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 سرائيلي في المرحلة الراهنةمن القومي اإلمحددات األ

  مدخل: - 1

 ن الداللــــة العامــــة لمصــــطلي اممــــن القــــوميال مجموعــــة التــــدابير واال تياطــــاتال الن ريــــة والعمليــــةالتتضــــم  
ما لتكريس سيادتها الوطنية على أراضيها اإلقليمية ومصالحها الداخليـة  قليمى لدولة  الخاصة بحماية المجال اإل

ر موضوع اممن القومي قائمة والخارجية المرتبطة ببنائها القومي والثقافي الخاص. وبالنسبة لكيان العدو يتصد  
المختصـين  امهداف اإلستراتيجية الرئيسةال  يث يتم تحليل اموضاع والمتطلبات الخاصـة بهـ ا الموضـوع لـد 

خــ  أة يهــم  تمي ــأحســب ر و اشتفائــ . وهــ ا يعنــي بألوجــود الدولــة شفسـ   ل مرادفــا  الصـهاينة مــن منطلــه كوشهــا تشــ   
المخــــاطر والتهديــــدات الداخليــــة والخارجيـــــة بعــــين االعتبــــارال علــــى ضـــــوء العوامــــل الديمو رافيــــة واالقتصـــــادية 

 والجيوسياسية والجيوستراتيجية المحيطة بالكيان.

دة أسـهمب بصـورة أو بـ خر  فـي خلـه اأظ المال  لمنـا  اممنـي  المعق ـد المحـي  ن ثم ة عوامل كثيرة ومتعـد 
ال مــن بينهــا الصــعوبات التــي واجهتهــا لتــ مين بيأــة تحفــظ لهــا أمنهــا ووجودهــا ومســتقبلها علــى ضــوء "إســرائيل"بـــ

جـل أومـن علـى امتـداد المنطقـةال والمنازعـات التـي افتعلتهـا وفرضـتها  واإلعتداءات تاريخها الطويل من الحروب
 . ي سياساتها الداخلي ة والخارجي ةبقو ة ف ا  و اضر  ا   اسم ا  ستمرار عنصر ذلك بقي هاجس اممن با

علـى إدرا  القيـادة  دائـم بنـاء   ر  ن قواعـد وش ريـات اممـن القـومي اإلسـرائيليال هـي فـي تطـو  أالجدير بالـ كر 
ما فـي العس رية واممنية اإلسرائيليةال ب ش  من الصعب المحاف ة على ش ريات ثابتة في ه ا الخصوصال ال سـي  

الوظيفيــة التــي تتمحــور  ــول التوســع والســيطرة.  -ظــل مضــامين اميــديولوجيا الصــهيوشية ذات  الطبيعــة الدينيــة
يل يختلـ  عـن وضـع الوضـع الـدفاعي لدولـة إسـرائ" ن:أي شـور ر البا ث االسـرائيلي تسـفوفي ه ا المجال يعتب

ال هــا يضــع أمامهــا مشــ لة وجــود أساســيةن التهديــد العســ رم المســتمرال منــ  إقامتأمع ــم أمــم العــالمال مــن  يــث 
من  "سرائيلـ"إ". بالتالي فم ل لمواجهة ه ا التهديد والتصد   ويلزمها بإقامة قوة عس رية تكون قوية بما في  الكفاية

ك وبـة أمـن   اللي في  الة استنفار عدواشي دائم مع جيراش  اشطالقا  إيث ششوؤها هي كيان عس رم اسبرطي  
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 ذا وجـد هـ ا الشـعب فـالإوسعال هي أرض بال شعبال و التلمودم ام صطليال بالمسرائيل(إرض أ)أن فلسطين أو 
ه من إشكار الزمان والم ان العربيينال ن مفهوم اممن القومي اإلسرائيلي ينطلإآخر  أن يغيب ويلغى. بتعبير   بد  

 ما على المستو  الفلسطيني.السي  

 تطور المفهوم: –2

والتعـوي  عنهـا  سياسـية ةال معالجـة شقـاض ضـعفها الجيو هجومي ـالة الستراتيجي  اة لقد أتاح تبن ي الدولة العبري  
وبرهنـب  ـروب  وجيـزال إلـى أرض الخصـم.  ال قـادر علـى شقـل المعركـةال خـالل وقـب  ببناء جـي  مبـادر ومتحـر  

الجي  اإلسرائيلي عن جدو  اسـتراتيجيت  العسـ ريةال التـي تحتـل  مسـا ة واسـعة مـن اإلسـتراتيجية العليـا للدولـةال 
ق المس وشة بهاجس اممنال محق قا   يضـع  ا    ضد  الجيـو  العربيـة. وكـان دائمـفي أ لب منازالت ا  شوعي   ا  عبرهاال تفو 

ــ  بحســب وصــ  الكاتــب الفرشســي جــا  بينــودم: شصــب عينيــ ال ضــرور  ة  ســم الحــرب بالســرعة القصــو ال مش 
لتـ   يعود إلى خصائص الكيـان الصـهيوشي "جي  طويل الباعال لكن   قصير النفس". ومرد  قصر النفس التـي  و 

عب إلى مجتمع إسبارطي جميع أفراده محاربونال ليتناسه مع شعارال مؤسس الكيانال ديفيد بـن  وريـون كـل الشـ
 و"اسرائيل" جي  ل  دولة. جي 

الفرضـــيات امساســـية لن ريـــة اممـــن القـــومي ســـرائيليال إول رئـــيس وزراء ألقـــد وضـــع دافيـــد بـــن  وريـــونال 
ر أن الكيان يتعـرض وذلك على اعتبا الشا موجود"أذن إقاتل أشا أعلى قاعدتي "شكون أو ال شكون" و"اإلسرائيليةال 

ســرائيلية السياســية والعســ رية رت القيــادات اإلكثريــة عربيــة. ثــم طــو  أقليــة يهوديــة فــي مواجهــة  ك ""لتهديــد مســتمر
لـة فـى خطار والتحديات التي تفرضها موازين القـو  المتحو  ة ه ه الفرضيات بما يتناسب مع اممنية المتعاقبوام

ى "الحـدود مـن ش ريـة مـا يسـم   ل اشطالقـا  . في المقابل تطـوَّر مفـهوم اممن القـومي لكيـان اال ـتالالمنطقة والعالم
ة. وهــ ه الن ريــة تبلــورت بعــد  ــرب عــام مني ــأة لتغطيــة جريمــة اال ــتالل بــ رائع ال التــي هــي ش ريــة تبريريــاآلمنــة"
 رب وقائية". لكن  رب عام  مين " دود يم ن الدفــاع عنهــا من دون اللجــوء إلى وم على قاعدة تال وتقـ1967
ا استدعى تكوين ش رية جديدة هي ش رية هاال مم  رض وضم  الن رية المرتبطة بقضم ام شل ه هكدت فأ 1973

ة ى العدو بموجبها إستراتيجية الحرب الوقائية التي تستوجب من  توجي  ضربات استباقي  "ذريعة الحرب" التي يتبن  
اقــي )اوزيــرا ( فــي ضــ  لتهديــد خــارجي افتراضــي مثـل قيامــ  بضــرب المفاعــل النــووم العر للخصـوم فــي  ــال تعر  
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العلميــة فــي ســوريا وضــرب شــحنات  بحــاثليرمــو  فــي الســودان وضــرب مراكــز امالثماشينــات وضــرب مصــنع ا
يراشيـة الـ. ... وهـ ا و الصـاروخية اإلأت النوويـة آالمنشـصة للمقاومـة اللبناشيـة والتهديـد بضـرب سلحة المخص  ام

الكيــان الغاصــبال ومنــع لجمايـة  ردع ومنعــة تكـوين عامــل لــىإمــا يرمــي ش  إعداد الســتخدام "القــوة الضـاربة " االسـت
ــ  مــن الــدول الم   وقــد بنيــب هــ ه الن ريــة علــى  ثالثيــة الــردع  .محاولــة القيــام بــ م عمــل عســ رم ضــدهعاديــة ل

ســـرائيلي لتنفيـــ   اياتـــ  وأهدافـــ  القوميـــة مـــن خـــالل خـــر  عمـــل العـــدو اإلأ واإلشـــ ار المب ـــر والحســـم. مـــن شا يـــة  
مستويينال مستو  أعلى يطله علي  )الخطة الكبر ( المتوسطة والبعيـدة المـد ال ومسـتو  أدشـى إستراتيجية ذات 

يعالج ما يسمى )مشاكل اممن الجـارم(. وترسـم الخطـة الكبـر  إسـتراتيجية تدريجيـة لتحقيـه الغايـات وامهـداف 
ة )مشــاكل اممــن الجــارم( أمــا إســتراتيجية معالجــ  .عشــرية وأالعليــا بعيــدة المــد ال طبقــا  لمرا ــل زمنيــة خمســية 

  مــن أراض عربيــةال مــن خــالل مواجهــة فهــي ترســم أســلوب التعامــل لتــ مين الدولــة فــي كياشهــا الحــاليال ومــا تحتل ــ
 : هداف التاليةطات المر لية للخطة الكبر  اممشاكلها اممنية الطارئة. وتدخل في المخط

ب المنطقــة ب ــل الســبل ائيلية علــى شــعو العمــل علــى اســتكمال فــرض شــرعية اال ــتالل والســيطرة اإلســر  -أ
 ــين  1994شــمعون بيــريس عــام ســرائيلي الرا ــل ضــي مــن خــالل تصــريي الــرئيس اإلمــر الــ م يت  المتا ــة. ام

إسرائيل للمنطقة  عاما و لم تحقه التقدم المطلوبال فليجرب العرب قيادة 50لقد قادت مصر العرب لمدة قال: "
 .ليعرفوا الفرق"

ه لـ  مســتلزمات  الجيوسياسـية والجيوسـتراتيجية علـى  ســاب لحيـوم للكيــانال الـ م يحق ـتـ مين المجـال ا -ب
 امرض والحقوق والخيرات العربية.

 استمرار العمل على ج ب الجزء امكبرال من يهود العالمال للهجرة إلى الكيان. -ج

الدولـة المركزيـة ضمان استمرار التفوق الحضارم للكيان الغاصب في منطقة الشرق اموسـ ال وجعلهـا  -د
 الفعالة دائما  في المنطقةال سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا وثقافيا  وعس ريا .

