ
ية نووية مكشوفة

النووية التي تمتلكها إسرائيل مما يؤدي لتكبيد العرب خسائر فادحة إذا هاجموها )املختار, شؤون 

(, وتجدر اإلشارة هنا إلى أن من أهم األساليب التي اتبعها إسرائيل في 38,ص1999 1سياسية, ع 

يات املتحدة األمريكية وتفويت الفرصة على العرب في تحقيق قوة الردع , محاولة ارتباطها بالوال 

إقامة العالقات الوطيدة مع الواليات املتحدة , كما اتبعت سياسية املبادرة والسرعة في إنجاز الهدف 

, وهذا االعتبار دفع إسرائيل نحو تبني سياسية عسكرية هجومية فعلى الرغم من حاجتها لعدد قليل 

   من األفراد إال أن القوات
ً
( وتؤكد مصادر عديدة, إن (shibley,1990,p.412الجوية تلعب دورا رئيسا

مليون دوالر غالبيتها أجهزة وقطع غيار للكشف 600إسرائيل قد حصلت على أسلحة أملانية بقيمة 

عن وجود أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية , ودخلت في مناقصة مع رئيس الوزراء البريطاني بتاريخ 

شراء صواريخ أرض / جو, كما أنها طورت صاروخ )حميتس( املضاد للصواريخ مع ل 15/9/1992

( ويتبنى كثير من الساسة واملفكرين االسرائيليين 1147,ص1992(7الواليات املتحدة .)الحسيني ,ع)

منهم )شلومو اهارونسون( املدرس في الجامعة العبرية و )ديفيد برودط(  أهمية امتالك إسرائيل 

وي , إذ يشكل رادعا لآلخرين , ويخفف من العبء االقتصادي املتعلق باألمن, ذلك أن للسالح النو 

(, 1385,ص 10, ع1993السالح النووي أقل كلفة اقتصادية من االحتفاظ بقوات تقليدية ) نئمان,

كما أنه دافع لتعزيز السالم الذي تريده إسرائيل في ظل الحفاظ على فجوة كبيرة بين إسرائيل 

فيما يتعلق بالقوة العسكرية. وباختصار يمكننا القول إن إسرائيل تسعى إلى أن تبقى  وجيرانها

متفوقة عسكريا على منطقة الشرق األوسط من خالل امتالكها للسالح النووي والسالح الحديث 

( ,p.318 brechiri,1974واقتصاديا من خالل سيطرتها على ثروات وخبرات منطقة الشرق األوسط .)

م, شدد على أهمية تفوق الجيش 1984مج )املعراخ( النتخابات الكنيست التاسع عام وفي برنا

االسرائيلي واستحواذه ألسلحة حديثة باعتباره صمام األمان للكيان االسرائيلي: ) إن حكومة برئاسة 

املعراخ ستبذل كل ما في وسعها من ألجل الحفاظ على تفوق الجيش االسرائيلي وقوته الرادعة 

ة كل تهديد عسكري محتمل , وسيواصل الجيش عمله للدفاع عن الدولة ومواطنيها ال سيما ملواجه
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(. ومما جاء 170( ص2,ع)1984بعد سباق التسلح في املنطقة(. )البرنامج السياس ي النتخابات املعراخ 

: إن مصدر قوة الجيش 1992في برنامج الليكود االنتخابي في التحضير النتخابات الكنيست عام 

السرائيلي هو عزيمة جنوده وقادته .... ستواصل الحكومة برئاسة الليكود على حشد جميع القدرات ا

العلمية والتكنولوجية وقدرة اإلنتاج الصناعي , وتخصيص املوارد املادية املمكنة لتطوير وإنتاج نظم 

الليكود , الدراسات األسلحة الالزمة لردع العدوان وحماية الدولة .   ) البرنامج االنتخابي لتجمع 

 (170,ص1992(,11الفلسطينية ع)

وتهدف إسرائيل من وراء تفوقها العسكري إلى تحقيق أهدافها املختلفة العديدة , ولذلك فهي  

تحاول جاهدة لعدم التوصل إلى ) توازن القوى والرعب( مع دول منطقة الشرق األوسط, وحجتها في 

في محيط من البلدان املعادية, وبسبب حالة العداء ذلك: إن إسرائيل بلد صغير الحجم ويعيش 

يحد من قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها , وبالتالي  -التوازن  –املستمر, فإن مثل هذا الوضع 

ينظر االسرائيليون بحذر شديد ملثل هذا التوازن, ألن من  شأنه أن تكون نتائجه مأساوية على 

مقيدة اليدين , ولهذا فإن إسرائيل عندما تيقنت بأن إسرائيل , ففي مثل هذه الحالة ستكون 

م , وهذا ما عبر عنه آرئيل 1981العراق أخذ يبني مفاعال نوويا , قامت بقصف هذا املفاعل عام 

شارون بقوله : ) علينا تدمير املفاعل النووي العراقي بكل ما أوتينا من قوة نار , أنها مسألة حيوية 

 (503-501ص -,ص1992ارون, بالنسبة إلى إسرائيل .  )ش

 الفرع الثاني : مفهوم نظرية الردع .

عن توفر املقدرة الثأرية (  (unmistakable evidenceيعني الردع تقديم ادلة للعدو ال يمكن تخطئتها  

retaliatory capacity)  ) التي تكفل معاقبته عن أي اتجاه من ناحيته إلثارة الحرب لتحقيق هدف أو

( أو كما قال توماس شلينج: فإن 267, ص 1985كسب معين على حساب الدولة الرادعة . )دورتي , 

 siklfull non-use of military force)( )9الردع هو براعة عدم استخدام القوة العسكرية . 

c.shelling,1963,p. ) 

: إن هدف الردع هو عدم تمكين أية قوة معادية  beauferكما يقول الجنرال الفرنس ي أندريه بوفر  

من اتخاذ القرار باستخدام القوة العسكرية , أو بمعنى آخر , جعل العدو يتصرف في املوقف سواء 

تيجة على أساس الفعل أو رد الفعل بدافع من شعوره بوجود تهديد قوي له , ومن ثم تكون الن

املستخدمة سيكولوجية باالساس وهي النتيجة التي ال يمكن تحقيقها إال بإسلوب التهديد, ) مقلد, 

: فإن " الفاعلية السيكلوجية للردع tripati(  وعلى ذلك أو كما يقول تريباتي 267مرجع سابق , ص  

موضوع النزاع , تتحقق من خالل التأثير الكلي واملتكامل لحسابات املخاطرة بالنسبة للمصالح 

والخوف الذي تغذيه أخطار الحرب النووية وكذلك من الشعور بعدم التيقن مما سيكون عليه 

(  ويضيف 268الحال في املرحلة الالحقة على وقوع الحرب النووية . ) مقلد, مرجع سابق , ص  

تصميم على تريباتي: إن الردع يقتض ي كشرط مسبق والزم القيام بتوصيل التهديد إلى العدو بال
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االنتقام منه وبصورة قاطعة ال غموض فيها , وإفهامه إن الخسارة سما بها نتيجة قيامه بإثارة 

الحرب ستكون أكبر بكثير من أي كسب يمكن أن يحققه من ورائها , وبتعبيره : ومن ثم , فإنه يصبح 

, أو بمعنى آخر , فإن ( an air of credibility)ضروريا للغاية أن ُيحقن التهديد بجو من املصدقية 

( بشأن   ocular Evidence) الطرف الذي يصدر عنه التهديد يجب أال يكتفي بتقديم دليل مرئي 

تصميمه على ترجمة هذا التهديد إلى فعل مادي  حقيقي تحت ضغط االستفزاز الذي الذي يتعرض 

ر التي من املحتمل تماما أن له, وال يمكنه السكوت عليه , وإنما يجب أن ُيظهر أيضا توقعاته للخسائ

 (  267تلحق بالخصم فيما إذا نفذ ذلك التهديد بحقه . ) مقلد, مرجع سابق , ص 

أما بالنسبة ملكونات الردع الفعال فيتضح  مما سبق العناصر األساسية في أية استراتيجية 

 فعالة للردع تتركز في االتي :

 املقدرة على الثأر . -1

 املقدرة في ظروف ومواقف معينة .التصميم على استعمال تلك  -2

القدرة على الحاق ضرر بالخصم يفوق في حجمة ومداه أية ميزة يمكن أن يحصل عليها من   -3

 خالل مبادرته بالضربة االولى  .

إلى جملة االعتبارات السابقة والتنبؤ , بعض عوامل أخرى تزيد من  scott يضيف آندرو سكوت  

 (   270رجع سابق , صمصداقية الردع منها : ) مقلد, م

إن طبيعة وخصائص أداة الحرب التي تمتلكها الدولة الرادعة لها تأثيراتها في االستنتاجات  -1

التي تخلص إليها الدولة التي ينفذ الردع ضدها,  فمثال, إذا كانت نظم أسلحتها من النوع 

الرادعة ستكون  القابل تماما لالختراق ,)فإن الدولة األخرى قد تستنتج من هذا: إن الدولة

أميل للهجوم بل االبتداء به . أما إذا كانت تركز أكثر على تدمير أسلحة الدولة املستهدفة 

بالردع أكثر من تركيزها على الدفاع عن أسلحتها وحمايتها , فإن ذلك قد يحمل دالالت سيئة 

 للغاية للدول األخرى .

اتجاه الدولة املستهدفة بالتهديد , كان انه كلما بدت استجابات الدولة الرادعة أكثر تلقائية  -2

ذلك أقرب إلى تدعيم قابلية الردع للتصديق , والسبب هو أن إخفاق الطرف املستهدف في 

اإلذعان إلرادة الطرف الرادع يخلق الشعور لديه بأنه سيتعرض وبشكل تلقائي لرد فعل 

ع بالتحفظ في رد حاسم من جانبه دون وجود امكانية للتدخل من طرف آخر القناع الراد

فعله .وقد تنبثق منه هذه االتوماتيكية في رد الفعل الرادع من االلتزام قومي عام تتحملة 

 الدولة الرادعة.
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يشعر الطرف املهدد بأن من مصلحة الدولة الرادعة ان تنفذ تهديدها ألجل اكتسابها    -3

 . لبعض املزايا أكثر من الخسائر بتنفيذ تهديدها ويعود على مصدقيتها

إن قابلية الردع للتصديق تقل وتتضاءل إذا اتسعت الفجوة بين حجم التهديد املطلوب ردعه وبين 

 ( 274العقوبة التي تنذر الدولة الرادعة بتوقيعها ) مقلد, مرجع سابق , ص

من األفضل أن تكون سمعة الدولة الرادعة متهوره , فعندئذ تزداد قابلية الردع للتصديق   -4

 تهديدات في املاض ي وقامت بتنفيذها .وخاصة إذا وجهت 

إن قابلية الردع للتصديق تزداد إذا كان القرار بتنفيذ التهديد يتخذه واضعو قرارات معروفون 

-270بالستغراف , مرجع سابق, ص ص.  –بتصميمهم وبعدائهم املتأصل للدولة املردوعة .)  دورتي 

أثيرها في بعض األطراف باملبادرة بالضربة األولى ( وأخيرا , فإنه قد يكون لتطورات التكنولوجية ت271

, مما يسبب اختالل التوازن وعدم استقرار الردع . كما أن عدم مالئمة نظم االتصال أو عدم كفايتها 

إلى عدم استقرار الردع املتبادل , ويتصل بذلك عدم وجود معلومات كافية عن  -على األرجح  -يؤدي 

( , واتساع اإلطار الزمني 275لكل تلك االطراف )مقلد, مرجع سابق , صالقدرات االنتقامية املتاحة 

 لإلنذار والتحذير , يزيد من استقرار الردع املتبادل .

 الفرع الثالث : االستراتيجية  النووية االسرائيلية .

ولدت فكرة إقامة قوة نووية في إسرائيل قبل إقامة الدولة نفسها . فقد بدأت الفكرة تراود ديفيد 

ولكنها لم تتحقق إال في منتصف  1947بن جوريون  )أول رئيس وزراء السرائيل( منذ عام 

 الخمسينات عندما  تجمعت العناصر وهم ثالثة رجال :

وهو الذي تصور أن القوة النووية هي التي تحل املشكلة  ديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء إلسرائيل

م بن جوريون كل ش يء عن املسائل 
َّ
األمنية . وارنست دفيد برجمان , العالم الكيميائي الذي عل

النووية, وشيمون بيريز , الذي استغل الفرصة الدولية لتحقيق الحلم . فمنذ األربعينات كان ديفيد 

يهودية في ذلك الوقت( , لديه اهتمام  خاص بالطاقة النووية, فكان بن غوريون )رئيس الوكالة ال

يقول ويكتب لناشئين من جنود القوات والدفاع اإلسرائيلية : إننا نعيش في عصر الثورات 

كتشف الذرة ومكوناتها املعجزة والقوة الهائلة املختبئة بداخلها, ومن هنا كان إصرار 0العلمية
ُ
حيث ت

سس إسرئيل أمنها على العلم والتكنولوجيا . )املنظمة الدفاعية اليهودية شبه بن جوريون على أن تؤ 

واقتناع رئيس الوزراء آنذاك  بقوله: " إن العلم في هذه الفترة هو الطريق للقوة  الرسمية (.

العسكرية وإنَّ شبابنا النابغ الذي يدرس القانون بدال من العلوم والتكنلوجيا هو رأس مال بشري 

( ُيعتبر هذا دليل قاطع  1971, 130هو رأس مال نفيس للبالد. ") جابر وترجمة جار هللا , صمبدد, ف

حول التخطيط املبكر للحاضر واملستقبل, بأن العلم هو الوسيلة للردع ألجل البقاء, ويمكننا أن 

عملت إسرائيل على ما  (33, ص15, ع2000نلخص مالمح التطور النووي االسرائيلي :)القصاب ,
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مى ب ))دورة الوقود النووي (( , وتوفير الكوادر العملية والعلمية الالزمة , وتوقيع االتفاقيات يس

خاصة مع الدول األكثر خبرة في هذا املجال وعلى رأسها فرنسا والواليات املتحدة , فقامت وزارة 

لعمل برنامج  الدفاع االسرائيلية بعمل مسح ملصادر املعادن في صحراء النقب ووضع الخطوط األولى

نووي , وإرسال العلماء في بعثات للخارج , فانطلقت إسرائيل نحو إنتاج السالح النووي في إطار وثيق 

مع الدول الصديقة وعلى راسها جنوب افريقيا من خالل تبادل مادي ومعنوي في هذا املجال, وأيضا 

سعي لدى اصدقائها األغنياء لكي تراهن إسرائيل على موبوتو كمقدمة لإلنطالق في القارة السوداء وال

تدعم ) موبوتو ( وغيره من الزعماء املتخوفين من شعوبهم , والذين يخشون الثورة في بالدهم مثل 

فمرحلة اتخاذ القرار السياس ي لالنتاج  (1983, 61,ص 32رئيس كينيا .) مجلة شؤون عربية , العدد

اتخذت ذلك القرار املصيري بتشييد أسلحة الخاص باألسلحة النووية ويحتمل أن تكون إسرائيل قد 

, فالوضع الدبلوماس ي والعسكري الذي اعقب تلك الحرب ترك 1967نووية في أعقب حرب يونيو 

لدى القادة االسرائيليين إحساسا عميقا بعدم األمان. وال سيما األحداث االخيرة التي شهدتها الساحة 

ر مسبوق في العقلية األمنية االسرائيلية, وجعلهم الداخلية االسرائيلية التي تؤكد حدوث تغير غي

( ولذلك بات 2015, صيف  110, ص 42يطورون عقيدتهم األمنية .)مجلة شؤون خليجية , ع 

التفكير األمني االسرائيلي يتجه لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة أسلحة الدمار الشامل والحرب 

ألمنية االسرائيلية تاريخيا التزمت وبشكل ثابت بمفاهيم على اإلرهاب , وعلى الرغم من أن النظرية ا

مختلفة كالردع عن طريق التلويح بالسالح النووي, وبشن حروب قصيرة على أراٍض عربية وبالتفوق 

العسكري والنوعي مع وجود حليف قوي, إال أن التوجهات املستقبلية الخاصة بمسألة األمن 

فها مع املتغيرات األمنية داخليا وإقليميا . االسرائيلي تقوم على استخدام املنطلق إن ات الثابتة وتكيُّ

االعتماد على استراتيجية الردع النووي من أجل البقاء هو دافعه الضروري بهدف االستقرار النفس ي 

لدى االسرائيليين ملا ينتابهم من شعور بالقوة, وهذا بمنزلة تحٍد للدول العربية, بأن إسرائيل قائمة 

. وقد نجحت إسرائيل في خلق بلبلة في األوساط العربية حول حقيقة امتالكها لرادع نووي ولن تزول

، 1984: )شاي فيلدمان،وقد أورد )شاي فليدمان( ثالثة خيارات إسرائيليةوهذا ما ذكر سابقا. 

 (.15ص

 الخيار النووي:-1

قت قصير نسبيا , لكنها على الرغم من توفر القدرة لدى الدولة إلنتاج سالح نووي عملي في غضون و 

 لم تنتجه بعدها.

 قنبلة في القبو:-2

تكون الدولة مستخدمة سياسية الغموض النووي, أي أنهَّ يعني أن السالح النووي تم إنتاجه فعال في 

 حين ال يزال أمر إنتاجه سرا.
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وليس  , ألن غايتها الردع1973شكل املفهومان السابقان املنطق االستراتيجي إلسرائيل قبل عام 

 الترهيب , وال ننس ى مبدأ إسرائيل هو السالم .

 الردع النووي:-3

 يعني أن وجود السالح النووي قد أعلن عنه على املأل وأصبح جزءا مما يعرفه الجمهور.

، وحتى إن كان اإلعالن عن امتالك سالح نووي 1973وهذا هو مسار السياسة االستراتيجية ملا بعد 

 لم يكن رسميا.

وبين "شاي فيلدمان" أن استعداد الخيار النووي ليس له جدوى إبان اندالع حرب بين إسرائيل 

والعرب، وأن استعداد قنبلة في القبو يؤكد على وجود إمكانية االستغالل اآلني للقدرة النووية، 

 وأوضح أن للردع العلني أربع ميزات يمكن تلخيصها في:

 ت الردع االسرائيلي.أن الردع يمنح صدقا أكثر لتهديدا-1

يوفر إمكانية خلق نظرية الستخدام السالح النووي ويعلل احتمال استعمال غير صحيح لهذا -2

 السالح.

 يؤدي إلى تفاهم ويجعل العدو يدرك -3
ً
يوفر إمكانية البدء بحوار استراتيجي بين أطراف النزاع، حوارا

 نفسه تلقي ضربة نووية.أي الخطوات يجب االمتناع عن القيام بها حتى يوفر على 

الردع العلني يوفر إمكانية تعليم الطبقات املتزعمة في الشرق األوسط وتكييفها مع واقع الحياة في -4

محيط نووي ومع القيود التي يفرضها هذا السالح على تحديد األهداف السياسية وعلى إمكانيات 

 تحقيقها.

نووي كآلية تخدم مطامعها في إطار الصراع الدائر إن هذا املنطق يوضح اتجاه إسرائيل إلى الخيار ال

في املنطقة، من أجل تقوية مركزها األمني واالستراتيجي لردع كل التدخالت العربية باملنطقة، كما 

يتأتى في نظرها أن اللجوء إلى الرادع النووي يمنحها استقالال عن املظلة األمريكية وهذا ما عبر عنه ) 

 إيغال ألون(:

سرائيل أال تسمح _ مهما كانت الظروف_ بأن تجعل وجودها يعتمد على ضمان خارجي يجب على إ

شهدت انهيار  1973, بيتر براي( ويمكن اإلشارة هنا إلى أن حرب عام 190،1989لعدة أسباب.) ص

السالح التقليدي االسرائيلي نتيجة تقدم في االستراتيجية العربية كما ونوعا، وحينها رفعت القيادة 

ائيلية في األيام األولى من الحرب شعار: "أنقدوا إسرائيل", مما اضطر غولدامئير إلى أن ترسل االسر 

رسالة إلى كسنجر تقول فيها: "إننا نحتاج إلى املساعدة اليوم, ألن املساعدة  1973أكتوبر  12يوم 

رائيل ,( يعني ذلك: أن إس191سوف تصبح عديمة الجدوى في الغد".) بيتر براي , مرجع سابق,ص
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كانت على وشك تطبيق الخيار الثالث السالف الذكر، لوال تغير موازين القوة لصالحها، "وقد كشفت 

الدوائر املختصة أن هناك ثالثة عشر رأسا نوويا إسرائيليا تحمل داخل أنفاق سرية عندما شعرت 

ناجح الجسراوي، غولدامئير أن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا إثر سماعها نبأ اقتحام خط بارليف".) 

(. وفي ضوء ما سبق, فإن الزوبعة التي أثارها امتالك إسرائيل للسالح النووي كان من 8، ص1986

ورائها أبعاد هذه االستراتيجية وآثارها في الشرق األوسط كمنطقة معرضة لالنفجار في أية لحظة 

صوصيات كل مرحلة: "فقد ولذلك يوجد في الرؤية االسرائيلية  تغير في املجال االستراتيجي حسب خ

. )مناجم بيغين، 1كان مصطلح )حرب الخيار( بمنزلة ركن أساس ي في نظريات مناجم بيغين األمنية"

( وتجلى ذلك في رفضه لفكرة الدفاع أو ما يدعى برد الفعل 37,1990تحرير رئيف كيالن ,ص

خسائر أقل. وهذا الفكر االنتقامي, ودعا إلى ضرورة تبني الهجوم من أجل تحقيق إنجازات أكبر مع 

كان مضادا لتوجه بعض القادة االسرائيليين الهادف إلى انتظار الضربة العربية األولى. وال سيما 

بالنسبة لإلشكالية التي أثارتها منطقة الشرق األوسط حلبة الصراع بين القوى العظمى في إطار 

لوجية املتطورة إبان فترات التصادم الثنائية القطبية. وتجلى ذلك في االمدادات العسكرية والتكنو 

. لكن بعد انهيار املعسكر الشرقي فقد العرب أكبر حليف وداعم 73-67-56بين العرب وإسرائيل 

يتضمن وبالتالي أصبح الشرق األوسط منطقة بوابتها مفتوحة للواليات املتحدة وحلفائها. ولذلك 

ة مسؤولة عن أي نشاط ضد إسرائيل انطالقا املفهوم األمني االسرائيلي أيضا اعتبار كل دولة عربي

من أراضيها, وعليها, تحمل تبعات ذلك , على اعتبار أن املفهوم األمني االسرائيلي لم يوضع للمحافظة 

على أمن الدولة فحسب بل , لحماية الهوية اليهودية في أنحاء العالم وتوثيق العالقة بالجاليات 

دعم مالي وبشري وسياس ي للدولة العبرية, وحرصت على تثبيت  اليهودية ملا توفره هذه الجاليات من

العمق االستراتيجي, وذلك لضمان  نظام دفاعي وإقليمي ويوفر لها إبقاء أي محاولة هجومية بعيدة 

عن مراكزها السكانية . وانطالقا من استراتيجيتها األمنية , وضعت إسرائيل أسس عقيدتها 

لحة طبقا للشروط والعوامل املالئمة حتى تتمكن القوات املسلحة من العسكرية القتالية لقواتها املس

,  ص 1971) فؤاد جابر ,  -تنفيذ مهماتها القتالية, فاستند تنظيمها وتشكيلها إلى املبادىء اآلتية :

84) 

 أوال : تجنيد جميع املوارد القومية واستخدامها وقت الحرب .

ائيلية تعتمد على عناصر االحتياط بسبب نقص املوارد ثانيا: على الرغم من القوات البرية االسر 

البشرية إال أن وحدات االستخبارات والقوات الجوية والبحرية تتشكل من قوات نظامية وذلك 

 بسبب أهمية هذه الوحدات .

ثالثا: بسبب افتقار إسرائيل إلى العمق االستراتيجي قامت بإنشاء املستوطنات في املناطق التي احتلتها 

واعتبرتها مناطق دفاعية فيما عرف بـ)املستوطنات( في املناطق التي احتلتها واعتبرتها مناطق دفاعية 

 فيما عرف بـ)املستوطنات األمنية( .
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رابعا : القيام بالضربة االستباقية باستخدام سالحها الجوي لالحتفاظ باملبادرة وتعبئة االحتياط 

 الرباكه .ونقل الحرب إلى أرض الخصم في أسرع وقت 

خامسا : اعتمدت إسرائيل على استراتيجية االقتراب غير املباشر عبر تطبيق مفاهيم الحرب الخاطفة 

وتأمين السرعة والحركة والتنسيق بين اإلسلحة كافة, لضمان تفيذ العمليات  املشتركة , وتهدف هذه 

ملراكز الخلفية للخصم من االستراتيجية إلى اإلخالل بتوازن الخصم  األقل مقاومة والوصول إلى ا

 مراكز وقيادات وإرشاد واتصاالت ودعم لوجستي وتجنب مع الخصم في مراكز دفاعية ساكنة .

سادسا : في حال قيام اكثر من خصم عربي بشن هجوم على جبتهين أو اكثر يتم التركيز على الطرف 

 االقوى لتحييده ثم يجري االلتفاف الى الطرف االضعف .

ماد على املرونة في التنفيذ وإعطاء زمام املبادرة األقوى للوحدات املقاتلة , واستقاللية سابعا : االعت

 القرارات التكتيكية في ساحة املعركة .

ثامنا : االعتماد على النوعية أكثر من الكمية إذ حرصت إسرائيل على توفير األسلحة املتطورة والتركيز 

 فع الروح املعنوية العالية للعناصر العسكرية .على التدريب وإعداد الكفاءات التقنية ور 

تاسعا:  اعتماد مبدأ اإلقالل  من الخسائر عبر استخدام الحرب اآللية حفاظا على الروح املعنوية 

 للسكان والقوات املسلحة .

لقد تأرجحت التصريحات بخصوص املوضوع بين امتالك القنبلة النووية وبين حيازتها للوقود 

 النووي فقط.

 ن التصريحات االسرائيلية بخصوص موضوع النووي االسرائيلي:وم

  بن غوريون: "إن العلم في أيامنا مفتاح القوة العسكرية وشبابنا املوهوبون الذين

يدرسون القانون بدل العلم والتكنولوجيا يضيعون رأسماال بشريا") جابر, ترجمة زهدي, 

 (130ص

ؤ القبلي لألجيال يعتبر هذا االستشهاد حجة قاطعة حول التخطي ط املبكر للحاضر واملستقبل والتهيُّ

عن طريق العلم والتكنولوجيا من أجل امتالك رادع قوي للجيران، وهذا التصريح يجب أن يؤخذ 

بعين االعتبار, ألنه صادر عن قائد سياس ي محنك وأول املؤسسين للنادي النووي، كما أن هذا 

م السلطة في إسرائيل بأهمية التكنولوجيا وأنها السبيل التصريح ينطوي على نوايا املالكين لزما

 األوحد في نظرهم للردع من أجل البقاء.

 :شمعون بريز 
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"لن يتأتى السالم وحده ولن يتأتى من قبل شعوب خارج املنطقة, غير أن بإمكان إسرائيل أن تقربه 

يس في الوقت الحاضر إذا أقنعت العرب بأنها باستخدام العلم لن يكون هنالك احتمال لضربنا ل

 (142, ص1989, 58فحسب وإنما في املستقبل")مجلة شؤون عربية , العدد

هذا االعتراف يؤكد ضمنيا امتالك إسرائيل ألسلحة نووية بوساطتها يمكن إقرار السالم في املنطقة، 

وكذلك درء كل احتماالت ضرب إسرائيل من طرف العرب، ويمكن القول إن مدلول هذا التصريح 

تمدت عليه إسرائيل في فرض )اتفاق غزة أريحا أوال( باعتبارها دولة تمنح بعض البقاع التي ال اع

تستفيد منها للسكان األصليين في إطار الحكم الذاتي أمام تضاؤل التعاون العربي وتداعي جبهة 

 الدفاع املشترك.

 :موش ي دايان 

إسرائيل إلى نهاية حدود قدرتها على تطوير األسلحة التقليدية وشرائها، وبذلك فإن السالح  "وصلت

 (.193, ص1991النووي يحل مشكلة الردع بتكاليف أقل وبصورة ثابتة.")كلوب, 

وما شهدته هذه  1973هذا االعتراف ناطق باسم وزير الدفاع اإلسرائيلي إبان حرب أكتوبر عام 

ي األسلحة، والتكتيك العسكري في ظل جبهة عربية موحدة الش يء الذي فاجأ األخيرة من تطور ف

االسرائيليين بسبب تغير موازين القوى في هذه الحرب لصالح العرب، الذي توج بتحطيم حائط برلين 

الذي كانت تتبجح به إسرائيل، فهذه الحرب قد شكلت ناقوسا معلنا عن تراجع االستراتيجية 

 واستمرار الخوف من اإلبادة الدائم الحضور في مخيلة كل إسرائيلي.العسكرية إلسرائيل 

 :الدكتور أرست برجمان 

"لقد اتسعت الهوة في املستوى التكنولوجي واألداء وأصبحت تعادل خمسين سنة. وهذه الحقيقة 

 (.149واضحة في كل فروع العلم والتكنولوجيا.")سلمان, املرجع السابق, ص

إسرائيلي مهم إمكانية بالده العلمية وهذا يعد دليال على امتالك إسرائيل مرة أخرى يؤكد مسؤول   

لقدرات نووية تؤهلها لصنع السالح النووي. واالعترافات األربعة املذكورة والصادرة عن أعضاء 

النادي النووي، سواء أكانت ضمنية أو صريحة، تشكل أساسا يمكن التسليم به على أن إسرائيل 

 ووي.مالكة للسالح الن

والهدف من إدراج هذه االعترافات ليس هو سرد وقائع تاريخية وإنما بيان أن الهاجس النووي كان 

 مسيطرا بقوة على مصادر القرار في إسرائيل ولم يكن وليد بضع سنوات فقط.
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 الفصل الثالث

 أثر االسرتاتيجية االسرائيلية على االستقرار األمين والقومي العربي .

