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مقدمة
مل وبذس أّ ٫ٮَذ ٩شا١ض ا٥جؾش اإلعشائََ٦خ ثذساعخ ٝنَخ ٩اب
ٝذس اٱز٪ب٩هب ثذساعخ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٙؾ٦٦ذ ثواّضهاب رسفاذد
رذاَّبهتب احملز٦٪خ راعزؾشٙذ ا٭ْ٢بعابهتب ّ٦اي ئعاشائَ ٤رأ٩ٮاهب
"اٞ٥و "ٌ٩ررأصرياهتب اؼبخزٚ٦خ ّ٦ي ا٥جَئخ اإلعازشارَغَخ ٦٥قاشاُ ٩اِ
اْ٥شة ئىل عب٭ت روعِ ٱزٯ اؼبشا١ض يف فَبٕخ ا٥زوفَبد ٥ذرائش فٮِ
اٞ٥شاس اإلعشائَ ٌ٦ثؾأ ٫اإلعزشارَغَبد ا٥يت ٍزوعت رجٮَهاب رلَ٥ابد
ا ٤٪ْ٥ا٥يت وبجز اّز٪بدٱب ٥زَ٦ٞـ ا٥زذاَّبد ا٥غ٦جَخ ٦٥شثَِ اْ٥شثااٌ
ّ٦ي ئعشائَ.٤
ئ٭ٮب ٱٮب ثقذد ّشك ٭زبط ٩شا١ض ا٥جؾش اإلعشائَ ٌ٦ا٥شائذح ٩ا٬
أحببس ردساعبد ثؾأ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٥زْشّٗ اََٚ٢٥خ ا٥يت ٝاشأ ااب
ا ٤ْٞ٥اإلعزشارَغٌ اإلعشائَ ٌ٦ا٥ضوساد اْ٥شثَخ .ر٩ب ٍنبّ٘ أنبَخ ٭زبط
٩شا١ض ا٥جؾش ا٥يت ع٦يذ األمواء ّ٦ي دساعبهتب ؽَٞٞاخ أَْ٩ ٫ا٨
ا٥جبؽضني ا٥زٍ ٬رقذرا َٙهب ؼبه٪خ رب ٤َ٦ا٥ضوساد اْ٥شثَاخ راعزؾاشاٗ
رذاَّبهتب رّٮوا ّٮبٍخ خبفخ ثزوعَٰ ا٥زوفَبد ٥قٮبُ اٞ٥شاس يف را٤
أثَت هبْ٪و ٫ثني ٢٩ب٭زه ٨األ١بديبَخ رروَ٥ه ٨يف اؼببمٌ ٩وا٩ ِٝه٪خ
يف ا٥ذرائش ا٥شظبَخ اؼبغإر٥خ ّ ٬ث٦وسح ا٥زٞذٍشاد اإلعزشارَغَخ َ٢٦٥اب٫
ا٥قهَوين ٨َْ٪ٙ .ٱإالء ا٥جبؽضني رو٥وا ٩واٝاِ ؽغبعاخ يف ؽاْجخ
االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ اإلعشائََ٦خ اؼبْشرٙخ ثا "أ٩ب "٫أ١رب األعهضح
االعزخجبسٍخ اإلعشائََ٦خ ّ٦ي اإلىال ٛرا٥زً ٍزوىل سظبَب ٩ه٪خ ث٦وسح
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ا٥زٞذٍشاد اإلعزشارَغَخ ٦٥ذر٥خ ا٥يت ّ٦ي أعبعهب رشع ٨ا٥غَبعبد اْ٥ب٩خ
َ٢٦٥ب ٫ا٥قهَوين رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ ذبابٯ ا٥قاشاُ اْ٥شثااٌ
اإلعشائَ .ٌ٦ر ٬٩ٱإالء ا٥جبؽضني  ٬٩روىل ٩هب ٧يف ٩إعغابد رْا
ثج٦وسح ا٥غَبعبد اػببسعَخ إلعشائَ.٤
رٝذ ّٮَذ ا٥وسٝخ ّٮبٍخ أعبعَخ ثب٥زشَ١ض ّ٦ي ٭زبط اؼبشا١ض ا٥زبَ٥خ:
٩" -4ش١ض أحببس األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩ا٥زبثِ عببْ٩خ ر ٤أثَت ا٥زً ٍشئغٰ
اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ّاب٩وط ٍابد٥ني ا٥اشئَظ ا٥غابث٥ ٜؾاْجخ
االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ .رٕب٥جب ٍٞو ٧ٱزا اؼبش١ض ثزٮغَْٙ ٜبَ٥براٰ
ا٥جؾضَخ  ِ٩درائش اغب ٨٢ر٩شا١ض ا٥زٞذٍش اإلعزشارَغٌ يف اعباَؼ
راؼبإعغبد االعزخجبسٍخ.
٩" -3ش١ض ٱشرغَ٦ب ٩زْذد االذببٱبد" رٱو ٩إعغخ حبضَخ رأ١بديبَخ
ٍشئغٰ اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس داين سررؾَ٦ذ ا٥ازً ٝابد يف
اؼببمٌ "٥واء األحببس" يف ؽْجخ االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ .رٍْ٤٪
اؼبش١ض ثؾ ٤٢رصَ٩ ِ٩ ٜإعغبد ا٥ذر٥خ رٍْٞذ ٩اإسبشا عاٮوٍب
ٍْ ثجؾش اٞ٥نبٍب اؼبزْٞ٦خ ثا "اغبقب٭خ اٞ٥وَ٩اخ" .ررباشؿ
٩غزوٍبد سظبَخ يف اإلداسح األ٩شٍَ٢خ را٢٥و٭ٖشط راؽبَئبد األ٩ٮَخ
األ٩شٍَ٢خ ّ٦ي اؼبؾبس١خ .َٰٙ
٩" -1ش١ض ثَٖ - ٬ا٥غبداد ٦٥ذساعبد اإلعزشارَغَخ" ا٥زبثِ عببْ٩خ
"ثبس ئٍال "٫ا٥زً ٍشئغٰ ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس .رٍشرجو ٱازا
اؼبش١ض ثب٥ذرائش اَ٪َ٥ٮَخ اإلعشائََ٦خ رٝذ صادد أنبَزٰ يف أّٞابة
ٙوص ا٪َ٥ني اإلعشائَ.ٌ٦
راٱز٪ذ ا٥وسٝخ ثْشك ثْل ٭زبط "٩ش١ض اٞ٥اذط ٥ذساعابد
اجملز ِ٪را٥ذر٥خ" ا٥زً ٍشئغٰ ٩ٮذرة ئعشائَ ٤األعج ٜيف األ ٨٩اؼبزؾذح
درسً ٕو٥ذ ثبإلمبٙخ ئىل ثْل ٩ب عبء يف اجمل٦خ ا٥جؾضَاخ "عاَ٢وس
8

فبو١بد" ا٥يت ٍشئظ ربشٍشٱب ا٥ربرَٙغوس أ٥او٥ ٫ئَا ٤رَ١ا ٤رصاسح
اػببسعَخ اإلعشائَ ٌ٦األعج.ٜ
رٝذ ّٮَذ ا٥وسٝخ خبفخ ثب٥زشَ١ض ّ٦ي اََٚ٢٥خ ا٥يت ٝشأ َٙهب ا٤ْٞ٥
اإلعزشارَغٌ اإلعشائَ ٌ٦ريوساد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَاخ
اؼبإصشح يف ا٥قشاُ رال عَ٪ب٩ :قش رعاوسٍب را٥غاْودٍخ راألسد٫
را٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ رؽش١بد اؼبٞبر٩خ ررٮََ ٨اٞ٥بّذح راعزؾاشاٗ
ىبثِ اْ٥الٝخ ثني ئعشائَ ٤رٱزٯ األىشاٗ يف اؼبغزٞج .٤رّبعبذ ا٥وسٝخ
ا٥زقوس اإلعشائَ٥ ٌ٦زأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي اٞ٥وى اإلَ٪َ٦ٝخ اؼبإصشح
ال عَ٪ب :رشَ١ب رئٍشا ٫راٞ٥وى ا٥ذرَ٥خ رّ٦اي رعاٰ اػبقاوؿ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح رسرعَب ئىل عب٭ت سفذ ٩ب ّذرٰ ٩شا١اض ا٥جؾاش
اإلعشائََ٦خ ا٭ْ٢بعبد ٩جبؽشح ٦٥ضوساد اْ٥شثَخ ّ٦ي "األ٩ا ٬اٞ٥او"ٌ٩
اإلعشائَ ٌ٦رروفَبهتب ثؾأهنب.
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م ر وتدا يات انييار
الشراية اإلستراتيجية
 ٞ٥ذ ؽٖ٦ذ ا٥ضوسح اؼبقشٍخ ر٭زبئغهب ٩شا١ض ا٥جؾش يف ئعاشائَ٤
١ضريا ّ٦ي اّزجبس أ ٫ا٥شأً ا٥غبئذ يف ئعشائٍَ ٤ٮي٩ ٜ٦ا ٬اٙزاشاك
ٚ٩بدٯ أ ٫ا٥زؾوالد اعببسٍخ يف ٩قش عَ٢و ٫ؽبب ا٭ْ٢بعابد ثبٖ٥اخ
اػبيوسح ّ٦ي ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ ٦٥ذر٥خ اْ٥ربٍاخ رٝاذ رٚناٌ ئىل
٩شا٪١خ ـببىش رعودٍخ َّ٦هب٥ .زا ؽُ ٖ ٤ا٥جابؽضو ٫اإلعاشائََ٦و ٫يف
فَبٕخ روفَبد ٩وعهخ ٥ذرائش فٮِ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت رزْ ٜ٦ثََٚ٢خ
رَ٦ٞـ األمشاس ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥زؾوالد اعببسٍاخ راؼبٚبعئاخ يف أسك
ا٢٥ٮب٭خ.
شراية إستراتيجية في طر