 المحاف ة على التحال  االستراتيجي الوثيهال مع إ د  الدول الع مى )الواليات المتحدة  اليا(. -هـ
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ر الوســائل التــي مــا تتغي ــن هــ ه امهــداف ســتبقى ثابتــة فــي م وشــات معادلــة اممــن القــومي اإلســرائيليال وإش  إ
ــــ ــــة يم ــــن أن تتحق  ه بهــــاال ارتباطــــا  بــــال روف والمــــؤثرات الدوليــــة والمحليــــة. ففــــي الوقــــب الحــــالي تقــــوم المعادل

دارة الـرئيس إ"الفوضـى الخالقـة" التـي ابتـدعتها االستراتيجية الصهيوشية للتعامـل مـع العـرب علـى تطبيـه ش ريـة 
عميقهـا لـى تكـريس  الـة التجزئـة فـي الـوطن العربـي وتإيـسال والسـاعية رجيتـ  كوشدوليسـا رابن ووزيـرة خابو  اإل

ـــد مـــن الحـــروب ام ـــة باتجـــاه مزي ـــة وطائفي ـــى أســـس عرقي ـــى دويـــالت صـــغيرة عل ـــدول العربيـــة إل ـــة وتفتيـــب ال هلي
ل عملية ا يسه  وم هبيةال وذلك باستغالل مشاكل امقليات التي تدعو إلى االشفصال واالستقالل ورفع الضيمال مم  

مــن العــدو القــومي ن خــالل ترســي. المحــددات الحيويــة مالوجــود الصــهيوشي والشــروض الصــهيوشية وهــ ا مــفــرض 
 :برزهاأث بها ومراعاتها ومن ك والتشب  التي يجرم دائما التمس  

ن أري ية بقمة الن ام العـالميال ذلـك ب ل كل جهد مستطاع للمحاف ة على اشفراد الواليات المتحدة امم –أ 
ت المتحــدة الواهنــة والمســتنكفة عــن التورطــات الخارجيــةال إلــى جاشــب التــوتر الــ م ســاد بــين إدارة صــورة الواليــا

ع ن تتمت ـألهـا مـن    البـد  ش ـأ ال التـي تـر  "إسـرائيل"أوباما السابقة و  ومة شتنياهوال اشع سب سلبا  علـى هيبـة وقـوة 
ليهـا علـى إمى رديفة بديلـة لالسـتناد قو  ع  بعالقة إستراتيجية قوية ومميزة مع واشنطن الى جاشب البحث عن

 .ر الن ام الدولي المتعدد امقطابالمد  البعيد فى إطا

 تعزيز ش ام الشراكة اإلسرائيلي مع االتحاد اموروبي و ل  شمال امطلسي )الناتو(. -ب 

 دعم الوجود اإلسرائيلي في إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.  -ج 

افها اإلسـتراتيجية القوميـة التـي مـن تنفيـ  أهـد مم ضـغوض دوليـةال تحـد   "ئيلإسـرا"ض السعي لعدم تعـر    -د 
ــش  إ ن لألمــر الواقــع المفــروض ميــداشيا  لصــالحها واالبتعــاد عــ قليميــة طبقــا  علــى تصــفية القضــايا اإل ه بنــاء  مــا تتحق 

إدارتـــ  خاصـــة لنا يـــة تصـــفية القضـــية  مجـــرد ل فقـــ  إلـــىقليمـــي والتحـــو  خـــارجي للصـــراع اإل م  ـــل   أاســـتدراج 
 الفلسطينية.

تفـوق  ضمان بقاء الدولة العبرية في الشرق اموس  داخل " دود آمنـة" معتـرف بهـا دوليـا ال وفـي ظـل   -ه 
ن  ضــارمال وعالقــات عميقــة مــع جيراشهــا العــرب المتعــاطفين معهــا ودول الجــوار الجغرافــي امخــر ال وبمــا يــؤم  
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يا  واقتصــاديا ال ويمنــع قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وفاعلــة مجــاورة لكياشهــاال ويضــع علــى المنطقــة سياســ تهاســياد
السلطة ال اتية الفلسطينية في منـاطه الح ـم الـ اتي تحـب الهيمنـة اإلسـرائيلية المباشـرة عسـ ريا ال و يـر المباشـرة 

 سياسيا  واقتصاديا .

بــالتخل ي عــن مفاهيمهــا  "إســرائيل"إقنــاع ب شفســهمالأون و عــرب االعتــدال كمــا يســم  ألــم يــنجي عــرب التســوية 
ــ متالعدواشيــة ال ــم يســتطيعوا شــزع ذريعــةص  ر للهــروب مــن ام لة أو تعــديلها. ول مــن التــي طالمــا اســتخدمتها كمبــر 

ـعية والمشــاريع االســتيطاشية. فهــي شــن ب  لتهــا إلــى مبـرر لشــن  العديــد مــن الحــروب التوس  اسـتحقاقات التســوية و و 
ال 1973ال 1967ال 1956بحـــرب  ا  ال مـــرور 1948بحـــرب  ا   ـــروب بـــدءال تســـعة 2014منـــ  ششـــ تها  ت ـــى عـــام 

. وبــر م التطــو رات التــي أشتجتهــا 2014و 2012و   2009و ــروب  ــز ة  2006ال و ت ــى  ــرب تمــوز 1982
علــى الصــعيدين 1991وبــر م النتــائج الخطيــرة لحــرب الخلــيج الثاشيــة  1978عملي ــة التســوية منــ  كامــب دايفــد 

دولي  ومــا خل فتــ  مــن شتــائج لصــالحهاال إ ــداها اإلخــالل بــالتوازن العســ رم  بينهــا وبــين العــرب بعــد اإلقليمــي  والــ
من مستو  التهديد الموج   ممنها. وفي  هاال في ش رهاال لم تغي ر شيأا  ش  إكملهاال ف ب تدمير البنية العس ري ة العراقي ة

تم ــين إســرائيل مــن "نيــاهوال إلــى أش ــ  قلــه علــى امين شتتصــريحات الفتــةال أشــار رئــيس الــوزراء اإلســرائيليال بنيــ
عامــا  شجــي الحشــموشائيم فــي الخــروج مــن  80علــى مــد  ". فبرأيــ  "بــ كر  ت سيســهاال بعــد ثالثــين عامــا  اال تفــال 

ـ"تعهــد بـ ن تحتفـل إسـرائيل بمأويتهـاوضـع صـعب جـدا ... علينـا أن ش عه الضـيوف المـدعوون إلـى شــدوة . وقــد ص 
علــى هــام   "ا تفاليــة"إن  ضــورهم كــان ضــمن مــا يفتــرض أشــ  فــي منــزل شتنيــاهو. إذ  )كتــاب التــوراة( "التنــا "

 ال ليجدوا رئيس   ومتهم قلقا  من إم اشية أن تستمر "إسرائيل"  تى ثالثة عقود أخر  مقبلة!"الع ر "عيد 

إلى أش  جاء ب عيد خطـاب اممـين العـام لحـزب  ال  مشيرة   "آرتسه"الم شتنياهو ه ا كشفب عن  صحيفة وك
ــالعــام الماضــي خيــرةام ســما ة الســيد  ســن شصــر ال فــي ذكــر  عاشــوراء ي "إســرائيل" ال وفيــ  خاطــب اليهــود ف

ب اليهوديــة واليهــود مــن أجــل إقامــة مشــروع ا تاللــي فــي فلســطين الحركــة الصــهيوشية اســتغل  "والعــالمال قــائال  إن 
 ."إلشكليز والسياسات امميركيةل والمنطقة خدمة  

ال وجــود يهوديــا  مــن "الــ رائع الدينيــة  يــث قــال بوضــوح: رات و بــالمبر   لقــد كــان كــالم رئــيس الــوزراء ممزوجــا  
ال محـ را  مـن "لنسبة إليناال وهم يحـاولون تحطيمـ التوراة. ه ا )التنا ( هو القاعدة الرئيسة والعليا با -دون التنا  
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ل خطــرا  علــى وجودهــاال إســرائيل( االســتعداد منــ  هــ ه اللح ــة لكــل التهديــدات التــي تشــ    ن علــى )دولــةيتعــي  "أشــ  
 ."استقاللها المأة بعد ثالثة عقود ن من اال تفال بعيدوذلك كي تتم   

مملكـة الحشـموشائيم )الم ـابيين( شجحـب "د علـى أن ضمن الندوة التي استضافها شتنياهو وعقيلت  سارةال شـد  
ذلـــكال وصــوال  إلـــى مأويـــة عامـــا  فقــ ال وأشـــ  يعمـــل بجهــد مـــن أجــل أن تـــنجي إســـرائيل فــي  80فــي االســـتمرار لـــ 

زاجـ  يعب ـر عـن ذلـك فـي هـ ه مس لة بقـاء إسـرائيل تشـغل بالـ  )شتنيـاهو( وم"ن أوضحوا أالحاضرون  ."استقاللها
عمـوم اليهـود ين ـرون . لكـن ربـ  شتنيـاهو بـين "إسـرائيل" ومملكـة الحشـموشائيم لـم ي ـن عبثـا ال فالصـهاينة و "اميام

اســتطاعب إشــعال فتيــل الثــورة "ا شســبة إلــى يهــودا الم ــابي( علــى أشهــ -إلــى الحشــموشية )االســم اآلخــر للم ابيــة 
الهـدف الـرئيس الـ م قامـب مـن . إذ إن "ن   م الدولـة الروماشيـة السـلوقيةوتفعيل الروح العس رية بين اليهود إبا

قبـل المـيالد هـو الر بـة فـي عتـه اليهـود مـن الضـغوض الفكريـةال والتـ ثيرات ثورة الم ابيين في القرن الثاشي "أجل  
هـــم . لكـــنهم مـــا إن اشتصـــروا علـــى مـــا اعتبـــر ظلمـــا  بحق  "لتـــي أرختهـــا ظـــالل الح ـــم الهيلنســـتيالثقافيـــة والدينيـــة ا

بــاتوا مثــل وخصوصــا  فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة )ال قــا  أجــازوا القتــال فــي الســبب الــ م تحرمــ  التــوراة(  تــى 
أعدائهم يستخدمون امساليب الترهيبية شفسهاال ويحتلـون أراضـي  يـرهم ويطـردون كـل مـن هـو  يـر يهـودم مـن 

التـــي  اربتهـــاال وهـــي جماعـــة تســـتمد منهـــا  ركـــة  "الفريســـيين"يطرتهم. وشتيجـــة لـــ لك ظهـــرت جماعـــة منـــاطه ســـ
ــا المملكــة اليهوديــة شــاطورم كارتــا ) ــراي المدينــة( جــ ورها )تــرف  قيــام دولــة لليهــود قبــل م جــيء المســيي(. أم 

وقـد  عامـا . 80الثاشية )مملكة الحشموشيم( فكاشب شهايتها على يد اإلمبراطورية الروماشيةال بعـدما   مـب  ـوالى 
كـالم شتنيـاهو   ـي باهتمـام كـل مـن  ضـرال فقـد كـان "ن ألـى إشـارة إلباقـول الحضـور  "هـآرتس"شقلب صـحيفة 

مســ لة )وجودشــا( ليســب ". إذ قــال إن "امكــاديمي الــ م دار بعيــد النــدوة مــع النقــا شــاذ ا  و يــر مــ لوف بالمقارشــة 
النـــدوة قـــال . وخـــالل "أجـــل  مايـــة الدولـــة والحفـــا  عليهـــا مفهومـــة ضـــمنا ... ليســـب بديهيـــةال ســـ عمل بجهـــد مـــن

