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 في القومي لألمن جدیدة رؤیة"  

  "اسرائیل

    ف��� طارق . د

، وثيقة أمنية �امة صدرت �� نوفم�� مع�د ر�ئوت للتخطيط االس��اتي�� �� إسرائيلطرح 

األمن القومي)، دعا رؤ�ا جديدة حول مف�وم  –لتأس�س دولة إسرائيل  ٧٥املا���، �عنوان:( نحو العام الـ 

من خالل�ا إ��: إحداث ثورة �� مف�وم األمن القومي اإلسرائي�� ا��ا��، وا��اجة إلجراء �غي�� �� الرؤ�ا 

  .املطلو�ة �� مجال األمن القومي

   :حددت الوثیقة أسس المفھوم األمني اإلسرائیلي حسب اآلتي

ھ تجاه املص��، و�اإلضافة إ�� ال��ام دولة إسرائيل �� دولة الشعب ال��ودي وتطبق حقھ �� تقر�ر -١

س�ا��ا، فإن إسرائيل ترى بنفس�ا م��أ ��ميع ال��ود �� أنحاء العالم، وتتوقع من ��ود العالم 

 
ً
  .دعم�ا اقتصاديا وسياسيا

ا��فاظ ع�� أغلبية ��ودية �و شرط ضروري لوجود إسرائيل "كدولة الشعب ال��ودي" و��  -٢

  .دولة ديمقراطية أيضا

يل إسرائوا��فاظ عليھ ضروري �ي �غطي  املتحدة،ف مع دولة عظ�� مثل الواليات إ�شاء حل -٣

ولتتمكن من التأث�� ع�� األحداث �� الشرق  أعدا��ا،خاللھ ع�� عدد س�ا��ا القليل مقابل  من

 من العالم  األوسط،
ً
 لھ،وأصبحت (موقعا أماميا)  الغر�ي،واختارت إسرائيل أن ت�ون جزءا

  .ال�� �انت تدعم�ا الكتلة الشرقية العر�ية،مقابل الدول 

مثل القرن اإلفر�قي وآسيا  وأطرافھ،إ�شاء منظومة أحالف اس��اتيجية �� الشرق األوسط  -٤

  .�ي تتمكن من �شت�ت القوى ال�� تواج��ا والبلقان،الوسطى 

 ة،يدولبواسطة قرارات واتفاقيات  وحدود�ا،الس�� إ�� ا��صول ع�� شرعية أساسية لوجود�ا  -٥

   .و�مساعدة املنظمات ال��ودية �� العالم

                                                           

  األوسط الشرق  لدراسات القومي باملركز اإلسرائيلية، الدراسات وحدة رئ�س.  
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  .�و ن�يجة أداء عقال�ي لزعمائھ األوسط،ا��راك السيا��� �� الشرق  -٦

املسؤولية املنفردة عن األمن القومي ملقاة ع�� عاتق مؤسسات الدولة ال�� تمتلك لوحد�ا  -٧

  .املعلومات والقدرات من أجل بلورة توجھ من يقوم بھ وتطبيقاتھ

ال�� ��دف إ�� إحباط مسا�� الدول العر�ية للقضاء ع��  ا��ديدي،ا��دار  أ�مية عقيدة -٨

  .إسرائيل

 ب،ا��رو  وتقص�� مدة القتال؛تطو�ر تفوق عسكري حاسم بواسطة الردع السر�ع �� ميدان  -٩

  إ�� أرا��� الدول العر�ية.  ا��روب ونقل القتالوقف إطالق النار ب�ن  وتمديد مدة

  .وا����ة الداخلية الفصل ب�ن ا����ة القتالية -١٠

ر الذي األم االستخبارات،وا��صول ع�� إنذار بواسطة  و�شري؛تطو�ر تفوق نو�� تكنولو��  -١١