 )األمن واالستقرار اإلقليمي " حالة دراسة" ( .

 

م كثيرة ومعقدة , حيث أنَّ وقفة تأمل ومراجعة 1967إن سلسة التغيرات التي حدثت منذ عام 

. لألحدث أمر يجب االهتمام به على صعيد ودائرة السياسة االسرائيلية على صعيد الفكر أو الحركة

ويتبين دور االستراتيجية االسرائيلية هنا من خالل  (134, ص52االزهري , شؤون عربية , العدد)

التوسع االقليمي وحماية أمنها ويتضح هدف إسرائيل هنا , من خالل توسيع العمق االستراتيجي 

وحماية أمنها كما تراه إسرائيل  وعملها على تبادل عالقاتها  وتجانسها مع الدول املجاورة. وباإلضافة 

سرائيلي سواء في األسلحة التقليدية أو في السالح النووي في مواجهة لضمانها للتوافق العسكري اال 

كل من يريد عداءها وضمانها للحفاظ على يهودية الكيان االسرائيلي, وذلك بالتاكيد على األغلبية 

اليهودية من خالل جذب املزيد من اليهود من شتى أنحاء العالم . وال يزال املستقبل رهن بحل 

لعربي االسرائيلي وبقي مسار الصراع يدور حتى الوقت الراهن في حدود )املواجهة( وتسوية الصراع ا

 ( 123, ص1986الدجاني ,. )وربما ما زالت مرحلة املواجهة بين أطراف الصراع قائمة

 ولاللقاء الضوء على ذلك فإن هذا الفصل يتضمن مبحثين هما:

 من اإلقليمي ددراسة حالةد (املبحث االول: االستقرار األمني والقومي العربي ) األ  -

 املبحث الثاني: االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه األمن اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط.  -
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 املبحث االول : التعاون األمني اإلقليمي.

ويعتبر األمن اإلقليمي سياسية مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم ما واحد , ترتبط هذه الدول مع    

بعضها البعض , وتعمل على إنشاء تنظيم تعاوني عسكري لدول االقليم ويمنع هذا التنظيم أي قوة 

القومي, سببه أجنبية أو خارجية من التدخل في شأن هذا االقليم . فالتداخل بين األمنين اإلقليمي و 

عدم قدرة الدولة على تحقيق أمنها في املجال الداخلي دون التعامل مع غيرها من دول الجوار, 

اإلقليم الجغرافي أو االستعانة بقوة أخرى من  دول هذا االقليم لتأثيرها في مجريات األمور فيها , ال 

خمسة أسباب  –شبيغل من الخارج فحسب , بل ومن جهة الداخل أيضا وقد حدد _ إي كنتوري و 

 ( :57-56, ص ص 1985العتماد مفهوم النظام اإلقليمي كأدة في السياسية الدولية )حتي , 

اهتمام دراسة العالقات الدولية باملستوى اإلقليمي وتحليله من بين املستوى الدولي  -1

 ومستوى الوحدات في النظام الدولي .

 قليمية وال يمكن ردها إلى املستوى الدول.العثور على الظواهر التي هي نتاج العوامل اإل  -2

 .ن اإلقليمي والدولييساعد إجراء دراسات مقارنة من باب دراسة سياسية دولة على املستويي -3

 زيادة املعلومات عن سياسات كل منطقة وخصائصها العامة .    -4

دراسة هذا النظام مع النظام  وجود النظام اإلقليمي يساعد على وجود التفاعل بين  -5

 الدولي.

فإن األمن العربي أصبح ينطبق عليه األمن اإلقليمي, فاملفهوم هنا يشمل أكثر من دولة واحدة في  

منطقة جغرافية معينة تربطها روابط وصالت وعالقات معينة . وفي معناه العام:  ينصرف األمن 

املنطقة العربية بعيدا عن إي نوع من أنواع التهديد العربي إلى تلك الحالة من االستقرار الذي يشمل 

( . وإن األمن القومي  ما تقوم به الدولة أو مجموعة 200, ص.1979سواء في الدخل أو الخارج )ربيع ,

الدول التي يضمها نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقاتها للحفاظ على كيانها ومصالحها 

ة املتغيرات املحلية والدولية". ويرى أن األمن الجماعي ضرورة حتمية في الحاضر واملستقبل مع مراعا

لتحقيق األمن العربي, ملا له من فوائد عديدة , على أن يتم االلتزام بقواعد وأصول العمل الجماعي. ) 

وفي ضوء ذلك القول فإن املدرسة الواقعية ملفهوم األمن بأنه هو: أمن (. 27,ص.1982هويدي ,

، أي ينصرف إلى التكامل اإلقليمي وحمايتها والحفاظ على سيادتها ، وهو  State Securityالدولة 

بذلك يجب أمن الفرد والجماعة ويحتويه. ويزدهر هذا املفهوم لألمن في ظل مناخ وعالقات الصراع 

ين والتوتر والحرب، ولذلك فقد ظهر انقسام دولي في نظام ثنائية القطبية, وفي بداية الحرب الباردة ب

، أكثر من االهتمام  Security Policiesاملعسكرين الشرقي والغربي. وبرز االهتمام بسياسات األمن 

، وانعكس ذلك في الواليات املتحدة األمريكية في إنشاء مجلس  Concept of Securityبمفهوم األمن  
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استراتيجيات الدولة.  ، ليلعب دور املنسق بين  National Security Councilاألمن القومي األمريكي 

ومنذ ذلك الحين انتشر استخدام مفهوم األمن القومي بمستوياته املختلفة حسب طبيعة الظروف 

فاعتبرت املدرسة الواقعية القوة العسكرية هي الدرع الذي يحمي الوطن  املحلية واالقليمية والدولية,

بة الدولة، حيث كانت العالقات والدرع الذي يصد العدوان والذراع القوية التي تتجسد فيها هي

الدولية محكومة بالتوازنات العسكرية، وكان خيار الحرب على الصعيد التكتيكي أو االستراتيجي ما 

. )ساعاتي,
ً
وفي ضوء ما سبق فإن ,القاهرة:املركز السعودي لدراسات االستراتيجية(. 1993يزال قائما

الجيوسياسة /الجيوبوليتك تدرس النزاعات على  التحدي املنهجي مهم أكثر مما هو محفز. فنالحظ أنَّ 

السلطة والتأثير والهيمنة على إقليم معين، وذلك على مستويات متعددة من التحليل. تهتم 

بديناميكيات صراع ما على إقليم محدد، وبالتصورات املتناقضة واستراتيجيات الفاعلين ألجل 

ل هذا اإلقليم . إذن اإلقليم هو في قلب التحليل والهيمنة عليه، والدفاع عن مصالحها داخ السيطرة

في رأيه  ولذلك فإن د. حامد ربيع رفض إطالق مفهوم فضفاض على كلمة األمن القومي، فاالصطالح.

 إلى: تلك الحماية الذاتية املرتبطة بحدود الدولة وأوضاعها االستراتيجية 
ً
يتجه أساسا

 له هووالجيوبوليتيكية، وبالتالي فاألمن القومي وف
ً
من القواعد الحركية التي يجب  تلك املجموعة": قا

الدول املتعاملة معها مراعاتها لتستطيع أن  على الدولة أن تحافظ على احترامها وأن تفرض على

 من الحماية الذاتية
ً
,نظرية األمن القومي العربي(  1984الوقائية االقليمية.)ربيع ,  تضمن لنفسها نوعا

 قبل تأسيس كل من عصبة فإن وفي ضوء ذلك القول, 
ً
مفهوم االقليمية كان في التنظيم الدولي قائما

( فأكد ميثاق األمم  1823األمم, واألمم املتحدة وكان مبدأ مونرو  تطبيقا لهذا املفهوم )كانون اول 

 ( على عدم وجود موانع لقيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية ولكن تحت شرطين :1/ 52املتحدة )م

تعالج املنظمات االقليمية أمورا تتعلق بحفظ األمن والسلم الدوليين وتكون  مالئمة أن  -1

 ملعالجتها .

 أن تكون أنشطتها متالئمة مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها .  -2

دعت الحكومة  1943فكانت رغبة الحكومة البريطانية بإقامة تنظيم عربي لتتعامل معه , وفي اب/ 

: سوريا, لبنان, السعوديه, العراق, اليمن, االردن, الجتماع في القاهرة لتبادل املصرية ممثلي حكومات

اآلراء حول موضوع الوحدة العربية, ومن ثم تم االتفاق على إنشاء جامعة الدول العربية , أي أن 

, الحوار املتمدن 5408القومية العربية ال شك أنها كانت وراء نشأة الجامعة العربية .)النجاب,ع 

,2017) 
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 الفرع االول:  مفهوم النظام االقليمي في الشرق االوسط .

وفي الحقيقية إن األمن القومي العربي تهدده أربعة أطواق من النزعات والصرعات الدولية 

 ( :211,ص1990اإلقليمية)نعمة , 

 االتحاد السوفيتي . –الواليات املتحدة  -1

 الدول الصناعية على الجملة. -2

 سرائيلي .الصراع العربي اال  -3

 الحرب العراقية اإليرانية . -وأخيرا  -4

فهذه التهديدات التي أسهمت بفشل وتصدع األمن القومي العربي,  وبالنتيجة فإن سياسات الدفاع 

 هي دالة االدراك لألمن , تتجه أكثر فأكثر نحو طروحات قطرية وفي أحسن األحوال: إقليمية عربية . 

 :في النسق الدولي لصالح إسرائيلفتراجعت إمكانيات النظام العربي 

" إن املتغيرات العاملية التي أعقبت الحرب الباردة وخاصة في مراحلها األولى,   زادت الضغوط على 

الجانب العربي وخاصة في مجال التسليح، ومن أهم املظاهر التي يمكن ذكرها: اتفاقية التحالف 

وضمانها ألمنها وتفوقها العسكري، وكذلك فيما يتعلق  االستراتيجي بين الواليات املتحدة وٕاسرائيل

بضبط التسلح، وتحديد معاييره، واألطراف املستفيدة منه، سواء في مجال األسلحة التقليدية أو 

النووية التي فشلت املساعي العربية التي قادتها مصر لضم إسرائيل إلى معاهدة حظر األسلحة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل، باإلضافة للوجود  النووية، أو جعل منطقة الشرق األوسط

العسكري األمريكي الغربي في املنطقة العربية، والتمركز املسبق للمعدات واملنشآت الخاصة 

باالستطالع واإلنذار املبكر والقيادة والسيطرة والحرب االلكترونية، عالوة على الحصار االقتصادي، 

ة واألثنية على نحو ما حدث في العراق".) د. حجاج ,مقدادي, وتشجيع األقليات العرقية والطائفي

(  ويوجد عدة حقائق ثابته بالنسبة للصراع العربي االسرائيلي, )عطية , شوؤن 2013, 2السرحان ,ع 

 -( وهي كما يلي:88,ص50عربية , العدد

م , لم تقبل 1948م , ومنذ قيام إسرائيل عام 1947منذ صدور قرار التقسيم عام   -1

 تحاد السوفيتي وال امريكيا وال أية  دولة من دول أوروبا الغربية زوال إسرائيل .اال

 السلم تعني أنها حالة الحرب , والحرب تعني القتال املسلح . -2

 فكرة ضغط  أية دولة على إسرائيل فكرة محدودة الفعالية تماما . -3
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إسرائيل في الشرق االوسط يتوقف على توازن القوى الفعالة  الدور الذي ستمثلة -4

 والحاسمة بين العرب وإسرائيل  .

أصبح للفلسطينيين _ وباعتراف العالم _ إرادة مستقلة إلى حد بعيد, لذلك ال يمكن بعد    -5

اآلن التوصل إلى تسوية أو حل سلمي شامل ودائم دون أخذ هذه اإلرادة في االعتبار, أي 

 حت األمر الواقع .خضوعها ت

هذه األزمة من نوع األزمات االستراتيجية التي يتواكب معها االستخدام الشامل للقوة   -6

العسكرية من ناحية , وتفرز آثار هامة وخطيرة على التوازن االقليمي , بل وعلى النظام 

 1956وأزمة  1948الدولي ككل من ناحية أخرى , ولنتذكر أهم تلك األزمات: أزمة عام 

 . 1973وأزمة  1967وأزمة 

وهذا النوع من التواتر في األزمات , يمكننا أن نطلق على الفترات الواقعة بينهما تعبير ))أشباه األزمات 

((,  فلم تكن حاالت سلم بين الخصميين الرئيسين, إن الصراع العربي االسرائيلي من نمط 

وهو صراع مستمر عبر فترة زمنية طويلة , الصراعات الدولية واالجتماعية السياسية طويلة األمد , 

وهذه الطبيعية املميزة للصراع العربي االسرائيلي تجعل أطرافه ال يقدمون على أية خطوة حاسمة 

نحو السالم وحل الصراع  , ألن الصراع املمتد ليس فقط سياسيا استراتيجيا بل هو كذلك اجتماعي 

يمكن تعريفه: بأنه مجموعة ليمي للشرق األوسط ( . فالنظام االق20, ص1981وآيدولوجي) سيف , 

من التفاعالت والعالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية, وتتم هذه التفاعالت على منطقة 

جغرافية معينة بين دول متجاورة تربطها مصالح مشتركة وعناصر تماثل ثقافية او اجتماعية او 

ة واالستقالل , ووفقا لظروف االقليم وطبيعة نظمه اقتصادية , وتتمتع تفاعالتها بقدر من الذاتي

السياسية , ويتم تفاعل هذه العالقات باإلطار السياس ي بمحدداته وقيوده . )شؤون عربية , 

ليس له داللة  جغرافية أو استراتيجية   -( . فتعبير الشرق األوسط 52- 51ص-,ص1991, 67العدد

سلطات البريطانية لتصنيف منطقة من مناطق املصالح أو تاريخية, فهو تعبير استراتيجي وضعته ال

محاذية للخليج , ولم يبدأ استخدام هذا املصطلح " الشرق االوسط " من قبل الدارسين وصانعي 

السياسية في الغرب إال في مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية . إذن, ليس هناك معايير واضحة 

 jozephقصود بالنظام االقليمي. لقد سبق لجوزيف ناي )ومحددة يتم على أساسها تعريف ما امل

Nye ( هدرات في مؤتمر األمم املتحدة بسان فرنسيسكو
ُ
( في  1945( وان ذكر: " إن ساعات كثيرة أ

إن االهتمام  (,p.8بال سنه Tavares, محاولة لوضع تعريف دقيق لالقليم ولكن دون جدوى. ")

في األساس إلى نظرية النظم ، التي تعد من بين أهم نتائج  بدراسة و تحليل النظام االقليمي يرجع

املدرسة السلوكية، فإنَّ نظرية النظم هي باختصار أداة في التحليل تقوم على محاولة تحديد طبيعة 

عمليات ونماذج التفاعل الذي يحدث بين النظام الدولي ومكوناته الفرعية, وبالتأكيد إن مثل هذه 

ميق فهمنا لنوعية االرتباطات القائمة بين النظم الدولية  التي تسعى إلى التحليالت تساعد في تع



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 51

 

تحليل املقومات والعوامل املختلفة التي تحدد السلوك الفردي والجماعي ، وتحاول الوصول إلى 

 mcCileland)  هذا السلوك من خالل االعتماد على مناهج تحليل النظم لاألنماط العامة و املتكررة 

1956,pp.92-99). ومن خالل تفسير هذه األنماط 

إذ أنه أثناء هذه األخيرة ،شاهدت دراسة النظم االقليمية تطورا ملحوظا منذ نهاية الحرب الباردة 

ركز منظرو العالقات الدولية على دراسة القوى الكبرى و التفاعالت التي تحدث على املستوى األعلى 

ستوى لتحليل التفاعالت الواقعة آنذاك ،وبالتالي تم باعتباره أفضل م-النظام الدولي–من التحليل 

كما  -( مع اإلقليمية Kantory و شبيغل  Cheppigal التعامل  كجزء من دراسة املناطق، )دون  

البعض ، و في أحيان أخرى اهتم البعض كجوزيف ناي بدراسة مقارنتها ببعضها و  -يقول كانتوري 

، وكما ركز (p.8 مصدر سابق,Tavares,)النظم االقليمية من منظور دراسة املنظمات االقليمية 

معظم منظري تلك الفترة على األبعاد القانونية و الشروط التكاملية للتعاون االقليمي، وببروز 

وبدأ  Region theoryلباردة انتعشت الدراسات االقليمية تفاعالت جديدة مع نهاية الحرب ا

املنظرون بتطوير الدراسات السابقة، وظهر ما أسماه باري سوشيتز وغيره حيث اصبحت تسمى 

فاصبحت األقلمة كسالح وحل ضد مخاطر التهميش , 1( Regionalizationبـ)األقلمة( )

(.Gunnarsson , bdf ,p.185) (ويقول بروس بروساتBruce Russett, Chicago: randmcnally,1967 )

ومن خالل دراسته لألقاليم الدولية: إن تعريفات النظام االقليمي تختلف اختالفا واسعا وكليا بناء 

 يعرف بعض االقاليم 
ً
على الطرق والصفات التي يستخدمها املتخصصون في نظرية االقاليم, فمثال

ب الصحراء (, أو من حيث االنسجام النسبي في الوالء من حيث انعزاله أو انفصاله ) إفريقيا جنو 

والوطنية ) العالم العربي (, أو من حيث مشكلة تخص منطقة ) كجنوب شرق اسيا (, أو من حيث 

لذا فحاول  ,(23,ص 1997الوسيلة لتفعيل السيطرة ) كالشرق األوسط ( وهو موضوعنا )جرجس ,

 فحدد خمسة معايير لتعريف النظام االقليمي :روسات أن يجعل دراسة االقاليم أكثر سهولة, 

 التجانس الثقافي واالجتماعي . -1

 التقارب الجغرافي . -2

 املواقف السياسية او السلوك الخارجي . -3

                                                           
1

 لالقلمة عدة تعريفات : 

- Gamble and payane   . تؤخذ اصال كبناء اجتماعي : 

- Haggard and fishlow   . هي تركيز اقليمي على التدفقات االقتصادية : 

- Raimo avyrynen   عملية ديناميكية مرتبطة بتشكيل منطقة : 

- :p. Katzentstein   . هي عملية تفاعل اقليمي 

 

التي تعني مجموعة االفكار (  Regionalization)  وال يمكن فهم معنى االقلمة بعيدا عن مفهوم اإلقليمية
ية التي تبحث في عملية االقلمة والمبادىء التي تبرز ايقاع الوحدات في السياق االقليمي . فاالقليمية : هي النظر 

 .. فاالقليم واالقلمة واالقليمية هي اجزاء من الظاهرة نفسها لكن لكل منها مجال خاص 
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 املؤسسات السياسية . -4

 االعتماد املتبادل االقتصادي .                                  -5

 لرأي تومبسون: إن تحديد العضوية في االقليم هو مسألة إمبريقية وليس مسألة نظرية, اذا  
ً
ووفقا

كنا نعني بالنظام الفرعي االقليمي نمطا منتظما نسبيا ومكثفا من التفاعالت يكون معترف به داخليا 

 متميزا يجري إنشاؤه من طرفين متجاورين أو أكثر. )جرجس,
ً
( 24,ص1997 وخارجيا بصفته مضمارا

كما عرض بريتشر أربعة مستويات تحليلية للنظام االقليمي فيما اسماه: "املعالم الهيكلية للنظام", 

 (.18,ص2000وتشمل:)ادريس ,

 .تحليل مستوى القوة ) قوية _ ضعيفة ( -1

 توزيع القوة )منتشرة _ متركزة (. -2

 ارها(.أنماط التكامل السياس ي واالقتصادي والتنظيمي )درجتها ومدى انتش -3

 .تحليل طبيعة االرتباط بين النظام االقليمي والنظام الدولي -4

 )-أما اندرو راسل فاقترح بتقسيم وتجزئة مفهوم االقليمية إلى خمسة عناصر متميزة :

 ,ص ( .2008ربيعي,

االقليمية : نمو االندماج االجتماعي وعمليات غير موجهة من التفاعل االقتصادي  -1

 واالجتماعي .

إقليمية : إدراك مشترك باالنتماء إلى جماعة معينة أحدث بواسطة تقاليد وعي وهوية  -2

 تاريخية, ثقافية واجتماعية .

تعاون اقليمي بين الدول : التفاوض وابرام اتفاقيات بين الدول لتسيير املشكالت املشتركة  -3

 وتدعم قوة الحكومة .

 قيام الدول بتطوير ترقية  تكامل اقتصادي اقليمي . -4

ماعي ) ظهور وحدة اقليمية متماسكة وموحدة على أساس العمليات االربع تماسك اجت -5

 السابقة ( .

وهذه التقسيمات السابقة الذكر, تساعدنا على دراسة التغيرات اإلقليمية . فمستوى التحليل الذي 

اعتمد في تحليالت الشؤون الدولية ) وحدة التحليل ( , فوحدة التحليل تكون متغيرات تابعة , 

عد التركيز على املتغيرات املستقلة من مستوى تحليلي معين في تفسير وتوضيح سلوك هذه ويسا

(, فان الباحث يختار في (David singer(, فحسب اعتقاد دفيد سنجر 90,ص2004الوحدات)زقاغ, 
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ً
بحثه مجوعة ظواهر تمتد من ادق كائن للكون نفسه , وعلى الباحث إن يختار بإن يكون متنبئا

 و 
ً
مستعد لتقييم املنفعة النسبية _ املفاهيمية واملنهجية _ ولتقييم العواقب املختلفة ملستوى جاهزا

ففي حقل العالقات الدولية  (David singer,1969,p20)التحليالت املختار وطرح انتقادات إن وجدت.

يوجد هناك مستويات لتحليالت كثيرة, ولكن دفيد سنجر حدد ثالث مستويات لتحليل النظام 

 إلقليمي : وهي كاآلتيا

املستوى النظمي : وهو األشمل واألوسع واألكثر أهمية من بين املستويات املتاحة, إذ يشمل  -1

جميع التفاعالت التي تحدث داخل النظام وفي بيئته, ويسمح لنا بفحص أنماط التفاعل 

 (. (David singer,1969,p22-23التي ينتجها النظام والتعميم حول بعض الظواهر 

حدث داخل النظام اإلقليمي أنماط تفاعلية مختلفة ،قد تكون ناتجة عن أثر التغير في قوة الدولة ي

على االستقرار السياس ي داخل النظام،و هنا افترض أورجانسكي من خالل نظريته: ) نظرية تحول 

ية، دولة القوة ( أربعة أنماط، يتوقف استقرار النظام من عدمه على تفاعلها، وهي دولة قوية و راض

 (78,ص1992قوية وغير راضية، دولة ضعيفة وراضية ، دولة ضعيفة و غير راضية . ) مقلد,

 إنه يسمح بالتمييز الجلي بين الفواعل في النظام  -2
ً
املستوى الوطني : ميزته األكثر وضوحا

 الدولي . فألنه ال يتطلب افتراض تشابه كبير بين الفواعل الوطنية , فإنه يشجع املراقب على

دراستها بتفصيل واسع, فعندما نقوم بدراسة الفواعل ببعض العمق , عندها فقط نكون 

(, وعلى الرغم singer,1969,p24قادرين على وضع تعميمات صحيحة ذات طبيعة مقارنة )

من أن املستوى النظمي ال يمنع بالضرورة املقارنة واملقابلة بين النظم الفرعية فانه ينتهي 

 على أساس أبعاد وخصائص وسمات سطحية نسبيا عادة بمقارنة كلية

املستوى الفردي : يكون التركيز في دراسة هذا املستوى على دراسة الطبيعة اإلنسانية  -3

واألنظمة العقائدية للقادة السياسيين, والعمليات السيكولوجية التي ترافق مسار صناعة 

 (95,ص2004القرار. )زقاغ,

 ويأتي مستوى النظام اإلقليمي كفرع من املستوى النظمي أو كمستوى بين النظمي والوطني .

 الفرع الثاني : التعاون االقليمي بمنطقة الشرق االوسط.

 عن األنظمة االقليمية التي تنشأ على أساس 
ً
إن النظام االقليمي العربي كان منذ البداية  مختلفا

ي العربي على أساس قومي, ونعني بذلك: أن الدول العربية كان جغرافي, فقد نشأ النظام االقليم

يربطها في السابق انتماء حضاري وثقافي وتاريخي وقومي واحد باالضافة إلى عناصر نشوء األقاليم, أي 

أن القومية العربية _ كتيار فكري وسياس ي _ تعبر عنه جامعة الدول العربية في املقام األول, ولكن 

ي هذا البحث بفشل النظام االقليمي العربي من خالل عدم قدرة جامعة الدول تثبت الدراسة ف
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العربية على حل املنازعات وتسويتها بالطرق السلمية, وعدم اكتساب احكأم وقرارات جامعة الدول 

العربية صفة اإللزام . وهكذا منذ األزمة الخليجية حتى أحداث الربيع العربي, تم التأكيد على غياب 

ى من االتفاق بين الدول العربية حول ماهية األمن العربي واستراتيجية تحقيقه وغياب األمن حد أدن

 (78-77, العددان 1991ة الوحدة , والسلم الدوليين . ) مجل

 ومن املشكالت واألساليب التي ساهمت في فشل النظام االقليمي القومي العربي :

 :  مشكلة الديمقراطية واملشاركة السياسية -1

تحقيق جدلية الديمقراطية وتوسيع املشاركة في عملية صنع القرار, وظهور العنف والعنف  عدم

املضاد, وهذه  من االمور التي ألحقت الضرر والفشل باألمن القومي العربي . ) مجموعة باحثين, 

 ,عمان(1989منتدى الفكر العربي , 

 مشكلة التنمية االقتصادية وعدم العدالة التوزيعية: -2

ت جهود التنمية في البالد العربية, ويجب من خالل بحثها ألسباب تعثرها أن تعمل على تعثر   

معالجتها, وإعادة النظر في اآلليات التي اتبعتها النظم العربية في توزيع الدخول والثروات وبيان 

ية أسباب عدم فعاليتها في سياسية التوزيع, ففي عديد من الحاالت جاءت هذه األساليب بآثار عكس

 , مركز دراسات الوحدة العربية (1989.)سعد الدين واخرون, بيروت ,

 مشكلة االقليات وعدم التكامل املجتمعي:  -3

وهذه املشكلة تعتبر قنبلة موقوتة تهدد باالنفجار, ومن اسباب فشل االمن العربي استراتيجيات  

والشكلي لكان هذا الحل الدمج القسري لهذه االقليات, ولو تم إعطاؤها نوعا من الحكم الذاتي 

للمشكلة, ومن هذا املنطلق فإن االعتراف بالحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية لألقليات 

وتقننينها, وتمكينها من ممارسة هذه الحقوق هو املدخل الصحيح ملواجهة تلك املشكلة .)مسعد , 

 (1988القاهرة , مركز البحوث والدراسات السياسية ,

 :هشاشة مؤسسات الدولة وضعف فاعليتها في الوطن العربي  -4

 لقد تم بناء مؤسسات الدولة الحديثة استنادا إلى أسس القانون والعقالنية والفعالية.

 :عدم العمل على صياغية العالقة بين الدولة واملجتمع العربي على األسس الجديدة -5

فمن املؤكد أنه قد ال تستطيع الدول العربية مواجهة املشكالت السابقة في اطار حدودها الجغرافية  

, مركز  1988. وألجل مواجهة هذه املشكالت ال بد أن تتم في إطار قومي اكبر. )ابراهيم, بيروت,

 دراسات الوحدة العربية (
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 .التناقض بين القطرية والقومية  -6

 ل والترتيبات والتنبؤات األمنية في اقليم الشرق األوسط .الفرع الثالث : إسرائي

( 21,ص2008فنعني بمستوى التنبؤ : فيعني أن األمر ربما يتعلق بوظيفة ما يراد التنبؤ بها .  )ربيعي,

 فترى الدراسة في هذا املبحث التنبؤ لوظيفة إسرائيل كقائد إقليمي لشرق األوسط .