ٍشى اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ سر ٫رريا 1ا٥جبؽش يف "٩ش١ض أحببس األ٬٩
اٞ٥و "ٌ٩أ ٫أ١رب خيش ئعزشارَغٌ يب ٬٢أٍ ٫هذد ئعشائَ ٤٭زبط ا٥ضاوسح
1

خــدم رون تي ـ ار ح ـوالي  10عامــا فــي الجــيش اإلس ـرائيمي تنقــل فيهــا فــي مواقــع
قيادية في ألويـة المـدرعات وشـعبة االسـتخبارات العسـكرية ،وعمـل فـي هيئـات
قـ ــدمت خـ ــدمات استشـ ــارية فـ ــي مجـ ــال األمـ ــن لكـ ــل مـ ــن الحكومـ ــة والجـ ــيش
اإلس ـرائيمي ،يعمــل باحثــا مشــاركا فــي نمركــز أبحــاث األمــن القــومين ،التــابع
لجامعة تل أبيب.
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اؼبقشٍخ ٍز٪ض ٤يف ٭٢وؿ اغب٢و٩بد اٞ٥بد٩خ يف ٩قاش ّا ٬اال٥زاضا٧
دبْبٱذح "١ب٩ت دٍَٚذ" ا٥يت أٖ٥ذ ؽب٥خ اْ٥ذاء ثني ٩قش رئعاشائَ.٤
رٍؾري رريا ئىل أ ٫ٱزٯ اؼبْبٱذح ٩ٮؾذ ئعشائَ ٤ئقببصٍ ٬ئعزشارَغَني ٬٩
ا٥يشاص األر:1٣
أرال :ئخشاط ٩قش  ٬٩دائشح اْ٥ذاء ٩اِ ئعاشائَ ٤فباب ٢٩ا٬
اغب٢و٩بد اإلعشائََ٦خ  ٬٩االعزض٪بس يف ؾبب ٣ربغني ٢٩ب٭اخ ا٥ذر٥اخ
اْ٥ربٍخ يف ا٥قشاُ  ِ٩األىشاٗ اْ٥شثَخ األخشى حبَش سب٢ٮذ ئعشائَ٤
 ٬٩روعَٰ ئ٢٩ب٭َبهتب اْ٥غ٢شٍخ عبجهبد أخشى.
صب٭َب :أعه٪ذ اؼبْبٱذح يف ث٦وسح ؽاشا١خ ئعازشارَغَخ ثاني
ئعشائَ ٬٩ ٤عهخ ر٭َب٩ ٧جبس ٬٩ ٟعهخ أخشى فبب  ٬٢٩ئعشائَ٤
 ٬٩اَٞ٥ب ٧ثب٢٥ضري  ٬٩ضبالهتب اْ٥غ٢شٍخ مذ األىشاٗ اْ٥شثَخ األخشى
يف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ .رؽغت رريا ثٖ٦ذ ا٥ؾشا١خ اإلعزشارَغَخ ثاني
٭َب٩ ٧جبس ٟرئعشائَ ٤رسرهتب يف اغبشة ا٥يت خبمزهب ئعشائَ ٤ماذ
ؽضة اهلل يف سبوص  3004ريف اغبشة ّ٦ي ٕضح أراخش اْ٥ب3009 ٧
ؽَش ؽشؿ ٭َب٩ ٧جبس٦ّ ٟي روٙري اَ٥شٗ اإل٪َ٦ٝاٌ اؼبٮبعات
العز٪شاس ا٥نشثبد اإلعشائََ٦خ يف أٝ ٤ٝذس ٩ا ٬اؼب٪ب٭ْاخ اْ٥شثَاخ
را٥ذرَ٥خ.
رٍشى رريا أ  ٫ٱٮب ٟربذٍني عَإصشا٦ّ ٫ي اْ٥الٝخ ٩ ِ٩قاش يف
٩شؽ٦خ ٩ب ثْذ ا٥ضوس ح األر ٣ثَْذ اؼبذى رٍز٪ض ٤يف ئ٢٩ب٭َاخ اهنَابس
ْ٩بٱذح ا٥غال ٧را٥ضابين ٙاوسً رٍز٪ضا ٤يف ر٢ٚا ٠ا٥ؾاشا١خ
اإلعزشارَغَخ ثني ٩قش رئعشائَ .٤رال ٍزشدد رريا يف رٞذًن روفاَبد
1

رون تيـ ـ ـرا ،اهتـ ـ ـزاز الفض ـ ــاء اإلس ـ ــتراتيجي إلسـ ـ ـرائيل (هتع ـ ــروروت هتتس ـ ـ ـريف
هإســتراتيجي شــل يس ـرائيل) ،مجمــة ن ــديون إســتراتيجين ،الصــادرة عــن نمركــز
أبحاث األمن القومين ،مجمد  ،41عدد  ،1أكتوبر .3044
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٥قٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت ثؾأ ٫رَ٦ٞـ ئ٢٩ب٭َخ اكبشاٗ ا٥ٮَب ٧اعبذٍذ
يف اٞ٥بٱشح ّ ٬عَبعبد ٩جبس ٟرٱو ٍيشػ ّ٦ي عاجَ ٤اؼبضاب ٣أ٫
ري٦ت اغب٢و٩خ اإلعشائََ٦خ  ٬٩ا٥والٍبد اؼبزؾاذح ا٥ناٖو ّ٦اي
اغب٢و٩خ ا٥غْودٍخ ٥زْشك اؼبغبّذاد اؼببَ٥خ ّ٦ي ا٥ٮَب ٧اعبذٍاذ يف
٩قش إلٕشائٰ ثْذ ٧اغبَبد ّ ٬ا٥غَبعبد ا٥يت ١بٍ ٫ٮزهغهب ا٥اشئَظ
اؼبخ٦وُ ٩جبس٦ّ ٟي اّزجبس أ" ٫م٪ب ٫االعزٞشاس يف اؼبٮيٞخ ٩ق٦ؾخ
عْودٍخ أٍنب" .ر ٬٩ا٥وامؼ أ ٫رريا ٍشٍذ م٪ب ٫اغبٚبً ّ٦ي اؼبقبحل
اإلعشائََ٦خ ّرب روٍَ٘ اؼبب ٣ا٥غْودً  ِ٩ئدسا ٰ١أٝ ٫ذسح ا٥والٍبد
اؼبزؾذح ّ٦ي رٞذًن اؼبضٍذ  ٬٩اؼبغبّذاد ٦٥ؾ ٨٢اعبذٍاذ يف ٩قاش
ؿبذردح يف ٍ ٤األص٩خ االٝزقبدٍخ اْ٥بؼبَخ ا٥يت ٍْبين االٝزقبد األ٩شٌٍ٢
 ٬٩رذاَّبهتب.
رٍشى رريا أ ٫اْ٥الٝخ اؼبقشٍخ اإلعشائََ٦خ أفجؾذ ّشمخ ٥زأصري
أىشاٗ أخشى ثْذ عٞوه ٩جبس ٟال عَ٪ب ؽش١خ ضببط ا٥يت رذٍش
ؽإرٝ ٫يبُ ٕضحٙ .هو ٍشى أٝ ٫ذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي روعَٰ مشثبد
ّغ٢شٍخ غبش١خ ضببط رؽش١بد اؼبٞبر٩خ األخشى أفجؾذ ؿبذردح
يف ّهذ ٩ب ثْذ ٩جبس ٟأل ٫ئعشائَ ٤عز٢و٩ ٫يب٥جخ ثاثذاء أٝقاي
دسعبد مجو ا٥ٮٚظ خؾَخ ئصبسح ا٥شأً اْ٥ب ٧اؼبقاشً ا٥ازً
عَنٖو ّ٦ي ؽ٢و٩زٰ ٦٥زذخ ٤مذ ئعشائَ .٤ريف ؽب ٣امايشد
ئعشائَ ِ٩ - ٤ر٥ - ٠٥زوعَٰ مشثخ ّغ٢شٍخ غب٪بط ٙاهنب عزخبىش
دبواعهخ دث٦و٩بعَخ ٩ ِ٩قش  ٬٩ا٥قْت ا٥از٢ه ٬ثٮزبئغهاب .رال
ٍٚود رريا ا٥زؾذٍذ ّ٦ي أ ٫سدح ا ٤ْٚ٥اؼبقشٍخ اٖ٥بمجخ ّ٦اي أً
ع٦و ٟئعشائَّ ٌ٦ذائٌ مذ ٝيبُ ٕضح  ٬٥رزأصش ثبػبَٚ٦خ اغبضثَاخ
٦٥ٮخجخ اغبب٪١خ يف اٞ٥بٱشح عواء ١ب٭ذ ئعالَ٩خ أ٪٦ّ ٧ب٭َخ أل٫
ٱزٯ ا٥ٮخجخ عز٢و٩ ٫زأصشح ١ضريا ثب٥شأً اْ٥ب ٧اؼبقشً ا٥زً د٥ذ
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ا٥زغشثخ ّ٦ي أ٭ٰ ٍج ذً ؽغبعَخ ٦٥غ٦و ٟاإلعشائَ ٌ٦ذبابٯ ٝيابُ
ٕضح.
1
رٍؾري ا٥ذ١زوس اَْٞ٥ذ اؼبزٞبّذ عبثاٌ عَجوين ا٥جبؽاش يف
ا٥ؾإر ٫اإلعزشارَغَخ يف "ْ٩هذ دسا عبد األ ٬٩اٞ٥او "ٌ٩ئىل أ٫
٭َب ٧ا٥شئَظ ٩جبس١ ٟب ٫يبض ٤ؽغش ا٥ضارٍخ األٱ ٨يف ا٥ٮَب ٧اإلٌ٪َ٦ٝ
إلعشائَ٩ ٤ؾذدا ّ٦ي أ ٫ا٥غَبعبد ا٥يت ارجْهب ٩جبس١ ٟب٭ذ رزالء٧
سبب٩ب  ِ٩اؼبقبحل اإلعشائََ٦خ . 2رؽغت عَجوين ١ب٩ ٫جبسٍ ٟٮي٦اٜ
 ٬٩اٙزشاك أ٩ ٫ق٦ؾخ ٭َب ٰ٩رٞزنٌ اغبٚبً ّ٦ي ارٚبَٝبد ا٥غال٧
 ِ٩ئعشائَ .٤رّذ عَجوين اغبشة ا٥يت ال ٱوادح َٙهب ا٥يت ؽٮهب ٩جبسٟ
ّ٦ي اغبش١بد اإلعالَ٩خ يف ٩قش رؽقبسٯ ؽش١خ ضببط يف ٝيابُ
ٕضح عضءا  ٬٩ئعزشارَغَخ خذ٩ذ يف احملق٦خ ٩قبحل ئعشائَ ٤اَ٦ْ٥ب.
رٍٚ٦ذ عَجوين األ٭َبس ئىل أ١ ٫ال  ٬٩اإلداسح األ٩شٍَ٢خ راغب٢و٩خ
اإلعشائََ٦خ ١ب٭زب رذس١ب ٫أ ٫٭َب٩ ٧جبس١ ٟب ٫دٍ٢زبروسٍب ىبَٕاب
 ٬٢٥يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ١ب٭زب ٩شربؽزني َٞ٥ب ٰ٩ثزوٍَ٘ ىَٖب٭ٰ ػبذ٩اخ
اؼبقبحل األ٩شٍَ٢خ راإلعشائََ٦خ .رٍنَ٘ عَجوين٩" :و ٘ٝاأل٩شٍَ٢ني
راإلعشائََ٦ني ٩ ٬٩جبس١ ٟب ٫سبب٩ب ٩ض٩ ٤و ٘ٝا٥اشئَظ األ٩شٍ٢اٌ
األعج ٜسرص٦ٙذ ا٥زً ٝبّ ٣ٮذ٩ب عئ ٬ّ ٤عش ربب ٘٥أ٩شٍ٢ب ٩اِ
1