�ش ج�عرف بنموذج "�سمح إلسرائيل باالستعداد، وتنفيذ عمليات عسكر�ة اس�باقية فيما 

  ".الشعب

النوو�ة"، وتكشف �ذه العقيدة عن أنھ ال  تطو�ر قدرات اس��اتيجية ليوم ا��ساب "باالس��ة -١٢

  .يمكن القضاء ع�� العداء للدولة الع��ية �� املنطقة

 د�ي،مو�ي��ا م�مات ذات طا�ع  وطنية،ا���ش اإلسرائي�� �و الفاعل األسا��� لتنفيذ م�مات  -١٣

  .واالس�يطان وال��بية والتعليم ال��ودية،مثل اس�يعاب ال��رة 

�و  و�ما أن ا���ش املوارد،ف�ذا �ستوجب ����� �ل  عسكري،�ديد �و � املركزي،ألن ال��ديد  -١٤

ة من فإنھ يحظى بأفضلي اإلسرائي��،�� أج�زة األمن القومي وا���� العام  املركز�ة،املؤسسة 

   .حيث رصد املوارد ال�شر�ة واملالية والزمنية

د ق اإلسرائیلي،في المفھوم األمني  األساسیة،ویرى "معھد ریئوت" أن العناصر 

  :لألسباب اآلتیة األعوام،تقوضت ولم تعد واقعیة بمرور 

 و���م،�الذين ال يرون أ��ا عنصر مركزي ��  ال��ود، وتزايد عدد إسرائيل،ابتعاد ��ود العالم عن  -١

   .و�عاد��او��تقد�ا قسم م��م  يؤ�دو��ا،وال 
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 الع��ية،وتراجع قدرة ��ود ا��ارج ع�� دعم الدولة  ال��ودية،ضعف املؤسسات وا��اليات  -٢

   .واالرتباط ��ا

استمرار السيطرة ع�� الس�ان الفلسطي�ي�ن يخّل بالتوازن ب�ن ال�و�ة الديمقراطية إلسرائيل  -٣

   .و��ودي��ا

ر��ا وترزح تحت أزمات متواصلة �� قد إلسرائيل،الواليات املتحدة لم �عد ��رة مت�نة بال�سبة  -٤

وتأث��  وروسيا،وصعود الص�ن  الدولية،و�ع�� عن ذلك وضع�ا االقتصادي وم�ان��ا  كم،ا��ع�� 

� وترك�� ا�تمام الواليات املتحدة ع� األم���ي،ا��ر��ن ضد العراق وأفغا�ستان ع�� الرأي العام 

   .مناطق أخرى من العالم األمر الذي يصرف نظر�ا وا�تمام�ا عن الشرق األوسط

 األرد�ي،و �عد انحسار النظام�ن املصري  األوسط،املركز�ة إلسرائيل �� الشرق ا���از التحالفات  -٥

  تأث���ما.وتراجع  ف��ما،ومواج�ة تحديات داخلية  ف��ما،أمام ا��تمعات املدنية 

لدى ا��يل الشاب �� الشرق األوسط، و�ذا ا��يل  إسرائيل،تجدد العداء الدي�� والعلما�ي ضد  -٦

لعسكر�ة �� العقود املاضية، وورث املف�وم الذي يرى �� إسرائيل كيان لم يمر بتجر�ة ال�زائم ا

واألردن والسلطة  (مصرغر�ي و�ذا الوضع موجود �� الدول ال�� تقيم عالقات مع إسرائيل 

  .الفلسطي�ية)

ومعظم ال��اعات الكب��ة �� الشرق األوسط ��  اإلقلي��،لم �عد إسرائيل �� مركز اال�تمام  -٧

سرائي��. اإل  –ول�ست متعلقة بإسرائيل أو بالصراع العر�ي  داخلية، –وإسالمية  داخلية –عر�ية 

واسعة ب�ن النخب وا��ما��� العر�ية ترفض محاوالت تحو�ل النقاش، حول  وتطورت طبقة

   .إخفاقات ا��تمع العر�ي باستخدام إسرائيل كك�ش فداء

سيقّوض تفّرد إسرائيل �� ا��ال إيران تق��ب من �يمنة إقليمية وقدرات عسكر�ة نوو�ة، ما  -٨