 Tavres,op.citوهو ما يميز االقاليم عن الالاقاليم ) REGIONHOODفان األقاليم في طور النشأة 

,p15 ) 

 األقاليم كنظام لألفعال الدولية في الساحة الوطنية والدولية . -1

 األقاليم كنظام عقالني من صفات الدولة في طور النشأة . -2

 األقليم كإنجاز متبادل . -3

 األقليم كمولد ومتصل بمعنى وهوية . -4

ركة في الترتيبات األمنية األقليمية في الشرق أو التنسيق األمني أو بتطبيع اهتمام إسرائيل باملشا

 عالقاتها مع البلدان العربية أو غير العربية في املنطقة ويمكن في هذا الخصوص اإلشارة إلى :

بحثت إسرائيل عن إنشاء تحالف إقليمي شرق أوسطي مواٍل للغرب يكون على مبدأ )  -1

يات املتحدة عسكريا في مواجهة أنشطة التخريب في الشرق األوسط أيزنهاور (: مشاركة الوال 

. 

التعاون بين إسرائيل وتركيا وإيران الشاه في مجال األمن واالستخبارات بموجب اتفاقية )  -2

الرمح (  بين رؤساء الدول الثالث, وهو ما كان يتم بتشجيع الواليات املتحدة , كما اتضح 

األمريكية التي استولى عليها اإليرانيون إثناء احتجاز الرهائن من وثائق للمخابرات املركزية 

 (.                  143,ص1990, 62األمريكيين في السفارة األمريكية بطهران )مجلة شؤون عربية , العدد

وتطور التعاون األمني بين إسرائيل وتركيا منذ مطلع الثمانينات في مجال )مكافحة اإلرهاب( , حيث 

ائيل بتزويد تركيا بوثائق تدل على وجود عالقات بين جماعات تركية وأرمنية ومنظمات قامت إسر 

فلسطينية , وسلمتهم عدد من هؤالء االتراك كانت قد أسرتهم مع فلسطينيين عند غزو لبنان عام 

 (.80, مركز دراسات الوحدة العربية , ص 1987)سعيد , 1982

 لتعزيز عملية السالم وأيضا توقيع إسرائيل معاهدتا السالم مع  -3
ً
مصر واألردن كانت إطارا

 واألمن .
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 ومن أهم التصورات حول وجود النظام االمني في منطقة الشرق األوسط . 

نظرا إلى كافة االعتبارات السابقة تزايد الجدل السياس ي والفكري حول موضوع األمن  والسلم      

من مواقع املنطقة التي يمكن بلورتها في عدد من الدوليين في أعقاب األحداث اإلرهابية في العديد 

)  الجدليات التي تعتبر حاكمة ملستقبل النظام األمني في الوطن العربي وفي منطقة الشرق األوسط :

 ( 1987, 52مجلة شؤون عربية, العدد

 جدلية االقليمي والدولي . -1

 جدلية العربي والشرق أوسطي . -2

 جدلية الخليجي والعربي . -3

 ن العربي واألمن االسرائيلي .جدلية األم -4

 جدلية العسكري واالقتصادي والسياس ي . -5

 جدلية التغيير واالستمرار في الحدود السياسية .                                                                                -6

وإطارها الجغرافي , فإن ومن خالل إطار التنبؤ املشروط , مهما كان نوع البدائل وشكلها وهدفها 

البديل الذي يحقق املصالح القومية العليا ويصونها , هو الذي يجب أن تتوجه إليه الجهود, إلنه من 

خالله تتمثل عملية إنعاش النظام االقليمي العربي , فهذا البديل يتطلب شرطا أساسيا وهو بناء 

طار آليات فعالة بدون تجدد نزاعاتها العالقات بين الدول العربية وإسرائيل على أسس قوية في إ

وانقساماتها مستقبال, وخير دليل على هذا الكالم, النظر إلى العالقات االقتصادية العربية االسرائيلية 

 -في ظل السالم واالزدهار التجاري بينهم , وهذه العالقات ليست على حساب العالقات العربية 

العربية من أجل عالقات متوازنة قائمة على املنافع العربية, وهذا البديل الذي سيمكن الدول 

 املتبادلة مع كل من تركيا وإيران .
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 من اإلقليمياالستراتيجية االسرائيلية تجاه األ املبحث الثاني :  

الرؤية االسرائيلية لألحداث والتطورات في حلبة الصراع الفلسطيني االسرائيلي والسيناريوهات التي 

وضعها املركز لحل الصراع . وتعكس تلك البدائل الخط اآليديولوجي اليميني للمركز، إذ تقوم 

نية باألساس على ضم إسرائيل بشكل شبه كامل لألراض ي الفلسطينية, وتصدير املشكلة الفلسطي

للدول العربية عبر إقامة دولة في شبه جزيرة سيناء واألردن من خالل ما يسمى بنظرية تبادل 

األراض ي, مما يتنافى مع الفكر اليساري الذي يؤمن بضرورة التسوية السلمية القائمة على الحلول 

 (225,ص 1997)ابو عيد واخرون , . 338و 242االقليمية الوسط وفًقا للقرارين األماميين 

 :بادرات تسوية الصراعم -1

لتسوية الصراع  2000يناقش هذا الجزء املبادرات التي اقترحها املركز منذ بداية عمله عام 

الفلسطيني االسرائيلي ) خريطة الطريق ( وخطة االنفصال أحادي الجانب، والحلول اإلقليمية، 

د طرح رئيس الوزراء خريطة الطريق ووجهة النظر الشارونية  فق. ومفاوضات الوضع النهائي

خطة خارطة الطريق، وأعلن الرئيس األمريكي جورج  2001اإلسرائيلي آنذاك آرئيل شارون في مؤتمر 

عن خريطة الطريق كحل للصراع الفلسطيني االسرائيلي. وتم تناولها دوليا  2002بوش االبن في يونيو 

تحديد مراحل تاريخية إلنجاز تقدم  باعتبارها الخطة األمريكية للتسوية ) خريطة الطريق ( وتناولت

نحو التسوية السياسية الفلسطينية . ولكن هذه املبادرة أجلت الحديث عن قضايا الوضع النهائي، 

 :ووضعت شروطا للتقدم نحو التسوية ومن ثم لم يتم تناول التسوية النهائية بين الطرفين. 

عمال اإلرهابية(,       )املقصود بها األول: شرط قيمي )اعتراف الفلسطينيين بامتناعهم عن األ 

املقاومة(  والتزامهم بها، بل ويحاربونها بأنفسهم، وينفذون اصالحات في السلطة الفلسطينية 

 ويغيرون قيادتهم.

الثاني: شرط تنفيذي, إذا نفذ الفلسطينيون الجزء األول, فسيستطيعون تأسيس دولة مؤقتة 

 .1967وفقا لحدود  2005على استقاللها عام  تحصل

 .الثالث: يشير إلى التزام الدول العربية بوضع نهاية لإلرهاب الفلسطيني للتقدم نحو التسوية

 فيتضمن هذا املبحث دراسة املطلبين التاليين :

 املطلب األول : الرىية االمنية اإلسرائيلية. -

 دول الجوار. املطلب الثاني: مبدأ تطبيع العالقات مع -
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 املطلب االول : الرىية االمنية اإلسرائيلية :

 الفرع االول :_  العقيدة االمنية االسرائيلية .

تعود نشأة العقيدة األمنية الى أوائل الخمسينيات من القرن املاض ي , وكان قد من وضع أساسها 

وكان وقت انذاك اما  رئيس الحكومة االسرائيلية ووزير الدفاع فيها آنذاك دفيد بن غوريون 

  (4-3, ص ص 2015املرتكزات األساسية فقد كانت كما يلي :) حيدر, 

 تعزيز قوة الردع . -

في حال فشلها ونشوب الحرب , نقل املعركة في أقرب وقت ممكن الى أرض العدو من أجل إنهاؤها  -

 بسرعة .

 تدمير قوات العدو املسلحة ومعداتها. -

 فيها من أجل تحقيق مكاسب سياسية .احتالل مناطق والبقاء  -

 هجوم استباقي أو حرب وقائية في حال التأكد من وجود خطر جسيم أو محتمل من الخصم . -

 سالح نووي كسالح أخير . -

, كانت املعطيات الجيوسياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت واعتبرت 1948وبعد حرب عام 

العسكري بولف جيليبر: بان العوامل التي أسست العقيدة كموارد متاحة للدولة كما يقول املؤرخ 

 (43-42األمنية االسرائيلية هي التالية :)جيليبر, ص

 حدود من الصعب جدا بل من شبه املستحيل الدفاع عنها . -1

 وجود معظم السكان واملرافق الحيوية في مرمى مدفعية العدو . -2

 محدودية املوارد املالية والبشرية . -2

 بعد مرور الوقت تغيرت املعطيات الجيوسياسية تغيرا جذريا إذا, ما يلي  :ولكن 

إسرائيل العمق االستراتيجي الذي كانت تفتقر اليه في  1967منحت احتالالت حرب حزيران /  -

مرحلة نشأتها, وأيضا وبتوقيعها معاهدتا سالم مع مصر واألردن أزالت الخطر بينهما , وعملت على 

 (6,ص2015ابية لعملية السالم.) حيدر,تحقيق خطوة إيج

وكذلك  تعاظمت املوارد البشرية واملالية بفعل الهجرة أو الزيادة السكانية الطبيعية من جهة , -

املعونات املالية والدولية الضخمة من الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا , فحققت مرحلة النمو 

 في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي, وخاصة في مجال الصناعات الحديثة 
ً
االقتصادي . وأيضا
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كتسابها للمعرفة ومنظومة األسلحة والخبرة املكتسبة من الحروب التي خاضتها منذ وجودها وايضا ا

النظرية املستمدة من الدورات الكثيرة التي كانت تلحق ضباطها فيها في الخارج . باإلضافة الشتراكها 

في التعاون العسكري واملناورات املشتركة مع دول عظمى . ومن خالل ذلك تبين لنا وجود مرحلتين 

رت املرحلة االولى بمبادرة من وزير من خاللهما جرى التطور على العقيدة األمنية االسرائيلية . وج

ورشة عمل ضمن مسؤولين أمنيين وخبراء  1998الدفاع السابق إسحاق مردخاي , الذي شكل عام 

في الشؤون األمنية وجمعت استنتاجاتها في خمسة مجلدات, ولم تعرض على الوزارة األمنية ولم 

اجات املتكونة في الخمس مجلدات . تعرض أيضا على الوزارة األمنية املصغرة وأهملت كل االستنت

لجنة  2006واملحاولة للمرحلة الثانية جرت بمبادرة من الوزير السابق دان ميريدور فقد شكل  عام 

 
ً
وتم توكيله ألجل العمل على تعديل وتطوير العقيدة األمنية االسرائيلية التي اكتسبت خطاء فادحا

لها قائد الجيش االسرائيلي واألجهزة األمنية وباحثون بحربها  لحزب هللا , وشارك في العمل على تعدي

اكاديميون ومسؤولون كبار من وزارة الخارجية , وتم العمل على األخذ بتوصياتهم, وقدمت إلى وزير 

على اللجنة الوزارية األمنية _ 2008الدفاع شاؤول موفاز الذي تبناها بكاملها وعرضها عام 

تم ادخال مكون )عنصر(  2012أمنية لدولة إسرائيل . وبعد عام السياسية, ولكنها لم تقر كعقيدة 

الى مكونات العقيدة األمنية االسرائيلية  وأيضا تم إدخال مجموعة من اإلجراءات التنظيمية 

واإلدارية الخاصة بالجبهة الداخلية ) لدولة اسرائيل (,  ويتم إعداد هذه  االجراءات من أجل 

من مواطني إسرائيل من أجل أصالح وإنشاء املالجئ في كل بيت  مواجهة خطر الصواريخ , فيتم 

          الحماية في حال وجود أي خطر .) حيدر, املرجع السابق, ص   (

 فتوزعت التوجهات اإلسرائيلية اتجاه املنطقة العربية على ثالثة أشكال للنهج االستراتيجي:

ول في مواجهة حاسمة مع دول املنطقة , بانتظار التقرب غير املباشر : يقوم هذا الشكل على عدم الدخ -1

ظروف أكثر مالئمة, أي تفادي الحرب أو املعركة, لتوفر الهدف السياس ي املراد بدون الوسائل الحربية 

 كونها مكلفة لطاقة الدولة .

املبادرة املكشوفة عبر القيام بخطوات ذات طابع عسكري اتجاه املنطقة العربية , والتصعيد على  -2

 ن أكثر لدول املنطقة من امتالك وسائل عسكرية متطورة .حرما

التطلع إلى استبدال اندماج املنطقة العربية في النظام العربي إقليما وقوميا بجعلها ضمن فكرة شرق  -3

أوسطية , أي من خالل نظام يربط املنطقة العربية بإسرائيل ويقيم عالقات متفاعلة بميادين شتى .  

 (9, ص2000, 38عبد الكريم, العدد

 الفرع الثاني: أثر التغيرات الجيوسياسية في العقيدة اإلسرائيلية .

التغيرات الجيوسياسية اإلقليمية والدولية والثورات الشعبية العربية في منطقة إقليم الشرق 

األوسط, واملستجدات في املجتمع االسرائيلي تستدعي إعادة دراسة العقيدة األمنية اإلسرائيلية 
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بظروف الواقع الديناميكي للقرن الحادي والعشرين, فيجب على العقيدة األمنية اإلسرائيلية وربطها 

إن تأخذ التغيرات الجيوسياسية واالضطربات اإلقليمية بعين االعتبار ملنطقة الشرق األوسط . 

ذروتها بعد ثورات الربيع العربي بعدم االستقرار وبأزمات ال تزال في  2011فاتسمت املنطقة منذ عام 

, فالتغيرات التي شهدناها في املاض ي والتي سنشهدها في الحاضر تتطلب إعادة دراسة العقيدة األمنية 

اإلسرائيلية بناء على الواقع الجيوسياس ي املحتمل ملنطقة الشرق األوسط )حيدر ,مرجع سابق, 

 ط :( ويمكن االشارة لالتجاهات الرئيسية التي تصف حاليا منطقة الشرق االوس133ص

بعدما أمست ثورات الربيع العربي مبدأ ينتزع مفهوم الدولة القطرية العربية الذي كان  (1

أساس النظام االقليمي العربي , وستشهد عدة دول في املنطقة تفكك وتحول إلى دول 

 فاشلة.

في بعض الدول تكون  تركيبة السكان تكون غير متجانسة , فيحدث تفكك من داخل الدولة  (2

 ستقلة ذاتيا على أساس جغرافي أو طائفي أو ثقافي .وظهور جيوب م

جراء ضعف كل من الدول العربية وقواتها األمنية فأن ذلك يفتح الطريق لصعود العبيين  (3

 الدولتيين في املنطقة . ومعظمهم ذو توجه إسالمي متطرف معاد لدولة إسرائيل .

 وخاصة ل (4
ً
 لجيوش العربية تشكل التنظيمات االرهابية اإلسالمية تحديا اساسيا

 إسرائيل محاطة بالعبيين الدولتيين . (5

 التحالفات الدولية والتعاون اإلقليمي : - أ

من النظريات  قبل التطرق إلى مهددات الوضع اإلقليمي, نتطرق ملفهوم سياسات التوسع اإلقليمي 

 يتيكي .القومي، وقد تبلور عن هذا املفهوم الجيوبول التي حاولت الربط بين تلك الطبيعة واألمن

 سياسات التوسع اإلقليمي :

من خالل الدافع الى الصراع القومي هناك بعض األفكار األساسية التي منها:  فكرة املجال الحيوي, 

الذي ادعى: بأنه توصل  وقد تصدرت هذه الفكرة تحليالت عالم الجيوبوليتكس األملاني راتزل 

ملجموعة من  القوانين التي بموجبها تنمو الدول وتتوسع رقعتها اإلقليمية ومن أبرزها: ) مقلد, مرجع 

 (246سابق, ص 

 أن نمو الدول يبدأ بدمج وامتصاص الوحدات األقليمة الصغيرة .  -1

ون العضو الخارجي للدولة, وتبعا لذلك فهي دليل للنمو والقوة  -2
ُ
والتغيرات  الحدود تك

 العضوية .
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تسرع الدولة لضم أي أجزاء قيمة مثل: السواحل واألنهار واألقاليم الغنية بمصادر الثروة   -3

 الطبيعية .

يجب تطبيق مبدأ: قيام الدول العمالقة الضخمة يكون على زوال الوحدات الصغيرة عن   -4

 طريق نقل عدم االستقرار السياس ي لها .

 الفكر االستراتيجي االسرائيلي في تبنيه النظريات الجيوبولتيكية ينهض اعتبارين:-ب

االول تاريخي : تغلب عليه صفة دينية وتجسده الفكرة التي تذهب الى ان فلسطين ارض  -1

 (21,ص1989امليعاد, ووعد الرب لشعوب إسرائيل.)درور, 

من وظائف إلنجاز مبدأ التوسع اما االعتبار الثاني, فهو الفكر العسكري وما يناط به  -2

اإلقليمي . وهو الفكر الذي يرتبط بمعنى الحدود اآلمنة, والذي يعتبر مرادفا ملبدأ توسيع 

الحدود متى ما اقتضت الضرورات األمنية , وفي ضوء مما سبق, فمفهوم الحدود اآلمنة جاء 

عروف فان موضوع معبرا عن الفكر االسرائيلي ولذلك فينطوي على مرونة كبيرة , ومن امل

األمن موضوع نسبيا وديناميكي, وعلى هذا فان موضوع الحدود اآلمنة سيكون هو اآلخر 

 وستكون هناك حاجة دائمة لدفع الحدود صوب الخطر لزيادة العمق 
ً
 ودينامكيا

ً
نسبيا

إن تهديدات الوضع ( ف247, ص 1977االستراتيجي والحصول على أمن أكثر فعالية .)رياض,

املضطرب وتحدياته وأزمة العالقة بتركيا وأحداث الربيع العربي وكلها أمور تحتم االقليمي 

على إسرائيل بخلق فرصة لتحالف والتعاون مع دول الشرق األوسط وشرق إفريقيا . ويجب 

 في ميزان القوة 
ً
 وأخالال

ً
 وجوديا

ً
إن نتذكر بإن تحول إيران إلى دولة نووية يعتبر تهديدا

يران تطمع بفرض هيمنتها على جميع دول املنطقة وعلى دول العالم االستراتيجي لكون إ

اإلسالمي خاصة, ولذلك يجب إن تفكر جميع دول املنطقة بإن إيران قبل إن تفكر بأن 

ترسل صاروخا نوويا ضد إسرائيل, فسوف تكون األولية بان ترسله ضد أي دولة تخالف 

مج دولة إيران النووي العسكري, فسيمنح  فكرها. ويجوز االفتراض لنا بأنه كلما تطور برنا

الحرية والدعم املعنوي واملادي للجماعات والتنظيمات اإلرهابية . باإلضافة الى شعور 

التنظيمات اإلرهابية من دولة تنفذ مشروع هيمنتها , ويواجه الجيش االسرائيلي من الدور 

 حماس و حزب هللا .اإليراني تهديدات ضدهم من خالل الدعم اإليراني لقطاع غزة, 

 الفرع الثالث : ركائز العقيدة إالسرائيلية االمنية .

 (92فتركز عقيدة إسرائيل األمنية على ما يلي : ) السلطان,مرجع سابق ,ص - أ

الردع : يتم أوال وقبل كل ش ي , بناء قدرات عسكرية تردع أعداء إسرائيل عن املبادرة لشن  (1

 حرب ضدها .
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ال فشل الردع في تحقيق غايته , يكون املطلوب قدرة استخبارية اإلنذار االستراتيجي : في ح (2

 مبكرا عن نية العدو إذا كان لديه نية اإلقدام على الحرب .
ً
 تعطي إنذارا

الحسم : في حال فشل الردع ومبادرة الجيوش العربية الى الهجوم, فيجب نقل الحرب إلى  (3

ن , وتنبع إدارة نقل الحرب إلى أرض الخصم باكرا , والسعي لحسم املعركة بأسرع ما يمك

أرض الخصم من غياب العمق االستراتيجي , ولكن عملية نقل الحرب تعتبر عملية مكلفة 

ماديا ومؤثرة على اقتصاد الدولة لفترة زمنية طويلة حتى تتفادى اآلثار املنعكسة على 

وأضحت استراتيجيتها . تراجع فكرة الحرب الشاملة وضعف ائتالف الجيوش العربية , 

املواجهة مع التنظيمات اإلرهابية بارزة أكثر , وكان هذا العنصر ألتهديدي الرئيس لدولة 

إسرائيل, وبناء على ذلك يجب البحث عن سبل لتعديل عقيدة األمن القومي االسرائيلي, 

 ومالئمة ركائز األمن التقليدية سابقة الذكر وتطويرها مع معطيات الواقع الراهن .

بر هذا املفهوم نتاج عملية تطوير ركائز األمن التقليدية اإلسرائيلية ومهمة هذه الدفاع : يعت (4

الركيزة: أنها تقوم بالرد على التهديدات التي تتعرض  لها الجبهة الداخلية من دول بعيدة 

جغرافيا والتي هي دول الطوق الثالث ) العراق سابقا _ وإيران حاضرا( ومن دول الجوار 

ية والتنظيمات اإلرهابية والشعبية والفلسطينية أي التي تصطبغ بصورة املعادية مثل سور 

 تنظيمات جهادية .

التأقلم : مرونة وتيرة التغيرات الجيوسياسية باستمرار , واملتكررة في الزمان ,على   (5

الصعيدين _ االقليمي والداخلي _  لكل دولة, والتي ستشمل دول املواجهة,  ومن خالل هذه 

مدى الحاجة لضم هذا العنصر لركائز عقيدة األمن القومي االسرائيلي , االربع الفكرة تبرز 

سابقة الذكر , وهذا املكون يتالئم مع ظروف الواقع املتغيير واملرن, واملقصود ليس بالجانب 

التكتيكي للفكرة بل لجانب املفاهيمي االستراتيجي , ومن خالل تحديد الفرص الجديدة التي 

 منها سوف تننخلق عملية التأقلم بين دول االقليميمكن االستفادة 

يربط االستراتيجيون االسرائيليين شن الحرب بحدوث عدة تطورات وهي : )سيطرت هاجس الحرب 

 القادمة(

 قيام نظام إسالمي متطرف في دولة مجاورة . -1

 قيام إحدى الدول العربية بانتهاك اتفاقيات السالم املوقعة مع إسرائيل. -2

واضح في التوازن العسكري في املنطقة يهدد األمن االسرائيلي,   حدوث اختالل -3

 كالتفجيرات اإلرهابية أو دعم إيران لحماس وحزب هللا  .
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 املطلب الثاني : مبدأ تطبيع عالقاتها مع دول الجوار .

 تعريف مصطلح التطبيع السياس ي :

مترجمة عن الكلمة  تأتي كلمة التطبيع املستعملة حاليا ضمن بعد سياس ي_اجتماعي

والتي إن توخينا دقة أكبر تعني )االعتياد(. وهي باختصار تعني عملية   Normalizationاإلنجليزية

تحويل السلوك الطارئ _ سواء كان ذهنيا أو نفسيا أو سياسيا أو اجتماعيا_ إلى عادة )أو طبيعة( 

 ال يتجزأ من الحياة االعتيادية العامة 
ً
والخاصة لإلنسان . ) ويكيبيديا , بحيث يظهر وكأنه جزءا

 املوسوعة الحرة , تطبيع العالقات (

تطبيع العالقات مع إسرائيل ال يقف على مجرد إقامة عالقات اعتيادية والقصد بالتطبيع : هو 

معها كما هي العالقات االعتيادية بـين دول العالم غير املتنازعة، وإنما يدخل في إطار الذات العربية 

ة, وله انعكاسـات ذاتيـة وجماعيـة ذات صبغة حضارية وتاريخية . فالتطبيع إنه ليس بمعنى واإلسالمي

 كإقامة عالقة بـين مصـر ونيبال أو بين دول الجزيرة العربية 
ً
إقامة عالقات لم تكن موجودة أصال

ية . وهو ال والبيرو، وإنما بمعنى مراجعة تاريخ طويل وإعادة النظر في أبعـاد تاريخيـة وحضارية ودين

ينطوي على مجرد مصالح متبادلة أو مشتركة تعود بمنافع مادية على طرفين، وإنمـا يشمل الوعي 

بالذات والقراءة العربية للتاريخ والهوية واألصول. التطبيع بالنسبة إلسرائيل ال يعني مجرد إقامة 

جعة ملفاهيم الصراع عالقات تجارية أو مفوضيات أو سفارات، وإنما من املفـروض أن يشمل مرا

ولفهم التاريخ واألسس الدينية، الخ.., أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظـرة العربية 

واإلسالمية تجاه إسرائيل واليهود, بحيث ينشأ عربي مسلم جديد بمفاهيم جديدة تنسف كل ما 

, مجلة  22اني , العدد سبق من صورته املشوهة املرتبطة باألعمال اإلرهابية والفكر املتطرف.) كوثر 

( وعليه فإن رؤية الدراسة في هذا البحث ترى: إن مفهوم 1995, 12-9الدراسات الفلسطينية , ص 

 
ً
 بطريقة مؤثرة تخلق قيما

ً
 ومبرمجا

ً
 جديدا

ً
 حياتيا

ً
التطبيع يجب أن يكون ذا صبغة حضارية ومنهاجا

ق األمن الجماعي لجميع ستقبل ويحقتربوية وأخالقية جديـدة متناسبة مع املرحلة وتشكل أساس امل

 االطراف .

 مفهوم التطبيع السياس ي

يتحدث العديد من الخبراء واملختصون واملهتمون عن التطبيع مع إسرائيل مركزين علـى السـمات 

االقتصـادية والثقافية واالجتماعية، مستثنين في كثير من األحيان التطبيع السياس ي. على أن التطبيع 

ألكثر أهميـة, وهو البوابة الرئيسة التي تدخل من خاللها كل أنواع التطبيع. إنه يشكل السياس ي هو ا

التأشيرة الرسمية أو اإلذن املسبق إلقامـة مختلف أنواع العالقات, ألنه ممارسة سياسية على 

هزة املستويات الرسمية العليا والتي يقوم بها الحـاكم أو املسـؤول األول والحكومة وأعضاؤها واألج

 ويحميها ويدفع باتجاهها ويجند 
ً
األمنية وغيرها. إنه املمارسة الرسمية التي يقوم عليها النظام علنا
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( إذن, يبدو أن بعض 112-109, ص ص 2015القوى املمكنة في سبيل حمايتها واستمرارها.) االسمر , 

, وإنما الباحثين يتجاهلون في تحليالتهم البحثية هذا النوع من التطبيع, ليس ألنه
ً
م ال يرونه تطبيعا

ألنهـم ال يعرفون حقيقة األمر وال يعلمون عن مصافحة حكامهم مع الطرف االسرائيلي,  فيخشـون 

السلطان ويخافون من التطرق أو الذكر لهذا الجانب الذي تم ذكره في هذا البحث من الدراسة, 

 االنتقـام السـلطاني. وهو: التطبيع, ألنهم يفضلون البقاء خارج السجن أو خارج دائرة

اهتمام اسرائيل باملشاركة في الترتيبات األمنية األقليمية في الشرق أو التنسيق األمني أو بتطبيع 

 عالقاتها مع البلدان العربية أو غير العربية في املنطقة ويمكن في هذا الخصوص اإلشارة الى ما يلي :

موال للغرب يكون على مبدأ )) أيزنهاور ((:  بحثت إسرائيل عن إنشاء تحالف إقليمي شرق أوسطي-1

 مشاركة الواليات املتحدة عسكريا في مواجهة أنشطة التخريب في الشرق األوسط .

التعاون بين إسرائيل وتركيا وإيران الشاه في مجال األمن واإلستخبارات بموجب إتفاقية ) الرمح (  -2

الواليات املتحدة, كما اتضح من وثائق بين روؤساء الدول الثالث, وهو ما كان يتم بتشجيع 

للمخابرات املركزية األمريكية التي استولى عليها اإليرانيون أثناء إحتجاز الرهائن األمريكيين في السفارة 

 (.143,ص1990, 62األمريكية بطهران )مجلة شؤون عربية , العدد

في مجال )مكافحة اإلرهاب(, حيث وتطور التعاون األمني بين إسرائيل وتركيا منذ مطلع الثمانينات -3

قامت إسرائيل بتزويد تركيا بوثائق تدل على وجود عالقات بين جماعات تركية وأرمنية ومنظمات 

 من هؤالء األتراك كانت قد أسرتهم مع فلسطينيين عند غزو لبنان عام 
ً
فلسطينية, وسلمتهم عددا

 (.80, مركز دراسات الوحدة العربية , ص 1987)سعيد , 1982

 لتعزيز عملية السالم واألمن . -4
ً
 وايضا توقيع إسرائيل معاهدتي السالم مع مصر واألردن كانت إطارا

 الفرع األول : ماهية مفهوم التطبيع :_ 

الكثير من العلوم اإلنسانية وفي املجال السياس ي نجد أن بعض املصطلحات ال يوجد لها تعريف  في

 على هواه فعليا, وخاصة بعدما دخلت على مقاومة التطبيع قوى 
ٌ
موحد والتي يفسرها كال

وشخصيات ليست مناهضة للتطبيع. وفيما يلي مصطلح التطبيع من ناحية مبدئية. فالتطبيع هو: 

قات طبيعية بين طرفين بحيث ال تكون هذه العالقات طبيعية في الوقت الحالي , سوأ جعل العال

 أم ال, وال يوجد حرج بالتالي على إطالق تعبير مقاومة التطبيع: على من يقاومون 
ً
أكانت طبيعية سابقا

ي جعل العالقات طبيعية بيننا وبين الكيان الصهيوني , أي كسر جوهر العداء مع العدو الصهيون

بأشكال مختلفة, سواء كانت ثقافية أو إعالمية أو سياسية أو سياحية أو اقتصادية أو دينية أو أمنية. 