النبـي بعبـارات  بإعادتنا لبناء السيادة اليهودية هنا فـي أرض إسـرائيل كـان هنـا  مـن يـرتب "شتنياهوال أيضا ال إش  
  ديفيــد الســاقطةال و تــى اليــوم ال تــزال المحــاوالت إلســقاض وإزالــة )عريشــتنا( عــاموي عــن ت ســيس وإقامــة عــر 

ــا المناقشــة امكاديميـة التــي تلــب النـدوةال فقــد خ  "مضـى جاريـةال وهــي اآلن  قيقــة أكثـر مــن أم وقــب   صــب ص   . أم 
المؤقتـةال والبيـب هشاشة الحيـاةال والفروقـات بـين الع ـر  دالالت عيد الع ر ال وأساليب التعامل مع "للحديث عن 
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اعتــراف الســلطة الفلســطينية بيهوديــة إســرائيل )كبيــب دائـــم "إذ رأ  شتنيــاهوال ربطــا  بــ لكال أن . "الــدائم والمســتقر
لليهـــود( هـــو شـــرض أساســـي للســـالم... شحـــن لســـنا مهتمـــين بالمصـــالحة الوهميـــةال التـــي تتصـــالي فيهـــا الفصـــائل 

شتوقع أن شر  ثالثة أمورال وهي: االعتراف بدولـة ". وتابع: " ساب وجودشاع بعضها البع  على الفلسطينية م
إسرائيلال تفكيك الجناح العس رم لحماي وقطع العالقات مع إيران التي تدعو إلى تدميرشا. هـ ه أمـور أساسـيةال 

 ."هاوشحن شق  علي

غ ي مع ــم وقتــ  للتفــر  شتنيــاهو ي ــر  "ائال  إن ال قــ"هــآرتس"يــوان رئــيس الــوزراء علــى مــا كشــفت  د إلــى ذلــكال رد  
 .". المعضالت اممنية لم تنت   بعدللمسائل اممنيةال بهدف ضمان أمن إسرائيل ووجودها..

وباستضــافة الــزوجين شتنيــاهو للنــدوة الدينيــة علــى هــام  عيــد العــر ال والتــي عقــدت علــى اســم والــد ســارةال 
العـام التاسـع علـى إ يائهـا. إذ كاشـب قـد بـدأت مـع   ومـة ديفيـد بـن شموئيل بن أرتسيال ي وشـان بـ لك قـد تو جـا 

 وريــون  تــى   ومــة منــا يم بيغــينال لتتوقــ  ال قــا ال ثــم يعيــد الزوجــان استضــافتها منــ  تــولي شتنيــاهو رئاســة 
 الح ومة.

 

 المسح االستراتيجي:من في األ – 3

ن  ـزب   أمعهـد دراسـات اممـن القـومي  أجراه ال م  2017د المسي االستراتيجي اإلسرائيلي للعام لقد أك  
تــــدعو إلـــى تــــدمير  )ايـــران( التقليـــدم امخطــــر بجاشـــب القــــدرة النوويـــة فــــي أيـــدم دولــــة اممنــــي ال يـــزال التهديـــد

اكــة ودقيقــةال باإلضــافة إلــى الطــائرات بــدون ال ال ســيما وأن  ــزب   يمتلــك صــواري. بعيــدة المــد  فت  "إســرائيل"
وال ـظ المعهــد أشـ  علـى الــر م  روسـية الصـنع.الال والصــواري. المتقدمـة للـدفاع الجــوم طيـار والقاذفـات الهجوميـة
مــن الوقــب فــي المــد  القصــيرال لكنــ  يجعــل طهــران  ســعا  يعطــي "إســرائيل" مت   مــع ايــران مــن أن االتفــاق النــووم 

 ا كاشب علي .تحافظ على قدراتها التقليدية ويجعلها أكثر خطورة مم  

وجاءت  ماي في الترتيب التالي من  يث المخـاطرال واعتبرهـا التقريـر اممنـي من مـة ردع تعمـل بالفعـل 
 ".إسرائيل"على بناء القوةال وأشها امكثر قدرة على إ داث  ريه هائل في 
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م  مـــن التطـــورات اإليجابيـــة خـــالل العـــام الماضـــيال بمـــا فـــي ذلـــك  ترصـــد الدراســـة عـــددا  إلـــى جاشـــب مـــا تقـــد 
ظهــر تقــدير "ميــزان لكــن أ فــي الســنوات امخيــرة. "إســرائيل"علــى  "التهديــد العســ رم التقليــدم المباشــراشخفــاض "

جوات االقتصـــادية واالجتماعيـــة ه لـــيس فقـــ  بـــالفمنعـــة إســـرائيل" صـــورة بائســـة لفجـــوات آخـــ ة فـــي التوســـع تتعل ـــ
 ا  سرائيل شريد؟ خصوصـإم أ) ل:" في المستقبإسرائيل"ما بشرو  وخالفات أساسية على صورة دولة منيةال وإش  وام

فــي مجـــالي العلمنــة والتـــدين( وعلـــى ســلطة القـــاشون فيهــا. وبالتـــالي فـــإن هــ ه الشـــرو  تهــدد أســـس الديموقراطيـــة 
معالجـة هـ ه  "إسـرائيل"عنـدما تريـد وعلى الر م من أم شيء فإش   الصهيوشية المزعومة وتضر بالمنعة القومية.

 :التالية مساسيةالمشاكل فهي تمتلك بع  المرتكزات ا

القوة العس رية واالستقرار اممنيال وامداء السياسي والمناعة االقتصادية البـارزةال كـل هـ ا ي هـر علـى  -1
 .اموس  وفي الكثير من دول العالمة امزمة الواضحة في دول الشرق خلفي  

متطابقــة معهــا  ــول تمتلــك رؤيــة  الس متعــاط من ومــة عالقــات متطــورة مــع اإلدارة اممري يــةال ورئــي -2
 .يا االستراتيجية في الشرق اموس مع م القضا

 .مع روسيا و وار فعال مع قيادتها عالقات جيدة -3

 .عمالقة في آسيا مثل الصين والهندعالقات اقتصادية تنمو بسرعة مع دول  -4

ال "إســرائيل"وبــين "االعتــدال العربــي" ســاع المصــالي المشــتركة بــين دول شــرق أوســ  عربــي مــدر  الت   -5
 وللمزايا الكامنة في التعاون معهاال ومن هنا االشفتاح المتعاظم أمام إم اشية الحـوارال وتطـوير العالقـات والتعـاون 

 . تى اآلن ال وإن كان ذلك بمستو  منخف المشتر 

ـ  - 6 شيــة والواليـات المتحــدة اممري يــة  ـول القضــية النوويــة اإليرا "إســرائيل"ل إلــى اتفــاق مـواز  بــين التوص 
جــزء مــن االســتراتيجية كئهــا فــي الشــرق اموســ ال وخصوصــا  فــي ســورياال  لفاو  قــوة إيــرانوالمعركــة ضــد تعــاظم 

 .2018في سياق العام الحالي الشاملة المطلوبة 
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 األمن القومي:عادلة استراتيجية الجيش اإلسرائيلي في م - 4 

أيزشكـوتال فـي شـهر آب مـن العـام الماضـيال ن ششر رئيس أركان الجـي  اإلسـرائيليال الجنـرال  ـادم أ من 
علنــا  وللمــرة امولــى فــي تــاري. اال ــتالل اإلســرائيليال وثيقتــ  المعروفــة باســم "اســتراتيجية الجــي  اإلســرائيلي"ال لــم 
يتوق  الجدل فـي اموسـاض اممنيـة والعسـ رية اإلسـرائيليةال إلـى جاشـب المسـتو  السياسـيال  ـول طبيعـة العالقـة 

خـاص علـى وجـوب ترشـيد  ز أيزشكوت فـي وثيقتـ ال فـي  ينـ ال بشـ ل  القيادة السياسية. وقد رك  بين قيادة الجي  و 
السياسي والعس رمال لجهة توضيي المهـام المطلوبـة مـن الجـي  فـي  ـال اشـدالع  ـربال  يينالحوار بين المستو 

ـــ ـــد المســـتو  السياســـي تحقيقهـــا مـــن الحـــربال فضـــال  عـــن توضـــيي الجـــي وماهي  ـــ   ة اإلشجـــازات التـــي يري وقيادت
للمســتو  السياســي ماهيــة طبيعــة اممــورال أو اإلشجــازات التــي يم ــن للجــي  تحقيقهــاال مــع الت كيــد علــى ضــرورة 

د فــي وثيقتــ  المــ كورةال أن توضــيي مصــطلحات ومفــاهيم مثــل الــردع والحســم العســ رم. ومــع أن أيزشكــوت  ــد  
علــى جعــل صــال ية إدارة العمليــات  أصــر    أش ــ هــي للمســتو  السياســيال إال  الكلمــة امخيــرة فــي شهايــة المطــاف 

ضــا  لضــغوض أركــان الجــي ال مــن دون أن ي ــون معر  القتاليــةال وتحديــد مجريــات المعركــةال مــن اختصــاص رئــيس 
ـــ م دار فـــي  ـــات القتاليـــة. واســـتمرارا  للجـــدل ال ـــة إدارة الحـــرب والعملي ال "إســـرائيل"مـــن القيـــادة السياســـية فـــي كيفي

"دعـوا الجـي  ينتصـر"ال  :عناصر وقـادة ام ـزاب اإلسـرائيلية صرا ضا  على خصوصا  أن الوثيقة اعتبرت اعترا
فقــــد أصــــدر مركــــز أبحــــاث اممــــن القــــومي كتابــــا  جديــــدا ال وضــــع  وشــــار  فيــــ  عــــدد مــــن كبــــار خبــــراء اممــــن 
واالستراتيجية في كيان العدوال سواء من جاؤوا من امكاديميينال أم من الجي  والمؤسسـتين العسـ رية واممنيـة. 

ن المشاركين في الكتابال وزير اممن السابهال موشـي  يعـالونال الـ م قـدم الكتـابال كمـا شـار  الـوزير السـابه وم
 2006دان مريـــدورال المعـــروف بمحاولتـــ  بلـــورة عقيـــدة جديـــدة لمفهـــوم اممـــن القـــومي اإلســـرائيليال بـــين عـــامي 

را  كهــ ا لــم تقــر ه الح ومــة اإلســرائيلية. وجــاء الكتــاب2008و ــص  ال ووَضــع تصــو  فــي أربعــة أبــواب أساســيةال خ ص 
صـــا لألبعـــاد ص   البابـــان اموالن منـــ ال لألبعـــاد االســـتراتيجية والسياســـية لوثيقـــة أيزشكـــوتال أمـــا البابـــان اآلخـــران فخ  

 العس رية والمدشية واالجتماعية للوثيقة.