2

عمــل جاب ــي ســيبوني عقيــدا فــي االســتخبارات العســكرية ،وكــان باحثــا فــي نل ـواء
األبحــاثن التــابع لمشــعبة ،ويعمــل حاليــا باحثـا مشــاركا فــي نمركــز أــبحاث األمــن
القومين ،وباحثا متعاونا مع مراكز أبحاث أمريكية.
جابـ ــي س ــيبوني ،الهـ ـزة ف ــي الع ــالم العربـ ــي ومغ ازه ــا لمج ــيش اإلسـ ـرائيمي (هتم ــتال
بعـوالم هعرفـي :مشـمعيوت لتسـاهل) ،فـي :يوئيـل جوزنسـكي ،مـارك هيميـر ،عــام
عمــى الربيــع العرب ــي :تــداعيات إقميميــة ودوليــة (شــنا ألبيــب هعرفــي :هشــمخوت
أزوريـ ــوت فبنمئوميـ ــوت( ،مـ ــذكرة  ،441مـ ــارس  ،3043نمركـ ــز د ارسـ ــات األمـ ــن
القومين ،جامعة تل أبيب ،ص .71-74
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ىبَٕخ ٭َ٢بسا ٕوا عو٩وصا :يب ٬٢أ٢ٍ ٫و ٫عو٩وصا ٭زال ٢٥ٮٰ ٭ز٣
ربثِ ٥ٮب".
االستعداد لأحرس مع م ر
1

خبالٗ رريا هبض ٧اَْٞ٥ذ اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس ٍهودا دؽوػ ٱٌَٚ٦
ا٥جبؽش يف "ْ٩هذ اٞ٥ذط ٥ؾإر ٫اعب٪هوس راجملز "ِ٪ثأ٩ ٫قاش ٝاذ
ربو٥ذ ثْذ ا٥ضوسح ثب ٤ْٚ٥ئىل ّذر رأ٭ٰ يف ٍ ٤ا٥زؾوالد ا٥يت رؾهذٱب
اٞ٥بٱشح  ٬٩اْ٥جش ا٥شٱب٦ّ ٫ي أً عَٮبسٍو ال ٍغزضين ؽزَ٪خ ا٥قاذا٧
اإلعشائَ ٌ٦اؼبقشً .2ر٩ ٤ْ٥ب ثْش ا٥ ٜ٦ٞ٥ذى ٱ ٌَٚ٦ا٥جَاب ٫ا٥ازً
أفذسرٰ عبٮخ ا٥ؾإر ٫اْ٥شثَخ يف ؾب٦ظ ا٥ؾْت اؼبقشً ّ٦اي ٥غاب٫
سئَغهب ؿب٪ذ عَْذ ئدسٍظ ثزبسٍخ  3043-1-43را٥يت مل رؾش َٙاٰ
إلعشائَ ٤ثبالع ٨ث ٤ا١زٚذ ثوفٚهب ثاا "اَ٢٥اب ٫ا٥قاهَوين".
رٍزغبء ٣ٱ ٬ّ ٌَٚ٦أً أ ٤٩يف م٪ب ٫اعزٞشاس اْ٥الٝاخ ٩اِ ٩قاش
اعبذٍذح يف ا٥وٝذ ا٥زً ٍيب٥ت  َٰٙثَب ٫عبٮخ ا٥ؾاإر ٫اْ٥شثَاخ يف
ا٥ربؼبب ٫اؼبقشً اؼبغزوى ا٥غَبعٌ يف ٩قش ثبّزجبس ئعاشائَ" ٤اْ٥اذر
اؼبش١ضً ا٥زً ٍهذد األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اؼبقشً" ررؾذٍذٯ ّ٦اي سٙال
االّزشاٗ ثؾشَّخ ئعشائَ ٤ئىل عب٭ت ا٥اذّوح ؼبغابّذح ا٥ؾاْت
ا٦ٚ٥غيَين يف ٭نب ٰ٥اؼبغ٦ؼ مذ ئعشائَ .٤رأ١ضش ٩ب اعزو ٘ٝٱ ٌَٚ٦ٱو
1
2

خدم يهـودا هميفـي فـي شـعبة االسـتخبارات العسـكرية وفـي مجمـس األمـن القـومي
اإلسرائيمي ،ويعمل محاض ار لدراسات الشرق األوسط.
يهودا دحوح هميفي ،المات مقأقة بشةن إسرائيل في البرلمان الم رز شية
االنت ابات الرئاسية (سـيمانيم مـدئغيم كمبــي يسـرائيل بهبرلمنـت همتسـري لكـرات
هبحيـ ــروت لنسـ ــيئوت متس ـ ـرايم) ،مركـ ــز القـ ــدس لشـ ــؤون الجمهـ ــور والمجتمـ ــع،
http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID= ،3043-1-41
839&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=26556
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٩يب٥جخ ا٦٥غٮخ اغب٢و٩خ اؼبقشٍخ ثاّبدح ا٥ٮَش يف اؼبو٩ ٘ٝا ٬ا٥رب٭اب٩ظ
ا٥ٮورً اإلعشائَ ٌ٦راإلفشاس ّ٦ي ّشك اؼب ٘٦ا٥ٮورً اإلعشائَ٦ّ ٌ٦ي
احملب ٤ٙا٥ذرَ٥خ ثوف ٰٚهتذٍذا ٥أل ٬٩اٞ٥و .ٌ٩رخ٦ـ ٱ ٌَٚ٦ئىل اعزٮزبط
ٚ٩بدٯ أ٭ٰ يف ؽب ٣رج اغب ٨٢اعبذٍذ يف ٩قش روفَخ ا٦٥غٮاخ ثبّزجابس
ئعشائَ ٤اْ٥ذر اؼبش١ضً ا٥زً ٍهذد األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اؼبقشً ٙهزا ٍْين أ٫
٩قش عز٢و٩ ٫يب٥جخ ثاّبدح ثٮبء ٝوهتب اْ٥غ٢شٍخ ؼبواعهخ ٱزا ا٥زهذٍاذ
رم ٬٪ر ٠٥يف اجملب ٣ا٥ٮورً رٱزا ٩ب ٍش٩ ِٙغزوى ا٥غ٦و ٟاؼبقشً
ئىل ٩غزوى اػبيش ا٥وعودً .روبزس ٱ ٬٩ ٌَٚ٦أ٩ ٫قش ثْذ ا٥ضاوسح
عزغزٖ ٤أً ع٦و ٟئعشائَ ٌ٦مذ ا٦ٚ٥غيَٮَني أر سدا ّ٦اي هتوٍاذ
اٞ٥ذط ريف ٩واعهخ االعزَيب ٫يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ ٥زخاوك ٩واعهاخ
دث٦و٩بعَخ رعَبعَخ مذٱب .ر٩ض ٤رريا ٍشى ٱ ٌَٚ٦أ ٫اٚ٥اشر ٛثاني
اإلعالَ٩ني را٪٦ْ٥ب٭َني يف ٩قش ثؾأ ٫اؼبو ٬٩ ٘ٝئعشائَ ٤ر٢بد ر٢و٫
ْ٩ذر٩خ.
فقدان التعاون األمني