 ملصطلح املدرسة السلوكية األميريكية  )2010) علوش , السبيل,
ً
(         _  behaviorisme( ووفقا

, باملعنى الذي يؤديه 
ً
 ثقافيا

ً
تعبير )التطبيع(: وهذا التشريط املراهن  _ عليه ليس تطبيعا
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(normalization  أي جعل األمور عادية وطبيعية, فنالحظ أن العقل االسرائيلي الحاكم يراهن : _)

على العقل العربي ذي املرجعية التاريخية, وليس كذلك ذا بعد وطني أو  قومي, أي أنها حالة ليست 

تحول كل جماعة الى إقلية ثقافية بل حالة نفسية بيولوجية, تحول كل عربي إلى فرد مزعوم, و 

مستفردة, وكل دولة إلى سلطة قامعة, وكل مجتمع إلى مشروع حرب أهلية. وبعد اتفاقية كامب ديفد 

 من الدول املجاورة. )مجلة الدراسات الفلسطينية , املجلد 
ً
تغير املوقف بالنسبة إلسرائيل لدى عددا

6  ,1995) 

تفاق رسمي أو غير رسمي أو تبادل تجاري أو ثقافي أو حقيقة التطبيع مع اليهود : أنه يشمل ) كل ا

تعاون اقتصادي مع إسرائيليين رسميين أو غير رسميين (, ويهدف إلى ) إعادة صياغة العقل والوعي 

العربي واإلسالمي بحيث يتم تجريده من عقيدته وتاريخه, ومحو ذاكرته خاصة فيما يتعلق باليهود، 

يفرضه اليهود ويقبله( , ومآله: اإلستسالم غير املشروط لألمر وإعادة صياغتها بشكل يرض ى بما 

الواقع, واإلعتراف بالكيان الصهيوني بصفته صاحب الحق  في األرض كدولة ذات شرعية، وتحويل 

عالقات الصراع بينها وبين البلدان العربية واإلسالمية إلى عالقات طبيعية, وتحويل آليات الصراع إلى 

( 2004ة لحسين عبيدات ألقيت في املؤتمر العام العاشر للصحفيين العرب عام,آليات تطبيع . )ورق

وبذلك يتضح أن القصد بمفهوم التطبيع هو: سالم دائم وليس عبارة عن هدنة مؤقتة ومساملة 

بإعتبار  –كما يعتقد بعض من يقولون بجواز التطبيع  -يركن إليها املسلمون لضعفهم في زمن معين 

 جنح له العدو مع عدوه .أنه صلح أو سلم 

 الفرع الثاني : النشاط إالسرائيلي في تطبيع العالقات:

في عودة عالقاتها مع دول الجوار بشكل خاص  1967قد بدأ نشاط إسرائيل من بعد حرب عام   

والدول العربية بشكل عام لتأسيس قاعدة يكون عمقها األستراتيجي من خالل تمتعها باتصاالت 

دول منطقة الشرق األوسط , ومن خالل العمل على إعادة العالقات االقتصادية  وعالقات قوية مع

والثقافية والدبلوماسية مع الدول املجاورة . ومنطلق إعادة العالقات الذي كانت تعتمد عليه 

إسرائيل هو موقف رددته بخطتها باستمرار, وهو انسحابها من سيناء وبمعنى آخر أن: إسرائيل لم 

( ونصت املادة األولى بمعاهدة السالم 1983, 32دو. )مجلة شؤون عربية , العدد يعد لها إي ع

املصرية اإلسرائيلية على اسس االنسحاب )املعاهدة املصرية اإلسرائيلية , نصوص وردود فعل , ص 

 ( وهي كما يلي :1979, 5

سنوات من تاريخ  3تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها العسكرية واملدنية من سيناء خالل -1

 توقيع هذه املعاهدة .

 لتوفير األمن الكلي للطرفين سيتم االنسحاب من خالل مراحل مبينة .-2

 يتم االنسحاب من سيناء عبر مرحلتين : -3
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 االنسحاب املرحلي حتى شرق خط العريش , ثم من رأس محمد  .- أ

دة ال تتجاوز الثالث سنوات من خالل االنسحاب الكلي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في م- ب

 توقيع املعاهدة .

 تتشكل لجنة مشتركة فور تصديق املعاهدة من أجل اإلشراف على املعاهدة .-4

 ثانيا : مفاوضات العرب مع إسـرائيل .

بدأت هذه املفاوضات بمفاوضات ثنائية ومن ثم أصبحت مفاوضات متعدد األطراف من أجل 

( صدر كتاب بعنوان: ) التطبيع 101القليمي ) حيدر, املرجع السابق ,ص البحث عن تصور التعاون ا

كمفهوم وممارسة (, فقد قسمه املؤلف إلى محورين فيتضمن املحور االول شرح مفهوم التطبيع كما 

تداولته تقارير وكالة التنمية الدولية وتقرير بروتون ) مؤسسة بروكنغز ( , وهي التقارير التي تفصح 

عن االبعاد الحقيقية بين مصر واسرائيل, وتحدد الخطوط العامه للتحرك من أجل لحد بعيد, 

التنمية السريعة, واستخدام نفوذ الوكالة األمريكية ومؤسسات اإلقراض الدولية والشركات املتعددة 

الجنسيات تجاه البرنامج املستهدف وهو: خلق مشاريع مشتركة مع الصهاينة ومناطق حرة للتجاره 

( أما املحور الثاني: فيتضمن املمارسة 1987,  156, ص 50دود.)شؤون عربية , العددعلى الح

الصهيونية ملفهوم التطبيع, ويتضح ذلك كما يقول املؤلف من خالل توقيع العديد من اتفاقيات 

: مثل اتفاقية النقل الجوي, واتفاقية التجارة, واتفاقية العالقات الثقافية, 1980التطبيع عام 

افة إلى جانب هذه  االتفاقيات الثالث, هناك ثالث مذكرات : ترتيبات النفط , وترتيبات وباإلض

السياحة , ومذكرة تفاهم للزراعة , ويحتوي هذا املحور على العديد من االسماء املصرية واليهودية 

ائيل التي ساهمت في دفع عمليات التطبيع خطوات إلى أالمام,  وينهي املؤلف كتابه بقوله: إن إسر 

تخوض اآلن معركة فرض شروطها, فرض السالم االمريكي _ االسرائيلي, على األطراف العربية 

املختلفة, وهي تسعى في هذا االتجاه للحصول على أفضل نتيجة ممكنة .... إن إسرائيل ما زالت 

سة تتصور أن قوتها العسكرية قادرة على فرض كلمتها على مصر واألمة العربية , وال شك أن درا

املفكر االقتصادي املصري عادل  حسين عن التطبيع تحتل على الرغم صغر حجمها نسبيا, مكانا 

تب عن التطبيع .) املرجع السابق , ص
ُ
 وهاما بين كل ما ك

ً
( أما بالنسبة لسوريا, فهي 1987, 156بارزا

جاز أهدافها , التي بادرت  بنفسها لطرح فكرة التفاوض السياس ي مع إسرائيل, والنها لم تستطع إن

تلك األهداف املتمثلة في انسحاب إسرائيل الكامل من منطقة هضبة الجوالن ومن املناطق املحتلة, 

وحل القضية الفلسطينية, فهذا أدى الى أستسالم السوريين وخضوعهم ألمر الواقع بعقد اتفاقية 

لتوازن االستراتيجي فشلت سوريا في ا 1986( وبعد سنة 1993, 281عدم اعتداء فقط .) عقيلي ,ص 

الذي يمنحها القوة ويمكنها من إنجاز التسوية السياسية التي ترغب في إنجازها )عقيلي,املرجع السابق 

(, فقد أعرب الرئيس االسد عن هذه الحقيقة عندما قال: سيستحيل علينا إنجاز السالم 285, ص 

االسد في مقابلة مع جريدة واشنطن  بدون التوصل للتوازن االستراتيجي بيننا وبين إسرائيل )الرئيس
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(. اما بالنسبة لالردن فأن الدراسة ترى في هذا البحث: بأن فكرة 16/5/1986بوست األمريكية 

السالم أدت الى تطبيع العالقات االردنية _ اإلسرائيلية , مما مهدت الطريق إلى توقيع اتفاقية وادي 

 .  1994عربة 

الجميع, وهي أن القيادة السياسية العربية هي التي فتحت  والحقيقة تبقى قائمة وواضحة أمام

أبـواب العالقـات مـع إسرائيل, وهي الحريصة على تطويرها وانتشارها لتشمل مختلف البالد العربية . 

 إال قبل أن قام القائد بفعل ذلك، 
ً
 صهيونيا

ً
لم يكن من املمكن أن يصافح مسؤول عربي مسؤوال

اولة املفاوضات إال بعد أن أذن الحاكم بذلك. فتح الحاكم أو القائد باب ولم تمتد املصافحة إلى ط

 علـى الطاولـة وتبادل األحاديث السياسية, ثم تطورت األمور إلى أحاديث 
ً
املصافحة والجلوس معا

 في حدائق أو في ردهات الفنادق، ألخ. ثم 
ً
عامة وتبادل ابتسامات ونكات وضحكات وتجوال معـا

لى اتفاقـات واعترافـات متبادلـة وتبـادل عالقـات واتصاالت مكثفة وهكذا، ثم تعاون تطورت األمور إ

 مع العدو على 
ً
أمني ومالحقة مناضلين وزجهم بالسجن، وهكذا. املفاوضون هم أكثر الناس تطبيعا

 ضد التطبيع. إنهم يشجعون الناس على االحتذاء بهم والقيام 
ً
الرغم من أنهم يتحدثون أحيانا

اطات املنسجمة مع االتفاقات مع إسرائيل ومع الصلح معها واالعتراف بحقوقهـا. وهذا األمر بالنش

 في املهمة التفاوضية التي تعني املصالحة والقبول باآلخر.
ً
 راسخ أصال

 نماذج من بنود اتفاقيات التطبيع السابقة بين العرب والكيان الصهيوني : - أ

 م ( 1979و الكيان الصهيوني  كامب ديفيد األولى )التطبيع بين مصر   -أ

)املعاهدة  " نّصت املادة الثالثة من اتفاقيات كامب ديفيد تحت عنوان العالقات الثقافية على ما يلي:

 (1979, 7-6املصرية االسرائيلية , نصوص وردود فعل , ص ص 

  يتفق الطرفان على إقامة عالقات دبلوماسية وتبادل السفراء عقب االنسحاب املرحلي .-1

ة امليادين أمر مرغوب فيه، وعلى أن يدخال في -2
ّ
يّتفق الطرفان على أّن التبادل الثقافي في كاف

مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي موعد ال يتجاوز سّتة أشهر بعد االنسحاب املرحلي، بغية عقد 

  اتفاق ثقافي.

على إنماء السالم واالستقرار كما نّصت املادة الخامسة من الفقرة الثانية: على تعاون الطرفين  -3

والتنمية في املنطقة ويوافق كل منهما على النظر في املقترحات التي قد يرى الطرف اآلخر التقدم بها 

  تحقيقا لهذا الغرض .) من كتاب مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية (.

/ 25/8ملصر في  -لهالك رئيس وزراء الكيان الصهيوني ا -ومع ذلك كله, فإنه أثناء زيارة )بيغن ( 

م ، أعرب عن استيائه البالغ من استمرار الطلبة في مصر بدراسة كتب التاريخ التي تتحدث 1981

عن "اغتصاب اسرائيل لفلسطين", وكتب التربية اإلسالمية ، وقد أشارت الصحف إلى أّن السادات 
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زارة التربية بإعادة النظر استجاب على الفور لطلب "صديقه بيغن"، فأصدر أوامره للمختصين في و 

  في املناهج الدراسية بما يتالءم مع طلبات بيغن.

م  ( : )موقع وزارة الخارجية االردنية  1994وادي عربة )التطبيع  بين األردن و الكيان الصهيوني  -ب

دة كامب ( ال يخفى إهتمام اليهود بالجانب الثقافي, ملا له من أثر كبير في مسيرة التطبيع، فهم في معاه

 ديفيد قد طالبوا بأمور عديدة ، ثم تطورت مطالباتهم في اتفاقية )وادي عربة( على النحو التالي :

 من رغبة الطرفين في إزالة كافة حاالت التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع؛ فإنهما » -
ً
انطالقا

لى إقامة عالقات ثقافية يعترفان بضرورة التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان ع

 «.طبيعية بينهما

يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم املتبادل فيما بينهما والتسامح »وجاء في املادة الحادية عشرة:  -

 املشتركة، وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما يلي:« التاريخية»القائم على ما لديهما من القيم 

ملعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ كافة االمتناع عن القيام ببث الدعايات ا -أ 

اإلجراءات القانونية واإلدارية املمكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات؛ وذلك من ِقَبل 

 أي تنظيم أو فرد موجود في املناطق التابعة ألي منهما.

لجوانب املعادية، وتلك التي تعكس القيام بأسرع وقت ممكن بإلغاء كل ما من شأنه اإلشارة إلى ا -ب 

 الخاصة بكل منهما.« التشريعات»التعصب والتمييز، والعبارات العدائية في نصوص 

وفي ضوء ما سبق فآخر تطورات التطبيع: هي أن املؤشرات الجديدة تتمثل فيما صرح به وزير  

سيلفان شالوم، من أن هناك عشر دول عربية سوف تقيم عالقات « الصهيوني»الخارجية 

قى مصداقية ـ لألسف ـ مما جرى، 
ْ
دبلوماسية مع الكيان الصهيوني في وقت قريب ، وهو تصريح َيل

 في الفترة األخيرة، ومما تناقلته وسائل اإلعالم وسط صمت أو رفض علني ومما أعلن ع
ً
نه رسميا

 في جّس النبض لقرارات بدء التطبيع من ِقَبل األجهزة الرسمية  -رسمي 
ً
وهي السياسة املعتمدة دوما

 عن لقاءات وزيارات علنية ، وأخرى سرية. -العربية 
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 الفصل الرابع

 ألمنية على األمن العربي الراهن جية اسرتاتيثري اإلأمستقبل ت

 

إن الفكر االستراتيجي الصهيوني تعامل مع فكرة القومية العربية مع زاوية ال قومية, وكان نمط 

ذات اإلطار الجغرافي, وعليه, فإن  التعامل قائم على فكرة شرق أوسطية من املضمون االقليمي,

ة ) اآليديولوجيات القومية سيتم بواسطة وجهة نظر الصهيونية بأنه من خالل تكييف ومالئم

االندماج بنظم فوق قومية (. وألن النظم الفوق قومية ستلغي النزاعات بين الشعوب . حتى النزاع 

العربي _ االسرائيلي في إطار املجموعة الشرق أوسطية .) نشرته صحيفة السفير اللبنانية 

 النظام األقليمي ملنطقة الشرق األوسط. نشأت فكرة 1989( إذن نالحظ أنه منذ عام 15/2/1989

تمر منطقة الشرق األوسط بمرحلة تاريخية تنطوي على تغييرات عنيفة ودرامية ألسس ومقومات و 

هذه املنطقة، التي كانت قد قامت واستقرت وجرت على أساسها تفاعالت الحياة فيها سياسيا 

ومن املرّجح أن تقلصات املخاض التي تجري  واقتصاديا واجتماعيا منذ نهاية الحرب العاملية األولى.

حاليا، خاصة منذ فشل ثورات الربيع العربي في بناء نظم ديمقراطية، وإقامة قواعد للعدالة 

والتنمية املستدامة، سوف تؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في مالمح املنطقة سياسيا واقتصاديا 

سية لعدد من دول املنطقة أصبحت قابلة للتعديل واجتماعيا. وقد بات من املؤكد أن الحدود السيا

مع انهيار الدولة في بلدان مثل: سوريا وليبيا واليمن, وفشل الدولة في معظم البلدان العربية في 

املنطقة, وزيادة حجم وفاعلية النفوذ اإلقليمي للدول غير العربية في التفاعالت الداخلية في املنطقة، 

يادة عملية بقوة األمر الواقع لعمليات التدخل العسكري املباشر على ووجود الواليات املتحدة كق

 وإللقاء الضوء على ذلك فإن هذا الفصل يتضمن مبحثين وهما:املستوى اإلقليمي.

 املبحث االول: الرىية اإلسرائيلية لألمن واملقاربة االستراتيجية -

 املبحث الثاني: األمن العربي الراهن والتحديات. -
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 ة لألمن واملقاربة االستراتيجية.األول: الرىية اإلسرائيلياملبحث 

تنطلق الطروحات الفكرية في صياغة العقيدة األمنية االسرائيلية من أهمية وجود الدول, وضرورة 

 وروحيا, ثم تدعم مستقبلها وتأمن استمرار وجودها  وركزت إسرائيل جهودها 
ً
الحفاظ عليها ماديا

لصورة والفعل في أدائها االستراتيجي الخاص بمنطقة الشرق األوسط, بإيجاد عالقة وثيقة بين ا

وكانت في تجسيدها لهذه العالقة تعتمد أسلوب التنفيذ التدريجي, مع االبتعاد عن جميع األمور التي 

 تهدد أمنها القومي .

أدخلت إسرائيل منطقة الشرق األوسط في مداها األمني , استنادا إلى فهم خاص لألوضاع 

يوسياسية لهذه املنطقة . وفي هذا الفصل سوف يتم طرح ماهية العقيدة األمنية االسرائيلية الج

والتطرق ملفهوم األمن االسرائيلي, وتوضيح الركائز التي أسهمت في إنتاج العقيدة األمنية, ومع توضيح 

ويتم ذكر بعض بيان دور العامل الرئيس الذي ساعد هذه العقيدة األمنية وهو العامل التكنولوجي , 

األسلحة املتطورة  واالتجاهات املساهمة في الحفاظ على العقيدة األمنية االسرائيلية ومنها 

 التقليدي" البري "  والجوي والبحري . 

 وسيتضمن املبحث االول من هذا الفصل املطلبين التاليين:

 املطلب األول : العقيدة األمنية االسرائيلية . -

 دومفهومد األمن االسرائيلي .املطلب الثاني : نظرية  -

 املطلب األول : مرتكزات العقيدة األمنية االسرائيلية .

 الفرع األول : الركائز املساهمة في تشكيل العقيدة األمنية .

الرؤية األمنية اإلسرائيلية تذهب إلى تأمين ضمانات قوية وضرورية ألمن إسرائيل , فالعقيدة األمنية 

ثابتة وهي أن األمن ما هو إال تعبير عن تلك الحالة التي تشكل قوة الدولة  االسرائيلية تعكس قناعات

 , وبعد البحث في الركائز التي أسهمت في تشكيل العقيدة األمنية االسرائيلية وجدناها فيما يلي :

 معضلة توازن القوى بمعطيتها الكمية والنوعية . -1

 العمق االستراتيجي األمني .  -2

ى من خالل معالجة بعض القضايا, ولعل ما يبدأ في مقدمتها _ تعبئة القوى وتتم معضلة توازن القو 

البشرية من أجل ضمان قوة االحتياط االسرائيلي واملوارد املالية والتسوق التكنولوجي _ فالعامل 

التكنولوجي ُيَعدُّ من أهم العوامل ويجعل االستراتيجية االسرائيلية تتفوق على جميع األقطار العربية 

فالعامل التكنولوجي بالنسبة لإلستراتيجية االسرائيلية هو الذي يمنحها اعتماد مرونة علمانية , 

أما بالنسبة ملعضلة العمق  horowitzy,1993,p.11)عالية تحقق جاهزية قتالية في ساحة املعركة . )
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الحرب إلى  عندما تبنى مفهوم نقل 1948االستراتيجي, فهذه اإلشكالية تبناها بن غوريين منذ عام 

الحدود األمنية  1967أرض الخصم بأخذ هجومية لألقطار العربية, وعمل على تطويرها بعد عام 

 والحدود القابلة للدفاع .

فالرؤية األمنية االسرائيلية تؤكد: أن إسرائيل يجب أن تكون في حالة استعداد للحرب ضد أي طرف 

العربي _ االسرائيلي  سيكون سلما مسلحا, والذي يفكر بنية عدائية للجانب االسرائيلي, وأن السالم 

يجعله ممكنا هو التوازن املسلح العربي الذي يصون قدرة إسرائيل ضد أي هجمات عدائية . 

((horowitzy,1993,p.32  ونالحظ بأن املعادلة األمنية االسرائيلية ملوضوع السالم املسلح معادلة

ل من إقامة الحرب بالنسبة إلسرائيل بل من املحتمل أن طردية , بينها وبين أي بلد عالمي , ال تقل

 تزيدها,  أي كلما قويت قوة الدفاع االسرائيلية زادت فرص مبادرة إسرائيل لشن الحرب .

ومن أجل إيجاد سالم شامل في مثل هذا الواقع الفوضوي ملنطقة الشرق األوسط, يجب عليها أن 

وعليه فإن العقيدة األمنية االسرائيلية تركز على ضرورة تتسع وأن تزداد قوة الدفاع االسرائيلية . 

وجود عسكري دفاعي لها في جميع املناطق املحتملة أو العازلة, فتعتبر هذه القوات إنذار مبكر عند 

إجراءات نزع األسلحة ذات القدرة الهجومية, فمثال تكون القوات املدافعة عن دمشق من جهة 

درعة , ولضمان الترتيبات األمنية من جانب آخر وأن تقوم الواليات الجوالن قوات حراسة ال أولية م

املتحدة األمريكية بدور الضامن لهذه االستراتيجية االسرائيلية, باإلضافة إلى التزامها بتقديم 

املساعدات العسكرية إلسرائيل , وأن تحرص على ضمان إسرائيل النوعي, على الرغم من أن 

( تتحد الخيارات (Schiff,1993,p.14دة تؤكد هذا االلتزام على نحو متكرر.الواليات األمريكية املتح

االسرائيلية في ضوء الفروض التي جادت بها أطروحة الشرق أوسطية وهي التي تحدد الفصل 

االستراتيجي في منطقة جديدة تعيد فيها تركيب النظام االقليمي العربي ليحل محله نظام إقليمي 

يق مستقبل يضمن لها تفوقا نوعيا ومكانة محورية بعيدة األمد غير شرق أوسطي, كفيل لتحق

السالم الذي تشده إسرائيل . فان التفكير االستراتيجي في هذا املجال يستمد مقوماته الفكرية 

وااليدولوجية من االطروحات التي بشر بها مؤسس الصهيونية ) ثيودور هرتزل (, والتي تدعو إلى 

وسط الى منطقة اقتصادية, تلعب فيها إسرائيل دور الدولة القائدة تحويل منطقة الشرق األ 

واملركزية حيث  تتحكم باألمور االقتصادية مما يعزز مكانتها االقليمية والدولية.     ) الفضيل, ندوة 

( ويمكن القول: أن االستراتيجية العسكرية االسرائيلية 1993مركز درسان الوحدة العربية, بيروت, 

نظرية ) الحائط الحديدي (, والتي تجعل من القوة العسكرية أساس األمن للكيان  تعتمد على

االسرائيلي, عبر إحداث تفوق حاسم في ميزان القوى في املنطقة .) سارة, سلسلة دراسات إستراتيجية, 

 ( 1999, 28ع
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 الفرع الثاني: االستراتيجية االسرائيلية والتسوية السياسية :

لثانية منعطفا تاريخيا مهما في العالقات الدولية, حيث أعلن جورج بوش األب شكلت حرب الخليج ا

عن بدء تكوين )نظام عالمي جديد ( بعد االنهيار الكبير للكتلة الشرقية وتفكك االتحاد السوفييتي , 

فسميت هذه الفترة بالحرب الباردة التي نقلت نظام ثنائية القطبية إلى أحادية القطبية . وسيطر 

م القطب الواحد وفرض سيطرته وهيمنته على العالم . وبدأ مسار املفاوضات العربية نظا

 1979م, حيث اعتبرت حرب 1991االسرائيلية التي انطلقت بشكل سريع منذ فترة مؤتمر مدريد عام

آخر الحروب العربية االسرائيلية , إذن, بدأ يتشكل وعي عربي وأيقن بحتمية التفاوض والدخول في 

التسويات السلمية تحت رعاية أمريكية , وقد أثمر هذا التفاوض إبرام اتفاقية كامب ديفيد مرحلة 

, والتي نتج عنها خروج مصر من الصراع العربي _ االسرائيلي, باإلضافه إلى أزمات عدم 1979عام 

 على دولة إسرائيل, ومكنها 
ً
من تحقيق االستقرار السياس ي بالدول املجاورة  األخرى , فهذا كان عائدا

املكاسب الدبلوماسية الكبيرة, وعلى رأسها تكوين تحالف استراتيجي مع الواليات األمريكية املتحدة, 

وتم اعتماد  منعطف السالم والتفاوض بتبني قرارات األمم املتحدة, وتم الركون املتزايد إلى االنفتاح 

( 1993, 32المه, املستقبل العربي,ع على الواليات األمريكية املتحدة كراٍع للسالم من جهة أخرى.) س

لقد تعمق هذا االتجاه الجديد من خالل القمم العربية وتعد الخطوة التاريخية للمجلس الوطني 

م في الجزائر , بإعالن الدولة الفلسطينية شاهدا على بروز وعي متزايد 1981االسرائيلي املنعقد عام 

 ألرض ي التي كانت تعد من املحرمات .بحتمية التفاوض مع اسرائيل والتنازل عن بعض ا

بدأت عملية الركض والهرولة نحو املفاوضات, وقد دخلت  1991ومع حرب الخليج الثانية عام

األطراف العربية في حالة من العجز والتحطم بسبب انهيار االتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية , 

يف أمريكي عمل على تحقيق نصر إسرائيلي وفي املقابل دخل املفاوض االسرائيلي املزود بدعم حل

محقق, وقد برز في هذا السياق ثالث نقاط رئيسة بعد االتفاق بين إسرائيل والواليات املتحدة 

 (1995, 36, ص195األمريكية برئاسة كلينتون: )ولد أباه, ع

 338, 242قراري تفريغ عملية التسوية من مضمونها بعد أن تبنت الواليات املتحدة التفسير الصهيوني ل  -1

 الذي يركز على رفض االعتراف بحق تقرير املصير, وعدم البت في شأن القدس .

 التعهد األمريكي في استمرار التفوق االسرائيلي بالتوازن االستراتيجي . -2

الربط بين التطبيع وتسوية الصراع العربي االسرائيلي كمقدمة ضرورية من أجل قيام نظام شرق  -3

 أوسطي جديد . 
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 فرع الثالث : االستراتيجية االسرائيلية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول .ال

شكلت هذه املرحلة تحوال دراميا لسياسية االسرائيلية, فانها فرضت رؤيتها وتصورها حول الشرق 

األوسط  بشكل خاص وحول العالم بشكل عام .فمنذ سنوات عده كانت إسرائيل تحذر من ) 

رت من انه يشكل الخطر الرئيس الذي أعقب انهيار االتحاد السوفييتي , وقد اإلرهاب األصولي (  وحذ

م زخما إضافيا كافيا لتغيير بنية العالقات الدولية , حيث أصبح 11/9/2001أعطت أحداث أيلول 

اإلرهاب هو محور العالقات الدولية, وأصبحت مهمة املجتمع الدولي أجمع محاربة اإلرهاب ومن 

, تمكنت إسرائيل من فرض رؤيتها على الواليات املتحدة, حيث لخص بنيامين خالل أحداث أيلول 

نتنياهو : ما الذي يجب على الواليات املتحدة أن تسلكه للحفاظ على األمن والسلم العامليين في 

كتابه:) استئصال االرهاب( الذي ألفه قبل أحداث أيلول, ووضع وصاياه العشر التي حسمت فيما 

 (173-151اليات املتحدة األمريكية تجاه اإلرهاب : ) نتنياهو, بدون تاريخ, صبعد سياسية الو 

 فرض عقوبات دولية على الدول املصدرة لتكنولوجيا النووية للدول اإلرهابية . -1

 فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الدول اإلرهابية نفسها . -2

 إبادة البؤر اإلرهابية . -3

 تجميد املمتلكات الخاصة بالدولة واملنظمات اإلرهابية .  -4

 التعاون في مجال االستخبارات على القضايا اإلرهابية . -5

 إحداث تغيرات في التشريعات من خالل ثقب املنظمات املحرضة للعنف. -6

 مكافحة ومالحقة اإلرهابيين مالحقة فعالة .  -7

دم إطالق سراحهم بسب الخوف من ممارستهم التحفظ على االرهابيين وسجنهم لفترات طويلة, وع  -8

 ألعمال الشغب وزعزعة االستقرار السياس ي .