د في وثيقت  أن االمتحان امكبر للجي  اإلسرائيلي هو في قدرت  على ضمان فترات  وكان أيزشكوت قد  د 
طويلة من الهدوء قدر اإلم انال إلتا ة المجال أمام التطورات االقتصادية واالجتماعية المختلفةال ومراكمة القـوة 
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تــ  للمواجهــة العتيــدة. وعنــى هــ ا القــول اعتمــاد أيزشكــوت علــى العســ رية لتكــون قاعــدة أكثــر متاشــة تضــمن جهوزي  
سـمي  ـرب  السابه ال م ساد قبل ما "لعس رم بالش ل التقليدمالحسم امبدأ " ياب شم  الحرب الخاطفة"ال أو "

ال و ــروب "الرصــاص المصــبوب"ال ومــن ثــم "عمــود الســحاب" و"الجــرف الصــامد" علــى 2006لبنــان الثاشيــة عــام 
 قطاع  زة. 

دت وثيقة أيزشكوت أربعـة عناصـر أو إخطـارات ي م ـن لهـا تهديـد أمـن "إسـرائيل"ال فـي ظـل  التغييـرات لقد  د  
االســتراتيجية واإلقليميــة الجاريــة فــي محيطهــاال وهــي: التهديــد العســ رم اإليراشــي علــى مختلــ  مركباتــ ال النوويــة 
والصاروخية والسايبريةال فضال  عن امخطار في السا ة الفلسطينية عموما  وفي الضفة الغربية والقدي المحتلة 

ورية والعـراق(ال الـ م "وف ـر للجـي  اإلسـرائيلي ك الـدول المحيطـة بإلكيـان )فـي إشـارة واضـحة لسـخصوصا ال وتفك  
واقعــا  جديــدا  ينطــوم جزئيــا  علــى فــرص يجــب اســتغاللها فــي تعزيــز التعــاون مــع جهــات عربيــة برا ماتيــة". أمــا 

 ه بتغيير شم  تحر  وأداء الدول الع مى في المنطقة.العنصر امخير فيتعل  

العريضةال بما فيها إشارات لتغيير مفهوم قوة الردع  وقد تطر ق واضعو الكتاب له ه االستراتيجية بخطوطها
اإلسرائيلية وش لها. فـي هـ ا اإلطـارال رأ  مريـدور والبا ـث ألـي س ألتشـولرال أن "وثيقـة أيزشكـوت تكتسـب أهميـة 

ـن مـن وجــود ى بسياسـة أمـن قــومي إسـرائيلي محـددة وم   يـاب مـا يسـم   خاصـة فـي ظـل   صـادق عليهـاال مشهـا تم  
ة للتحـديات اممنيـة والعسـ رية واالسـتراتيجية التـي تواجههـا إسـرائيل وسـبل التعامـل مـع هـ ه رؤيا واضحة وشـامل

 التحديات".

واعتبــر الثنــائي أن "اســتراتيجية الجــي  يجــب أن تشــته مــن مفهــوم واضــي ومحــدد المعــالم لألمــن القــومي 
لصــرفة للجــي ال فهــي التــي اإلســرائيليال التــي يفتــرض فيهــا أن تكــون أكثــر شــمولية مــن االهتمامــات العســ رية ا

يفتــرض فيهــا أن تحــدد مــثال  كيفيــة رصــد وتوزيــع المــوارد العامــة للدولــة لصــالي اممــنال وتحديــد سياســة إســرائيل 
 الخارجية وإدارة من ومة امبحاث وتطوير المشاريع في الدولة".
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ام امجسـام وامذرع وأضاف أش  "وفقا  لما جـاء فـي وثيقـة أيزشكـوتال فإشـ  يتعـي ن علـى الح ومـة أن تقـرر مهـ
المختلفة التي تختص  باممنال وفـي مقـدمتها الجـي ال لكنـ  ال يعمـل و يـدا  بـل تعمـل إلـى جاشبـ  أجسـام وهيأـات 

 أخر ال مثل الموساد وجهاز الشابا ".

واتفــه مريــدور وألتشــولر مــع مــا ذهــب إليــ  أيزشكــوت بــ ن "علــى الح ومــة أن تحــدد طبيعــة الوضــع الــراهنال 
ة خرج اليها الجي ال وما إذا كاشب  ملة محددة أم  ربا  شاملةال وما هي المهام وامهداف العيني ـوالمعركة التي ي

المطلــوب تحقيقهــا لضــمان تحقيــه النصــرال مــع وجــوب االشتبــاه إلــى أن الحــرب ال تهــدف فقــ  لتحقيــه م اســب 
الف بــين طبيعـة الجــي  مـا أيضــا  لتحقيـه أهـداف سياســية". وهنـا لفــب مريـدور إلـى أشــ  "بفعـل االخـتعسـ رية وإش  

اإلسرائيلي وأعداء إسرائيلال وتحديدا  من مات مثل  ماي و زب  ال فإش  عند وقوع المواجهة العسـ ريةال تكـون 
التوقعــات مــن الجــي  تحقيــه شصــر عســ رم و ســم واضــيال مــا يخلــه  الــة مــن اإل بــاض عنــدما تكــون النتيجــة 

ان والمواجهات الثالث التي أعقبتها في  زة". واقترح الكاتبان مغايرة. كما كان الحال من  الحرب الثاشية على لبن
فــي هــ ا الســياق مــثال ال اإلعــالن مســبقا  "عــن امهــداف التــي يم ــن تحقيقهــا مــن دون تفصــيل ســبل ضــمان ذلــكال 

 اممر ال م يخله شعورا  بالنجاح بدال  من مشاعر الفشل واإل باض".

ـــيضـــي  الكاتبـــان أن "التحـــديات التـــي تواجههـــا إ ب ســـرائيل هـــي فـــي تغي ـــر متواصـــل ومســـتمرال وهـــي تتطل 
استراتيجية واضحة قادرة على مواجهتها. وفي مقدمـة هـ ه التغييـرات مـثال ال ازديـاد وصـعود  ركـات شـب  دوالشيـة 
) ركات أقرب إلى دولة في قلب دولة( مقابل اختفاء خطر الجيو  الن امية التقليديةال مـع ظهـور خطـر جديـد 

ر مريــدور فــي ســياق اقترا ــ  لســبل الــرد علــى هــ ه التحــدياتال إضــافة مبــدأ رابــع وقــد كــر  هــو خطــر الســايبر". 
للمبادئ الثالثة التي تش ل ش رية اممن اإلسرائيليةال وهو عنصر الدفاعال إلى جاشب العناصر الثالثة التقليديـة: 

يـتالءم مـع التغييـرات الردعال ثم الردع ثـم الحسـم العسـ رمال مـع وجـوب تحـديث متواصـل للسياسـات اممنيـة بمـا 
 المختلفة.

ن امبعـــاد والجواشـــب االســـتراتيجية والسياســـية لوثيقـــة أيزشكـــوتال فـــي البـــاب الثـــاشي مـــن الكتـــاب الـــ م يتضـــم  
ي خصص الجنرال اال تياطي أودم دي لال دراسة خاصة لمقارشة استراتيجية الجي  بين عالم مضى وبـين عـالم 

اتيجيات الجــي  للتغييــرات اإلقليميــة والعالميــة. واعتبــر دي ــل أن جديــدال فــي إشــارة واضــحة لوجــوب مالءمــة اســتر 
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وثيقــة أيزشكــوت تعــاشي مــن ثــالث شقــاض ضــع  أساســية: امولــى شابعــة مــن  قيقــة بلــورة الوثيقــةال ردا  علــى واقــع 
ــَدثال إذ ال  الفــراغ الكبيــر علــى مســتو  الدولــة كلهــاال والمتمثــل بغيــاب مفهــوم إســرائيلي متكامــل لألمــن القــومي مح 
تزال إسرائيل تتبع السياسة أو المن ومة العقائدية اممنيةال التي وضع أسسها دافيـد بـن  وريـون قبـل سـتة عقـود 
)وهو قول يتكرر على امتـداد صـفحات الكتـاب(. أمـا شقطـة الضـع  الثاشيـةال فتتمثـلال بحسـب دي ـلال فـي  يـاب 

ـــ  سياســـي واضـــي لمفهـــوم اممـــن القـــومي اإلســـرائيليال من الح ومـــة ا إلســـرائيلية والمســـتو  السياســـي فـــي توجي
الن من دون أدشى شك المحاف ة على الوضع القائم فـي هـ ا السـياق عبـر بلـورة واقـع سياسـي  -"إسرائيل"ال يفض 

أمني أفضلال مشها تعتقد أن اإلبقاء على الوضع القائم بش ل دائم هو أفضـل إلسـرائيل ب ثيـرال فـي وقـب يمتـاز 
 ال و ياب شريك موثوق لمفاوضات وتسويات في السا ة الفلسطينية.بالتحوالت واالشقالبات اإلقليمية

وتشـــته شقطـــة الضـــع  الثالثـــة لوثيقـــة أيزشكـــوت مـــن النقطتـــين الســـابقتينال إذ ال يـــزال الجـــي  اإلســـرائيليال 
ص ويرصد تغييرات جوهريـة وقعـب بحسب دي لال أسيرا  لعقيدة العمل السابقة والقديمةال على الر م من أش  يشخ  

خــ  بعــد الخطــوات الالزمــة والمطلوبــة لالشتقــال مــن "العــالم القــديم" إلــى "العــالم االســتراتيجيةال فهــو لــم يت   فــي بيأتــ 
الجديد". وهو )أم الجي ( ال يستطيع مـثال  الفكـا  مـن عقليـة وجـوب الحسـم المبنـي علـى المنـاورات والعمليـات 

م علـى قـوة الـردعال فـي ظـل   يـاب تعريـ  البرية في عمه أرض العدوال ويواصل أيضا  االعتماد أكثر مـن الـالز 
واضي ومحدد من المستو  السياسي للواقع االستراتيجي الجديد ال م يتعـي ن علـى الجـي  العمـل للوصـول إليـ ال 
وذلك بفعل الصعوبة الكامنة في تحديد مركز الثقل عند امطراف شب  الدوالشية وامطراف امخر  والت ثير على 

 شوايا ه ه امطراف.

سياق تداعيات وثيقة أيزشكوت وت ثيراتها ومد  تفاعل المستو  السياسـي والجمهـور اإلسـرائيلي معهـاال وفي 
وضــع النائــب فــي الكنيســبال عــوفر شــيليال وهــو أ ــد أفضــل المحللــين العســ ريين ســابقا  فــي "إســرائيل"ال وعضــو 

اعتبر في  أن وثيقة أيزشكوت تضع  لجنة الخارجية واممن التابعة للكنيسب واللجان السرية المتفر عة عنهاال مقاال  
 تحديات كبيرة أمام المستو  السياسي والجمهور اإلسرائيلي.