   .النووي، وترك�� أنظار ا��تمع الدو�� ع�� قدرات إسرائيل النوو�ة

 ع�� تفوق�ا العسكري  العسكر�ة،طور خصوم إسرائيل قدرا��م وام�انيا��م  -٩
ً
 ولو��،والتكنردا

دون إ��اق أضرار كب��ة ��ا وضرب ج����ا  سر�عة،و�ذا يمنع إسرائيل من تحقيق انتصارات 

التفّوق اإلسرائي�� ��  القتال؛الداخلية، وتواجھ ايضا منظمات، و��تج عن ذلك: إطالة مدة 

 ا���ش ت��ايد �س�ب وأن ت�لفةامليدان العسكري ُ�ستغل من أجل املس �شرعي��ا خاصة 
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ت   األمنية اليومية كما تحول وتزايد االحتياجاتالت�اليف البا�ظة للمنظومات التكنولوجية 

   .ا����ة الداخلية تحولت إ�� ا����ة املركز�ة

و�ناك تراجع �� انخراط الشبان اإلسرائيلي�ن �� ا��دمة  الشعب،ع نموذج ج�ش تصد -١٠

 ومعظم جنود العسكر�ة،وارتفاع �سبة العرب وا��ر�ديم املعفي�ن من ا��دمة  العسكر�ة،

 ،التدر�باتوتراجع قدرات االحتياط �س�ب تقليص  ر�ة،العسكاالحتياط ال يؤدون ا��دمة 

دت إ�� �غي�� أ اإلسرائي��،وظ�ورتحوالت عميقة �� ا��تمع  التكنولوجية،وارتفاع وت��ة التغ��ات 

  .�� م�انة قيادة األمن القومي

ویؤكد " معھد ریئوت " أن: ( ھناك فرصة لــتطبیق مفھوم جدید في األمن القومي 

ءم مع المتغیرات العالمیة المتطرفة ، بالدمج بین قدرات الحكومة على الحكم إلسرائیل ، یتال

، واتخاذ قرارات وتطبیقھا ، وبین الظروف السیاسیة والعسكریة والداخلیة ، وتغییر رصد 

ً ، وتطویر مفاھیم جدیدة لتفعیل القوة العسكریة)،  ً ومؤسساتیا ً بنیویا الموارد ، وتنسیقا

   :ألمن القومي تنبع من الدمج بین الظروف التالیةوالفرص الماثلة في ا

واألزمة السور�ة تؤثر ع�� جميع الدول ا��اورة  املعادية،أزمات داخلية شديدة �� جميع الدول  -١

وأدى تدخل إيران وحزب هللا �� ا��رب الدائرة �� سور�ة، إ�� �عرض حزب هللا إ��  السرائيل،

   ."��مات سياسية وإر�ابية داخل لبنان

  .�عد فقدا��ا حليف��ا �� سور�ة وإيران ومصر، إسرائيل،حماس معزولة �� غزة ب�ن  -٢

الدول  ودون دعم كب�� من إسرائيل،السلطة الفلسطي�ية �� الضفة الغر�ية تقف وحيدة مقابل  -٣

  .وترزح تحت ضغط ا��تمع الفلسطي�� والسعودية،مصر  العر�ية خاصة

ت مع أو اتفاقيا تفا�مات،للتوصل إ��  سبوقة،مأصبح لدى السلطة الفلسطي�ية حر�ة غ��  -٤

  .�س�ب ضعف ا���ات ال�� �عرقل ذلك �� العالم العر�ي إسرائيل،

وتم طرح مشروع قانون  وا��تمع،�غ�� ا��طاب العام اإلسرائي�� حول العالقة ب�ن ا���ش  -٥