 تدريب قوات خاصة ملكافحة اإلرهاب تكون ذات مواصفات قياسية ودقيقة . -9

 تثقيف الشعب , وتخليصهمم من الفكر الذي يدخل من خالله اإلرهابيون لقلوب املواطنين . -10

ترسم العقيدة األمنية االسرائيلية تصوراتها املستقبليه فعى الرغم من التحوالت النوعية التي 

شهدتها األحداث االقليمية والدولية ما زال مفهوم " الحرب الراقدة " أو " الحرب املؤجلة " يطغى 

س لدى إسرائيل ( فنعلم بأنه لي(Horawize,op.cit,p.12على تفكير العديد من القادة االسرائيليين .

( فيترجم العرب الواقع السياس ي واالستراتيجي (Horawize,op.cit,p.11 أية أهداف حربية محددة .

السرائيل بالتفوق العسكري والعلماني , أي توصلنا إلى حتمية النصر االستراتيجي بالنسبة السرائيل, 
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راتيجية تهدف إلى حيازة أكبر وعلى هذا األساس فإن مفهوم األمن االسرائيلي يتسع ويضيق وفق است

هدف ممكن من وسائل وأشكال السيطرة  االقليمية باملفهوم الواسع والشامل للكلمة , ويتبين هذا 

املفهوم لألمن االسرائيلي من خالل حرص إسرائيل على إدامة تفوقها العسكري في ميدان األسلحة 

لى االطراف العربية املعادية للسالم ووضع التقليدية واالستراتيجية وإصرارها على وضع قيود أمنية ع

( ونالحظ بأن 135,ص2000شروط بالنسبة ملحبي السالم إلبرام أي اتفاق سالم معها . )السلطان,

العقيدة العسكرية االسرائيلية: أنها تركز خياراتها املستقبلية على أهمية التفوق النوعي والتكنولوجي 

وامل العملية أو " امليدانية " , ولهذا تدرك إسرائيل نفسها: بأنه ملنظومة أسلحتها الفكرية أكثر من الع

(  ويلعب 42, ص242,ع1993يجب أن تكون قوة متميزة في هذا امليدان أو " املنطقة " ) الكيالني, 

 في معادلة التوازن االستراتيجي, ألنه يعتبر ضمانا قويا لتحقيق التفوق 
ً
 رئيسيا

ً
املتغير التكنولوجي دورا

-147ركز الجهد العسكري االسرائيلي على جملة موضوعات منها:)السلطان,مرجع سابق,صلذلك 

148 ) 

 تطور نظام صاروخي مضاد للصواريخ البالستية العربية , بدعم وتمويل أمريكي . -1

تطور أسلحة الطاقة الحركية حيث ينتج عن هذه األسلحة قذف كتلة معدنية بسرعة هائلة ) نحو طن  -2

 رعة الصوت .( وتبلغ سرعتها س

تطوير أسلحة الطاقة الحركية والتي منها : األسلحة بنظام األشعة الليزرية ,وتطوير أنظمة جهاز الورس  -3

 الذي تصدر منه أشعة تكشف األهداف املتحركة املعادية للنظام االسرائيلي .

خالل أشعة تطوير سالح اإلعماء الليزري, فيعمل هذا السالح على إعماء الخصم مؤقتا أو دائما من  -4

 ليزرية.

الف كم, ألغراض جمع 36(, والذي يصل مدى ارتفاعه 201إطالق القمر االصطناعي ) عاموس   -5

املعلومات واالتصاالت مع تجهيزها بسالح ليزري يتعقب ويراقب األجهزة واألهداف املعادية له ومن ثم 

 يقوم بتدميرها .

ستوى أدائها في عمليات الرصد والتوجيه بعيد تحسين نوعية الطائرات بدون طيار , والعمل على رفع م -6

 املدى, وال سيما قصف مطارات الدفاع الجوي املعادي لها .

كم, ويمكن تركيبها 5تطوير الصواريخ املوجهة واملضادة للدبابات, وإضافة شعاع ليزري لها ذو مدى     -7

 وية والبحرية والبرية .على الطائرات . فخدم هذا التطور مواكبة إسرائيل وجهودها العلمانية الج

إنتاج وتطوير أجهزة الكشف  الراداري في ظروف الحرب االلكترونية املضادة من جانب العدو ومنها:  -8

 (. E1/M/-2130Aالرادار الجديد )

 طيران العدو.  مع مضاد لعرض Helo)تطوير وسائل وأنظمة الرؤية الليلية للطيران من طراز ) -9
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قدرة الطائرات ذات الصنف )هيل( الهجومية, وتزويدها بأنظمة قتال  العمل على تطوير وتزايد مجهود -10

جو/ أرض الكترونية ومتنوعة . وال سيما عن التطور والتحديث الذي قامت به اسرائيل في مجال 

تكنولوجيا الفضاء االسرائيلية, وعملت أيضا على تحقيق خطوات في عدة مجاالت من خالل وكالة 

 ل ما يلي:الفضاء االسرائيلية من خال

 تطوير القدرة االسرائيلية لبناء أجهزة التجارب في مجال األقمار الصناعية وسفن الفضاء . -1

البحوث والدراسات والتجارب البحثية أثبتت أن العقيدة االسرائيلية ترتكز على جملة عناصر منها  -2

 (150-149:)السلطان, مرجع سابق,ص ص 

جاهزية القتالية العالية ملختلف القوات  املسلحة إعادة هيكلة الجيش االسرائيلي وتطوير ال -1

لالنتصار على العدو, مع العمل على استحداث القدرات االستخباراتية وأنظمة اإلنذار املضاد 

 وأجهزة املراقبة .

تحسين األداء القتالي للقوات املسلحة بشكل كبير من خالل حفظ التوازن العسكري املرتكز على  -2

 ي التكنولوجي لصالح الجيش االسرائيلي .التفوق الكيفي والنوع

تعدد األدوار لكل الوحدات في جميع أنماط القتال مع التركيز على تدريب فريق وحدات اإلسناد  -3

 واالقتحام .

الربط والتجمع السريع لكل الوحدات القتالية على كل األصعدة بمرونة وقابلية التكيف مع طبيعة  -4

 املعركة.

ية دفاعية للتصدي إلي هجمات برية ورفع الكفاءة العسكرية وتطويرها التطوير والحصول على كفا -5

 من خالل تحويلها من مدافع إلى مهاجم .

ربط الجيش االسرائيلي بأكمله بأحدث االنجازات التكنولوجية من أجل استمرار سيادة املبدأ  -6

قدرات الجيوش االستراتيجي املتمثل في: أن قدرة الجيش االسرائيلي الشاملة أكبر من مجموع 

العربية مجتمعة , وحصوله على األولوية في املوازنة العامة والحفاظ والثبات لكيانها القائم بين 

 مجموعة أعداء من مختلف الجهات املحاط بها.

رفع القيمة املتراكمة لسياسية الردع وااليمان بدرجة مصدقيتها إلى الحد الذي يولد قناعات عربية  -7

إسرائيل واستحداثها لسياسة الردع في حالة فشلها بالتحول واالعتماد على بعدم جدوى القتال مع 

 (23,ص1989قوة هجومية ذات كثافة وثقل نيراني كبير مع خفة الحركة واملناوره العاملية.) شعبان,

بناء القوة البحرية وتطوير أدائها القتالي بكل ما يلتزمه ذلك من نظام تحسين نظام الذخائر دقيقة  -8

, باعتبار أن سالح الجو يعد الوسيلة األكثر فاعلية سواء من ناحية تنفيذ أعمال االنتقام  التصويب
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على مسافات بعيدة نسبيا, ومن ناحية أخرى حسم املستوى االستراتيجي لتغيير مسير املعارك 

ص ,1993وتحديد نتائجها امليدانية, قبل اشتباك القوات ميدانيا في أية مواجهة عسكرية .) العاجز,

( وفي ضوء مما سبق, ترى هذه الدراسة في هذا املطلب: أن العقيدة العسكرية 29-28ص 

االسرائيلية تذهب لضرورة اجتماع برامج البناء العسكري ملبدأ التخطيط  االقتصادي بقصد 

تعظيم أوجه واشكال االستفاده من املوارد املتاحة, على الرغم من انخفاض القوة البشرية, ولكنها 

ا من خالل التركيز على الزيادة النوعية, مما أدى إلى رفع كفاءتها القتالية, فانتقلت العقيدة عوضته

العسكرية االسرائيلية _فضال عن تطوير مذهبها القتالي_ إلى إجراء عمليات دراسة وتخطيط شاملة 

ى تحقيق لجميع األفرع والنظم التي تسهم بصوره غير مباشرة في العمل العسكري, مما أدى ذلك إل

أداء أكثر فاعلية ألفرع القوات املسلحة االسرائيلية في ميادين القتال, فحقق الدفاع االسرائيلي 

 ( 159تفوق نوعيا على مختلف الصنوف القتالية.)العاجز , املصدر السابق, ص

 املطلب الثاني : نظرية ومفهوم األمن االسرائيلي:

يعتبر مفهوم األمن االسرائيلي مرادفا لقيام دولة إسرائيل , وكان رواد الفكر االسرائيلي ينتظرون قيام 

دولة إسرائيل قبل وجودها واقعيا من أمثال هيرش كاليشر  في كتابه: )البحث عن صهيون ( عام 

ليهودية( عام , ومن ثم هيرتزل ) مؤسس الحركة الصهيونية وزعيمها ( في كتابه ) الدولة ا 1862

1896.2 

ولكن التطبيق العملي لهذه األفكار لم يبدأ إال مع نهايات القرن التاسع عشر , وحينها بدأت موجات 

من املهاجرين اليهود من ذوي امليول الدينية , بحجة الرابطة الدينية املزعومة بأرض امليعاد, ومنها 

 ينبع الحق لهم في إقامة الدولة . 

االسرائيلي على أرض فلسطين أصبح  أمر تثبيته وضمان أمنه يعتمدان على عامل وبعد قيام الكيان 

الهجرة أكثر من أي وقت مض ى . فهذه العالقة الوثيقة بين قيام الكيان الصهيوني وضمان أمنه من 

ناحية, وموضوع العامل الديموغرافي القائم على فكرة )أرض بال شعب( من ناحية أخرى قد عبر عنها 

ن بقوله عن أهمية العامل الديموغرافي) لن يكون هناك أمن إلسرائيل بدون الهجرة(. بن غوريو 

(  فاالمن االسرائيلي هو أحد هذه املفاهيم السياسية أو العسكرية ولذلك فهو 273,ص1982)شلوان,

لم ُيظهر هذا املفهوم بالصدفة , ألنه في الوقت الذي جاء به اليهود يطالبون بحقهم في فلسطين 

ت إشكالية العمق االستراتيجي التي افتقدته إسرائيل في البدايات األولى من قيامها, مما انبثقت ظهر 

 من هذه اإلشكالية أهمية مفهوم األمن االسرائيلي .

 

                                                           
2

 
2

 1860ثيودور هيرتزل: مفكر سياسي مؤسس الصهيونية السياسية طرح المسألة اليهودية على الصعيد الدولي ولد في بودابست عام  

 .1996علومات يراجع كتاب ضياء اويغور بعنون ) الصهيونية حركة عنصرية (للمزيد من الم 1904وتوفي عام 
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 الفرع االول : األمن في الفكر االسرائيلي ) الجذور واملفهوم( :

قد حددت التوراة حدود بني إسرائيل ال يزال موضوع الخالف قائم حتى بين االسرائيليين أنفسهم, ف

قرنا, حسب املفهوم اليهودي فقد جاء في يعز يشوع : وكان بعد  35بكل دقة وتفصيل منذ أكثر من 

) إن موس ى عبدي قد   :وفاة موس ى ) عبد الرب (, إن الرب كلم يشوع بن نون خادم موس ى قائال 

إلى هذه األرض التي إنا معطيها لبني  مات واآلن قم فاعبر هذا األردن أنت وجميع هؤالء الشعب

إسرائيل , من البرية ولبنان إلى النهر الكبير, نهر الفرات جميع أرض الحثيين,  وإلى البحر الكبير الذي 

في وجهة مغارب الشمس تكون تخومكم (, لكن التعريف الجغرافي الدقيق ملصطلح  ) أرض إسرائيل 

ئيليين أنفسهم , فالبعض يرى أن أرض إسرائيل تشمل ) ( ال يزال موضوع هذا الخالف بين االسرا

باإلضافة إلى فلسطين نفسها (  كامل سيناء واألردن وسوريا ولبنان وأجزاء من تركيا, ومنهم من يضع 

الحدود الشمالية فقط عند منتصف الطريق عبر سوريا ولبنان أي عند خط العرض بمدينة حمص 

( وفي ضوء 150,ص1997ين يؤيد وجهة النظر هذه .) بن ميمون,, وكان رئيس الوزراء األسبق بن غوري

ما سبق, ترسخت تلك املعتقدات والشرائع السماوية في عقلية وفكر القادة االسرائيليين واملفكرين , 

الدليل على ذلك قول بن غوريين رئيس الوزراء األسبق : إن أورشليم ليست فقط عاصمة إسرائيل 

تفوق لتصبح املركز الروحي للعالم كما صورها األنبياء ,وفي هذا السياق ذاته واليهودية العاملية, أنها 

م في كتابة )ثورة اليهود(: لقد أتى اليهود 1977يقول مناحييم بيفن , رئيس الوزراء االسرائيلي عام 

( 18-17,ص ص 1966لفلسطين ليبقوا وليؤسسوا وطنهم الذي يمتد من النيل للفرات .)الداقوفي, 

العقيد إيجال ألون وزير الدفاع االسرائيلي األسبق إبان السبعينات , إن الوسائل التي تتبعها واعتبر 

الدولة العبرية في تحقيق مصالحها الحيوية في التعامل مع اآلخرين, تستمدها من مرجعيتها الدينية 

ين من أمثال (   وقد ذهب أحد املفكرين والقادة االسرائيلي3وهي التوراة .) إيجال ألون ,   , ص

 من التوراة, معزز هذا 
ً
املفكر الئير إلى أبعد من ذلك حينما أيد الهجوم االستباقي واعتبره مأخوذا

(  أما بالنسبة 72القول بما جاء في التلمود:) من قام عليك ليقتلك فاسبقه واقتله (.) التلمود, ص

م بضرورة تبني إسرائيل ) 1993لشارون فطالب رسميا , أثناء انعقاد مؤتمر حزب الليكود عام 

 30,ص1997الحدود التوراتية ( في سياستها الرسمية.)اسرائيل شاحك,
ً
(  ويلعب البعد املحلي دورا

 في نظرية األمن االسرائيلي, وتعمل إسرائيل في هذا األساس من خالل سعيها في بلورة 
ً
أساسيا

ة الدولة مما يضمن أمنها البنيوي وتنشيط هجرة يهود العالم ألن هذا األساس يؤدي بالتمسك بيهودي

( ولكن يتبين دور الجيش االسرائيلي في نظرية األمن 7,ص2009اجتماعيا وقوميا. )الشرقاوي,

االسرائيلي, بأنه في تطور مستمر طبقا لقول موشيه ديان , رئيس أركان الجيش االسرائيلي إبان حرب 

اد للحرب , وأنَّ الجيش االسرائيلي يقع :) إن الشعب يقع على عاتقه من االعد 1967حزيران عام 

على عاتقه شن الحرب لتحقيق الهدف النهائي , وهو إقامة االمبراطورية االسرائيلية. ) هويدي , 

( سعى ديفيد بن غوريين إلى بلورة مفهوم أمني قائم على أسس نظرية وفلسفية 367, ص1983

فقد ركز بن غوريين في شكل رئيس على  محددة, وبما أن الكيان الجديد عبارة عن مجتمع حزبي ,
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صياغة استراتيجية عسكرية تخدم  املفهوم األمني االسرائيلي , فانبثق هذا املفهوم األمني عن املبادئ 

 (72)خواخة , شؤون األوسط,ع  :التالية 

 ضمان التفوق العسكري في حروب إسرائيل . -1

من التأثير السلبي في أمن إسرائيل  عدم إمكانية القبول بأية هزيمة مهما كان حجمها , خوفا -2

 ووجودها .

 ضمان عنصري املبادأة واملفأجاة في الحرب . -3

 نقل القتال إلى أرض العدو, وتحييد الداخل االسرائيلي عن نار الحرب . -4

تفادي الحرب الطويلة , ألنها تستنزف املوارد البشرية وتعطل اإلنتاج, ألن أي جيش ال طاقة  -5

 ة األمد . له على الحروب الطويل

 ؤثرة في نظرية األمن االسرائيلي الفرع الثاني: االتجاهات امل

 دور املخابرات االسرائيلية تجاه مفهوم نظرية األمن : - أ

عن طريق جمع املعلومات الصحيحة كي تقوم هذه املعلومات بإعطاء الجيش االسرائيلي  -1

العميد )ابيهان بن لون( مهلة من أجل التعبئة والتأهب واالنتشار, وعزز هذا القول رأي 

مهمة أجهزة األمن بقوله إضافة إلى ما سبق, فأجهزة األمن توفر حياة هادئة نسبيا وتوفر 

الظروف الهادئة واملنسجمة لتحمي الديمقراطية التي تميز بها املجتمع االسرائيلي عن سائر 

والقومي .) املجتمعات املجاورة وكذلك من أجل الحفاظ على األمن االقليمي والجماعي 

 (47,ص1987الحاج سالم وآخرون ,

 .سالم , ملعرفة نية كل من يجاورهاجمع املعلومات عن الدول العربية املعادية لها واملؤيدة لل -2

 جمع املعلومات عن السياسية األمريكية وقراراتها السرية فيما يخص إسرائيل. -3

 مراقبة وثيقة إي نشاط معاٍد إلسرائيل. -4

 السياسة واالقتصادية عن أي مكان في العالم يهتم بالشأن االسرائيلي.جمع املعلومات  -5

 الردع النووي وأثره على نظرية األمن االسرائيلي : - ب

الردع النووي هو مفهوم مرادف لسياسات النووية االسرائيلية , ويقصد بها تلك التوجهات 

الح النووي واستخدامه, السياسية والعسكرية الرسمية والغير رسمية التي ترتبط بامتالك الس

باإلضافة إلشغال الدور الرئيس ملراقبة أوضاع البيئة االستراتيجية االقليمية الستخدام هذا السالح 
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دون قيود مضادة. وتتسم السياسية النووية االسرائيلية بالغموض حول قدراتها, وتهدف هذه 

 السياسية إلى تحقيق ما يلي:

ن هذه القدرة سياسيا ونفسيا كونها  تمنع جميع األمور التمتع بالقدرة على الردع , وتتكو  -1

 التي تعرض أمنها للخطر , وتهدد الدول املعادية لها في املنطقة .

جاء في البيان الرسمي االسرائيلي تصريح استخدام سياسية الغموض النووي وكونها ليست  -2

ضربه الثانية, وتكون هي الوحيدة التي تمتلك السالح النووي في املنطقة  , فهي تستخدمه لل

( وإنما من املحتمل أن تستخدمه للضربة األولى )الضربة الوقائية( ) عبد 
ً
) ردا

 (149-146,ص ص 1993السالم,

إجبار العرب في الدخول بمفاوضات سلمية من أجل الوصول إلى سالم كامل إقليمي, واندالع  -3

, أكد شمعون بيرس مبدأ تطبيع العالقات في منطقة الشرق األوسط, وفي ضوء القول 

_ أثناء حديثه عن 1961_الذي كان يشغل منصب املدير العام لوزارة الدفاع في العام 

نظرية األمن االسرائيلي املتعلقة بموضوع اإلكراه غير التقليدي حيث قال: ) إن الحصول 

على نظام متفوق للسالح يعني إمكانية استعماله لإلكراه , أي إكراه الطرف اآلخر على 

قبول باملطالب السياسية االسرائيلية التي تتضمن املطالبة بقبول الوضع القائم على هذه ال

األرض وتطبيع العالقات معها , وتوقيع اتفاقيات سالم مع الدول املجاورة لها )بن يشاي, 

 (.26/11/1999يدعوت احرنوت.

 ذات أهمية
ً
, بالنسبة لنظرية األمن إذن, بسبب امتالك إسرائيل للسالح النووي فإنها تحقق أمورا

 االسرائيلي :

الحرية في اتخاذ القرار السياس ي دون أية ضغوط خارجية تقييد قراراتها , وأكد إيجال أيلون  -1

هذا القول حينما قال : يجب على إسرائيل مهما كانت الظروف بأن يعتمد وجودها على 

 ضمان خارجي .

, فإسرائيل ال تستطيع خوض معارك  سرعة تآكل األسلحة التقليدية في املعارك الحالية -2

طويلة األمد, ومن هذا املبدأ بحثت عن بديل يختصر خوضها ملعارك طويلة االمد أال وهو 

 (  103الرادع النووي )هويدي ,مرجع سابق,ص

 زيادة تكلفة الردع التقليدي : -3

لبديل آخر وهو زيادة وارتفاع تكاليف الحصول على السالح التقليدي وصيانته , جعل إسرائيل تلجأ 

السالح النووي, وأكد موشيه ديان ما سبق بقوله : بأن حصول  إسرائيل على السالح النووي حل 

( فإن إشكالية 13/3/1976) دافار, 0ملشكلة الردع بتكاليف أقل عن السالح التقليدي وبصورة ثابتة
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ع النووي هو الحل الفعال العمق االستراتيجي في إسرئيل جعلها تتبنى النظرية التي تنادي: بأن الرد

 للمشكالت الناتجة عن بعض القوى البشرية واملادية  .

وأكد شمعون بيرز رؤيته بأن السالم النووي هو الضمان والحل الوحيد لكسب السباق الجاري في 

 املنطقة وتحقيق ذلك يتم عبر مرحلتين :

قد يحصل األطراف في املنطقة على الصواريخ واألسلحة النووية, ولكن هذه املرحلة  املرحلة األولى :

سوف تحد حالة الحرب لدى جميع األطراف عن طريق الرعب املتبادل . ولكن الضمان الحقيقي 

الذي سوف يتم في املرحلة الثانية: هو إذا حصلت إسرائيل على السالح النووي عن طريق التفوق 

تكنولوجي والعلمي فأن العرب سيقتنعون العرب بنصر إسرائيل وعدم قدرتهم على االسرائيلي ال

 ( 107-106تدميرها .)هويدي , املرجع السابق ,ص ص

 الفرع الثالث : تطور مفهوم نظرية األمن االسرائيلي .

 , وهذا الخطأ تعو 2006الخطأ الذي وقعت فيه إسرائيل بحربها مع لبنان عام   
ً
د م كان خطاًء فاحا

جذوره إلى فترة قيام دولة إسرائيل, أو إن هذا الخطأ لم يحصل على مر عهد الكيان االسرائيلي, فهذا 

األمر الذي جعل إسرائيل تتبنى مفهوم )النوعية مقابل الكمية(, والذي أدى إلى ظهور هذا املفهوم من 

ملادية . وهذا يعني على جديد هو: الفجوة الكبيرة بين إسرائيل والعرب من حيث املوارد البشرية وا

املستوى االستراتيجي: إن عقيدة إسرائيل العسكرية واستراتيجيتها الدفاعية فقدت مبرراتها 

ومصدقيتها , ألن هذه العقيدة كانت تقوم على نظرية الحرب الخاطفة التي كان إلسرائيل فيها عدة 

م, 1973سورية واملصرية سنة م وحربها مع الجبهتين ال 1967انتصارات كما فعلت في حربها لسنة 

ر الفشل الذي أصاب العقيدة العسكرية االسرائيلية كون مساحة إسرائيل الجغرافية الصغيرة  وُيبرَّ

ال تستطيع أن تتحمل حرب ذات مدة طويلة, وال أن تنقل املعركة إلى أرض العدو , واعتبر هذا العجز 

 ( 15,ص 2009يس ي , من أبرز وجوه الفشل االسرائيلي في هذه الحرب .) عتر 

 بالنسبة إلسرائيل, وهذا الذي جعلها تقوم بإعادة بناء 
ً
 رئيسيا

ً
فقد شكلت هذه الحرب الى تحوال

 مفاهيمها العسكرية والسياسية واألمنية , وأدى هذا الفشل إلى تطوير نظرية األمن االسرائيلي.

 من التحديات خالل عامي )
ً
أبرزها إعادة الحسابات  (, كان من2007/2008واجهت إسرائيل عددا

, في ظروف أزمة القيادة والصراعات الحزبية وتبادل 2006السياسية واألمنية بعد حرب لبنان 

االتهامات , إضافه إلى ما جاء به الرئيس األمريكي " باراك أوباما " وما جاء به من آراء مختلفة في 

ياسية الخارجية والتحرك املكثف على القضايا الدولية, األمر الذي تطلب إعادة مراجعة ملفات الس

 ( 2008الساحة األمريكية, وسيادة ودمج مفهوم القوة في النظرية األمنية االسرائيلية .)عبد السالم,
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الذي صادق  وانتهجت القيادة السياسية والعسكرية خطة لتطوير الجيش االسرائيلي في خطة تيفن

 2012-2008, وهذه الخطة تغطي الفترة الزمنية 2007/ سبتمبر /3عليها رئيس الوزراء االسرائيلي في 

وتدور محاور هذه الخطة في: املحافظة على قوات الجيش الحالية وإعادة تشكيلها , وتعزيز الردع 

يز القدرة الدفاعية , واالستثمار وتطوير قدرة املناورة البرية ,وتعزيز عناصر وقيادات تفعيل القوة وتعز 

في مضاعفات القوة القتالية , واملحافظة على التفوق النوعي ومواجهة التحديات املقبلة كما أشار 

رئيس الحكومة االسرائيلية ) أيهود وملرت( في كلمته أمام معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل 

عن قوة الحسم العسكري مع أعداء إسرائيل .)  أبيب خالل مؤتمر تحديات أمنية : بأنه ال بديل

, ومن  2008في شهر مايو / 2028(  باإلضافة إلى خطة طويلة األمد باسم إسرائيل 2009حسين,

 قادما على مستوى املوضوعات 
ً
خالل هذه الخطة تم رسم الطريق االسرائيلي ملدة عشرين عاما

السلطة ,العلوم, العوملة, التكنولوجيا . ) عبد السالم التالية : االقتصاد , املجتمع , اإلدارة العامة , 

( فاهتم الفكر األمني االسرائيلي والفكر العالمي اليهودي لتطوير نظرية األمن, فعمل على  2008,

التركيز أوال على بحث القضية الفلسطينية والعربية , وإعادة فكرة تبادل األراض ي كوسيلة لحل 

ئيل وجيرانها , وتصاعد التهديد املباشر على الجبهة الداخلية االسرائيلية النزاعات االقليمية بين إسرا

خاصة بعد عدم فاعلية املفاهيم األمنية الخاصة بالجبهتين  الخارجية والداخلية , ولكن الخمس 

 من الفترة التي قضتها  2006السنوات التي أعقبت حرب 
ً
التي أديرت إدارة سيئة كانت أشد خطرا

 .) شبيط, 33الحرب وهي 
ً
 (7,ص2011يوما

فالدالئل املتعلقة ببناء القوة في الجيش االسرائيلي وتخصيص امليزانيات املالئمة لذلك يتضح أن 

املؤسسة األمنية من خالل خطة تعيد ترتيب أولويات القوة في الجيش بما يضمن تسليحه وتجهيزه 

ه وإعداده لخوض حرب ضد حزب هللا باملعدات والذخيرة وصبغه بالعامل التكنولوجي والقيام بتدريب

 (3,ص2011وسوريا.)محارب, 

ن  وخالل فترة وجيزة وبأسرع وقت ممكن تمت جاهزية الجيش االسرائيلي على أفضل طراز, وتكوَّ

عامل القدرة واالستعداد لديه في خوض الحرب ضد حزب هللا وسوريا , وهناك في إسرائيل يوجد 

ت األمريكية وإسرائيل, تتكفل أمريكا بموجب هذه العملية من يفكر بعملية مقايضة بين الواليا

بضرب املنشآت النووية اإليرانية, وتتكفل إسرائيل بتوجيه ضربة إلى سوريا وحزب هللا , وليس 

 ( 2011بالضرورة أن تتم العملية بنفس الوقت.)فيلر,
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 األمن العربي الراهن والتحديات . املبحث الثاني :

العربية هي التي منعت صياغة سياسية دفاع عربي ذات وجهة قومية, وهذا  –ية إن الخالفات العرب

األمر الذي أدى إلى التحول من الوجهة القومية بين األقطار العربية ورسم سياسية دفاع قطرية , 

ومهما تطورت العالقات بين القوى الرئيسة الخارجية وبين األقطار العربية فهي ال تخلو من شكل 

التهديد ألمن األمة العربية , فمن الزاوية العربية فأن األمن العربي مهدد , فمن يتمتع في من أشكال 

امن األمة العربية بوعي قومي ومن منظار تاريخي إن أمنها مهدد كان من داخل اإلقليم العربي أو من 

ختلفه خارجه .  فان فكرة الوحدة العربية بمعناها املثالي وصيغ التقرب منها تحت عناوين م

كالتضامن والوفاق والتعايش ,كلها رموز لألمن القومي العربي , ولكن الخالفات الحاده والكامنه بين 

السياسات األمنية افرغت هذه الصيغ من مضامينها , وبقيت عالقات الدول العربية منذ فترة 

ا أصابت م على أساس الخلقية القومية ملدة نص قرن وبعده1945تأسيس جامعة الدول العربية 

وحينها اعلن العراق اجتياحه للكويت وكان هذا االمر  1990الشعوب العربية صدمة كبيرة عام 

بمثابة تدمير لألسس الشرعية والخلقية للنظام اإلقليمي العربي, وبسبب هذه التهديدات تطوق األمن 

تنحصر دائرة تأثيره  القومي العربي بجدار االقليمية , فاصبح الوعي السياس ي بشأن األمن وعيا قطريا

على املصالح القطرية املباشرة, وبكل وضوح فإن سياسات الدفاع وهي الدليل الدراك لألمن , تتجه 

اكثر فاكثر نحو طروحات قطرية وفي احسن االحوال اقليمية عربية وهي بذالك تتنافر مع الحقيقه 

االمرة في الوطن العربي سياسيا  القائلة بأن ال امن قطري بدون امن قومي , فتلك احدى املستلزمات

واقتصاديا وجيوستراتيجيا . وفي ضوء ما سبق فان األمن العربي يتأثر بتطوير التقنية اإلسرائيلية من 

 خالل مجالين رئيسيين :

 احدهما : عالقة األمن القومي الشاملة وثانيهما: ميدان عالقة األمن العسكري.