لقد أشار شيلي في مقال  مثال  إلى "التغييـر الـ م طـرأ للوهلـة امولـى علـى شمـ  وجـوهر أداء رؤسـاء أركـان 
مهنـــي الـــ م ينفـــ  المهـــام الجـــي  اإلســـرائيليال بعـــد الحـــرب الثاشيـــةال وشـــزوعهم إلـــى ال هـــور بم هـــر المســـتو  ال
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للفصل بـين المسـتو  التنفيـ مال الجـي ال وبـين المسـتو  السياسـيال تحديـدا  فـي  المطلوبة من ال ما بدا وك ش  تجل   
ظــل عــدم اســتعداد المســتو  السياســي لتحديــد امهــداف المطلوبــة. وهــو مــا ســاهم بالتــالي فــي كثيــر مــن مــواطن 

(ال والتــي تجل ــب فــي التــردد 2014رائيلي امخيــر علــى قطــاع  ــزة )الخلــل واإلخفاقــات التــي رافقــب العــدوان االســ
  عس ريا  ب سلوب تقليدم ومحـافظ. ويعتبـر شـيلي أن ششـر الوثيقـة كـان بمثابـة تحـد  كبيـر مـن ة والتحر  والضبابي  

الجــي  للمســتو  السياســيال فهــو يطلــب بوضــوح تحديــد المهــام المطلوبــةال مقابــل اال تفــا  بحــه إدارة العمليــات 
تاليةال وتحديد ما يم ن تنفي ه وما ال يم ن طبقا  لطبيعة المهام وطبيعة الوسائل والموارد المتوفرة ل ال ما يعني الق

أن الجي  يخلي سا ت  مسبقا  من  الة فشل أو هزيمةال عبر وضع الشروض امولية التي يطلب توفرها لضمان 
التي  ددت ل  وليس بالضرورة تحقيـه الحسـم  تحقيه النصرال مع اعتبار النصر في المعركة هو تحقيه المهام

 العس رم وإخضاع الطرف اآلخر.

ذن من وثيقة أيزشكـوت والقـراءات التـي تم ـب لهـاال أن الجـي  اإلسـرائيلي تحـب قيادتـ ال أعلـن عمليـا  إ يتضي
ا  مـن أن وظيفت  هي تطبيه اموامر وإدارة المعار  لتحقيه اإلشجاز العس رم المطلوبال لكن مـع التحـ ير مسـبق

ن مـــن تحقيـــه "النصـــر" فـــي الحـــربال يجـــب أن تكـــون أهـــداف "المواجهـــة العســـ رية" أوال  محـــدودة أشـــ  كـــي يـــتم   
تبقى ضبابية أو مبهمةال وأيضا  أن ي ون  جم التوقعات لد  الجمهـور اإلسـرائيلي مالئمـا  لحجـم  وواضحةال وأال  

وة بين التوقعات والنتائج إ باطا  أو  ضـبا  عامـا  المهام المطلوبة من الجي  والمعلنة مسبقا ال كي ال تخل   الفج
(ال 2006خاص بعـد العـدوان علـى لبنـان ) ضد الجي ال أو اتهامات لقيادت  بالفشلال على  رار ما  دث بش ل  

 ال م أعقبت  لجنة تحقيه رسمية أدت إلى إشهاء والية رئيس امركان دان  الوتسال ووزير اممن عمير بيرتس.

 

 :الدائم وتغيير قواعد اللعبةصعيد الت– 5

سرائيلي المتكرر في جوهره الطبيعة العدواشية لدولة اال تالل على مر سـنوات الصـراعال يع س التصعيد اإل
ـــى ر بـــة المؤسســـة العســـ رية  كمـــا يع ـــس الرؤيـــة الخاصـــة بـــوزير الـــدفاع الجديـــد أفيغـــدور ليبرمـــانال إضـــافة ال

ال فيما أسمت  عملية "الجرف الصامد" 2014عتقد أشها  ققت  عام الصهيوشية في التمسك بسياسة "الردع" ال م ت
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مـن  ا  وشوع ا  رة المساي بالخصمال بش ل أشد  كم  في قطاع  زة. و"تقوم استراتيجية الردع اإلسرائيلية ه ه على فك
رار ب  الخصم لها في الفتـرة الزمنيـة شفسـها ال وبمـا يم نهـا مـن إقنـاع الخصـم بعـدم جـدو  اسـتمالضرر ال م يسب  

 . وهـ ه الن ريـة اختصـرت بمقولـةة"القتالال والقبول بشروطها بعد الحربال وت سيس ردع يؤخر جولة القتال التالي
. وعلـى الـر م مـن وجاهـة مثـل بالمزيـد منهـا ة والقـوة سـوف يتحقـه  تمـا  يتحقه بهـ ا القـدر مـن الشـد   ن ال م الأ

صــر ا عــن رؤيــة بعــ  المتغيــرات التــي تطــال الصــراع هــ ا التحليــل لــدوافع التصــعيد اإلســرائيليال إال أشــ  ي ــل قا
أن هـــ ا الحـــدث تجـــاوز مثـــل هـــ ه امهـــداف التكتي يـــةال  الفلســـطيني اإلســـرائيليال وبيأـــة هـــ ا الصـــراعال خصوصـــا  

وظهرت معـ  مالمـي اسـتراتيجية جديـدة لـد  المؤسسـة اممنيـة والعسـ رية الصـهيوشيةال سـعى الجـي  اإلسـرائيلي 
اض امخيـــر للقـــوةال بوصـــفها معادلـــة جديـــدة فـــي الصـــراع المحتـــدم والمتجـــدد بـــين لتكريســـها عـــن طريـــه االســـتعر 

المقاومة الفلسطينيةال وبش ل خاص  ركة  ماي التي تسيطر على القطاعال وبين قـوات اال ـتالل التـي تنتشـر 
 على طول  الف القطاع المحاصر.

 بقــدر مــا تع ــس مســعى مســتجدالقــو ال ال تع ــس هــ ه االســتراتيجية بالضــرورة تغييــرات عميقــة فــي مــوازين 
ال والتــي أتــب بفعــل عوامــل 2015لفــرض قواعــد اشــتبا  جديــدةال بمــا ينســجم مــع العقيــدة الحربيــة الجديــدة لعــام 

داخلية تخص دولة اال تاللال وأخر  خارجية تخـص البيأـة اممنيـة التـي تتشـ ل فـي اإلقلـيم. وقـد كشـ  "مركـز 
بعنوان "العقيدة  ا  ه العقيدةال عبر دراسة ششرها مؤخر صر ه أبحاث اممن القومي"  الصهيوشي بع  سمات وعنا

ب علـى الت سـيس لمنطـه الحسـم والتخلـي عـن منطـه الحسـاب )العقـاب(ال اإلسرائيلية الحربية الثاشيـة"ال والتـي  ث ـ
وأوضـــحب تلـــك الدراســـة بـــ ن العمليـــات الســـب التـــي خاضـــها الجـــي  اإلســـرائيلي "خـــارج الحـــدود"ال فـــي العقـــدين 

مــع كــل مــن  ركــة  مــاي و ــزب  ال كاشــب فكرتهــا المركزيــة بالنســبة لـــ "إســرائيل" هــي "الضــربة المنصــرمي ن 
واســـتنزاف الخصـــم"ال بـــدال  مـــن العمـــل علـــى مصـــادرة قدرتـــ  القتاليـــةال أو مصـــادرة قدرتـــ  علـــى االســـتمرار. وهـــ ه 

ير الميزان االسـتراتيجيال إلى تغي "العقيدة" تفرق بين الحروب التي ي طلب منها تغيير الوضع من أساس ال وصوال  
وبــين العمليــات التــي ي تفــي فيهــا المســتو  السياســي بـــ "اإلبقــاء علــى الوضــع االســتراتيجي أو تحســين "ال ضــمن 
عملية يجب فيها فق  إثبات "عدم جدو  استخدام القوة ضد "إسرائيل". وبصـرف الن ـر عـن مـد  مالءمـة مثـل 

أن الجــــي  اإلســــرائيلي "امتنــــع عــــن الحســــم" فــــي تلــــك  رهــــ ه الطرو ــــات مــــن النا يــــة العمليــــةال يصــــعب تصــــو  
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أن هنا  ما يعطي التنبـوء بتحـول إسـرائيلي شحـو هـ ه  المواجهاتال ر م توفر قدرت  المزعومة على الحسمال علما  
االسـتراتيجية الكثيــر مــن الوجاهــة. فـالنم  االستعراضــي المفــرض للغــارات اإلسـرائيلية ال ردا  علــى "ا تمــال إصــابة 

"ال ووجود وزير مثل أفيغدور ليبرمان على رأي وزارة الجي ال يعـزز ا تماليـة تحـول هـ ه االسـتراتيجية إسرائيليين
شحو التفعيل العملياتيال في ظل ظروف قـد تبـدو مواتيـةال السـيما فـي ظـل االشكشـاف الفلسـطيني عربيـا وإقليميـاال 

التحــولال مســارعة دول مركزيــة فــي والتصــريي الــدولي المفتــوح لمواجهــة "اإلرهــاب".  كمــا يعــزز مــن ا تمــال هــ ا 
المنطقــةال وتحــب  طــاء االســتقطابات السياســية واميديولوجيــةال لبنــاء عالقــات وثيقــة مــع دولــة اال ــتالل ب ريعــة 
م افحة "اإلرهاب"ال وكبي "التمدد اإليراشي"ال ومحاصـرة المقاومـة وعزلهـا. وإذا مـا اسـتثنينا تطـور القـدرة العسـ رية 

فـي  ــزةال فـإن قــدرة الفلسـطينيين علــى الـرد علــى هـ ا المســارال أم مسـار التصــفيةال  لفصـائل المقاومـة المحاصــرة
تضـــاءلب بشـــ ل كبيـــرال وذلـــك شتيجـــة عجـــز قيـــادتهم وشخـــبهم السياســـية عـــن اشـــتقاق بـــدائل ومعالجـــات مالئمـــة 
تتناســب مــع التغيــرات والتحــوالت التــي تشــهدها المنطقــةال ممــا يشــ ل فرصــة مالئمــة لالشقضــاض علــى المقاومــة 

فلســطينيةال ومحاولــة تصــفية القضــية الفلســطينيةال مــرورا أوال بالقضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية و الــة قطــاع ال
  زةال التي يبدو أشها تش ل عقبة  قيقية أمام مثل ه ا السيناريو. 