ئ ٫أٱَ٩ ٨بٱش ا٥ؾشا١خ اإلعزشارَغَخ ثني ئعشائَ ٤ر٩قش رباذ
ؽ٩ ٨٢جبس١ ٟب٭ذ رز٪ض ٤يف ا٥زْبر ٫األ٩ين راالعزخجبسً اؼب٢ض٘ يف
٩واعهخ اغبش١بد اإلعالَ٩خ رثب٥زبيل ثبرذ ا٥ضوسح اؼبقشٍخ هتذد رواف٤
ٱزا ا٥زْبر .٫رٍؾري رصٍش ا٥ذاخَ٦خ اإلعشائَ ٌ٦األعجّ ٜوصً ثشّب ٧ئىل
أ٪ّ ٫ش ع٪َ٦ب ٫سئَظ اؼبخبثشاد اؼبقشٍخ ر٭بئت ٩جبس ٟا٥غبث١ ٜاب٫
ٍزجبٱي أ٩ب ٰ٩ث٢شاٱَخ "اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" رأ٭ٰ ١ب ٫وبشؿ ّ٦ي ئّيبء
٩واٌّ ٩ ٤٢٥غإر ٣أعٮجاٌ ٍ٦ز َٰٞرٮقت ّ٦اي ماشرسح ماشة
اإلعالَ٩ني رّذ ٧ا٥غ٪بػ ؽب ٨ثب .٤٪ْ٥رٍ٢ؾ٘ ثشّب ٧ا٥ازً ا٥زٞاي
ع٪َ٦ب ٫أ ٫األخري ١بٍ ٫ي ِ٦اؼبغإر٥ني اإلعشائََ٦ني ّ٦ي ا٥يشائ ٜا٥ايت
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١ب٭ذ رغزخذ٩هب األعهضح األ٩ٮَخ اؼبقشٍخ يف ؿببسثخ اإلعالَ٩ني .ر٭٤ٞ
ثشّب ٬ّ ٧ع٪َ٦بٝ ٫و" :ٰ٥ ٰ٥كب ٬٭ٞيِ ا ٤َ٦٥ثب٥ٮهبس يف ؽشثٮب ماذٱ٨
 ٬٩أع ٤ر ٘ٝرْبٍٝ ٨وهت ٨رٱزا أ٩ش فْت أل ٫اؼبغبعذ رْ٪ا ٤يف
خذ٩زه.1"٨
ٍٞو ٣ا٥جبؽش يف ا٥ؾإر ٫االعزخجبسٍخ ٍوعٌ ٪٦َ٩ب ٫ئ٪ّ ٫اش
ع٪َ٦ب ٫أٝب ٧ارقبالد دائ٪خ ٝ ٨َْ٩ ِ٩بدح األعهاضح االعازخجبسٍخ
اإلعشائََ٦خ رم٪ٮهب :اؼبوعبد راؼبخبثشاد ا٥ذاخَ٦خ "ا٥ؾبثب "ٟرؽْجخ
االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ "أ٩ب .2"٫رٍؾري ٪٦َ٩ب ٫ئىل أ ٫٭َب٩ ٧جابسٟ
فبضال يف ّ٪ش ع٪َ٦ب ٫مل ٍ٢ز٘ ثبإلعهب ٧يف ؿببفاشح ٝيابُ ٕاضح
رمشة ؽش١خ ضببط ث ٤ربو ٣ئىل ؿبشك إلعشائَ ٤راٞ٥وى اٖ٥شثَاخ
الّز٪بد خَبس اٞ٥وح ٞٙو يف ٩واعهخ اغبش١بد اإلعاالَ٩خ .رٍٮٞا٤
٪٦َ٩ب٩ ٬ّ ٫بس ٟثريً ٩ذٍش "٩ٮزذى ؽ ٤ا٥ٮاضاّبد" رٱو ٩ٮزذى
٩زخقـ يف رٞشٍت رعهبد ا٥ٮَش ثني اٖ٥شة راغبش١بد اإلعالَ٩خ
ؽَش ٍٞو ٣ثريً "ٞ٥ذ ا٥زَٞذ ّ٪ش عا٪َ٦ب ٫ثَْاذ اال٭زخبثابد
ا٥زؾشٍَْخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ا٥يت ٙبصد َٙهب ؽش١خ ضببط ّ٦اي ٱاب٩ؼ
ؿببمشح ٭َ٪ذ يف أؽذ ٩شا١ض األحبابس يف اْ٥بفا٪خ األ٩شٍَ٢اخ
راؽٮي ٬رعأ٥زٰ ّ٪ب ئرا ١ب٭ذ ؽش١خ ضببط ا٥يت ٙبصد ثبال٭زخبثبد
٦٥زو يب ٬٢أ ٫ر٢وّ ٫ٮقش اعزٞشاس ئهببثَب يف اغب٢و٩خ ا٦ٚ٥غايَٮَخ
٢ٙب ٫سد ع٪َ٦بٝ ٫بىْب رؽبدا "ال ث ٤٢رأَ١ذ أ٭ب أّاشٗ ٱاإالء
1

عـ ــوزي برعـ ــام ،ض ـ ـربة مصـ ــر ،اإلخ ـ ـوان المسـ ــممون بجانـ ــب الطريـ ــق (مكـ ــات
متسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرايم ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ــأحيم هموس ـ ـ ـ ـ ـ ــمميم بتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ) ،إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم،
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=5513

2

يوســي ميممــان ،عمــر ســميمان الجن ـرال المصــري الــذي لــم يــذرف دمعــة (عمــر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميمان هجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرال همتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،ىــــــــــــــــارتس،

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1056695.html
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ا٥ٮبط ئهن ٨اإلخوا ٫اؼبغ٪٦و ٫رٱٍ ٬٥ ٨زٖريرا ئ هن١ ٨زاثو ٫راٖ٦٥خ
ا٥وؽَذح ا٥يت ٍٚه٪وهنب ٱٌ اٞ٥وح".1
رٍنَ٘ ٪٦َ٩ب" ٫ثبالعزٮبد ئىل ْ٩شٙخ اؼبغإر٥ني اإلعشائََ٦ني ا٥زٍ٬
١ب٭وا ّ٦ي ّالٝخ ثْ٪ش ثغ٪َ٦ب ٫يب ٬٢اٞ٥و ٣ئ ٫عا٪َ٦ب ٫مل ٍازسٗ
دْ٩خ راؽذح ّ٦ي ٩ئبد ا٦ٚ٥غيَٮَني ا٥زٍٝ ٬ز٦وا أصٮبء اغبشة ا٥يت ؽٮزهب
ئعشائَ٦ّ ٤ي ٝيبُ ٕضح أراخش اْ٥ب."3009 ٧
رمل ٍٞزقش رْبر ٫٭َب٩ ٧جبس ٟيف ؿببفشح رمشة اإلعالَ٩ني ثا٤
رْذاٯ ٦٥زْبرْ٩ ٫هب يف مشة رؿببفشح ا٥شئَظ ا٦ٚ٥غيَين ا٥شاؽٍ ٤بعاش
ّشٙبد .رٍٮ٪٦َ٩ ٤ٞب٩ ٬ّ ٫غإر٥ني ئعشائََ٦ني أ٪ّ ٫ش ع٪َ٦ب ٫سٙال
ا٥شد ّ٦ي ٭ذاءاد ّشٙبد راعزْيب٦٥ ٰ٥ ٰٙزذخ٥ ٤ش ِٙاغبقبس ّٞ٩ ٬اش
ئٝب٩خ ّشٙبد يف سا ٧اهلل رظبؼ ثزواف ٤اغبقبس ّ َٰ٦ؽ ى رٙبرٰ ٩ؾاريا
ئىل أ٪ّ ٫ش ع٪َ٦ب١ ٫ب٢ٍ ٫ضش يف ؽنشح اؼبغإر٥ني اإلعشائََ٦ني  ٬٩ؽز٨
ّشٙبد ثأٝزُ ا٥ؾزبئ .٨رٞ٥ذ عبّذ ٭َب٩ ٧جبس ٟئعشائَ ٤يف زب َ٘ٚأص٩خ
ا٥يبٝخ  ٬٩خال٩ ٣ذٱب ثبٖ٥بص اؼبقشً ثأعْبس ٩ٮخٚنخ عاذا .رٍإ١اذ
٪٦َ٩ب ٫أ٪ّ ٫ش ع٪َ٦ب ٫أعه ٨يف ا٥زوف٥ ٤قٞٚخ ثَِ اٖ٥ابص اؼبقاشً
إلعشائَ ٤ثأعْبس س٩ضٍخ ٞ٩بس٭خ  ِ٩عْش اٖ٥بص يف ا٥غو ٛاْ٥بؼبٌ.2
م اطر تعميم التجربة الم رية بعد الثورة

ٍشى اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس ؽ٦و٩و ثشر 3٧أ ٫ا٥ضاوساد ٝاذ
أمْٚذ ٩إعغبد اغب ٨٢يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رم٪ٮهب ٩قش رال عَ٪ب
1
2
3

المرجع السابق.
المرجع السابق.