 حث يتضمن املطلبين التاليين:ولإللقاء الضوء على ذلك, فإن هذا املب

: العواقب االستراتيجية التي تواجه األمن االقليمي العربي في ظل غياب  املطلب األول  -

 االستراتيجية االسرائيلية . 

سعي إسرائيل لتحقيق األمن ملنطقة الشرق األوسط من خالل نظرية  املطلب الثاني: -

 السالم.
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قليمي العربي في ظل غياب اإلاألمن  التي تواجه االستراتيجيةاملطلب األول : العواقب 

 االستراتيجية االسرائيلية .

فالسمة السائدة في إقليم الشرق األوسط بين الدول العربية هي: التباعد وليس التقارب, وتقوم 

عالقاتهم مع بعض على الصراع وليس التعاون والتعايش السلمي. وفي الوقت الحالي أصبح التباعد 

 بين عالقات الدول العربية ودول الجوار الجغرافي وخاصة تركيا وايران.هو السائد 

 الفرع األول : الدور اإليراني وأثره على االستقرار األمني العربي .

إيران إحدى دول منطقة إقليم الشرق األوسط, وترتبط معه بعالقات قديمة تراوحت بين التعاون 

العربية . في البداية كانت إيران تمثل املصالح الغربية فى والصراع مع دول الجوار, وهي دول املنطقة 

ومجيء الخميني إلى رأس  1979املنطقة, وذلك فى فترة ما قبل الثورة اإلسالمية, ولكن بعد ثورة عام  

السلطة, وبروز إيران كفاعل إقليمي ودولي صاعد يتحرك على كافة املستويات سواء االقليمية أو 

ياسية خارجية مستقلة وتحولت من دولة تحقق مصالح الدول الغربية إلى الدولية, أصبحت ذات س

دولة منافسة لهم في املنطقة، حيث مثلت الثورة مرتكزا مهما في رؤية إيران لغيرها من الدول, 

فبدأت تتحرك للمحافظة على مكتسبات الثورة اإلسالمية والسعى نحو نشرها وتحقيق أهدافها, 

تعود إلى بداية   إن األطماع اإليرانية في املنطقة العربية .رجية نشطةوذلك من خالل سياسية خا

القرن السابع عشر عند محاولتهم احتالل البحرين, ثم انسحابهم منها بعد الضغط األمريكي على 

 
ً
إيران . وعند النظر إلى طبيعة العالقات اإليرانية العربية, نجد أنها عالقات متقلبة, وذلك وفقا

ل إلى التوتر عند وصول رئيس متشدد إلى الحكم وزيادة نفوذ املحافظين في النظام للرئيس, فتص

السياس ي اإليراني,  أي أصبحت السياسية اإليرانية سياسة راديكالية ) متطرفة ( واالستمرار فى 

 .البرنامج النووي

تسابها في املعادلة وتهدف االستراتيجية اإليرانية إلى التأكيد على دور إيران االقليمي وتسعى إلى اح

االقليمية , وجعل إيران مرجعية روحية ودينية للشيعة واإلسالم , ولم يواجه التمدد اإليراني على 

 1990-1982املنطقة العربية إال العراق في فترة حكم الرئيس صدام حسين التي كانت منذ عام 

القائمة على التوسع  (. لم تمتنع إيران في التشجيع على استراتيجيتها202,ص1996)قرقاش, 

بل اوعزت وساهمت  2003والهيمنية على املنطقة العربية, وحتى بعد الغزو األمريكي للعراق عام

( ومن األسباب 28,ص2007ومهدت لهذا الغزو, وأشعلت الفتنة الطائفية بين الشعب العراقي. )نهار ,

إليرانية تجاه املنطقة العربية , التي أسهمت وشجعت إيران نحو املض ي قدما في تنفيذ االستراتيجية ا

رد الفعل العربي تجاه الوجود االسرائيلي واألجنبي في املنطقة , واألحداث التي أعقبت غزو العراق 

مما أدى إلى ارتفاع الدور اإليراني بمخاطبة التيارات اإلسالمية في املنطقة, بإجالء القوات  2003عام 

وين املليشيات والعصابات, ودعمهم لزعزعة أمن واستقرار األجنبية وال سيما مساهمته بإنشاء وتك

(  4-3,ص ص 2006الوطن العربي بشكل خاص وإقليم الشرق األوسط بشكل عام. ) عبد املؤمن,
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وقد زاد القلق الدولي من النفوذ اإليرانى في املنطقة عندما أكدت ايران بأن اآليدلوجية السياسية 

ألساس في التوجه السياس ي واإلجتماعي, وأن هذه اآليدلوجية سوف التي اعتمدها اإلمام الخمينى هي ا

مع  مطلع ( و 2009.) حماده, الخبرة االيرانية االنتقال من الثورة لدولة,تبقى حية في الفكر اإليرانى

ثورات الربيع العربي برزت إيران كمظهر من مظاهر التهديد سواء املباشر أو الغير مباشر للمنطقة 

نجحت في إيجاد قاعدة لها فى عدد من الدول العربية ملحاولة الدفاع عن مصالحها في العربية, حيث 

تلك الدول، أو ملحاولة أخذ الزعامة والريادة في تلك املنطقة. وقد عملت على التدخل في الشؤون 

الداخلية للعديد من الدول سواء بشكل ضمني أو معلن، كما قامت بتشجيع الشيعة في دول املنطقة 

فالنفوذ اإليراني  . رفض الوضع القائم, واملطالبة بحقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية على

في املنطقة العربية بات واضحا بصوره كبيرة ووضوح مدى التدخل كذلك، فى حالة سوريا تتدخل 

إيران بصورة مباشرة وواضحة لدعم نظام بشار األسد, حيث تسعى إيران فى دعمها لسوريا إلى 

تقوية وضعها على طاولة املفاوضات حول ملفها النووي, واستخدامها كورقة ضغط تسعى من 

خاللها على تحقيق أهدافها العقائدية املتمثلة في تحجيم الدولة اإلسالمية وتهديد إسرائيل، 

ت واالستراتيجية املتمثلة في امتالكها قوة نووية رادعة أمام تكتل عربي محتمل . أما دعمها للجماعا

 غير واضح وغير معلن, 
ً
 ضمنيا

ً
فهذه اإلرهابية فإن التدخل اإليراني في هذا االتجاه يأخذ شكال

يتحمل آيدولوجية دينية أومذهب شيعي وكذلك أيضا تحقيقا للمصالح اإليرانية  الجماعات هم التي

كدعمها  .ويفي املنطقة, ومحاولة تسويق املشروع اإليرانى, وتوفير الدعم والتأييد ملشروعها النو 

فالسياسة  (48,ص2013لحزب هللا في حرب لبنان الثانية, ودعهما لحركة حماس. )العدوان,

الخارجية اإليرانية تجاه املنطقة العربية والشرق األوسط تحددت بناًء على الثورة اإلسالمية, والتي 

االسالمي,  جعلت إيران تتطلع للمنطقة العربية ملحاولة تحقيق وتطبيق مشروع الشرق األوسط

وإيجاد شرق أوسط خاٍل من الواليات املتحدة وأسرائيل, ومحاولة  هيمنتها وأخذ الزعامة في تلك 

ثم ( 2)املقداد, مرجع سابق ,عدد .املنطقة, وذلك من خالل تحسين عالقاتها بالدول العربية الكبرى 

ود حزب هللا املدعوم وقيام الواليات املتحدة باحتالل العراق, وصم 2001سبتمر 11جاءت أحداث 

من إيران في الحرب مع إسرائيل وفشل إسرائيل, في القضاء على حركة حماس فى حربها على غزة 

واملدعومة من إيران, وكل هذه العوامل جددت أحالم إيران في  2009وأوائل عام  2008أواخر عام 

ة, تيجية في املنطقشرق أوسط إسالمي, لذلك فإن إيران تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها االسترا

وارتبطت إيران بمجموعة من املصالح املركبة واملعقدة املنتشرة في املنطقة العربية عامة ودول 

الخليج خاصة, ومرورا بالعراق, ولكن العالقات بينهم تتراوح بين الصراع والتقارب, والتي كان يغلب 

 .عليها طابع الصراع في أغلب األوقات مثل: لبنان وحركة حماس 

تدرك إيران جيدا أن استخدام القوة العسكرية مع دول الخليج العربي قد ُيجري عليها ويالت 

 
ً
 اقتصاديا

ً
وعواقب غير متوقعة فالواليات املتحدة تدرك أهمية منطقة الخليج العربي, كونه موردا

 ال ينضب , وكونه بحماية الواليات األمريكية, والتي هي القوة العظمى في النظام 
ً
الدولي السائد , حيويا
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فدولة مارقة كإيران تخش ى العقوبات األمريكية ولذلك لجأت ايران إلى استخدام القوة الناعمة, 

والتسايس من أجل نشر فكرها املذهبي الذي من خالله تستطيع بسط نفوذها وقيادتها ملنطقة 

ويرفض الفكر الشرق األوسط, وهيمنتها عليها, ومن خالل فكرها املذهبي تتالفى كل من يكشف 

اإليراني ومعتقداته بوضوح , وخوفها من إعالن فكرها ومذهبها بالقوة كونه يترتب على إعالن 

فإن املضلة التي تقف أمام  (108,ص2015تصرفاتها حدوث فكرة عزلة إيران االقليمية . ) الغربي,

مها األمني وفقا للهوية صانع القرار اإليراني تكمن في استمداد مفهوم املانوية , وبالتالي تسير مفهو 

الفارسية, مما تريد إيران إعادة مجد أجدادها االمبراطورية الفارسية ) فوزي تيم , محاضرات 

(, فهذا األمر أدى إلى إضعاف التقارب بين العرب وإيران وأدخلت 2015الدكتوراة في الفكر السياس ي ,

التي استندت إلى مبررات تاريخية  الشكوك حول سعي إيران إلى وضع نظرية ألمن املنطقة العربية

وجغرافية وبشرية حول نوايا الجانب اإليراني, واكتشفت الدول العربية بأن الرؤية اإليرانية تنظر 

(   4-3لنفسها صاحبة القوة بديال للوجود األجنبي في املنطقة.) عبد املؤمن , املرجع السابق,ص ص 

اه املنطقة على أسس قومية ومذهبية قائمة على والذي أكد الشكوك العربية هو مساعي ايران تج

 املذهب الفارس ي . 

فسعت إيران إلضعاف القوة العربية األكبر التي كانت في املنطقة من خالل املساهمة اإليرانية 

واملساعدة وتسهيل مهام غزو العراق فكانت تتوقع بأن دورها هذا سيسهل عليها طريق طموحاتها 

إقليمية في املنطقة, كون القوة التي كانت تمثل _ بالنسبة لها _ ميزان  التوسعية , وبروزها كقوة

 (9,ص2008تعادل القوى اإلقليمية قد سقطت.) املجالي ,

 وتركزت األهداف السياسية واالستراتيجية اإليرانية من خالل توجهها الى :

تصدير الثورات اإلسالمية من خالل املؤسسات الدينية ومراكزها الثقافية من أجل نشر  -1

 مذهبها وفكرها الشيعي في املجتمعات اإلسالمية .)ابو عامر  

تاسيس وجود إيراني بالبحر كما على األرض, وبخاصة عند مدخل البحر األحمر املشتهر  -2

 بالصبغة العربية .

جل تهريب األسلحة, ودعم الجماعات والعمليات  اإلرهابية, صنع ممرات بحرية وبرية من أ -3

والدولة البديلة إليران عن مصر هي السودان من أجل تكون وسيط لنقل املعدات إلى حركة 

-104,ص ص 2010, 5حماس في غزة وإلى حزب هللا في لبنان .)مجلة قراءت افريقية , ع

105) 

لهدف بالنسبة إليران هو استعمار البالد العربية  ويرى الباحث في هذا املطلب من الدراسة: أن ا

والهيمنة على منطقة الشرق األوسط, ألنها تريد إعادة تاريخ االمبراطورية الفارسية, ولكن املذهب 

والعقيدة والتصوف الشيعي الذي تتبناها السياسية اإليرانية في فكرها  تعود جذروها إلى الديانة 
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م في بابل التي كان أغلب سكانها آنذاك هم 216بن فتك املولود عام  التي تنسب إلى ماني3املانوية 

الفرس , فادعى هذا الشخص )ماني( النبوة, وكان املغزى من الديانة املانوية التشويش على الديانة 

املسيحية, وقد ادعى ماني أن: ديانته مشتقة من الديانة املسيحية, واقتبس ماني من كل عقيدة 

 .قوم الزائرين له في قصصهم الدينيلناس من حوله كما يتطرق إلى ذكر أبطال الصادفته ما يجذب ا

 أما بالنسبة للعامل اإلقليمي والدولي تجاه الدور اإليراني :

إيران أكثر دول الجوار التصاقا بالوطن العربي , وعلى الرغم من ذلك فإن طبيعة العالقة بينهما 

ايا مسافة املحورية تلقي بظاللها على تلك العالقة, متضاربة بصورة عامة , إذ أخذت بعض القض

وتطبع مسارها بنوع من الخوف والتوتر , وتشعر الدول العربية في الخليج بالقلق من جراء السلوك 

اإليراني وتنامي الترسانة العسكرية اإليرانية, ويبدو تمسك ايران باحتاللها للجزر الثالث العائد لدولة 

اإليراني .) انظر لقرار مجلس جامعة  –تحدة عقبة في سبيل التقارب العربي اإلمارات العربية امل

( اتضح هدف الدور اإليراني عندما احتلت العراق دولة الكويت ,فعارضت إيران 1994الدول العربية,

وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج وثم عدلت في موقفها في ممانعتها من وجود القوات األجنبية 

وات العراقية من الكويت , ما دامت هذه القوات األجنبية سترحل بعد ذلك. )جريدة إلخراج الق

 (  1990الحياة ,لندن,

وبعد استالم نتياهو مهامه كرئيس وزراء وضع على الفور ما أسماه بالحظر النووي اإليراني  على سلم 

ده ملهام أولويات حكومته ,حيث اشارت صحيفة معاريف اإلسرائيلية: أن نتنياهو تسلم  ِ
ّ
فور تقل

منصبه تقريرا مفصال من رئيس هيئة أركان الجيش, وقد تناول هذا التقرير الخطط االسرائيلية 

إلزالة التهديد النووي اإليراني , وأضافت معاريف عن مصادر أمنية: إن إسرائيل ستتخذ إجراءات 

 م9/3/2009مانعة بنفسها تجاه امللف النووي اإليراني .)صحيفة معاريف,

فإسرائيل ترى بأن الواليات املتحدة األمريكية لم يكن لديها الجاهزية إلجهاض امللف النووي اإليراني 

برئاسة دينس روس 2008/2009في عهد أوباما, ففي تقرير ملعهد سياسية الشعب اليهودي لعام 

إقليم الشرق  املبعوث األمريكي واملساعد األسبق لوزير الخارجية , بتراجع املعضلة األمريكية تجاه

األوسط ومما سيجعلها الى تطوير استراتيجية إسرائيلية , ألنه أدرك البيت االبيض برئاسة أوباما من 

أجل استقرار الشرق االوسط , العمل على إيجاد استراتيجية جديدة تسعى إلى صفقة إقليمية 

وسط .) جرايس ي ,  , شاملة تحل الصراع العربي االسرائيلي, وتنزع السالح النووي من الشرق األ 

( وفي ضوء ما سبق, يمكن القول: بأن إسرائيل الحليف االستراتيجي بالنسبة للواليات 124ص

االمريكية املتحدة , وبسبب العالقة الوثيقة واالرتباطية بينهم سوف تأخذ الواليات األمريكية بالرؤية 

ركيا تقوم بضرب إيران ومنشآتها اإلسرائيلية بأن إسرائيل سوف تقوم بضرب سوريا وحزب هللا , وأم

النووية .ويرى الباحث بخصوص هذا الشأن بأن إسرائيل عندما تدرك تطور أي خطر إيراني يهدد 

                                                           
3

 للمزيد من المعلومات انظر لكتاب ماني والمانوية  المترجم للغة العربية من تأليف جيووايد نغرين . 
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أمنها ووجودها , ستقوم مباشرة بضرب مفاعلها النووي , وخير دليل إقليمي ما حدث بالعراق عام 

 م.2003

وعملت على تقليل مخاطر تلك الثورات. كما  قد حاولت إيران االستفادة من ثورات الربيع العربي,

 
ً
 كبيرا

ً
كان لتلك الثورات تأثير كبير في سياسة إيران الخارجية, حيث أنها رأت فى تلك الثورات انتصارا

لتوجهات سياستها، وذلك ألن األساس الذى قامت عليه سياستها الخارجية هو دعم الثورات 

النموذج الثوري اإليراني إلى تلك الثورات. وهذا ما  واملستضعفين فى البلدان اإلسالمي, وتصدير 

قامت به إيران حيث عملت على دعم غالبية الثورات التى قامت فى املنطقة, واستمر هذا الدعم مع 

وصول التيارات اإلسالمية بعد الثورات الى الحكم فى بعض الدول. باإلضافة إلى أن هذه الثورات 

الواليات املتحدة فى صراعها االقليمي على املنطقة, حيث رفضت كل جاءت بمنزلة انتصار اليران على 

الشعوب العربية التدخل األمريكي, فى شؤونهم الداخلية وتقليل النفوذ األمريكي وبذلك فشل 

مشروع الشرق األوسط األمريكي وفشل مشروعات الديمقراطية الغربية التي نادت بها الدول الغربية 

( 2015, 199مية, وهذا ماكانت تريده إيران)الزويري ,السياسية الدولية ,عملحاربة التوجهات االسال 

ومن مكتسبات ثورات الربيع العربي على إيران: أنها شغلت الدول العربية والقوى الدولية عن 

مهاجمة برنامجها النووي ومنحتها الفرصة في تطوير ملفها النووي وتحقيق التقدم في عمليات أكثر 

 (2013, 2السياسية واالجتماعية, عم في عمليات تخصيب اليورانيوم.)املقداد,العلوم قدرة من التقد

 الفرع الثاني : الدور التركي تجاه منطقة الشرق األوسط :

 يحتذي به كل 
ً
أصبح الصعود التركي من أحد التحوالت املهمة في منطقة الشرق األوسط, ويعتبر مثال

ى إقليمية تؤثر في توازن املنطقة , فكون تركيا تتشارك باحث عن االصالح السياس ي , وأصبحت قو 

مع العرب عموما بقواسم مشتركها منها خاصية الجوار الجغرافي ومع سوريا والعراق بتواجد أقليات 

 له حقوق يؤثر في سياسية كل دولة ينتمي لها , 
ً
 دوليا

ً
ذات أصول كردية , ويبقى العامل الكردي عامال

رسم مستقبل األكراد, ومنحهم حقوقهم على عكس الدول املجاورة التي واتضح الدور التركي, ف

تتجاهل العامل الكردي , فتركيا موقعها جيوستراتيجي وجيوسياس ي , وأدى التحول التركي بصبغة 

( فالتحول 180,ص2012الديمقراطية لنظامها السياس ي وتطور دورها الفاعل في املنطقة .) عثمان, 

 مع الدول املجاورة التركي البارز والقوي 
ً
 في املنطقة , وكان تعاملها استراتيجيا

ً
 إقليميا

ً
أحدث توازنا

جغرافيا لها ومن تلك األحداث املتعلقة بالصراع العربي االسرائيلي والثورات الشعبية التي أسقطت 

ملها األنظمة الديكتاتورية , فكانت السياسية الخارجية التركية واضحة على أرض الواقع في آلية تعا

ة .)  مع قضايا الدول املجاورة, وهذا ما أطلق عليها املراقبون مسمى التدخالت التركية الفجَّ

 ( 7,ص2012اراس,

 تبين في واقع أدوارها على املستويين: اإلقليمي 
ً
 ملحوظا

ً
ونالحظ بأن السياسية التركية تغيرت تغيرا

ة لفكرة السالم التي تتبناها إسرائيل والدولي .  فتركيا طبعت عالقاتها مع إسرائيل, وأصبحت مؤيد
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 كل الرفض لفكرة 
ً
على الرغم من موقفها التاريخي قبل سقوط الدولة العثمانية الذي كان رافضا

 بناء وطن قومي لليهود في فلسطين,

فبحثت عن السبب الذي أدى لتحول موقفها كليا تجاه وجود دولة إسرائيل, وفي حواري مع الدكتور 

حتاملة_ استاذ التاريخ في الجامعة االردنية_ دار الحديث بيننا حول عنوان رسالتي محمد عبده 

وزودني باملعلومات الثمينة التي تسدد هذا الفرع من الدراسة . فيقول الدكتور حتاملة: بعد ارتفاع 

 عدد اليهود في أملانيا تم العمل على تهجيرهم إلى منطقة الشرق األوسط, وكان بعض اليهود يأتي

ملنطقة الدولة العثمانية من أجل التجارة, وكان في ذلك الوقت الحكم العثماني هو السائد في جميع 

واليات الدولة العثمانية, أي ) الدول العربية جميعها باإلضافة لتركيا(,  واليهود الذين عاصروا الدولة 

طلق عليهم )يهود الدونمة( , وجاء مسمى الدونمة من قبل األ
ُ
تراك على اليهود املتظاهرين العثمانية أ

باإلسالم, والفعل من كلمة دونمة يعني: عاد ورجع  فاملصدر من دونمة يعني املرتدون عن دينهم  . 

وتمتع يهود الدونمة باالستقالل واملكانة العليا في حاشية السلطان, مما وصل األمر إلى نسب بينهم 

وفي الحالة هذه وقع مصطلح التهويد , بكونهم وتزوجوا السالطين العثمانيين من بنات الدونمة , 

ادعوا اإلسالم ظاهريا ولكن باطنيا بقوا على ديانتهم , فأبناء السالطين أصبحو أبناء اليهوديات, وفي 

 –الساللة اليهودية ينسب اليهودي لألم , وفي ضوء ما سبق, يتعزز القول بدفء العالقات التركية 

ن السفراء للمرة األولى منذ قيام العالقات بينهما أول مرة بعد االسرائيلية حينما تبادل الطرفا

(, أي بعد أشهر قليلة على قيامها , لتكون بذلك أول دولة 1949االعتراف التركي بإسرائيل عام )

إسالمية تعترف بإسرائيل , وتطورت العالقات بينهما عندما زارها دفيد بن غوريون حيث كان وقتها 

راء , وعندها قام التعاون االستراتيجي الوطيد بين تركيا وإسرائيل بدعم من يشغل منصب رئيس الوز 

الدول الغربية على رأسها الواليات األمريكية , وكانت تركيا تخاف من تردي عالقاتها مع الدول 

 (709-605,ص ص 2012املجاورة  جراء تعاونها مع إسرائيل.)اللباد,

 ليمي واالستراتيجي السرائيل وبدليل ما يلي :ومن هنا أصبحت تركيا بمعنى الحليف اإلق

 في الحرب الباردة كونه اعتبر احدى اليات الغرب وتبين هذا  -1
ً
وكان الدور التركي واضحا

االعتبار من خالل تطويق تركيا لالتحاد السوفييتي سابقا, ومن أبرز األدوار لتركيا ايضا 

كت أيضا في حملة الحلف األطلس ي التوجه التركي نحو القضية الفلسطينية وإدانتها, وشار 

على نظام القذافي الذي كان مستودعا وقاعدة لألسلحة الروسية .)عثمان ,مرجع 

 (180سابق,ص

وموافقة أنقرة على نشر الدرع الصاروخية على أراضيها وتحديدا في املناطق الحدودية مع  -2

 إيران وروسيا ) التي هي اكبر شريك تجاري لها (
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إيران كونها تحولت إلى قوة ضاغطة على نظام بشار األسد. وتعهدت توترة عالقاتها مع  -3

الحكومة التركية بتقديم وتوفير كل السبل واإلمكانيات لتحقيق االصالح املطلوب في أسرع 

 (103,ص2012وقت ) باكير,

نظرة املشروع التركي بنظرة عدائية لنظام اإليراني بدال من النظام العربي  , وتركيا لم تعجز  -4

 من منظومة عسكرية وسياسية عن 
ً
مواجهة النظام اإليراني سياسيا وعسكريا , وكونها جزءا

غربية أمريكية وأوروبية راعية للكيان االسرائيلي. وبكون النظام اإليراني هو املصدر الفعلي 

 (36,ص2007لثورة املنطقة .) اللباد,

, من حذر وعدم رغبة في تصعيد التركية , بصورة عامة  -وفي ضوء ما تتصف به العالقه العربية

التوترات وتعقيد املشكالت إلى حد استخدام القوة للتهديد بها , فإن احتماالت الصراع املسلح 

محدودة ومستبعدة بينهما , وثمة نقطة هامة من املناسب اإلشارة لها , ألنها تلقي بعض الضوء على 

 إليران والعراق على السواء , وفي دور تركيا في املنطقة , وهي إن إسرائيل ترى في تركيا 
ً
 مضادا

ً
ثقال

 (1993حال الضرورة ثقال مضادا لسورية .)سفران,جريدة معاريف

 املطلب الثاني : سعي إسرائيل لتحقيق األمن ملنطقة الشرق االوسط من خالل نظرية السالم .

نقيض الحرب والعنف  فالسالم من اسماء هللا الحسنى , والسالمة تعني البراءة من العيوب , والسلم

فكار عصر النهضة األوروبية والفلسفة الغربية في القرن السابع 
ُ
. ويرجع مفهوم ثقافة السلم إلى ا

عشر, وحينها بدأ في األفق ظهور فلسفة العدل والسلم كنقيض للحرب والعنف اللتين اتسمت بهما 

 الحضارة الغربية .

في مشروع السالم على يد الفكر السياس ي الشهير في وشهد القرن الثامن عشر تطورا كبيرا وملحوظا 

أوروبا وكما ورد القول: " يحافظ السالم على مواقفنا في عهد االستقرار السلمي, وفي ظله بإمكاننا 

الحياة دون خوف من أي تدخل , كما تطورت التجارب بسرعة وحرية, ويحافظ األغنياء على أموالهم 

تواصل العمران, ويجب أن تتوفر العدالة على املستويين الداخلي ويوفرون العمل للفقراء, وبهذا ي

 ( . 19,ص2010السالم .)د. القور, والخارجي في أي نظام بمنظور مشروع

 الفرع األول : املدخل لنظرية السالم .