في المقابل يبدو أن "إسرائيل"ال التي عجزت في العقـدين امخيـرين عـن  سـم أم مـن المعـار  فـي مواجهـة 
ض الجديـدة مـن  ركـات المقاومـة العربيـة والفلسـطينيةال بـدأت تميـل لتـرميم ردعهـاال والعـودة لـزمن الضـربات امشما

الســـا قة التـــي كاشـــب تكيلهـــا للجيـــو  العربيـــة. كمـــا يبـــدو أن التقـــديرات اإلســـرائيلية بوجـــود فرصـــة مواتيـــة بح ـــم 
 إسرائيل" في ه ا االتجاه.  "ز ا تمال توج  ال رف العربي والفلسطيني في المر لة الحاليةال تعز  

وفـــي الوقـــب الـــ م راهـــن فيـــ  خبـــراء اممـــن والمؤسســـة العســـ رية الصـــهيوشية علـــى عمليـــات تجفيـــ  منـــابع 
"التمرد"ال على أمل إعالن المقاومين الفلسطينيين استسالمهم بت ثير الحصـار الخـاشهال الـ م جـر  تعزيـزه بطـوق 

القرار اممني والسياسي من قفز برهاشات  علـى تحقيـه شتـائج عربي إضافيال يبدو أن هنا  داخل مؤسسة صنع 
 سريعةال عبر عمليات ضخمة و اسمةال تنهي مقاومة الفلسطينيين بضربة وا دة.

من الواضي أن الضربات العس رية الضخمة التي كاشب تصلي لـ "مصادرة القـدرة القتاليـة" لجيـو  عربيـةال 
لــم تعــد تصــلي اليــوم علــى اإلطــالق فــي المواجهــات " يــر والتــي جــر  بناؤهــا علــى شمــ  عســ رم كالســي يال 
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ي  من يصر علـى المتناظرة"ال والتي ت ستخدم فيها تكتي ات  رب العصاباتال شاهيك عن مقاومة شعب ال يزال ف
ـ ا  القتالال ويجند جزء ده الشـواهد من  في المن ومة العس رية للمقاومـةال التـي تمثـل رأي جبـل الجليـد. وهـو مـا تؤك 

 في كل السا ات. لمنطقةال  يث يبدو الحسم مستحيال  من  روب ا

ن المخاوف اإلسرائيلية من التغييرات المحتملة في بيأة الصراع على المد  البعيدال لربمـا هـي التـي قـادت إ
ي اســتراتيجية "الحســم"ال وهــي عمليــة تهــدف بامســاي الســتعجال صــاشع القــرار فــي "إســرائيل" علــى امرجــيال لتبن ــ

. فاالشت ــار علــى المــد  الطويــلال مــع ا  لـــ "إســرائيل" شســبي ا  مريحــ ا  لــراهنال الــ م يمثــل وضــعمــار الوضــع اقطــ  ث
 ياب مبادرات سياسيةال يجعل من عامل الوقب ليس بالضـرورة فـي صـالي "إسـرائيل" . فعلـى سـبيل المثـالال إن 

علـى البيأــة  ا  شـديد ا  وإن كـان فـي أ ـد جواشبـ  يشـ ل ضـغط الـروتين العسـ رم الحـالي بـين المقاومـة و"إسـرائيل"ال
الحاضــنة للمقاومــةال بفعــل عوامــل الحصــار والخنــهال إال أشــ  فــي الوقــب شفســ  يتــيي لهــا مراكمــة قــدرات خاصــةال 
وربمــا امــتال  قــدرات شوعيــة تخــل بــالتوازن الحــالي. وقــد بــرهن علــى ذلــك تطــور المقاومــة بعــد كــل  ــرب بع ــس 

 الر بة اإلسرائيلية. 

 :في معادلة االمن القومي السالم االقتصادي -6

المخضــرمال وقــد  يســرائيللــى رؤيــة شــمعون بيــريسال السياســي اإلن فكــرة الســالم االقتصــادم تمتــد جــ ورها إإ
هـ ه . و ترتكـز 1991عرفب برؤية بيريس في إعقاب مؤتمر مدريد للسالم عـام و  1993مرة عام طر ها مول 

مــنال  يــث يــر  وام مــل االقتصــادم للوصــول إلــى الســالمفــي تحقيــه التكا يوروبــالرؤيــة إلــى تجربــة االتحــاد ام
مشــتركة تقــود إلــى  إســرائيل قابــل للتحقــه مــن خــالل عمليــة اقتصــاديةس أن الســالم السياســي بــين العــرب و بيــري

تشــمل اممــوال لب معادلــة إشتــاج أفضــل فيمــا لــو تشــ    النهــوض االقتصــادم فــي الشــرق اموســ  بشــ ل  التنميــة و 
 تعبيره. مالة المصرية والمياه التركية والعقول اإلسرائيليةال على  د   العالنفطية الخليجية و 

لتعبيـــر  لتعبيـــر بيـــريس أو الســـالم االقتصـــادم وفقـــا   لـــم ي ـــن ظهـــور مفهـــوم الشـــرق اموســـ  الجديـــد وفقـــا  و  
يناتال أوائل التسـع ياهو وليد الصدفة بقدر ما هو اشع اي لحالة الطفرة التكنولوجية التي ظهرت في "إسرائيل"نشت
تغيـــر هي ـــل الصـــناعات اإلســـرائيلية مـــن الصـــناعات التقليديـــة إلـــى الصـــناعات عاليـــة التكنولوجيـــاال  يـــث أن و 
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مشها تفتقر إلـى هـ ا النـوع لضخامة تلك امسواق و  اإلسالمية ش را  سواق العربية و إلسرائيل مطامي في اقتحام ام
ــ وكــ لك بهــدف الحصــول علــى الفــوائ  الماليــة  ص فــي إشتاجهــا الــدول المتقدمــة صــناعيامــن الســلع التــي تتخص 

 .في ه ا المجالالنفطية على ش ل استثمارات في قطاع التكنولوجيا تقوم من القدرة التنافسية الدولية إلسرائيل 

رة قب "إسرائيل" م اسب كبيرة من  طرح ه ا المشروع تمثلب في اتفاقيـات سياسـية واقتصـادية و تجـاوقد  ق  
ر المنـتج ال ر م أن العالقات التجارية السرية تمتد إلى عقود سابقةال  يث كان يمـر  إسرائيلية علنية–بينية عربية 

لـــم ي هـــر لـــ  تصـــني  فـــي اإل صـــاءات الرســـمية ال و يوروبـــأج شـــ  منـــتأإلـــى امســـواق العربيـــة علـــى  يســـرائيلاإل
 اإلسرائيلية.

 2009برشامجــ  االشتخــابي لعــام ي شعــا  جديــدة عنــدما طر ــ  شتنيــاهو فــإالســالم االقتصــادم شــهد  ركــة 
ذلك كبديل عن السالم السياسي الـ م يطمـي إليـ  الفلسـطينيون لبنـاء كيـان سياسـي فلسـطيني ذم سـيادة وذلـك و 

وقــد ارتكــز ســالم  مقابــل الرفاهيــة االقتصــادية. بــالقفز فــوق مبــدأ امرض مقابــل الســالم إلــى مبــدأ الســالم واالمــن
 مها:هأ ة شقاض شتياهو االقتصادم على عد  

بنــاء مشــاريع اقتصــادية مشــتركة فــي منــاطه  دوديــة تهــدف إلــى اســتيعاب العمالــة الفلســطينية و ــل  -1
كبـر درجـة مـن اممـن أبهـدف تـوفير  1948طه المحتلـة عـام مش لة البطالة دون إدخال الفلسطينيين إلـى المنـا

 .لإلسرائيليين

إزالـة الحـواجز من إلسـرائيلال وفـتي المعـابر و امتوفير اال تياجات امساسية للفلسطينيين مقابل تحقيه  -2
 .التي تش ل عائقا أمام  ركة الس ان

 مني مزيد من التراخيص لرجال امعمال و التجار لدخول "إسرائيل".  -3

 السيا ة.بهدف العالج و  السماح لمزيد من الفلسطينيين بالدخول إلى "إسرائيل" -4

قــع ســو  منــاورة خبيثــة لتجــاوز المفاوضــات السياســية وتصــفية  ــراءات لــم تكــن فــي الواكــل هــ ه اإل ن  أ ال  إ
سـاي سـاد اعتقـاد  ا امم للشعب الفلسطيني. وعلى هـترد  لى الوضع االقتصادم الم  إ القضية الفلسطينية استنادا  
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خــالل الســنوات امخيــرةال بــ ن الشــباب الفلســطيني ســوف يســتجيب لسياســات اال تــواء االقتصــادم الــ م طر ــ  
فـي  2013أيـار  25ية امميركيال جون كيرمال خالل المنتد  االقتصادم العالميال ال م عقد فـي وزير الخارج

البحر الميبال والقائم على إتا ة فرص العمل للفلسطينيين في السـوق اإلسـرائيلية والمسـتوطناتال لتكـون التنميـة 
ن السالم االقتصادم هـو أوالواقع لشؤون السياسية والقضايا الوطنية. االقتصادية الوهمية ملهاة عن اششغالهم با

 1967مجرد مغالطة ومجرد بديل عن رف  شتنياهو ومـن هـم وراءهال االشسـحاب إلـى  ـدود الرابـع مـن  زيـران 
واشكار  ه العودة والوصول الى تقسيم القدي وعـدم إزالـة المسـتوطنات. وفـي المقابـل مـا تـزال سياسـة الح ومـة 

ال فمن جهة يجرم اسـتخدام القـوة المفرطـة فـي القمـع واإلعـدامات الميداشيـة اإلسرائيلية قائمة على العصا والجزرة
عاما ال وال تربطهم  24للمنتفضين الفلسطينيينال ال ين هم من طلبة المداري والجامعات وتقل أعمار أ لبهم عن 

ي أم مصلحة عمل أو وظيفة ب ل مـن اال ـتالل والسـلطة الفلسـطينيةال ومـن جهـة أخـر  يتواصـل مـني التصـاري
لمع ــم العمــال والتجــار الفلســطينيين الكــاد ين وراء لقمــة العــي . وامجهــزة اممنيــة اإلســرائيلية مــا تــزال توصــي 

ي سياسات تهدف إلى خنه الفلسطينيين اقتصاديا  في ه ه المر لةال "من ذلـك يعنـي المستو  السياسي بعدم تبن  
 ات". إضافة توتر كبير إلى الحالة القائمة واتساع رقعة المواجه

للسـلطة الفلسـطينية  يـر مسـتغلة. وإسـرائيل ال   اليا الكثيـر مـن امراضـي فـي المنطقـة )ج( التابعـة  صـرا  
تســمي بالقيــام بــ م مشــاريع عليهــا ســواء كــان ذلــك للبنــاءال أو التجــارةال أو الصــناعةال وعلــى مــد  ســنوات طويلــة 
قامب السلطة بعرض مخططات استثمارية كثيرة فيها: مشاريع إس اشية في ام وار " ور امردن"ال مطار دولي 

ج   بالقرب من منطقة النبي مسلمين من الشرقال إقامة  اجا  موسى جنوب أريحا وال م من المفترض أن يستقبل   
فنــادق ومواقــع ترفيــ  وم نشــآت للصــناعات الكيميائيــة شــمال البحــر الميــب. كــل هــ ه الخطــ  لــم تــر النوروبقيــب 