خدم شمومو بروم في مواقع قيادية في شعبتي التخطـيط واالسـتخبارات العسـكرية ،ويعمـل
محاض ار في جامعة تل أبيب ،وباحثا في نمركز أبحاث األمن القومين.
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يف اؼبشؽ٦خ اال٭زٞبَ٥خ رٍشى يف اؼبٞبث ٤أ٭ٰ يف ؽاب ٣قبابػ ا٥زغشثاخ
ا٥ذيبٞشاىَخ اؼبقشٍخ ٙا٢٩ ٫ب٭خ ٩قش اإلَ٪َ٦ٝخ عاززْبٍ ٨أل٩ ٫قاش
ّٮذٱب عززؾو ٣ئىل سائذح يف ؾبب ٣ا٢ٚ٥ش ردر٥خ فبؽجخ سعب٥خ رامؾخ
ؽَش عزغْي ا٥ؾْوة اْ٥شثَخ ئىل د ِٙأ٭َ٪خ اغبَٙ ٨٢هب ئىل اٝزٚبء أصش
ا٥ٮَب ٧اؼبقشً اعبذٍذ .1رٍؾري ثشر ٧ئىل أ ٫٭َب ٧ا٥شئَظ ٩جبس ٟؽشؿ
َ٥ظ ٞٙو ّ٦ي صبود ا٥غَبعخ اػببسعَخ ؼبقش ث ٤ئ٭ٰ ٝذ أهني درس ٩قش
ّ٦ي فَْذ سٍبدح ا٢ٚ٥ش حبَش ئ٭ٰ مل ٍ٥ ٬٢ذى ٭َب٩ ٧جبس ٟأً ٢ٙشح
أر سعب٥خ ٥زغوٍٞهب ٦٥غ٪بٱري يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ثَٮ٪ب أفجؼ درس ٩قش
يف ؾبب ٣رغوٍ ٜاأل٢ٙبس ثْذ ا٥ضوسح أ١رب ال عَ٪ب يف ؾبب ٣رغوٍ٢ٙ ٜشح
٩ؾبس١خ األؽضاة راغبش١بد اإلعالَ٩خ يف اَ٦٪ْ٥خ ا٥غَبعَخ .روبازس
ثشر ٬٩ ٧أ٭ٰ يف ؽب ٣مل رٚؾ ٤ا٥زغشثخ ا٥ذيبٞشاىَخ يف ٩قش اعبذٍاذح
ٙاهنب عزإدً ئىل ٭زَغزني عَئزني إلعشائَ:٤
 -4رْضٍض ٙشؿ اغبش١بد اإلعالَ٩خ يف ْ٥ت درس سئاَظ ر٩ها ٨يف
فٮِ اٞ٥شاس يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ.
 -3اعزْبدح ٩قش ٥ذرسٱب اإل ٌ٪َ٦ٝدبب ٍزٮبىف  ِ٩اؼبقبحل اإلعشائََ٦خ.
رٍنشة ثشر٩ ٧ضبالً ّ٦ي ر ٠٥قببػ ٩قش ثْذ عٞوه ٩جابسٟ
يف د ِٙؽش١يت ضببط رٙزؼ ٦٥زو٦ّ َِٝي ارٚب٪٦٥ ٛقبغبخ ِ٩
ا ٨٦ْ٥أ ٫اؼبق٦ؾخ اإلعشائََ٦خ رٞزنٌ رواف ٤ؽب٥اخ اال٭ٞغاب٧
ا٦ٚ٥غيَين .ريف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍشى أ ٫ا٥ضوسح اؼبقاشٍخ ٝاذ
أعه٪ذ يف رْبٍ ٢٩ ٨ب٭خ اعببْ٩خ اْ٥شثَخ ا٥يت ١ب٭اذ در٩اب
٩قذس ٭ٚور ٩قشً.
1

شـ ـ ــمومو بـ ـ ــروم ،التـ ـ ــداعيات اإلقميميـ ـ ــة لمربيـ ـ ــع العرب ـ ـ ــي (هشـ ـ ــمخوت أزوريـ ـ ــوت
ش ــل ه ــأفيف هعرف ــي) ،ف ــي :يوئي ــل جوزنس ــكي ،م ــارك هيمي ــر ،مرج ــع س ــابق،
ص .11-18
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ٍ٢بد ٍ٢و ٫اٞ٥بع ٨اؼبؾزش ٟثني األٕ٦جَخ ا٥غبؽٞخ  ٬٩ا٥جابؽضني
اإلعشائََ٦ني ا٥زٍّ ٬بعبوا رذاَّبد ا٥ضوساد اْ٥شثَاخ رّ٦اي رعاٰ
اػبقوؿ ا٥ضوسح اؼبقشٍخ ٱو رقوٍش ٙوص اإلعاالَ٩ني يف اال٭زخبثابد
اؼبقشٍخ ّ٦ي أ٭ٰ د٦ّ ٤َ٥ي أ ٫ٱزٯ ا٥ضوساد  ٬٥رإدً ئىل ا٥ذيبٞشاىَاخ.
رٝذ ثذا رامؾب أ ٫ٱزا ا٥زؾ ٠َ٢وبش ٰ١اػبوٗ  ٬٩اغبَٞٞخ ا٥يت ٍَْهب
ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫أ٭ٚغه ٨رٚ٩بدٱب أ ٫أً لبجخ ؽب٪١اخ عاززوىل
ٞ٩بَ٥ذ األ٩وس يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٭زبط ئٙشاص فٮبدٍ ٜاالخزشاُ عاززج
٩واْ٩ ٘ٝبدٍخ إلعشائَ ٤ر٥و ّ٦ي األ ٤ٝاعزغبثخ ٥زوعهبد ا٥شأً اْ٥ب٧
اْ٥شثاٌ .رال ؽبعخ ٱٮب ٦٥زز١ري ثبْ٥جبسح ا٥ؾهريح ا٥يت أىٞ٦هاب رصٍاش
ا٥ذٙبُ اإلعشائَ ٌ٦األعج ٜثٮَب٩ني ث ٬ئَْ٥بصس ثْذ ٞ٥بئاٰ األخاري ٩اِ
ا٥شئَظ اؼبخ٦وُ ٩جبسّ ٟٮذ٩ب رف٘ ٩جبس ٟثأ٭ٰ "١ٮاض ئعازشارَغٌ
إلعشائَ ."٤ريف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٱٮب ٟخوٗ ئعشائَ٩ ٌ٦اض٩ ٬٩ا ٬أ٫
ٍإدً قببػ ا٥زغشثخ ا٥ذيبٞشاىَخ يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ئىل صّضّخ "اٚ٥شادح"
اؼبضّو٩خ ٦٥زغشثخ "ا٥ذيبٞشاىَخ" اإلعشائََ٦خ ّ٦ي اّزجابس أ :٫ئعاشائَ٤
راؽخ ا٥ذيبٞشاىَخ يف ؿبَو  ٬٩ا٥ذٍ٢زبروسٍبد.1
ٞٙذ صّ ٨ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس سئَظ "٩ش١ض ثَٖ - ٬ا٥غبداد
٦٥ذساعبد اإلعزشارَغَخ" ا٥زبثِ عببْ٩خ "ثبس ئٍال "٫أ ٫االؽزغبعابد
ّ٦ي األرمبُ ا٥جبئغخ يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رؽ ى قبابػ ا٥ضاوساد يف
ئعٞبه اغب٢ب ٧راأل٭َ٪خ ا٥ذٍ٢زبروسٍخ َ٥غذ م٪ب٭خ عب٦ت ا٥ذيبٞشاىَخ
يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ث ٤ئ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ عزغه ٨يف فْود ٭وُ عذٍذ
1