عناصر  أن فكما ، الدوليين واألمن للسلم الجديدة الرؤية هذه مع متسقا السالم بناء مفهوم ويأتي

عاتقها  على تأخذ جديدة كآلية يأتي السالم بناء فإن ، املفهوم هذا مواجهة في نفسها فرضت قد جديدة

 _ سنرى  كما _ 
ً
محيي الدين, مرجع .(إرسائها في املساهمة شأنها من متنوعة جوانب معالجة  الحقا

 )419سابق,ص

 :الدولية غير املسلحة النزاعات عن املنبثقة املخاطر تزايد - ب
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غير  الطابع ذات النزاعات مع نسبيا حديثا الدولية غير املسلحة النزاعات مع املتحدة األمم تعامل يعد

 واألمن الدوليين، السلم تهديد عوامل كأحد النزاعات هذه ملثل املتحدة األمم ميثاق يتعرض ولم الدولي،

 التهديدات لتصبح أحد النزاعات هذه وتيرة فيه تصاعدت وقٍت  في ، الدولي الطابع ذات تلك عكس على

  ، الدوليين واألمن للسلم الرئيسة
ً
تيح أن يمكن امليثاق من 34 املادة بأن علما

ُ
 مثل في تدخلها فرصة ت

 احتكاٍك  إلى يؤدي شأنه أن من موقٍف  أو نزاٍع  أي فحص فرصة املادة هذه تمنحها إذ النزاعات، هذه

 املوقف. أو النزاع هذا ملثل الدولية غير أو الدولية الصفة تحديد دون  دولٍي،

  تشكل ذاتها، بحد الدولية، غير املسلحة النزاعات أصبحت وقد
ً
إذا  الدوليين واألمن السلم على خطرا

انتهاكات  على تنطوي  ألعمال  _النزاع  حدودها ضمن يقوم التي _ الدولة شعب يتعرض أن شأنه من كان

قد  مشكالت من ذلك يعقب وما والنزوح، اللجوء موجات عن النزاع أسفر إذا أو األساسية، لحقوقهم

  تطال
ً
املعنية  الدولة ارتباط بحكم دولي نزاع إلى التحول  قابلية النزاع امتلك حال في أو أخرى، دوال

  أخرى  دوٍل  مع سياسيٍة  أو دينيٍة  أو عرقيٍة  بروابط
ً
محيي الدين, مرجع .( . منها املجاورة خاصة

 (492سابق,ص

  ليعالج املسلحة النزاعات بعد ما ملرحلة رؤية من يمتلكه بما السالم بناء مفهوم ويأتي
ً
  مرحلة

ً
 حساسة

 املسلحة النزاعات مرحلة في سياسية  أكثر تبدو أنها إال أنواعها، اختالف على املسلحة النزاعات تعقب

  للعودة قابلية أكثر واختالفات تناقضات من النزاعات هذه بيئة عليه تنطوي  ملا الدولية, غير
ً
 إلى مجددا

 .النزاع دوامة

 ويختلف مفهوم بناء السالم عن مجموعة من املفاهيم املشابهة له نذكر منها ما يلي:

  : Peacekeeping حفظ السالم  -1

و هو مصطلح يشير إلى كل الجهود التي تتخذ أثناء النزاع بغرض تخفيضه, أو إزالة مظاهر النزاع و 

ة من الالعنف يمكن معها استكشاف أساليب لحل و إصالح النزاع. تثبيت تفاعليات النزاع على درج

 (Bliss2001,P.5 .)  .إن الغرض من حفظ السالم ليس حل النزاع من جذوره و إنما استعادة الالعنف

  : Peace Makingصنع السالم -2

يشير صنع السالم إلى الجهود و العمليات التي تتضمن أي عمل يهدف إلى دفع األطراف املتحاربة 

للتوصل إلى اتفاق سالم من خالل الوسائل السلمية: كالتفاوض والتحاور بين األطراف واستعمال 

قوة الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع, وتجدر اإلشارة إلى أن صنع السالم ال يتضمن استخدام ال

 (4,ص2005)ابوالعال,ع. العسكرية ضد أي من األطراف إلنهاء الصرا

 . : Peace Enforcement فرض السالم -3
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ينصرف هذا املفهوم إلى استخدام القوة املسلحة أو التهديد من أجل إرغام الطرف املعني على 

قد تتضمن جهود االمتثال للقرارات و العقوبات املفروضة من أجل الحفاظ على السلم و النظام، و 

إن االنتقال ف (Bliss2001,P.5 .)فرض السالم إجراءات غير عسكرية كالعقوبات، و إجراءات عسكرية

من حفظ السالم وصنع السالم إلى بناء السالم كانت له مقدمات, بحيث عمل العديد من املفكرين 

ل ُيمكن األطراف على إيجاد طريقة لدعم عمليات حفظ السالم وصنع السالم ومحاولة إيجاد بدي

من املتنازعة من استعادة الثقة واستعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية للدول, كذلك املؤسسات 

بجمع املعلومات والتخطيط لديناميكية النزاع  1970عام  Edward azarالهيكلية حيث بدأ إدوارد ازار

مل على فهم تهميش بالع John Burtonاالجتماعي املطول، وفي نفس العام قام جون بورتن

 للنزاع، وفي عام
ً
 رئيسيا

ً
 Johnعمل كل من  1980األحتياجات األساسية لإلنسان واعتبرها مصدرا

Macdonald وLouis Dimamend   وJohn ficher  على دعم دور تدخل الطرف الثالث في النزاع

.  أما عام بحيث أوضح نوع التدخل الذي يجب أن يكون مناسبا مع مستوى التصعيد في النزاع

التدخل الناجح وبعض أنواع الدعم التي تكون   j.Rpenessمفهوم النضج و Fen Oslerحدد  1990

املساهمة املحتملة للتصعيد في حل النزاع  Louis Kniesberyالزمة لإلملام بعملية السالم، وحدد 

نزاع، وفي نفس ساهم في تحديد نجاح نتائج تقنيات حل الPaul Leadrach  J .ونشاط السالم، كما

جريت على نزع السالح وإعادة االندماج. 
ُ
 العام مول البنك العلمي أبحاث أ

ولذلك فإن بناء السالم مرتبط بحفظ السالم, إذ يمثالن بعض املبادئ املشتركة و هذا إلنجاح      

سالم قوات حفظ السالم وعدد كبير من النشطاء املدنيين في بناء ال 1980عملية السالم فمنذ عام 

انتشروا داخل الدول, وذلك للحفاظ على النظام واملساعدة على تطبيق االتفاقيات, فهناك عمليات 

 جمعت حفظ السالم وبناء السالم,  

 والتي أطلق عليها مسمى : نظرية نضج النزاعات الدولية للحل.

هر األطراف املتحاربة استعدادها للتداول  يفترض زارتمان  
ُ
أنه خالل مرحلة معينة من النزاع ، تظ

بشأن مقترحات التسوية التي طاملا تغاضت عنها في السابق، ويعود ذلك إلى إدراكها بأن أي بديل عن 

 التفاوض سيؤدي إلى كارثة، فضال عن أنه ال تلوح في األفق أية عالمات إلمكانية الحسم العسكري. 

والتي تحّسن وبشكل مفاجئ من فرص  Ripe moment هنا نكون أمام ما يسمى بلحظة النضج   

 Winning Mentality النجاح لجهود الوساطة. حيث يتحول قادة أطراف النزاع عن عقلية االنتصار

,فإن القبول بالحل  Campbell وحسب تعبير .Conciliating Mentality لصالح عقلية التوفيق

ي ال يعود إلى إتباع إجراءات معينة فحسب، ولكنه يعود باألساس إلى مدى جاهزية األطراف التفاوض 

الستغالل الفرص، ومواجهة الخيارات الصعبة، وتقديم تنازالت متبادلة ومتكافئة، وباختصار يجب 

 .  أن تفعل الش يء الصحيح في الوقت املناسب
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ضمن نموذج واحد يعد دعامتان جوهريتان ملفهوم إن دمج النموذجين الذين اقترحهما )زارتمان(     

لحظة النضج، إذ يصنعان وبشكل متكامل الظروف املواتية والسياق املالئم للحل، ومن هنا فإن 

بط يمدد من التمييز بينهما هو ألغراض تحليلية وليس ألسباب مفهوماتية. واستعمالها بشكل مترا

 .الحل فرص نضج النزاع لجهود

ألساس، فإن تصور لحظة النضج يقوم على إدراك أطراف النزاع بأنهم يعيشون مأزقا وعلى هذا ا    

، ال تبدو في األفق أية نهاية له، وحيث ال يمكنك  Hurting Stalemate  Mutuallyصعبا متبادال

الحصول على النجدة وال تظهر هناك أية إمكانية لتصعيد حاسم يحقق النصر. بينما تماثل الكارثة 

أو النقطة التي تسوء فيها  Precipe تخطي حافة الهاوية  Imminent Mutual Catastrophe لةاملتباد

 .األمور بشكل مفاجئ

إن إدراك أطراف النزاع بأنها في مأزق، ولو بدرجات متفاوتة، يجعلها تحس بأنها محتجزة ضمن    

ا يدركون بأنه يتعين وضعية ال تكون لهم معها أية مكاسب من خالل االستمرار في التصعيد، وهن

. ويؤكد )هنري كيسنجر(،  deadlockعليهم البحث عن سياسة بديلة أو مخرج لهذا النفق املسدود

مهندس عملية السالم في الشرق األوسط ذلك، بإقراره بأن املأزق ]املتبادل[ هو إحدى الشروط 

إلى املعاناة وتزايد الخسائر  ويستند إحساس أطراف النزاع بأنها أمام مأزق   .األساسية لنجاح التسوية

التي ترتبط باستمرار التصعيد وعندما يرتفع معامل التكاليف نسبة إلى املكاسب بشكل دراماتيكي، 

تشعر باالحتجـاز وتبحـث عـن بديـل آخـر. ويـرتكز ذلك على خاصية التعلم حيث أن املجموعات اإلثنية 

ستقبلية، فإنها تأخذ بعين االعتبار معاناتها السابقة املتنازعة تعتبر بدروس املاض ي، وفي خياراتها امل

ومن منظور نظرية املباريات، يمكن التعبير عن املأزق باالنتقال من "ورطة    .والتكاليف التي تحملتها

أي من  Chicken Dilemma Game "إلى "ورطة الجبان  Prisoner Dilemma Game "السجين

 (Wolff,2011,P.30القائم أو التفاوض إلى محصلة إيجابية.)املحصلة السلبية التي تميز الوضع 

وأخيرا، البد من اإلشارة إلى أن عجز مفهوم لحظة النضج عن تقديم تفسير للكثير من حاالت نجاح 

جهود التسوية والحل قاد بعض الباحثين إلى إحداث تعديالت على التصور العام للنضج. حيث أن 

، ومن خالل بحثه حول زمبابوي أظهر أن نجاح عملية John S. Stedman ""جون ستيفن ستيدمان

الوساطة ال تستدعي حصول مأزق ضار متبادل بل يكفي أن يتم إدراك املأزق من قبل الراعي الذي 

يقف وراء طرف معين. وأضاف لهذا الطرح عنصرا آخر وهو أن الجناح العسكري هو أهم طرف 

، ثم أنه يجب أن يقتنع األطراف بأن املفاوضات بديل جيد معني في املعادلة بتلقي أو إدراك املأزق 

 ( Wolff,2011,P.40 ).لتحقيق النصر

 مفهوم السلم لد  األمم املتحدة :

, فعقب نهاية الحرب العاملية 1945أبدت األمم املتحدة اهتماًما كبيًرا بالسالم منذ تأسيسها  عام 

جلس األمن على قرار لم يسبق له مثيل وصناعة ، , تبنى  أجماع م1892يناير  31الثانية مباشرة فى 
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(Preventive Diplomacy( .طرق لتطوير الدبلوماسية الوقائية )Pace keeping وحراسة السالم )

(،Peace Making وفي عام )قدم األمين العام لألمم املتحدة للجمعية العمومية ملجلس األمم  1992

اعة سالم حقيقي دعت األمم املتحدة متمثلة في أمينها املتحدة تقريًرا عرف بأجندة السلم, ولصن

العام إلى املساهمة التامة للدول املشاركة فى األمم املتحدة وذلك لدعم جهود الوساطة كما 

Arbitration  ، والتحكيمNegotiation ، واملفاوضاتMediation   دعا األمين العام لألمم املتحدة

كبيرة إلى محكمة العدل الدولية في القضايا الدولية والخالفية, الحكومات املختلفة إلى ايالء ثقة 

(Reliance مما يوفر تدعيم السالم تدعيم السالم الدولي. كما وجه نداء عبر األمم املتحدة لتطوير )

االجتماعي شأنه الحد من الصراعات في العالم.    إال  –الذي  ينبع من الوضع والظرف االقتصادي 

ة اتخذت خطوة أخرى صارت  محوًرا للجدل ومثارا لتشكك وهى تبنيها إلى إستعمال أن األمم املتحد

قوتها للقرار, مما يخول لها استعمال القوة العسكرية ذلك ملواجهة مهددات السلم أو العنف الدولى 

وهكذا ظهرت إلى حيز الوجود إحدى آليات العنف والقوة لتحقيق السلم وهى وحدة فرض السالم, 

 قوتها للقرار . Militaryح إلى أي مدى أصبحتى إستعمال )وهنا يتض

 الفرع الثاني: مباحثات السالم العربية االسرائيلية .

 .1991مباحثات السالم في مدريد عام -أ

كانت الواليات املتحدة القوة الدافعة لفكرة مباحثات السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفي 

، تم االتفاق علي اجتماع ممثلي إسرائيل وفلسطين )إال إنهم ليسوا من منظمة 1991 سبتمبرعام

التحرير التي رفضت إسرائيل االعتراف بها( وأحزاب عربية في العاصمة االسبانية مدريد، وذلك إلجراء 

، كل من إسرائيل 1991اكتوبر  31مباحثات السالم هناك. وقد حضر مؤتمر مدريد، الذي عقد في 

فلسطيني وسوري كبداية لعملية مباحثات ثنائية ومتعددة األطراف بهدف -د مشترك أردنيووف

 1993وأغسطس  1991الوصول الي السالم بين العرب وإسرائيل. وقد شهدت الفترة بين أكتوبر 

جولة بين مباحثات السالم. إال أن مؤتمر مدريد واجه عدة مشكالت كحجر عثرة في سعيه  11حوالي 

م ومنها استمرار بناء املستوطنات االسرائيلية في األراض ي املحتلة، وعناد رئيس الوزراء نحو السال 

اإلسرائيلي في ذلك الوقت اسحاق شامير، وكذلك املعارضة الداخلية في املجتمع الفلسطيني الرافض 

د )وليام لعملية السالم. ) انظر الى نص الدعوة املوجهة إلى الدول العربية وإسرائيل في مؤتمر مدري

  (479-478,ص1967ب. كرانت, 

 1993إبعاد الفلسطينيين إلى مرج الزهور عام -ب

 من أعضاء حركة  415قامت إسرائيل بأبعاد  1992في ديسمبر عام 
ً
 فلسطينيا

ً
 سياسيا

ً
ناشطا

املقاومة اإلسالمية )حماس( إلى منطقة الشريط الحدودي في جنوب لبنان ، مما أدى لقطع مباحثات 

إلبعاد قررت املحكمة اإلسرائيلية العليا بأن ا 1993السالم العربية اإلسرائيلية . و في يناير عام 
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)جريدة قانوني, ولكن الحكومة اإلسرائيلية أعلنت أنها سوف تسمح لكل املبعدين بالعودة خالل سنة.

 (6, ص24/6/1996االهرام 

 1993 توقيع أتفاقية أوسلو-ج

 جديدا عام 
ً
بعد موافقة كل من الرئيس ياسر  1993األحداث في الشرق األوسط أخذت مسارا

لي إسحاق رابين على توقيع أتفاقية سالم تاريخي في واشنطن بعد عرفات و رئيس الوزراء االسرائي

مباحثات سالم سرية عقدت بين وفدين من املنظمة وإسرائيل في أوسلو, حيث تم املوافقة على 

تمكيين الفلسطينين من الحكم الذاتي في قطاع غزة و مدينة أريحا أوال,  ثم عن طريق استمرار 

 1993سبتمبر  13ى في الضفة الغربية غير التي يستوطنها اليهود.  في املفاوضات في مدن و مناطق أخر 

تم توقيع اتفاقية أوسلو في واشنطن على أساس: األرض مقابل السالم و قد كانت هذة االتفاقية 

انظر نصوص الرسائل املتبادله بين رئيس منظمة التحرير ورئيس الحكومة مفاجأة للعالم . 

 (6-5. ص 1993, 8, 13باد ء الفلسطيني _ االسرائيلي اإلسرائيلية في) اعالن امل

 الفرع الثالث : مفهوم فكرة الشرق االوسط الجديد كرىية اسرائيلية امريكية لتحقيق السالم 

ومن الناحية التاريخية, ارتبط ظهور وانتشار مفهوم ) الشرق األوسط ( بالفكر االستراتيجي البريطاني 

األولى بدأت دالالت مفهوم الشرق األوسط تظهر, وفي مارس / اذار  . وبعد انتهاء الحرب العاملية

م انشأ )ونستون تشرشل( وزير املستعمرات البريطاني "إدارة الشرق األوسط"  لالشراف على 1921

 (26,ص1983شؤون فلسطين وشرق األردن والعراق . )هالل,

فالتطورات التي شهدها ويشهدها العالم ومنطقتنا العربية وخاصة ما بعد فترة الربيع العربي, 

أصبحت توفر بيئة مالئمة ومشجعة النتشار هذا املفهوم على نطاق أوسع, والدليل على ذلك القول 

خلق هو ترجمة الفكرة الى واقع . فاألمر الذي أدى إلى ظهور نظام عالمي جديد أحادي القطبية ي

 في الشرق االوسط, وبغرض التحليل من املنظور الدولي, فان التطورات وما 
ً
 جديدا

ً
 اقليميا

ً
نظاما

 تحويه من متغيرات تتصف بالترابط بحيث يصعب عمليا الفصل بينهما . 

ويتضح الدور األمريكي بهذا الصدد املنفرد بقيادة النظام الدولي باعتبارها ) القوة العظمى 

ولى (, فالواليات املتحدة األمريكية تشكل القوة األساسية الدافعة واملساندة إلنشاء والعسكرية األ 

نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق األوسط , وتبين دورها املحوري والفعلي في محاولة تسوية 

مثل  الصراع العربي االسرائيلي, ومحاولة التغيير الجوهري في العالقات العربية االسرائيلية نحو إنشاء

 (51,ص1992هذا النظام كتعبير عن االستجابة إلرادة دولية وبدعم وتأييد امريكي .)حتي,

وعلينا أخذ رؤية شمعون بيرز: )إنه بدون تغيير في نموذج الشرق األوسط ال أمن وال سالم يمكن أن 

 (1/9/1991يضمنهما دولة إسرائيل. )بيرز,جيروا سالم بوست,
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شمعون بيرز بأن مشروع فكرة الشرق اوسطية ,يكون هدفه النهائي  وانطالقا من هذه الرؤية تصور 

إنشاء مجموعة إقليمية من األمم لها سوق مشتركة وهيئات مركزية وفق نموذج املجموعة األوروبية 

 32,ص1994.)بيرز,
ً
( ولتنفيد هذا املشرع فاألمر يستدعي إقامة بنية أو بنى تنظيمية ترسم حدودا

د املقترح تحدد وظائفه وتتوسع بتوسعه , من خالل تشييد اقتصاد إقليمي للنظام االقليمي الجدي

 عبر ثالث مراحل : 

 إقامة مشاريع تعاون مشتركة ثنائية متعددة األطراف . -1

 إشراك مؤسسات دولية في إنجاز مشروعات ضخمة تتطلب رأس مال ضخم. -2

ات رسمية . رسم سياسات اقتصادية للمجموعة الشرق أوسطية مع إقامة وتطوير مؤسس -3

 (34)بيرز, املرجع السابق,ص

 –فالترتيبات االقتصادية التي سيجرى تنفيذها في النظام الشرق أوسطي , هي جزء من فهم أمريكي 

إسرائيلي مشترك لتنمية اقتصادية إقليمية, تحقق املصالح الحيوية للواليات املتحدة وإسرائيل ويتم 

 تشكيل هذا الفضاء بعد سلسلة من الخطوات :

 إخضاع املنطقة للهيمنة األمريكية واعتبار إسرائيل القائد اإلقليمي فيها .  -1

فرض الكيان االسرائيلي وادماجه باملنطقة العربية باعتباره اإلدراة املركزية للواليات  -2

 األمريكية في املنطقة .

 أنهاء املقاطعة االقتصادية العربية اإلسرائيلية ولشركات االجنبية . -3

 ات االقتصادية العربية اإلسرائيلية ثم العالقات السياسية .تطبيع العالق  -4

وفي ضوء ما سبق , فإن النظام الشرق أوسطي الجديد هو نظام إقليمي غير قومي كالنظام العربي 

يمكن للواليات األمريكية من خالله فرض السالم في املنطقة, واالحتفاظ على سيطرتها على هذه 

النفطية واملالية وتتأكد هيمنتها على نفط العرب, فإن التجمع الشرق املنطقة, وخاصة على املوارد 

أوسطي هو تجمع غير متجانس نقيض للتجمع العربي القائم ع مبدأ القومية, فطبيعة املنطقة تضم 

 غير متجانس من القوميات والشعوب والسالالت واألديان واللغات, وفي هذا اإلطار تكتسب 
ً
خليطا

 للنظام الشرق إسرائيل شرعيتها كإح
ً
دى الدول, فإن لها الحق بأن تكون دولة قومية وقائد اقليميا

 أوسطي الجديد . 
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 نتائج الدراسة

 لدولة  إن دولة إسرائيل وجدت نظريا قبل وجودها عمليا حيث وضع هرتزل  .1
ً
تصورا

قبل وجودها, وهذا بخالف التطور الطبيعي لدول إذا توجد الدولة اوال ثم يتم 

.
ً
 التنظير لها سياسيا

العامل الديني شكل عنصر في  تأسيس الدولة وليس في نظامها السياس ي , ألن  .2

 الهدف من استثمار الدين هو تجميع اليهود من مختلف انحاء العالم .

نظامها السياس ي على املؤسسات ألستمرار حشد التأييد اعتمدت إسرائيل في  .3

 العالمي لها مقابل دول الجوار الدكتاتوري .

فيما يتعلق بعالقة النظام السياس ي االسرائيلي و الحكومة بالبرملان يتبين لنا ان   .4

هناك تشابه لحد كبير مع النظام السياس ي البريطاني حيث تبدو السلطة التشريعية 

لقة واضحة وان السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ورؤسائها خاضعة ومكانتها املط

 لها.

يبدو أن النظام السياس ي االسرائيلي يقترب من مفهوم الحزب الواحد او الحزب  .5

 منهما يمسك 
ً
القائد في بعض النظم االشتراكية فثمة احزاب متعددة ولكن واحدا

 في فلكه. باألغلبية الثابتة وتدور االحزاب املؤتلفة األخرى 

إنه من الطبيعي ألي نظام سياس ي قائم على مبدأ تعدد االحزاب والتمثيل النسبي  .6

أن يتكرر بداخله األزمات ولكنه من دواعي الحق أن يعترف الباحث بالحق من هذه 

الدراسة بأنه مع تعدد وتكرار األزمات السياسية والوزارية فلم تؤدي هذه األزمات 

يلي في أي وقت من األوقات إلى إقامة الفوض ى أو إلى بالنظام  السياس ي اإلسرائ

 انعدام االستقرار السياس ي.

إن تكوين الوزارات االئتالفية بالطبيعي في أي نظام سياس ي قائم يؤدي إلى تكرار  .7

مستمر إلى األزمات السياسية ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى انه على الرغم من تكرار 

 السرائيلية املتعاقبة لم يتخذ طابع فوضوي. االزمات السياسية في الحكومات ا

على الرغم من أن املحكمة في النظام السياس ي اإلسرائيلي ال تنظر بدستورية  .8

 القوانين التي يسنها الكنيست إال انه يحق لها أن تبطل مضمون بعض القوانين.

حدد االستاذ الدكتور حامد ربيع القوى السياس ي التي تشترك في اتخاذ القرار  .9

 لسياس ي في اسرائيل على النحو التالي:ا
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 االحزاب السياس ي: هي التي تقوم على التمثيل النسبي لجميع اطياف املجتمع االسرائيلي. أ. 

 الهسترود: وهو الذي يلعب دور في املجال الصناعي. ب. 

الجيش : وهو الذي يلعب دور نشط في جميع القرارات التي تتعلق في أمن الدولة ومسألة  ج. 

.
ً
 توسيعها فالشعب والجيش يكون الترابط والتشابك بينهم واضح ووثيق جدا

 الوكالة اليهودية: فإنها تلعب دور رئيس ي في موضوع الهجرة . د. 

الكوبنتز: وهي هيئة رسمية مؤلفة من مسؤولين حكوميين يدعون الوزراء بواسطة رئيس الوزراء  ه. 

 يطرحها رئيس الحكومة االسرائيلية.ملعالجة شؤون األمن ومناقشة القضايا التي 

انتهج النظام االسرائيلي سياسة االستخدام العسكري جنبا إلى جنب مع  -10

االستخدام السياس ي مما أدى إلى استراتيجية عسكرية تلجأ إليها الدولة في حال 

تعرضها ألي هجوم أو الفناء والغاية من هذا حماية الدولة االسرائيلية وبقائها وذلك 

بعد اهتزاز النظام االسرائيلي في حرب اكتوبر واملتمثل باستخدام اسلحة  جاء

متطورة والتي تستطيع ان تضرب عواصم عربية بعيدة وغيرها دون ان تتعرض 

حدود دولة اسرائيل إلى اشعاعات نووية وتستخدم في املناورات لتحقيق نتائج على 

السياس ي االسرائيلي بتطوير  اهداف قريبة ومنها من يحمل رؤوس نووية وقام النظام

بعض الصواريخ لكي يصل مداه إلى مسافات بعيدة مما جعل الدول العربية في 

مرمى األسلحة االسرائيلية وال يوجد على اسرائيل اهداف بعيدة بفضل االسلحة 

املتطورة املوجودة لديها التي جعلت من اسرائيل مصدر تهديد لألمن القومي العربي، 

النووي لدى الدول العربية سيكون هو الرادع لدولة اسرائيل من ووجود السالح 

 استخدامها ألسلحتها النووية.

وظيفة دولة اسرائيل املركزية تقوم على أن تكون الدولة األولى اقليميا في منطقة  -11

الشرق االوسط على حساب دول اقليمية اخرى مثل تركيا وايران وهذا الهدف يأتي 

لعالم وخصوصا الواليات املتحدة االمريكية بعدما بدعم القوى العظمى في ا

 اصبحت القوة االولى في العالم بعد انتهاء الحرب العاملية الباردة.

إن الشرق االوسط هو نظام اقليمي يتم بناؤه من قبل قوى اقليمية ودولية مرتبطة  -12

 بشكل واضح باملعادلة الدولية التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة ونهاية حرب

 الخليج وتفكك االتحاد السوفييتي. 
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عالرغم من امتالك إسرائيل لسالح النووي منذ سنين , فأنها لم تستخدمه عسكريا  -13

في صراعها العضوي مع الدول العربية , ولكن هذا ال يعني أنها لن تستخدم هذا 

 السالح عسكريا في املستقبل .

بية خاصة والشرق االوسط لم يتم اصالح سياس ي كلي في جميع اقطار املنطقة العر  -14

 عامه األ بعد تقبل الشعوب لفكرة مبدأ تطبيع العالقات مع إسرائيل. 
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 1968(، 540، )سيفر هحوقيم 540كتاب القوانين  ( -

 1981(،  1026، )سيفر هحوقيم 1026القوانين كتاب . -

, مركز دراسات الوحدة  املجتمع والدولة في الوطن العربي, 1989الدين,  ابراهيم؛ د.سعد -

 العربية,  بيروت.

، ىدار   الدوليين واألمن السلم حفظ في األمن مجلس دور  تطور  ،2005العال, أحمد,  أبو -

 الكتب القانونية , مصر .

املنظمة العربية لتربية نظام دولة إسرائيل ) إطار القرار السياس ي , , 1973ابو جابر كامل,  -

 ,قسم البحوث والدراسات الفلسطينية ,. والثقافة والعلوم

, مركز دراسات الوحدة العربية _ بيروت ,  النظام اإلقليمي للخليج العربي,  2000ادريس؛ -

 لبنان.

, دار الجليل بيسان لنشر والتوزيع, ترجمة تحقيق: مذكرات شارون , 1992ارئيل شارون ,  -

 عبيد.انطوان 

االردن عمان مركز التحول التركي اتجاه املنطقة العربية ,  2012ارش؛ بولنت واخرون, -

 دراسات الشرق االوسط طبعة االولى.

 .6االستراتيجية اإلسرائيلية الطبعة االنجليزية طبعة  -

 اسرائيل -

ع ,شركة املطبوعات للتوزي 2, ط الديانة اليهودية وتاريخ اليهود,  1997إسرائيل شاحك,   -

, املوسوعة  2,11والنشر, بيروت, نقال عن بن ميمون, ميشناه توراة, قوانين بشأن القتله, 

 التلمودية ) االغيار(

,الطبعة  نظريات السياسية الدولية دراسة تحليلية مقارنة , 1995اسماعيل صبري مقلد ,  -

 االولى , جامعة الكويت .

، الشبكة العربية  من الثورة إلى الدولة الخبرة اإليرانية.. اإلنتقال ,2009أمل حمادة، -

 لألبحاث والنشر، بيروت .

,ترجمة اكرم الديري , املؤسسة  املدخل الى االستراتيجية العسكرية,1977اندريه يوفر , -

 العربية , بيروت

 ، محمد عبد السالم.268األوسط(، ص -

, اعداد سمير ماعا 35تطور العقيدة العسكرية اإلسرائيلية , 1983ايجال الوان واخرون؛  -

 جبور, طبعة االولى, مدرسة الدراسات الفلسطينية قبرص.
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, والباحث الرئيس ي دراسة تحليلية 2028استراتيجية إسرائيل البحراوي , أ.د ابراهيم,  -

 املعتمد أ.د درويش.

, عالقات املستوى العسكري واملستوى السياس ي. بنحاس 2006بدهستور, ريؤوفين,  -

 يخزقيئلي )محررا(

 , القاهرة, املكتبة االنجلومصرية., االستراتيجية والسياسية الدولية 1967غالي  بطرس -

، )تخنون التخطيط القومي في إسرائيلبنيامين أكتسن ويحزقيئل درور،  -

 (.1966بيسرائيل(،) تل أبيب: املدرسة لإلدارة،  ليئومي

دار البيان لنشر , مؤسسة االبحاث العربية , , ترسانة إسرائيل النووية1989بيتر براي,  -

 والتوزيع الطبعة االولى.