  .املساواة �� تحّمل العبء والنقاش العام حول امل��انية األمنية

 يوش،جوأصبح س�نار�و يحا�ي ��وم عدة  التقليدي،تراجع كب�� �� أ�مية ال��ديد العسكري  -٦

  .غ�� معقول �� الف��ة ا��الية
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،�عد أن �ان �عت��  ال�امش،اإلسرائي�� أصبح ��  –الصراع العر�ي  -٧
ً
املنطقة  لعدم استقرار مركز�ا

  .طوال العقود املاضية

   :ائیليالتصورات الجدیدة لألمن القومي اإلسر

و�تم تحديثھ بصورة متواصلة من خالل الشراكة  وفعال،مف�وم أم�� مرن وذو عالقة مع الواقع  -١

  .ب�ن ج�ات �� ا���ومة وا��تمع املد�ي

�� �ل ما يتعلق  الواقع،إسرائيل دولة عظ�� إقليمية ذات تفّوق مؤكد ومرن وذو عالقة مع  -٢

�ش�ل يضمن وجود  األوسط،بتفعيل مجمل األدوات العسكر�ة واألمنية �� أنحاء الشرق 

 ات،عالق�سيج  خالل إقامة ذلك منو��ون مواطنو�ا آمن�ن إ�� جانب  طو�لة،إسرائيل لسنوات 

مع ا���ومات وا��تمعات املدنية �� أنحاء الشرق األوسط بواسطة �يئات  وسر�ة،علنية 

  .ومية وغ�� ح�وميةح�

إسرائيل دولة عظ�� ذات قوة ناعمة �� املنطقة والعالم، مؤلفة من القدرة ع�� خدمة مصا���ا  -٣

�� املنطقة والعالم، ع�� أساس مسا�مة �امة ومتم��ة لل�شر�ة، وال ت�ناسب مع ��م�ا، و�تم 

  المع أنحاء العتنفيذ ذلك من خالل إقامة مؤسسات إسرائيلية ح�ومية ومدنية وعالقات �� جمي

�� العالم لتفعيل مجموعة متنوعة من  إسرائيل،يمكن تحقيق األ�داف بواسطة تطو�ر حضور  -٤

مثل الدبلوماسية والتجارة والثقافة واالقتصاد والعالقات العلمية  الناعمة،األدوات 

  .والتكنولوجية

عنھ  صرا ال غ��إحداث تحسن ملموس �� م�انة إسرائيل الدولية وشرعي��ا األساسية �و��ا عن -٥

  .بحيث ي�ون نزع شرعي��ا أمرا غ�� مقبول  للعالم،بال�سبة 

مي بواسطة اع��اف عر�ي وإسال  واإلسالمي،كسر دائرة املعاداة األساسية ل�ا �� العامل�ن العر�ي  -٦

  .�شرعية وجود إسرائيل وإقامة عالقات طبيعية مع�ا

� سيطرة ع�� الس�ان الفلسطي�ي�ن �بواسطة إ��اء ال إسرائيل،ضمان وجود أغلبية ��ودية ��  -٧

  .أو �سو�ة دستور�ة للتعا�ش �� إطار كيان سيا��� متطور  انفصال،إطار �سو�ة 
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ن بواسطة عالقات ب� العالم،اندماج ا��تمع اإلسرائي�� �� شبكة ا��تمعات ال��ودية ��  -٨

  .ا��تمعات واملنظمات واألفراد

إم�ان بحيث ي�ون ب األمنية،عقد جديد ب�ن ا���ش وا��تمع �� إسرائيل فيما يتعلق با��دمة  -٩

  .أي مواطن أن يؤدي خدمة م�ساو�ة و�امة أك��

مف�وم أم�� يوازن ما ب�ن التوترات املوجودة �� التصورات ا��ديدة: التكتل الداخ�� والعالقة  -١٠

  .ب�ن إسرائيل و��ود العالم العالقات إسرائيل؛شرعية  وا���ش؛ب�ن ا��تمع 

 

 