ه ــذل العب ــارة يح ــرص رئ ــيس ال ــوزراء اإلسـ ـرائيمي الح ــالي بني ــامين نتني ــاهو عم ــى
ترديدها في كل مناسبة.
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 ٬٩ا٥ذٍ٢زبروسٍبد .1رٍ ٌ٢٥ذ٦ّ ٤٥ي فواثَخ ؽٍ ٰ٪٢زْ٪اذ ّٮجابس
ئخشاط األؽذاس يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ  ٬٩عَبٝبهتب اؼبوموَّخ ؽَش ٍؾري
ئىل أ" ٫صوسح األسص" ا٥يت اعزبؽذ ٥جٮب ٫يف أّٞبة إزَب ٣سئَظ ا٥وصساء
ا٦٥جٮبين األعج ٜس َٜٙاغبشٍشً رأعه٪ذ يف ئخشاط اٞ٥واد ا٥غوسٍخ ٩ا٬
٥جٮب ٫أدد ثْذ عذ عٮواد  ٬٩ا٭يالٝهب ئىل رويل ؽاضة اهلل ٞ٩بَ٥اذ
األ٩وس يف ٥جٮب .٫رمل ٍٚزٰ اإلؽبسح ئىل أ ٫اال٭زخبثبد ا٥زؾشٍَْخ ا٥يت عشد
يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ رٝيبُ ٕضح ّب 3004 ٧أٙنذ ئىل عَيشح ضببط ّ٦اي
اغب .٨٢رٍزغبٱّ ٤ٮجبس ٱٮب ؽَٞٞخ أ٭ٰ يف ٥جٮب٪١ ٫ب يف ٦ٙغيني ٙاا٫
رويل ؽضة اهلل رؽش١بئٰ رضببط اغب١ ٨٢ب ٫ثٮبء ّ٦ي ٭زبئظ ا٭زخبثبد
مل ٍيْ ٬أؽذ يف ٭اضاٱزهب .ررزغ ٤٦اؼبوا ٘ٝاْ٥ٮقشٍخ ئىل أؽ٢بّ ٧ٮجابس
اؼبغجٞخ ؽَش هبض ٧ثأ ٫اال٭زخبثبد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ عزإدً ؽز٪ب ئىل
٩واف٦خ ؽ ٨٢االعزجذاد ْ٥ذ ٧اؽز٢ب ٧اجملزْ٪بد ئىل ٝاَ ٨ا٥ذيبٞشاىَاخ.
رٍوٍ٘ اؼبضب٥ني ا٦٥جٮبين را٦ٚ٥غيَين يف ؿببر٥خ ئصبسح ٙاضُ اْ٥ابمل ٩ا٬
اغب٢و٩بد ا٥يت عَؾ٦٢هب اإلعالَ٩و ٫ؽَش ٍضّ ٨أ ٫ٱزٯ اغب٢و٩ابد
عز٦غأ يف اؼبشؽ٦خ األرىل ئىل َ٩بٱش اعزْشاك اٞ٥وح ٚ٥اشك ٢٩ب٭زاهب
اإلَ٪َ٦ٝخ ٥زا ٍشى أ ٫اؼبشؽ٦خ اال٭زٞبَ٥خ عز٢و ٫ثبٖ٥اخ اػبياوسح ّ٦اي
ئعشائَ٢٥ .٤ٮٰ ٍٞش ثأ ٫أ١ضش ٩ب ٍزوعت أ ٜ٦ٍٞ ٫ئعشائَ ٤ٱو ؽَٞٞاخ أ٫
فْود اغبش١بد اإلعالَ٩خ عَْ٦ّ ٤٪ي رذٱوس ثَئزهب اإلعزشارَغَخ أل٫
رٍْ ٠٥ين ثَئخ ّشثَخ ْ٩بدٍخ .ر٩ض٩ ٰ٦ض ٨َْ٩ ٤ا٥جابؽضني اإلعاشائََ٦ني
ٍزخز ّٮجبس ٝ ٬٩شاس اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ا٥ؾشرُ يف ؽاواس ٩اِ صببّاخ
"اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" ٩غوٕب ٦٥زْشٍل ثبإلداسح األ٩شٍَ٢خ اغببَ٥خ را٥زٮذٍاذ
1
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ثغَبعبهتب .رٍشى ّٮجبس أٝ ٫شاس راؽٮيٙ ٬زؼ ؽاواس ٩اِ "اإلخاوا٫
اؼبغ٪٦ني" يبظ دبقذاَٝخ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ىشٙب ٩إصشا يف اؼبٮيٞخ راْ٥ابمل
رؽَٚ٦ب يب ٬٢ا٥وصو ٛثٰ .رٍغزهغّ ٬ٮجبس ئٝذا ٧راؽاٮي٦ّ ٬اي ٱازٯ
اػبيوح  ِ٩أ ٫اغبش١بد اإلعالَ٩خ رشى يف اٖ٥شة "ّذرا ٥ذردا" ْ٩زربا
أ ٫ٱزا ٍذ٦ّ ٤٥ي مْ٘ رٕ٪وك ا٥غَبعخ اػببسعَخ ٥إلداسح األ٩شٍَ٢خ.
رٍضّّ ٨ٮجبس أ٩ ٫ب ٍنبّ٘ ؽغ ٨اػبيأ األ٩شٍ ٌ٢ؽَٞٞخ أ ٫رقبّذ ٝوح
اغبش١بد اإلعالَ٩خ ٍأيت يف ٍ ٤ؽشؿ ئداسح أرثب٩ب ّ٦ي ا٭زٞبد عَبعبد
ؽ٢و٩خ ٭زٮَبٱو اؼبزْٞ٦خ ثب٥زغوٍخ  ِ٩ا٦ٚ٥غيَٮَني .رٍٮقؼ ّٮجبس فاٮبُ
اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت ثْذ ٧ا٥ش١و ٫ئىل ا٥زيَ٪ٮبد ا٥ايت ٍٞاذ٩هب اجمل٦اظ
اْ٥غ٢شً يف ٩قش ثؾأ٩ ٫واف٦خ اال٥زضا ٧ثبرٚبَٝبد "١ب٩ت دٍَٚاذ" يف
ٍ ٤فْود اإلعالَ٩ني .رال ٍٚورٰ اإلؽبسح ئىل ؽغ ٨اؼبأص ٛاإلعزشارَغٌ
ا٥زً ر ٘ٞأ٩ب ٰ٩ئعشائَ ٤ؿبزسا  ٬٩أ ٫زب٩ ٌ٦قش ّْ٩ ٬بٱذح "١ب٩ت
دٍَٚذ" يبهذ ا٥يشٍ ٜأ٩ب ٧رْبٍ ٨ا٥نٖوه ّ٦ي ا٥ٮَب ٧األسدين ٥و ٘ٝا٤٪ْ٥
ثبرٚبَٙخ "رادً ّشثخ".
را٭غغب٩ب ٩ ِ٩وّ ٘ٝٮجبس ٙا ٫عو٭ضاب ٫ساٍٮهو٥اذ ا٥جبؽاش
اؼبؾبس ٟيف ٩ش١ض "ثَٖ-٬ا٥غبداد ٦٥ذساعبد اإلعازشارَغَخ" ٍاشٙل
ا٥شأً ا٥غبئذ ٥ذى ا٢٥ضري  ٬٩ا٥ذرائش اٖ٥شثَخ راٞ٥بئ ٤ثأ ٫اإلعاالَ٩ني
رربذٍذا يف ٩قش ٱ" ٨راَْٝو "٫رأهن ٨عَزخ٦و٩ ٬ّ ٫واٚٝه ٨اؼبزؾذدح
ؽب ٣رغ٪٦ه ٨اغب ٨٢رٱو ٍشى أ٭ٰ سٕ ٨أ٭ٰ ٝذ ٍ٢و ٫ثْال ٱاإالء
اإلعالَ٩ني "راَْٝني ٙاهن ٨صبَْب ٩زيشٙو ٫يف ٩ ٤١ب ٍزْ ٜ٦ثبؼبو٬٩ ٘ٝ
ئعشائَ ٤ا٥يت ٍشٍذر ٫رذ٩ريٱب" .1رٝذ ؽزس رصٍش اٞ٥نبء اإلعاشائٌَ٦
1
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األعجٍ ٜوعٌ ثَ٦ني  ٬٩أ ٫رغ ٨َ٦اْ٥بمل ثٮٞ٩ ٤ٞبَ٥ذ األ٩وس ٥إلعالَ٩ني
يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ يبض٪ّ" ٤ال ٕري ٩غإر٩ "٣ذَّب أ ٫ا٥شئَظ
أرثب٩ب ّبد ئىل ٭ٚظ "اػبيأ" ا٥زً ر َٰٙ ِٝا٥شئَظ عَ١ ٌ٪بسرش ا٥زً
"زب٦ي" ّ ٬ا٥ؾبٯ فبب أدى يف ا٥ٮهبٍخ َ٥ظ ٞٙو ئىل عاٞوه اغب٢ا٨
اإل٩ربىوسً يف ىهشا ٫ث ٤ئىل رَٖري عزسً يف اؼبٮيٞخ ثأعشٱب.1
 ٬٢٥ثَ٦ني ٍٞش يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ثأ ٫اغب٢و٩بد اإلعشائََ٦خ اؼبزْبٝجخ
١ب٭ذ در٩ب رٚن ٤ا٥زْب ِ٩ ٤٩األ٭َ٪خ اْ٥شثَخ ا٥ذٍ٢زبروسٍخ ّ٦ي اّزجبس
أ ٫ٱزٯ األ٭َ٪خ ر٢و ٫يف اْ٥بدح "ثشإ٪برَخ" ر٢ز ٌٚثذ ِٙمشٍجخ ١الَ٩خ
يف دّ٪هب ٦ٚ٦٥غيَٮَني ٢٥ٮهب يف اػبٚبء ال رزشدد يف ئٝب٩خ رببٚ٥بد ٩اِ
ئعشائَ ٤رر ٠٥ثْ٢ظ األ٭َ٪خ ا٥ذيبٞشاىَخ ا٥يت زبنِ ٦٥شٝبثخ رر٢او٫
٩يب٥جخ ثأ ٫رزخز ٝشاساهتب ّ٦ي أعبط  ٬٩ا٥ؾٚبَٙخ .2رٍذ ٤٥ثَ٦ني ّ٦ي ٩ب
ٍٞو ٣دبب رن٪ٮزٰ رصبئ" ٜرٍ٢َ٦َ٢ظ" ا٥يت أٍهشد ثوموػ أ ٫األ٭َ٪خ
اْ٥شثَخ ١ب٭ذ ْ٩ٮَخ دبواعهخ ئٍشا ٫رثش٭بؾبهب ا٥ٮورً أ١ضش فبب ٱٌ ْ٩ٮَخ
دبواعهخ ئعشائَ ٤رأهنب ال ر ٌٞ٦يف ا٥وا ِٝثبال ؼبْب٭بح ا٦ٚ٥غايَٮَني رال
رأثٰ ١ضريا حب ٤اٞ٥نَخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ.
روببر ٣اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ّب٩وط ٍبد٥ني 3سئَظ "٩ش١ض أحبابس
األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩ا٥زبثِ عببْ٩خ ر ٤أثَت اْ٥ضٗ ّ٦ي ررش ـببرٗ اإلَ٦ٝبد
1
2

يوســي بيمــين ،مصــر :أيــن كــان أوبامــا (متس ـرايم :هيخــان نمتســا أوبامــا) ،موقــع
ولال اإل بارز http://news.walla.co.il/?w=/2680/1786357
ـأخر جــدا (لفنــي شــيهيي مأوحــار مــداي)،
يوســي بيمــين ،حتــى قبــل أن يكــون متـ ا
ــحيفة إس ـرائيل اليــومhttp://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_ ،
opinion.php?id=5576