سـمي االمـر الـ م المنطقة )ج( من النا ية الفعلية تابعة إلسرائيل وهنا  مسـاع  إسـرائيلية جـادة لضـمها بشـ ل ر 
 يعني اشعدام أم أمل في سالم اقتصادم أو سياسي باقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

 :القومي مناألفي معادلة ثقافة الخوف واالستيطان – 7
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لم يعرف التاري. البشرم الحديث دولة قامب على استحضار مركبات وعناصر الخوفال لكـي يغـدو مفـردة 
 ي واإلعالمي لقادتها علـى إخـتالف مشـاربهم وإشتمـاءاتهم الفكريـة والسياسـيةالالزمة من مفردات الخطاب السياس

منهـــاال وجودهــاال بقائهـــاال أامخطــار المحدقــة بدولـــة اإل ــتاللال  كدولــة اإل ــتالل اإلســـرائيلي..مفردات تؤكــد علـــى
حيطـة بدولـة تطورها وديمومتهاال وهـي مفـردات تتبـدل وتسـبه ك ولويـات شتيجـة للمتغيـرات الداخليـة والخارجيـة الم

وا ومارســوا الكــ ب والخــداع دوا وترب ــســرائيليون تعــو  فاإل اإل ــتالل اإلســرائيلي المســ وشة بفزاعــة الخــوف المرضــي.
جـل القضـاء أصون بهم الـدوائر مـن لهم والعرب يترب   ب ن كل العالم معاد   والتضليل على العالم وعلى مجتمعهمال

سرائيل"ال وأم قائد لهـم يطالـب إن السالمال بل هدفهم تدمير "دولة على دولتهمال والفلسطينيون مخادعون ال يريدو 
 امدشى من  قوقهم المشروعة ال يعود شري ا  في "السالم" بل يدعم "اإلرهاب". بالحد   

ال فـي المطلــهال هـو المحـر  امساســي للسياسـة العامــة اإلسـرائيليةال وشجـي دعــاة هـ ا التيــار ""اممــن لقـد ظـل  
ــفــي بقائــ  كمحــر  أساســي  ن دعــاة تيــار اإلســتيطان مــن كســر هــ ه القاعــدةال فــي السياســة اإلســرائيلية  تــى تم  

ة بحيث أصبي اممن فق  وا د من المحركات للسياسة العامة اإلسرائيليةال وليس المحر  الـرئيس لهـا. فالح ومـ
لمـا هـو قـائمال وهـي فـا  وعنصـرية كثـر تطر  أل ال قـا  سـتكون م   ومـة ستتشـ   أنال و اليمينية المتش لة والقائمة اآل

ن ي ـون أولـ لك يجـب  هـو مقتـل الدولـة وإشهيارهـا ولـيس اممـن فقـ . بالتالي ستر  أن الخطر على اإلستيطانال
 اإلستيطانال هو المحر  امول للسياسة العامة اإلسرائيلية. 

ن تفــــرض وجهــــة ش رهــــا وسياســــاتها مــــن خــــالل فوزهــــا فــــي أ نــــب القــــو  الصــــهيوشية اليمينيــــة مــــنلقــــد تم   
شتخابات وسيطرتها على الح م بش ل متواصـل ومسـتمرال والمجتمـع اإلسـرائيلي كـان قـد شـهد إزا ـة مجتمعيـة اإل

وشتيجــــة للمتغيــــرات العربيــــة واإلقليميــــة والدوليــــةال  .1996والتطــــرف والعنصــــرية منــــ  عــــام كبيــــرة شحــــو اليمــــين 
لى قناعة ب ن ظروف إاإل تالل ة ى بثورات الربيع العربيال وفه الفهم الغربيال وصل قادوخصوصا  بعد ما يسم  

قــوا شــعار مؤاتيــة تمامــا لهــمال كــي يطب   ةالعربيــ مــن قبــل بعــ  امش مــة ب واالشحــالل والضــع  والتواطــؤالتشــت  
والــدول العربيــة اإل تفــا  بــاممن واإلســتيطان والســالم معــا . فالحالــة الفلســطينية ضــعيفة ومنقســمة علــى ذاتهــاال 

ر لهـــا ذاتيـــا . امرات الخارجيـــة واإل تـــراب المـــ هبي والطـــائفي الـــداخلي المـــدم  زماتهـــا الداخليـــة بســـبب المـــؤ أتعـــي  
ن أقطابها في  الـة صـراع ال مرادة الدولية معطلة و ير مؤهلة لفرض أم  لول سياسية على دولة اإل تاللواإل
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توظيفـا   يـر لـى الـيمن. وشحـن فـي المر لـة الحاليـةال شـهدشا إلـى سـوريا إ واشتبا  وتضارب مصـالي مـن أوكراشيـا
تين العربية واالسالمية لكي تضـمن إل تاللهـا م  بام قةحد  والم   المفتعلة مسبوق من قبل   ومة شتنياهو للمخاطر

ــ ــالبقــاء والتوس    خطــر أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الــداخل ع والســيطرة. فنتنيــاهو فــي اإلشتخابــات امخيــرةال وظ 
رئيســها اوبامــا فــي عقــر دارهال لكــي  ك ذهــب الــى واشــنطن وأذل  علــى يهوديــة دولتــ  فــي  ملتــ  اإلشتخابيــةال وكــ ل

ســرائيل كدولــةال بســبب إمــتال  ايــران إوجــود يشــرح للكــوشغري اممري ــي المخــاطر المحدقــة بــاممن اإلســرائيلي وب
و توقيـع امري ـا إلتفـاق معهـا  ـول برشامجهـا النـووم. وهـ ه المفـردات اسـتخدمب لـيس أالمزعوم للسـالح النـوومال 

منطلقات أيديولوجيةال بل هي أضحب الزمـة مثـل الشـيفرة الوراثيـة لإلشسـانال فـاليوم يجـرم الحـديث عـن فق  من 
الخطر النـووم اإليراشـيال وكـ لك عـن مخـاطر صـواري.  ـزب   والصـواري. الفلسـطينية مـن قطـاع  زةالوالقنبلـة 

ماعــات المســلحة التكفيريــة مســلحة الديمو رافيــة الفلســطينيةال والمتغيــرات المحيطــة بإلكيــان وإم اشيــة إمــتال  الج
و  تــى أم أ منــ ال وســابقا  كــان يجــرم الحــديث عــن الخطــر العراقــي ولربمــا خطــر فنــزويال شــافيزأد متطــورة تهــد  

ش ــام عــالمي جديــد يــدين ممارســات وإ ــتالل "اســرائيل" ويوضــع فــي دائــرة تشــ يل الخطــر علــى دولــة اإل ــتاللال 
خســروا  ن هنــا  الكثيــر مــن السياسـيين والصــحفيين الغــربيين قــدأبالـ كر والجــدير  هم بالالســامية والعنصــرية.ويـت  

ضــوا لإلعتقــال علــى خلفيــة إشتقــاداتهم وإداشــاتهم لممارســات العــدو علــى خلفيــة جرائمــ  و تعر  أمــواقعهم الوظيفيــة 
 وممارسات  القمعية واإلذاللية بحه شعوب المنطقة.

 سرائيلي التي شقرأها وشسمعها بـين الحـين واآلخـرالاإل ألمن القوميه ه هي شماذج فق  عن أهم التهديدات ل
تها بحسب أجندة ودوافع ووظيفة الجهـة التـي تحـددهاال فالمسـتوطنون وهي مختلفة ومتنوعةال ويختل  تدرج أولوي  

يعتبــرون الخطــر علــى اســتمرار االســتيطان هــو التهديــد امهــمال واممنيــون ينقســمون بــين أولويــة الخطــر اإليراشــي 
 اري.  زب   ...ال..وأولوية صو 
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ائمـا  ير  البا ثون اإلسرائيليون أن الهزة الشرق أوسطية تثبـب أن التغييـرات المحتملـة فـي المنطقـة ليسـب د
علـــى االســتعداد واالســـتيعاب فـــي  "إســرائيل"عــة وأن وتيـــرة التغييــر قـــد تكـــون أســرع بمـــا ال يقــايال مـــن قـــدرة متوق  

خاذهــا لحمايــة أمنهــا ولهــ ا الفهــم أثــر مباشــر علــى سلســلة الخطــوات المفتــرض بهــا ات  ر. مواجهــة الوضــع المتغي ــ
د على الحاجة الحيويـة والعاجلـة لمواجهـة القومي. ك لك فإن التحديات في الحلبة العالمية واإلقليمية أمامها تشد  

. وفـي هـ ا اإلطـار فـإن ا  ديواقتصـا ا  واجتماعيـ ا  معمال الـداخلي اإلسـرائيلي سياسـيالقضايا الحاسمة على جدول ا
ه ليس فق  بالفجوات االقتصـادية ع تتعل  تقدير ميزان "منعة إسرائيل" ي هر صورة بائسة لفجوات آخ ة في التوس  

ـا فـي  " اوالدولـة إسـرائيل"ما بشـرو  وخالفـات أساسـية علـى صـورة واالجتماعيةال وإش   )ام اسـرائيل شريـد؟ خصوص 
د أســس الديموقراطيــة . وبالتــالي فــإن هــ ه الشــرو  تهــد  ثاشيــا   القــاشون فيهــا مجــالي العلمنــة والتــدين( وعلــى ســلطة

ال شجــد أن ش ريــة العزلــة تحــب شــعار بالمنعــة القوميــة. وفــي الواقــع الشــرق أوســطي المتغيــر الصــهيوشية وتضــر  
فــي هــ ا ال لكنهــا ليســب اســتراتيجية قــادرة علــى البقــاء. ف"إســرائيلـ "يم نهــا أن تبــدو ج ابــة لــ "شــعب لو ــده يعــي "

الوقب تحتاج "إسرائيل" إلى رؤية استراتيجية تعتمد على المبادرة والتحر  وعدم االكتفاء باالشت ار وإلى تقديرات 
موقـــ  واقعيـــةال وإلـــى تحديـــد أهـــداف علـــى أســـاي ش ـــام أولويـــات واعيـــة وقـــدرات تحقيـــه عبـــر فحـــص البـــدائلال 

المقبلـة قـد تشـهد خريطـة الشـرق اموسـ  تغييـرات ال واستغالل القدرات والمـوارد والسـعي لزيادتهـا. ففـي السـنوات 
ال وفـي مع ـم الحـاالتال سـتكون ا  مضـموش ا  ميـة لعـدد مـن الـدول مـن جرائهـا أمـر يم ن اعتبـار سـالمة الو ـدة اإلقلي
 ة إقليمية واضحة. له ه التغييرات المحتملة آثار أمني  

الصعيد االسرائيلي ال تتمثل فق  في زيادة العربية على تطورات سرائيليون أن إسقاطات الير  المحللون اإل
فـي تقلـيص معـدالت النمـو وبـروز  تطـوراتشفقات اممن بش ل كبيرال بل أن هنا  مخاوف من أن تسـهم هـ ه ال