 .ار الجليل لنشر والدراسات , عمان,  الشرق األوسط الجديد , ترجمة د1994بيريز شمعون,  -

، ترجمة بدر عقيلي ، سياسة إسرائيل األمنية زئيف كيالن،تحرير , 1990بيغن مناجيم,  -

 ، دار الجليل، األردن1الطبعة 

, الطبعة االولى )  لنووية اإلسرائيلية واستراتيجية إسرائيلاالسلحة ا, 1971جابر؛ فؤاد,  -

 بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية(.

, النظام اإلقليمي العربي والقوى الكبرى , مركز دراسات الوحدة العربية 1997جرجس فواز, -

 , بيروت , لبنان. 

القتصادي، ، سلسلة دراسة صامد اإسرائيل والطاقة الذرية ,1986الجسراوي, ناجح,  -

 .2منشورات دار الكرمل، األردن، الطبعة 

, التحوالت االستراتيجية في العالقات الدولية منذ نهاية الحرب 2010جندلي, عبد الناصر , -

 , الجزائر.1الباردة , باتنة , دار قانة لنشر والتوزيع والتجليد, ط

ملؤثرة , مركز الزيتونة , صناعة القرار االسرائيلي.. اآلليات واعناصر ا2011الجندي كريم, -

 لدراسات واالستشارات , بيروت , لبنان .

, دار املكتب  مقدمة في الدراسات االستراتيجية االشرق اوسطية,  2014جهاد عوده , -

 العربي للمعارف 

, , دار الجليل للنشر 1, طالوجه الحقيقي للموساد, 1987الحاج سالم وآخرون؛ وجيه,  -

 نية, عمان .والدراسات واألبحاث الفلسطي

,) مذكرات كلية االقتصاد والعلوم السياسية ( التحليل السياس ي, 1971 حامد ربيع , -

 جامعة القاهرة 

, بيروت دار الكتاب العربي,  النظرية في العالقات الدولية, 1985حتي ناصيف  يوسف,  -

 الطبعة االولى ,.

, مركز األمنية الخليجيةالبرنامج النووي اإليراني والهواجس , 2009حسين , خالد,  -

 الدراسات االستراتيجية بالجامعة البابلية , لبنان .
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, عمان , دار وائل لطباعة والنشر  االدارة االستراتيجية 2006الحسيني, فالح حسن , -

 والتوزيع

, مبادئ العالقات الدولية, كلية العلوم السياسية, جامعة بغداد , 2001حقي سعد توفيق,  -

 عالي.  وزارة التعليم ال

, مركز دراسات الشرق االوسط , ,املدخل للقضية الفلسطينيةالحمد, جواد واخرون -

 1997,عمان: دار البشير والتوزيع 1ط

 , استرتيجية عظمى إلسرائيل , معهد ديفنز للعالقات الدولية, القدس. 1989درود يحزقيل,  -

ترجمة وليد عبد  ليةالنظريات املتضاربة في العالقات الدو , 1985, بالستغراف  -دورتي -

 الحي كما ضمه للنشر والتوزيع الطبعة االولى الكويت .

، نظرية األمن القومي العربي والتطور املعاصر للتعامل الدولي في 1984ربيع  د. حامد ،  -

 منطقة الشرق األوسط )دار املوقف العربي: القاهرة (.

ذرية جول تحليل القرار مصر تدخل عصر النفايات ال, 1979ربيع , نعمان احمد فؤاد,  -

 دار الفكر العربي, القاهرة. القومي,

 , من يحكم تل ابيب وبيروت املؤسسة العربية للدراسات والنشر.1975ربيع حامد ,  -

, معهد البحوث ملضمون السياس ي للحوار العربي االوربي_ املتغيرات, ا 1979ربيع حامد,  -

 والدراسات العربية, القاهرة .

 ,دار الوفاء  قرأة في فكر علماء االستراتيجية, 1995ربيع حامد, -

 , من يحكم تل ابيب, املؤسسة العربية لدراسات والنشر, بيروت.1975ربيع, حامد , -

، مركز االبحاث ، إسرائيل الكبر ، دراسة في الفكر التوسعي الصهويني1968رزوق اسعد,  -

 ، منظمة التحرير الفلسطينية بيروت.

, البحوث والدراسات العربية, لفكر االسرائيلي وحدود الدولةا, 1989رياض؛ عادل محمود,  -

 بيروت دار النهضة العربية لطباعة والنشر.

 .الديمقراطية في إسرائيل,مساده, يونثان شبيرا,  1977ريمات غان,  -

دار الرضوان   سياسات الواليات املتحدة تجاه تركيا ,, 2012الزبيدي؛ كريم مطر حمزه,  -

 .1ان , االردن , طلنشر والتوزيع , عم

, جامعة إدارة النزاعات إال لفترة ما بعد الحرب الباردة دور الطرف الثالث, 2004زقاغ,  -

 باتنه , قسم العلوم السياسية .

, دار النهضة العربية  مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية, 1989سرحان؛ عبدالعزيز محمد,  -

 , القاهرة.

 املتبادلة بين املستوى املدني والسياس ي والعسكري ., العالقات 2005سريد يوس ي ,  -

, 1,مركز دراسات الوحدة العربية ط التنمية العربية 1989سعد الدين ابراهيم واخرون, -

 بيروت.
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 , بيروت .العرب ودول الجوار الجغرافي 1987سعيد؛ عبد املنعم,  -

دراسة لواقع  ,الفكر االستراتيجي االسرائيلي 2000السلطان؛ جمال مصطفى عبدهللا,  -

ومستقبل االستراتيجية اإلسرائيلية, وانعكاسها على املنطقة العربية, دار وائل لنشر والتوزيع 

 , عمان, م.

 \ه(189السير الكبير, محمد بن الحسن الشيباني , )ت -

، ترجمة غازي السعدي، عمان، دار الجليل الخيار النووي اإلسرائيلي ,1984شاي فيلدمان، -

 ولى.للنشر، الطبعة األ 

ي, ترجمة غازي السعدي , دار الجليل , الخيار النووي االسرائيل 1987شاي فيلدمان؛  -

 عمان.

املؤسسة العسكرية في النظام السياس ي ,2013شبلي, سعد شاكر, محمد حسين املومني ,  -

 ,عمان , دار حامد انشر والتوزيع.االسرائيلي

, منتدى  كية, ملاذا؟ وكيف؟ القهرةاالنطالقة اإلقليمية التر , 2009الشرقاوي, باكينام , -

 الراصد .

 , مجلة الوحدة. إسرائيل والشرعية الدولية 1989شعبان عبد الحسين  -

 ,  تل ابيب .متخذو القرارات, 1982شلوان ؛ شلومو فرنكل,  -

 عام دليل, ) تحرير فوز  الهادي، عبد كميل، منصور، ،الحكم نظام, 2004س , شوفاني، اليا -

 .لبنان بيروت، الفلسطينية، ساتاالدر  ةمؤسس ئيل(,اإسر 

,الطبعة النظرية الهامة للمعرفة السياسية –النظرية السياسية , 1986طه بدوي محمد, , -

 األولى ,) القاهرة واإلسكندرية ( املكتب املصري الحديث 

 , مؤسسة الفيروز ,عمان.نظرية األمن االسرائيلي 1989العاجز؛ صائب , مصباح , -

, مركز دراسات الوحدة معوقات العمل العربي املشترك, 1987سبتمبر/عبد الحي, وليد,  -

 , بيروت , الطبعة االولى,.12العربية, سلسلة الثقافة القومية 

,  االستراتيجية اإلسرائيلية ازاء شبه الجزيرة العربية,2000عبد الكريم, ابراهيم خالد,  -

 اتيجية ., تصدر عن مركز االمارات لدراسات والبحوث االستر 38العدد

,كيف تفكر إسرائيل )دار قراءة في فكر علماء االستراتيجية, 2007عبد الهادي , جمال  -

 الوفاء( دمشق.

, مركز  حدود القوة استخدامات األسلحة النووية اإلسرائيلية, 1993عبدالسالم, محمد,  -

 األهرام الدراسات السياسية واإلستراتيجية.

, , املركز العربي لالبحاث مراجعة في التاريخ والسياسةالعرب وإيران , 2009عتريس ي؛ طالل,  -

 ودراسة السياسة , بيروت.



 النجاب محمد بشير. د
 مينستقرار األاإلعلى  ثرهاأجتاه األمن اإلقليمي و  سرتاتيجية اإلسرائيلية اإل

  

 2018برلني، الطبعة األوىل  -إصدارات املركز الدميقراطي العربي، أملانيا 103

 

االكراد على طرفي الحدود العربية التركية التداعات ,  2012عثمان؛ ناظم يونس, -

, في: العيطة واخرون , العرب وتركيا تحديات الحاضر ورهانات  السياسية واالجتماعية

 بي لالبحاث ودراسة السياسات . املستقبل , بيروت, املركز العر 

ن, دراسة في تناقضات الديمقراطية من يهودية الدولة حتى شارو , 2005عزمي, بشارة ,  -

 اإلسرائيلية , املؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية , رام هللا ,.

, مركز دراسات تحليل مضمون الفكر العربي القومي , 1991عليوه, د.السيد واخرون,  -

 العربية , بيروت. الوحدة 

هشبوريم(، )تل أبيب:  ، )كلالت هكليملعنة األدوات املكسورة, 1987عمونائيل فالد ، -

 شوكن( .

, دار مجدالوي لنشر والتوزيع, 1, ط املدخل الى علم االستراتيجية, 2006فهمي عبد القادر,  -

 عمان االردن 

مركز االمارات لدراسات   ايران ودول مجلس التعاون لخليج العربي,, 1996قرقاش, انور,  -

 والبحوث االستراتيجية , ابو ظبي .

, 8, العددالتاثير الجيوستراتيجي لسياسة التسلح االيرانية, 2000القصاب, عبد الوهاب,  -

 )جامعة بغداد, مركز الدراسات الدولية( 

, جامعة القاهرة  مناهج البحث في العلوم السياسية, 2004القصبي؛ عبد الغفار رشاد  -

 ة االداب.كلي

 ,مدخل الى دراسة السالم والنزاعات , مكتبة االبتار . 2010القور, د.ابو القاسم , -

, ترجمة اكرم ديري ,بيروت ,املؤسسة العربية  الوجيز في الحرب, 1974كارل فون كالوزفيتر,  -

 للدراسات والنشر 

، 193، عرابي محمد كلوب، ص, أسلحة التدمير الشامل 1991 كلوب عرابي محمد , -

 ، مطابع اليمن العصرية، دولة اليمن.1الطبعة 

,  تركيا واسرائيل واقع العالقالت وافاقهما وتداعياتها على  2012اللباد, مصطفى , -

 , املركز العربي لالبحاث والدراسة , بيروت.القضية الفلسطينية والوطن العربي 

, بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية  امن إسرائيل في الثمانينياتاللواء يسرائيل تال؛  -

 م.1981

, ترجمة هيثم االيوبي , بيروت دار االستراتيجية وتاريخها في العالم , 1967ليدل هارت ,  -

 الطليعة.

, منشأة املعارف باالسكندرية , ط  نظام الحكم في إسرائيل ,1979متولي عبد الحميد,  -

 الثانية.

الهيئة املصرية العامة للكتاب  ,1949ب واسرائيل اتفاقية زودس بين العر  متولي محمود , -

 .1983مؤسسة الدراسات الفلسطينية , فلسطين تاريخها وقضيتها, طبعة أولى , 1974,
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, التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي, , 1989مجموعة من باحثين؛  -

 , عمان .1منتدى الفكر العربي, ط

, كتاب الطبعة االولى األمن االسرائيلي الواقع واملستقبلافاق , 2007محمود خالد وليد؛ -

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بيروت.

 , االسكندرية. دور الدول في ظل العوملة 2004محي الدين؛ سعد محمد,  -

 1994املستقبل العربي , القاهرة ,  -

كز البحوث , مر , االقليات واالستقرار السياس ي بالوطن العربي1988 ,مسعد نيفين -

 والدراسات السياسية, القاهرة. 

 , نصوص وردود فعل.1979املعاهدة املصرية اإلسرائيلية , -

العالقات السياسية الدولية , دراسة في االصول , 1991مقلد, اسماعيل صبري , -

 , املكتبة االكاديمية,القاهرة .والنظريات 

 ت االستراتيجية.,اعداد معهد فلسطين لدراسا2013ملخص كتاب األمن القومي,  -

 ,بيروت , مؤسسة الدراسات الفلسطينة .1, طإسرائيل: دليل عام, 2004كميل,منصور,  -

,  شركة الريعان لنشر والتوزيع, اصول النظم السياسية املقارنة, 1989املنوفي, كمال,  -

 الطبعة االولى , الكويت.

, الناشر مكتبة العبيكات, 1, ط االستراتيجية اليابانية 1998املنيف, ابراهيم بن عبدهللا ,  -

 العليا –الرياض 

 , دراسة في االستراتيجية اإلسرائيلية. إسرائيل في حوض النيل, 2012مهند النداوي ,  -

-  . 

, دار الكتاب العربي , بيروت,  , النظرية في العالقات الدولية1985ناصف, يوسف حتي  -

 ,.1ط

،مجلة جامعة دمشق املشروعيةالنظام السياس ي وجدلية الشرعية و ناصوري، احمد،  -

 ، .2008( 25)2للعلوم االقتصادية والقانونية، 

, مركز دراسات الوحدة دراسات في القومية العربية والوحدة, 1984نافعه؛ حسن واخرين,  -

 بيروت.–العربية 

, ليبيا , منشورات اكادمية الدراسات  الوجيز  في االستراتيجية, 2000نعمة , كاظمم هاشم , -

 .العليا 

تهديد األمن القومي العربي الداخلية دراسة في األمن , مصادر  2007نهار , غازي ,  -

 , دار االعالم , عمان .والتنمية

, ترجمة محمد عبد السالم, دار الندى , بيروت, اشغال االرهابنيتنياهو؛ بيامين نتنياهو ,  -

 بدون تاريخ.

 دار وائل لنشر , عمان. , املدخل الى الفكر االستراتيجي ,2001نيوف , صالح ,  -
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نظرية املباريات ودورها في تحليل الصراعات الدولية ,  1984هاشم, حامد احمد موس ى,  -

 , مكتبة مدبولي, القاهرة,.مع تطبيق عل الصراع العربي االسرائيلي

 , معهد االنماء الوطني, بيروت. السياسة واالمن, 1982هويدي امين ,  -

, 1,ط عربي االسرائيلي بين الردع التقليدي والردع النوويالصراع ال, 1983هويدي, أمين ,  -

 مركز دراسات الوحدة العربية , اذار/مارس, بيروت.

, دار املستقبل العربي, الحرب والسالم في الفكر االسترالي االسرائيلي, 1994هويدي, امين,  -

 القاهرة .

, ترجمة فلسطيني ( اختالق إسرائيل القديمة ) اسكات التاريخ ال, 1999وايتالم كيث,  -

 سحر هنداوي , الكويت سلسلة عالم املعرفة.

,بيروت، مؤسسة الدراسات العربية  ؛ األمن القومي: االقلية مقابل االكثريةيسرائيل تال -

 م.1980

, دراسة في الفكر السياس ي لحركة املقاومة االسالمية , مركز دراسات 1997ابو عيد واخرون,  -

 . الشرق االوسط, عمان, االردن

, وجهات اسرائيل االستراتيجية بعد ستون عام على 2008عياش سعيد , وسليم سالمه, -

 ,  املركز الفلسطيني لدراسات اإلسرائيلية .44اقامتها , سلسة اوراق اسرائيلية 

 ج،افر  كميل، منصور، .ئيلاإسر  في الحكم نظام . مهند مصطفى، يوسف، جبارين، -

 .(تحرير)دخال

 2011 فلسطين، هللا، رام  الفلسطينية، ساتاالدر  مؤسسة سرائيل، إ عام دليل . -

 الكتب، عالم األولى، الطبعة الفرويدي، والفكر الصهيوني ثار تال. ,1969 صبري,  جريس، -

 .دمشق

, حزب الليكود ودورة في السياسية اإلسرائيلية , دار الفكر لطباعة 2002غوانمة نيرمين,  -

 والنشر , عمان , االردن .

,عملية السالم الدبلوماسية االمريكية والنزاع العربي االسرائيلي منذ 1994, وليام ب.كونت -

 , مركز االهرام لترجمة والنشر .1, ط1967عام 

 الدوريات والدراسات واالبحاث والتقارير العلمية : -2

)ورقة عمل ( لحسين عبيدات ألقيت في املؤتمر العام العاشر للصحفيين العرب  -

 (2004عام,)

 52د خالد , شؤون عربية, قطاع غزة بين االحتالل في عشرين عام , العدد األزهري؛ محم -

 ديسمبر.
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, استراتيجيات التعامل مع الثورات العربية دراسة حاله, تركيا  2012باكير, علي حسين,  -

( مركز دراسات الشرق 60, عمان مجلة دراسات شرق اوسطية, عدد ) ايران السعودية

 االوسط .

 م.1992 11لتجمع الليكود , الدراسات الفلسطينية عدد  البرنامج االنتخابي -

 م1984البرنامج السياس ي النتخابات املعراخ  -

التنظيمات السياسية في تونس والصراع العربي الصهيوني , مجلة املستقبل العربي, العدد  -

, الوضع االستراتيجي الجديد إلسرائيل ) اراء ومناقشات ( جورج  1991فيفري,   144

 مؤوس ورئيس موقع ستراتفور اإللكتروني .   فريدمان

 .2, دراسة في االيدولوجيا الصهيونية , مجلة العلوم السياسية , العدد1988الجادر عادل,  -

, القرار السياس ي في إسرائيل بين أزمة النظام وتطرف املواقف, مجلة 1998حيدر عزيز, -

 خريف. 36الدراسات الفلسطينية, العدد 

الدين, النظام الدولي الجديد بين الوهم والواقع , مجلة الوحدة العدد الحيسني, محمد تاج  -

 م.1992مارس  90

خليل ابراهيم حجاج, ومحمد احمد مقداد, وصايل فالح السرحان, اثر املتغيرات الدولية  -

( , دراسات, 2010-1990)1على مصادر تهديد األمن القومي العربي بعد انتهاء الحرب الباردة

 .2013, 2, العدد40نية واالجتماعية, املجلد العلوم االنسا

 م.1993, حزيران 242دراسات الفلسطينية , العدد  -

, محاضرات دكتوراه العلوم السياسية , املدخل لدراسة االستراتيجية 2016الزريقات فايز,  -

 _ جامعة مؤتة.

, 1العربي, السنة, العرب واسرائيل .. واميركا واملفاوضات , املستقبل 1993سالمه غسان ,  -

 .172العدد 

الشرقاوي؛ اشرف نصوص كلمات املشاركين في مؤتمر هرتزيليا التاسع, مختارات اسرائيلية,  -

 م.2009,مارس,171العدد 

, العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحرب إسرائيل في العقد االخير , 2015الشريف, ماهر ,  -

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية .

/ايار 56لحسين, إسرائيل والتركية الدولية مجلة الوحدة , العدد شعبان, شعبان عبد ا -

 م2989

 62-61شوفاني, الياس, مؤتمرات هيرتساليا االربعة , مجلة الدراسات الفلسطينية العدد  -

 .2004/2005 –خريف/ شتا 

, حدود القوة استخدامات االسلحة النووية اإلسرائيلية, مركز 1993عبد السالم , محمد , -

 الدراسات السياسية واالستراتيجية / االهرام.
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, قوة إسرائيل بين نظريات األمن ونتائج الحرب , السياسية 2008عبد السالم , محمد, -

 , مركز االهرام لنشر والتوزيع, القاهرة 172الدولة , العدد 

 يونيو , 71عبد املؤمن؛ محمد السعيد, ايران ملاذا: املشروع الحضاري االيراني العدد  -

 .م.2006سلسلة قضايا ايرانية , مرك دراسات شرقية, جامعة القاهرة,

السياسية الدولية, -عبدالسالم؛ محمد, قوة إسرائيل بين نظريات األمن ونتائج الحروب  -

 م.2008, مركز االهرام لنشر والتوزيع, القاهرة 172العدد 

 , إسرائيل من الداخل , مجلة شؤون عربية1991العكيلي, مازن ,  -

, االحزاب واثرها في رسم السياسة اإلسرائيلية, استاذ 2014علوي, د.محمد جمال الدين,ال -

 .5مساعد كلية العلوم السياسية , جامعة الوصل مركز دراسات اقليمية 

 ساتادر  سلسلة ،(املستقبل الواقع، الخلفية، (ئيلي ،ااإلسر  الجيش 1999, فايز, سارة -

 دولة -ابوظبي تيجية،ااإلستر  والبحوث ساتاللدر  تار ااإلم ,مركز28 )د العد  (تيجية،اإستر 

 ةالعربي تااإلمار 

 م.1980بيروت  10كنفاني غاده ؛ مجلة الفكر االستراتيجي العربي عدد  -

 م.1995, 22كوثراني؛ مجلة الدراسات الفلسطينية ,العدد  -

تونس  83م, األمن القومي رهين املحبسين عدد 1995الكيالني ؛ هيثم ,شؤون عربية  -

 م.1995

الكيالني؛ امليزان العسكري العربي االسرائيلي في إطار املتغيرات الراهنة, مجلة شؤون عربية,  -

اللباد مصطفى، قراءة في مشروع ايران االستراتيجي اتجاه املنطقة العربية القاهرة, دورية 

 م.2007, الربيع, االمانة العامة لجامعة الدول العربية  129شؤون عربية , العدد 

مجلة شؤون عربية, االصالح السياس ي في املنطقة العربية, , 2008جالي, رضوان محمود, امل -

 .2008, خريف 135عدد 

مجلة الدراسات الفلسطينية ,  البعد االقتصادي لصراع الصهيوني االسرائيلي الفلسطيني ,  -

 .1998, خريف, 9, مجلد36العدد 

, املغارب  78-77ومضاعفاتها, العددان  مجلة الوحدة , محور العدد ازمة الخليج : ابعادها -

 .1991في العلوم االجتماعية , 

 ه 1412, ربيع االول  1991ايلول/ىسبتمبر  67مجلة شؤون عربية , العدد  -

, إسرائيل من الداخل  ,  للكاتب 1991ديسمبر/ كانون االول,  68مجلة شؤون عربية, العدد  -

 مازن العكيلي . 

محرم   5م ,1983عربية افريقية, تشرين االول/اكتوبر  مجلة شؤون عربية, ملف قضايا -

 ه.1403

, الصراع العربي االسرائيلي في 1987حزيران, يونيو , السنة  50مجلة شؤون عربيه, العدد  -

 ضوء الصراع الدولي للكاتب عطيه افندي حسين
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ة ) مجلس األمن وازم 1987كانون االول / ديسمبر, السنة  52مجلة شؤون عربيه, العدد  -

 , للكاتب احمد ثابت.1977_1967الشرق االوسط,

, )تركيا والنظام اإلقليمي في 1991ايلول , سبتمبر, السنة  67مجلة شؤون عربيه, العدد  -

 الشرق األوسط بعد أزمة الخليج ( د. جالل معوض.

, العالقات العربية 1983تشرين االول/ اكتوبر , السنة  32مجلة شؤون عربيه, العدد -

 في ظل الوجود االسرائيلي , لدكتور اسماعيل شلش. االفريقية 

, افريقيا في التوجه االسرائيلي , للباحث مجدي 1991, السنة 67مجلة شؤون عربيه, العدد -

 حماد .

، )االستراتيجية النووية اإلسرائيلية( للكاتب 1989، السنة 58، العدد شؤون عربية مجلة -

 . 142سلمان رشيد سلمان ،  ص

, املركز العربي لالبحاث ودراسة  سلسلة دراسات واوراق بحثية, محمود, 2011محارب؛ -

 السياسة, معهد الدوحة.

محمد احمد املقداد، تأثير املتغيرات الداخلية والخارجية اإليرانية على توجهات إيران  -

, 2، العددة، العلوم السياسة واالجتماعيالعربية( دراسة حالة -األقليمية )العالقات اإليرانية

2013    

 , نصوص وردود فعل .1979املعاهدة املصرية اإلسرائيلية ,  -

نئتمان؛ يوفال نئتمان, إسرائيل والردع النووي ,السياسية اإلسرائيلية النوويه في التقرير  -

 م.1993, والدراسات العربية للنشر والترجمة 1987كانون االول  3العسكري عدد

 -اباه, التسوية في الشرق االوسط ومستقبل النظام العربي ولد اباه؛ عبدهللا السيد ولد -

 .1995,  195العدد -17السنة 

,الصراع االقليميب وعالقته بالصراع العربي االسرائيلي , مجلة املستقبل 1982هويدي امين,  -

 , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت .41العربي, العدد , 

الشراكة مع السعودية او التقارب مع ايران , مجلة فهد ناظر, على واشنطن ان تختار بين  -

 .2015, 42شؤون خليجية, العدد 

د. محمد مجذوب, ندوة العمل الوطني, برنامج شباب لبنان الواحد, املنتدى القومي العربي  -

 .2016في لبنان , مركز دراسات الوحدة العربية ,  

 1984سنة ، ال10، ، العدد الفكر االستراتيجي العربي غادة كنفاي -

د. نادية املختار,  دبلوماسية االسلحة األمريكية في منطقة الخليج العربي, مجلة دراسات  -

 1999, بيت الحكمة , بغداد, 1سياسية , العدد 

عادل الجادر, ) تكتل هتحميا(وظاهرة تعدد األحزاب السياسية وتعدد االنشقاقات فيها,  -

 , بغداد.39-38,العدد1980مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ,

 .1993,بيروت خريف 16نص اتفاق اوسلو االول, مجلة الدراسات الفلسطينية , العدد  -
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 , بيروت , لبنان .1995, 24االتفاق املرحلي أوسلو الثاني , العدد -

انظر لنصوص الرسائل املتبادلة بين رئيس منظمة التحرير الفليسطيسنية ورئيس الحكومة  -

,منظمة 1993/ ايلول / سبتمبر 13ئ الفلسطيني االسرائيلي , اإلسرائيلية في اعالن املباد

 التحرير الفلسطينية , القاهرة .

جليبر يوأف, كاتب ومؤرخ واستاذ التاريخ في جامعة حيفا , أرخ تاريخ الجيش االسرائيلي ,  -

 ترجمته عن العبرية : يوال البطل .

سم العلوم السياسية, جامعة , ق2015فوزي تيم , محاضرات الدكتوراة في الفكر السياس ي , -

 مؤتة.

 الرسائل العلمية: -3

رسالة  –يوليو  –, سلوك مصر الدولي خالل ازمة مايو 1981سيف؛ مصطفى علوي محمد,  -

 دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

العربي على الدور الوظيفي  االسمر؛ وضاح حسن , رسالة ماجستير بعنوان " اثر الحراكة -

 م.2013لدولة إسرائيل", الجامعة الوطنية نابلس فلسطين, 

, اليات التحول في النظام األقليمي _ النظام اإلقليمي لشرق اسيا , 2008سامية, ربيعي . -

مذكرة معدة لنيل شهادة املاجستير في العلوم السياسية , جامعة منتوري , قسنطية , 

 الجزائر.

, النقاش الرابع بين املقاربات النظرية للعالقات الدولية , 2009-2008ل, زقاغ, عاد -

اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية تخصص عالقات دولية , باتنة: 

 جامعة الحاج لخضر .

, تحليل االستراتيجية االيرانية األمنية تجاه دول الخليج 2015الغربي محمد بن فالح غالي,  -

 ربي, رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير ,الرياض.الع

, االستراتيجية اإلقليمية لكل من ايران وتركيا نحو 2013العدوان طايل يوسف عبدهلل ,  -

(  رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة 2013-2002الشرق األوسط)

 ردن.املاجستير, جامعة الشرق االوسط , اال 

 الصحف:

 .26/11/1999بن يشاي؛ يدعون احرنوت, الغموض ينتصر,  -

 19/78/2007جيرو سالم بوست/ جفرا نيوز  -

 13/3/1976دافار  -

 1990جريدة الحياة لندن  -

 9/3/2009صحيفة معاريف  -
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 1993سفران, جريدة املعاريف  -

 1996جريدة االهرام  -

 12/1/2008قناة الجزيرة , مساعي ايران اتجاه املنطقة العربية ,  -

 (1982/ تشرين االول/ أكتوبر )1جيروساليم بوست  -

 19/7/2017العاد إسرائيل اليوم , جفرا نيوز,  -

 , السبيل , تطبيع العالقات اإلسرائيلية _ العربية.2010/ 8/12علوش ابراهيم,  -

 (9/3/2009.)صحيفة معاريف, -

 1990جريدة الحياة ,لندن, -

 (2009)صحيفة الخليج, -

 لدولية املواقع االلكترونيةشبكة املعلومات ا

 htp/www.waltan.tvشبيط؛ اري, )اضاعة الفرصة بعد الحرب نقال عن املوقع االلكتروني  -

 ,م.2011
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