3

عــاموس يــادلين ،تــولى مواقــع قياديــة فــي ســالح الطي ـران اإلس ـرائيمي ،وكــان مــن
الطيارين الذين شـاركوا فـي قصـف المفاعـل الـذري الع ارقـي عـام  ،4894وأصـب
فيما بعد رئيسا لشعبة االستخبارات العسكرية.
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يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رٍضّ ٨أ ٫األَ٦ٝبد ال عَ٪ب اؼبغَؾَني ٱا٩ ٨ا٬
اػببعشٍ ٬ثغجت فْود رَبس اإلعال ٧ا٥غَبعٌ .1ر٪١ب عٮجني الؽٞاب
ٙا ٫أؽذ أٱ ٨ا٥زوفَبد ا٥يت خ٦ـ ئَ٥هب ا٥جبؽضو ٫اإلعاشائََ٦و ٫ٱاو
ؿببر٥خ ثٮبء رببٚ٥بد ثني ئعشائَ ٤راألَ٦ٝبد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ثٮبء ّ٦ي
اعزٖال ٣ـببرٙهب  ٬٩فْود اإلعالَ٩ني.
رٍٮٚشد ا٥ذ١زوس ٩ب١ظ عَٮٖش ا٥جبؽاش اؼبؾابس ٟيف ٩ش١اض
"ثَٖ - ٬ا٥غبداد ٦٥ذساعبد اإلعزشارَغَخ" ثزو ْٰٝأ ٫رإدً ٩ؾابس١خ
اإلعالَ٩ني يف اال٭زخبثبد ئىل ٭زبئظ ئهببثَخ  ٬٩ ٤٢٥ئعشائَ ٤راٖ٥اشة.
رٍشى عَٮٖش أ ٫ئفشاس اإلعالَ٩ني ّ٦ي ريجَ ٜا٥ؾاشٍْخ راْ٥اودح ئىل
أمببه اغبَبح اإلعالَ٩خ اٞ٥ذيبخ ا٥يت ال رز ِ٩ ٜٚسرػ اْ٥قش عَإدً ئىل
رذٱوس األرمبُ اؼبَْؾَخ ٦٥ٮبط رٱزا حبذ رارٰ عَذ ِٙاألعَب ٣اْ٥شثَخ
اٞ٥بد٩خ ئىل سٙل اإلعال ٧ا٥غَبعٌ .2رٱو ٍشى أ ٫مباورط اإلعاال٧
ا٥ؾٌَْ ٝذ ٙؾ ٤يف ئٍشا ٫رال ٍوعذ ٩ب ٍإ١اذ أ ٫اإلعاال ٧ا٥غاين
عَٮغؼ .رٍنَ٘ أ٭ٰ ٭َشا ٥زغزس اإلعال ٧ا َٜ٪ْ٥يف اجملزٙ ِ٪اٙ ٫ؾ٤
ذبشثخ اإلعالَ٩ني عزنش ثبؼبضاط اْ٥بْ٦٥ ٧شة.
رٍزنؼ فبب رٞذ ٧أ ٫ا٥زؾزٍش اإلعشائَ ٬٩ ٌ٦فاْود اإلعاالَ٩ني
ٍهذٗ خبفخ ئىل اغبٚبً ّ٦ي ا٥شراٍخ ا٥شظبَخ اإلعاشائََ٦خ اٞ٥بئ٦اخ ئ٫
صرا ٣أ٭َ٪خ االعزجذاد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ عَ٢وٞ٩ ٫زش٭اب ثب٥ناشرسح
ثقْود ؽز ٌ٪رخيري ٦٥ؾش١بد اإلعالَ٩خ فبب ٍوعت ّ٦ي اْ٥بمل ّذ٧
اؼبغبّذح يف رب َٜٞٱزا ا٥غَٮبسٍو.
1
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عاموس يادلين ،عام عمى الهبة العربية (شنا لهتكموموت هعرفيت) ،في :يوئيـل
جوزنســكي ،مــارك هيميــر ،عــام عمــى الربيــع العرب ــي :تــداعيات إقميميــة ودوليــة،
مرجع سابق ،ص .34-44
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ئ ٫ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ا٥زٍٍ ٬زسٙو ٫د٩وُ ا٥ز٪بعاَؼ ّ٦اي
ا٥ذيبٞشاىَخ يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٍوفو ٫فٮبُ اٞ٥اشاس يف را ٤أثَات
ثب٥زٮغَ ِ٩ ٜا٥والٍبد اؼبزؾذح  ٬٩أع ٤ئؽجبه ا٥زؾو ٣ا٥اذيبٞشاىٌ يف
٩قش ّرب روٍَ٘ ّالٝزٰ اػببفخ َٝ ِ٩بدح اْ٥غ٢ش .رسٕ ٨أ ٫ا٥ٮخات
اإلعشائََ٦خ رؾذد دائ٪ب ّ٦ي أ ٫أٱْ٩ ٨بٍري ا٥ذيبٞشاىَخ ٱاو خناوُ
اؼبغزوٍبد اْ٥غ٢شٍخ ٞ٥شاساد اؼبغزوى ا٥غَبعاٌ اؼبٮزخات ٍاشى
ا٥ربرَٙغوس عبثاٌ ث ٬دسرس سئَظ ٝغ ٨ا٦ْ٥و ٧ا٥غَبعَخ يف عبْ٩اخ
ؽَٚب أ ٫م٪ب٭خ رب َٜٞا٥ذيبٞشاىَخ رزي٦ت أٍٞ ٫وٝ ٧ابدح اْ٥غا٢ش يف
٩قش ث٦غ ٨اٞ٥وى اإلعالَ٩خ ر٩ٮِ رْبٍ ٨رأصريٱ٦ّ ٨ي دائاشح فاٮِ
اٞ٥شاس يف ئعشائَ ِ٩ ٤أ ٫فٮبدٍ ٜاال٭زخابة ٱاٌ ا٥ايت ٩ٮؾاذ
اإلعالَ٩ني ا٥ؾشَّخ .1رأى ٜ٦اَْٞ٥ذ اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس أٍَٙ ٌ٦ذس فشخخ
ربزٍش ٩ذرٍخ ٥قٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت يف أّٞابة ئّاال ٫صببّاخ
"اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" اؼبقشٍخ ّ ٬رشؽَؼ ٭بئت ٩شؽذٱب اْ٥اب ٧خاريد
ا٥ؾبىش ٦٥شئبعخ ٩يب٥جب ثأ ٫رزؾش ٟاغب٢و٩خ اإلعشائََ٦خ ثغشّخ ٦٥نٖو
ّ٦ي اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ٥ز٪بسط ثذرسٱب ا٥نٖو ّ٦ي َٝابدح اْ٥غا٢ش
إلؽجبه روعٰ "اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" إلسبب ٧عَيشهت٦ّ ٨ي ٞ٩بَ٥ذ األ٩اوس
يف ٩قش.2
رٍؾذد ا٥ربر َٙغوس ٱَ٦ري ٙشٍزؼ ا٥جبؽش يف "٩ش١ض ثاَٖ- ٬
ا٥غبداد ٦٥ذسا عبد اإلعزشارَغَخ" ّ٦ي أ ٫اٖ٥شة رئعشائَ٩ ٤يب٥جب٫
ثب ٬٩ ٤٪ْ٥رساء ا٢٥واَ٥ظ  ٬٩أع ٤سب٢ني اْ٥غ٢ش  ٬٩ؽغ ٨اؼبواعهخ
1
2

انظر .Ibid
أيمـ ـ ــي فيـ ـ ــدر ،سـ ـ ــيطرة مزدوجـ ـ ــة (هشـ ـ ــتمتوت كف ـ ـ ـوال) ،معـ ـ ــاريف،3043-1-1 ،
http://www.nrg.c.il/online/1/ART2/352/538.html?hp=1&cat=479
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 ِ٩اإلعالَ٩ني ٩ؾريا ئىل أ٭ٰ ٍزوعت ّ٦ي اٖ٥شة روٍَا٘ اْ٥ب٩ا٤
االٝزقبدً ؿبذدا ٥ٮغبػ أر ٙؾ ٤ذبشثاخ اإلعاالَ٩ني يف اغب٢ا.1٨
رٍغزذسٙ ٟشٍزؼ ثأ٭ٰ ؽ ى ٥و ا٭زهذ عو٥خ اؼبواعهاخ اغببَ٥اخ ثاني
اإلعالَ٩ني راْ٥غ٢ش ثب٭زقبس ا٥يشٗ األرٙ ٣ا ٫اْ٥ب ٤٩االٝزقابدً
ٍَ٩ ٤ه٪ب عذا يف عْ ٤اإلعالَ٩ني أ١ضش راَْٝخ ألهن ٨عَذس١و ٫أ٫
قببؽه ٨يف اغبٍ ٨٢زو٦ّ ٘ٝي ٝذس االعازٞشاس ا٥ازً رز٪زاِ ثاٰ
األرمبُ يف ٩قش .رٍؾري ئىل أ ٫ٱاب٩ؼ اؼبٮابرسح اؼبزابػ أ٩اب٧
اإلعالَ٩ني يف ٩قش ؿبذرد ٖ٦٥بٍخ رعَغْ٦ه ٨أ١ضش راَْٝخ ؽَش ئ٫
٩قش ا٥يت رن ٨أ١ضش َ٦٩ 90 ٬٩و ٫٭غ٪خ ٍْبين اٝزقبدٱب  ٬٩رشاعِ
٩قبدس ا٥ذخ٩ ٤ض ٤ا٥غَبؽخ راالعزض٪بساد اػببسعَخ ّالرح ّ٦اي
اّز٪بد ا٥زقذٍش راإل ٭زبط ّ٦ي االعزٞشاس راسرجبه ٩قش ثبؼبغابّذاد
اػببسعَخ.
إسرائيل وتقأيء دور الطبقة الوسطى في م ر

رسٕ ٨أ ٫فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت راألٕ٦جَخ ا٥غبؽٞخ  ٬٩ا٥جبؽضني
اإلعشائََ٦ني ٝذ رٍٚوا ٙضاّخ اإلعاالَ٩ني يف ا٥زؾا ٠َ٢يف ٩ا الد
ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني  ٬٩اٱز ٨ثٚنؼ ٩شا ٌ٩ؽ٢ب ٧را٤
أثَت رص٩الئه ٨ا٥جبؽضني  ٬٩رساء ا٥زشَ١ض ّ٦ي اؼبخبرٗ اؼبزْٞ٦خ ثقْود
اإلعالَ٩ني .رٍٞو ٣ا٥جبؽش اإلعشائَ ٌ٦عبيف سخَٚ٦غ ٌ٢ئ ٫ئعاشائَ٤
ٱذٙذ در٩ب  ٬٩خال ٣ىشػ ٙضاّخ اإلعالَ٩ني ئىل ر٦ٞاَـ ٱاب٩ؼ
اؼبٮبرسح اؼبزبػ أ٩ب ٧ا٥يجٞخ ا٥وعيي يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ يف ٩ ٤١ب ٍزْٜ٦
اوٍزهب ا٥وىٮَخ ر٩وٚٝهب  ٬٩ئعشائَ ٤حبَش ر٢و ٫ٱزٯ ا٥يجٞاخ أ٩اب٧
خَبسٍ ٬ال صب٥ش ؽب٪ب ٙا٩ب اال٭ن٪ب٦٥ ٧ؾش١بد اإلعاالَ٩خ رئ٩اب أ٫
1