م اهر الركود االقتصادمال مما سيجد ترجمت  في تراجع إجمالي النـاتج المحلـي اإلسـرائيلي بشـ ل كبيـر. كـ لك 
الواليـات  ا  الدوليـةال وسـتجعل الغـرب )وخصوصـ "إسرائيل"بم اشة  ت اممنية ستمس  هنا  من ير  أن زيادة النفقا

المتحـــدة( ين ـــر إليهـــا كعـــبءال وذلـــك بخـــالف االســـتنتاج الـــ م وصـــل إليـــ  رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين 
علـى اعتبـار ال لكياشـ شتنياهوال ال م زعم ب ن التحوالت في العالم العربي تفرض على الغرب تقديم الدعم المـادم 

 ل خدمة استراتيجية له ا الغرب.ش   ال اممر ال م ي"ية واستقرار في منطقة  ير مستقرةوا ة ديموقراط"مثل يأش  
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 من القومي:ى املبات يفضي إلى النتائج الدراماتي ية اآلتية لنا ية تاثيرها عإن الوفاء ب ل ه ه المتطل   

 من الموازشة العامة وإجمالي الناتج المحلي.زيادة كبيرة على  صة ميزاشية اممن من كل  -1

 تطبيه سياسة اقتصادية تقشفية وتقليص االستثمار الح ومي في مجال الخدمات المدشية. -2

 فرض ضرائب جديدة وتقليص مخصصات الضمان االجتماعي. -3

إصــابة توســيع قاعــدة القــو  البشــرية فــي الجــي  وتعــاظم العــبء علــى قــوات اال تيــاض ممــا يــؤدم إلــى  -4
 المرافه االقتصادية بالشلل.

 تراجع معدالت النمو وتعاظم م اهر الركود االقتصادمال وازدياد معدالت البطالة. -5

 تراجع إجمالي الناتج المحلي. -6

 كبيأة جاذبة للهجرة اليهوديةال ال بل ارتفاع معدالت الهجرة الع سية. "إسرائيل"تراجع  -7

 شافـ ة للتطـور لكيـان الصـهيوشيلية مع العقدين امخيرين على أشهما وف ـرا للقد تعاملب االستخبارات االسرائي
ي ا تماالت الحـرب الشـاملةال لكـن منيةال من التقديرات اممنية في الغالب كاشب تشير إلى تدش  وتحسين بيأت  ام

 "إســـرائيل"اآلن يم ــن القـــول إن هنـــا  تحـــديات أمنيـــة أخـــر  ســـتنجم عــن تقلـــص م ـــاهر التنســـيه اممنـــي بـــين 
 ا  ليين أن صـحراء سـيناء سـتمثل تهديـدمـن العسـ ريين اإلسـرائيالعديـد ومصر في عهد ما بعد مبار ال  يث ير  

ــ فــي ظــل   ا  كبيــر  ا يعنــي زيــادة معــدالت تهريــب الســالح إلــى  ــزة وتعــاظم تراخــي قبضــة اممــن المصــرم فيهــاال مم 
ال ــاهرة التــي باتــب تمثــل قنبلــة ديمو رافيــة وهــي الكيــانال شســبة المتســللين مــن العمــال امجاشــب مــن مصــر إلــى 

موقوتــة فــي كبــان العــدو. وب ــل ت كيــد إن هــ ه التحــديات تفــرض إضــافة مــوارد لمواجهتهــاال ولعــل قــرار   ومــة 
مليـون دوالر( لمواجهـة  455شتنياهو بناء جدار اسمنتي على الحدود بين مصر وإسرائيل ب لفة مليـارم شـي ل )

علـــى كلفـــة التحـــديات المســـتجدة. وممـــا يفـــاقم مـــن تـــ ثير زيـــادة النفقـــات اممنيـــة  ل مثـــاال  عمليــات التهريـــبال يشـــ   
الناجمة عـن التحـوالت المرتقبـة فـي بنيـة الجـي   قيقـة إشهـا تـ تي فـي ظـل عـدم  ـدوث أم تغييـر علـى مسـتو  

ي  ــزب   التهديــدات االســتراتيجية علــى إســرائيل ال ســيما البرشــامج النــووم اإليراشــي ومتطلبــات مواجهتــ  وتســل  
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وتحــدم   ــم  مــاي فــي القطــاع وإم ــان اشــدالع اشتفاضــة ثالثــة فــي الضــفة الغربيــة. وهــ ا يشــي بحجــم التحــدم 
ال م ينطوم علي  اضطرار الجي  إلدخال تحوالت بنيوية على تركيبت  مع كل مـا سيسـفر عنـ  ذلـك مـن زيـادة 

 النفقات اممنية.

مـــنهم أالعـــرب هــم الــ ين يقومـــون بــ بي  نأجــد الـــراهنال ش علــى تطـــورات المشــهد العربــي فــي المقابــل وبنـــاء  
جـل  مايــة أ سـرائيليال علـى خــالف كـل شـعوب الـدشيا التــي تعمـل مـنمــن القـومي اإليـديهمال لصـالي ام القـومي ب

منهـــا القـــومي ومســــتقبلهاال فحينمـــا تنــــزع الجامعـــة العربيــــة الشـــرعية عـــن ســــورية الدولـــةال وتبــــيي الحـــرب عليهــــا أ
ن  صـاد ذلـك ي ـون علـى إجـل تفكي هـاال فـأمـن  ميركـي الصـهيوشيام مـع الحلـ  الشـيطاشيوتدميرهاال وتتواطـؤ 

السـرائيلي علـى يضاال و ينما يبتهج المبتهجون بالقصـ  اأمةال ول لك من القومي العربي ومستقبل ام ساب ام
خير علـى سـورية رهابي امسرائيلي اإلل العدوان اإلميركي عندما يتحو  ن شدين الرئيس امأدمشهال  فكي  يم ن 

ن تعمــل علـــى  مايـــة أســـرائيل فـــي إ ــه "لـــى إبمنتهـــى البســاطة  العـــرب الجمقـــى والخوشـــة مــن فــي ش ـــر بعــ 
مري يــة أ ــروب مري يــة بــل بعــد ال  صــر لهــا لــيس مــن االلتزامــات امال ويــ تي هــ ا التبريــر بعــد سلســلة "شفســها

فــي  مــن والحــه العــربيينالواليــات المتحــدة لألن تكتــرث أدون مــن ال الكيــانجــل أمــن أواســعة شــاملة متصــلة مــن 
 رهاب الصهيوشي. مام اإلأالدفاع عن النفس 

ســألة لــى جملــة ال  صــر لهــا مــن امإمباشــرة  مري ــي الجديــد بــ من الدولــة الصــهيوشيةلتــزام امينقلنــا هــ ا اإل
على  بدا  أو  دائما   "سرائيلإمن "ألماذا ي ون  –جندات العربية والدولية  مثل: على كل ام ة دائما  لح  والتساؤالت الم  

تنـا م  أمري يـة ضـد لمـاذا كـل هـ ه الحـروب ام –؟!!! … مري يـة والغربيـةجنـدة السياسـية واالسـتراتيجية امقمة ام
لمــاذا تقتــرف المجــازر والجــرائم  –؟! …"ســرائيلإمــن "أجــل أمنا ومســتقبلنا مــن وطاشنــا و ضــارتنا وعلمنــا وتقــد  أو 

ن يهتـز للعـالم أالـ.ال ولمـاذا تـ بي شـعوبنا دون …ن والمفرق في فلسطين والعراق وسورية ولبناالمستمرة بالجملة 
مـنهم أج العـرب ه ـ ا علـى ذبـي شـعوبهم و : لمـاذا يتفـر  خطـر دائمـاهـم واموام ؟! …سـرائيل"إمن أجل أمن جفن "

تنهـــار المناعـــة القوميـــة  ولمـــاذا –؟! …"الـــدفاع عـــن الـــنفس"رادة والقـــرار والقـــدرة  تـــى علـــى القـــومي مســـلوبي اإل
مـنهم القـومي أسألة: لماذا يقوم العرب ب بي خطر امأبل و  –؟! …لعرب في م ساة ا ريقيةالعربية ه  اال وك ن ا

 ؟!  …"سرائيلياإلخدمة لألمن القومي "ب شفسهم 
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د اشـ  مســتع"خطـر خطاباتــ  الحربيـة العدواشيــة أعلـن فـي عهــده  فـي وا ــد مـن أ قــد الـرئيس بـو  االبــن كـان 
علـن فيـ  ذلـكال كـان البا ثـان االمري يـان أ ال ولكن في الوقب الـ م "سرائيلإمن أالستخدام القوة العس رية لحماية 

ــ ن "إ :داك ــأســرائيلية  ينمــا مري يــة واإلدارتــين اموجــ  اإلرا قنبلتهمــا فــي ســتيفن وولــب وجــون مارشــهايمر قــد فج 
ن الحـرب علـى العـراق كاشـب مـن  بـ يضـا  أال فلنتوق  وشت كر شحن بـدورشا "سرائيل تق  وراء الحرب على العراقإ
 ؟    …سرائيل إجل أ

رائيلي اورم سـرائيلية كتـب قطـب السـالم االسـاإلمري يـة و دارتـين امالعالقـة االسـتراتيجية مـا بـين اإل في ه ه
لـى إسـرائيلية  تصـل اإل– ن العالقـة االمري يـةأهـي   2003العبرة مـن قضـية تـدمير العـراق عـام " افنيرم يقول:

ذروتهـــا عنـــدما تمتـــزج المصـــلحتان االمري يـــة واالســـرائيلية فيمـــا بينهمـــا كو ـــدة وا ـــدةال تســـتخدم امري ـــا اســـرائيل 
 . "ا للسيطرة على العالمللسيطرة على الشرق االوس  وتستخدم اسرائيل امري 

يةال أهـــداف بقا واليـــوم علـــى ســـور ذا  كاشـــب هنـــا  وراء العـــدوان علـــى العـــراق ســـاإشـــ  أولـــ لك شثبـــب بـــدورشاال 
وفلسطين وسورية ولبنان  ن هنا  بالت كيد بنك أهداف استراتيجية صهيوشية تتعله بالعراقإاستراتيجية أمري يةال ف

ة / اإلسـرائيلية التـي لى أرضية عريضة من امدبيات اميديولوجية الدينية والسياسية الصهيوشيإوالمنطقةال تستند 
إســـرائيل "و/أو عـــن   "إســـرائيل الع مــى"و/أو عـــن  "إســـرائيل الكبــر  "و /أو عـــن   "أرض إســرائيل"تتحــدث عـــن 

إش مـا تثبـب  ومـا يصـا بها مـن خـداع وخياشـة ى بعملية المفاوضـاتضاليل ما يسم  أة وكاف    "الكبر  والع مى معا  
 …! .  ه ه الحقائه الكبيرة وتؤكد 

 

 