انظرWhat Arab spring? Ibid. :
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ر٢و ٫عضءا  ٬٩ا٥ج اجملزَْ٪خ اؼبشرجيخ ثأ٭َ٪خ اغب ٨٢ا٥ذٍ٢زبروسٍخ ا٥يت
ذبذ ٩قبغبهب يف ٩ ٤١ب ٍن ٬٪اعزٞشاس األ٭َ٪خ اٞ٥بئ٪خ ٥زا أثذد ٱزٯ
ا٥ج ضببعب صائٚب ٦٥زغوٍبد  ِ٩ئعشائَ .1٤ر ٬٩ا٥واماؼ أ ٫ر٦ٞاَـ
ٱب٩ؼ اؼبٮبرسح اؼبزبػ أ٩ب ٧ا٥يجٞخ ا٥وعيي يف اْ٥ابمل اْ٥شثااٌ ٍاأيت
إلدسا ٟئعشائَ ٤ؽَٞٞخ أ ٫أً هننخ ّشثَخ ؽب٦٩خ سبض٩ ٤ٮيٞ٦اب ٥زٖاَري
٩واصٍ ٬اٞ٥وى اٞ٥بئ٪خ ؽبَ٥ب ا٥يت سبَ٥ ٤قبحل ئعشائَ ٤راشرجو أعبعاب
حبذرس ربو ٣ديبٞشاىٌ ؽٍٚ ٌَٞٞنٌ ئىل رالدح أ٭َ٪خ عَبعَخ رزاج
٩ؾبسٍِ هننوٍخ ؽََٞٞخ .رٝذ أدس١ذ ئعشائَ ٤أ ٫ؽذرس ا٥زؾاوالد
ا٥ذيبٞشاىَخ يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٍزو ٘ٝثؾ ٤٢أعبعٌ ّ٦ي رعود ىجٞخ
رعيي ظبَ٢خ ر٩إصشح  ٬٩ٱٮب ٙا ٫ساخٚ٦غٍ ٌ٢ؾذد ّ٦ي أ ٫را٤
أثَت عْذ ئىل أ ٫رغه ٨عَبعبهتب ذببٯ اْ٥بمل اْ٥شثاٌ يف ربيَ ٨ٱزٯ
ا٥يجٞخ.
 ٬٩ا٥وامؼ أ ٫ئعشائَ ٤ال رشربػ ئىالٝب ٦٥ؾش١ابد اإلعاالَ٩خ
رؽْبساهتب ٢٥ٮهب يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ رٚن ٤أٍ ٫غ٦و ا٥نوء ّ٦ي ٱازٯ
اغبش١بد ّ٦ي اّزجبس أ٭ٰ يف ٩واعهخ ٱزٯ اغبش١بد  ٬٩ا٥غاه ٤ثٮابء
رببٚ٥بد ّشٍنخ رٞبر٩هب ررببساب .يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٙا ٫ىشػ اغبش١بد
اإلعالَ٩خ سؤى ّبؼبَخ ٥زَٖري ا٥وا ِٝوبش١هب أؽوا ٛاؼببمٌ ا٥جَْذ ٍاضري
ا٥شّت ٥ذى اٖ٥شة ّ٦ي رعٰ اػبقوؿ رٱو ٩ب رشاٱ َٰ٦ّ ٬ئعشائَ٤
يف ئصبسح اؼبخبرٗ  ٬٩اإلعالَ٩ني.

1

سـ ــافي راخمفسـ ــكي ،شـ ــرق أوسـ ــط تركـ ــي (مـ ــزراح تيخـ ــون تـ ــوركي) ،ىـــــآرتس،
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1215409.html
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ال ة

يب ٬٢اٞ٥و ٣ئ ٫اعزخالفبد ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٩ا ٬ا٥ضاوسح
اؼبقشٍخ رز٪ض:٤
أرالً :سبض ٤يف ا٥ضوسح اؼبقشٍخ ٩قذس خيش ئعزشارَغٌ ألهنب هتاذد
٩قري ْ٩بٱذح "١ب٩ت دٍَٚذ" را٥ؾشا١خ اإلعزشارَغَخ  ِ٩ئعشائَ ٤ا٥يت
أسعبٱب ٭َب٩ ٧جبس.ٟ
صب٭َبً :قببػ ذبشثخ اإلعالَ٩ني يف ؽ٩ ٨٢قش عَْضص ؽنوسٱ ٨يف
ا٥ذر ٣األخشى.
صب٥ضبً :مشرسح أ ٫رزؾش ٟئعشائَ٦٥ ٤نٖو ّ٦ي اْ٥غ٢ش ٚ٥اشك
َٝود ّ٦ي ا٭زٞب ٣ا٥غ٦يخ ٥إلعالَ٩ني.
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السعودية
وشراية م الح األمر الواقع
ٞ٥ذ ١ب ٬٩ ٫اؼبٚبعئ  ٬٩ ٤٢٥ربثِ األدثَبد اإلعشائََ٦خ اؼبزْٞ٦اخ
ثز ٨ََٞصوساد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ررذاَّبهتب اؼبخزٚ٦خ ا٥زشَ١ض ا٢٥جري ّ٦اي
رأصري ٱزٯ ا٥ضوساد ّ٦ي درس ٭َب ٧اغب ٨٢يف اؼب٢٦٪خ اْ٥شثَخ ا٥غْودٍخ يف
٩شؽ٦خ ٩ب ثْذ ا٥ضوساد رؿببر٥خ اعزؾشاٗ رأصري ا٥زؾوالد اعببسٍاخ يف
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ّ٦ي ٩غزٞج ٰ٦را٭ْ٢بعبد ر٦ّ ٠٥ي ئعشائَ .٤رٝاذ
رقذى طبغخ ١ ٬٩جبس ا٥جبؽضني اإلعشائَ ٌ٦ؼبٮبٝؾخ رأصري صوساد ا٥شثَاِ
اْ٥شثاٌ ّ٦ي ا٥غْودٍخ ردرسٱب يف اؼبغزٞج ٤رٱ :٨اعبٮشا ٣اؼبزٞبّاذ
ا٥ذ١زوس سر ٫رريا راعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس ؽ٦و٩و ثشر ٧راَ٪ْ٥اذ
اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس ٍوئَ ٤عوص٭غ ٌ٢راعبٮشا ٣اؼبزٞبّاذ ا٥اذ١زوس داين
سررؾَ٦ذ سئَظ "٩ش١ض ٱشرغَ٦ب ٩زْذد االذببٱبد" را٥ربرَٙغوس ئٙشاًن
ّٮجبس رٝذ أصبِ ا٥جبؽضو ٫اػب٪غخ ّ٦ي ٭زَغزني سئَغزني رنبب:
أرال :ا٥غْودٍخ ٱٌ ا٥ذر٥خ اْ٥شثَخ ا٥وؽَذح ا٥يت ٍ٦ذ ٝبدسح ّ٦اي
ْ٥ت درس سئَغٌ يف ٩واعهخ ا٥ٮٚور اإلٍشاين رر ٠٥ثْذ صرا ٣٭َاب٧
ا٥شئَظ اؼبقشً اؼبخ٦وُ ؽغين ٩جبس ٟريف ٍ ٤رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد
اؼبزؾذح .رٱزا ٍْين ٦٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني أ ٫ٱٮب ٟئ٢٩ب٭َاخ إلسعابء
ؽشا١خ ئعزشارَغَخ ٕري ٩جبؽشح ثني ئعشائَ ٤را٥غْودٍخ يف ٩ ٤١ب ٍزْٜ٦
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ثب٥زقذً إلٍشا ٫ئىل عب٭ت أ١ ٫ال  ٬٩ا٥غْودٍخ رئعشائَْ٩ ٤ٮَزاب٫
خبفخ ثأال رإدً أؽذاس ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ئىل رَٖري ا٥وا ِٝاإلعزشارَغٌ
يف اؼبٮيٞخ.
صب٭َب :عٞوه ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً اغببيل أر ؽذرس رَٖري عازسً
ّ٦ي روعهبرٰ اغببَ٥خ ٍْين اهنَبس ا٥ٮَب ٧اإل ٌ٪َ٦ٝاٞ٥ذًن هنبئَب رثب٥زابيل
ٙا ٫ا٥شأً ا٥غبئذ يف ٩شا١ض ا٥جؾش اإلعشائََ٦خ ٍؾاذد ّ٦اي أ ٫أً
ربوالد ١جريح ّ٦ي ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً رٚاو ٛيف أنبَزاهب رراذاَّبهتب
اإلعزشارَغَخ  ٤١ا٥زؾوالد ا٥يت ساٞٙذ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رر ٠٥ثْٚا٤
ئ٢٩ب٭َبد ا٥غْودٍخ االٝزقبدٍخ ا٥نخ٪خ ثأهنب ٩قذس سئَغٌ ٦٥اٮٚو
رالؽزنبهنب األ٩ب ٬١اؼبٞذعخ ٪٦٥غ٪٦ني.
السعودية في مواجية تبعات سقوط نظام مبارك

رٍٞو ٣اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ سر ٫رريا ئ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ّ٦٪ذ ّ٦اي
ئمْبٗ ا٥الّجني األٝوٍبء يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ثبعزضٮبء ا٥غْودٍخ ا٥ايت
ٍ٦ذ ا٥يشٗ اْ٥شثاٌ ا٥وؽَذ ا٥زً ٍْ ٤٪حبذٍخ  ٬٩أع ٤عب ٨ئٍشا.1٫
رٍشى رريا أ ٫أنبَخ ا٥ذرس ا٥زً رْ٦جٰ ا٥غْودٍخ إلعشائٍَ ٤ٮجِ  ٬٩ؽَٞٞخ
أ ٫ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ ثبرذ ر ٘ٞأ٩ب٩ ٧أص ٛئعزشارَغٌ ١جري ٭ابعّ ٨ا٬
صرا ٣٭َب ٧ا٥شئَظ ٩جبس ٟا٥زً ١ب ٫أؽذ أٱ ٨أدراد ؽ ٌٚاالعزٞشاس
يف اؼبٮيٞخ ر١بْ٦ٍ ٫ت درسا ؿبوسٍب يف ٩واعهخ ئٍشا ٫رٱو ثز١ ٠٥ب٫
ٍ٦ٞـ ؽغ ٨األّجبء ا٥يت ١ب٭ذ رزؾ٦٪هب ئعشائَ ٬٩ ٤ٱٮب رربص أنبَاخ
ا٥ذرس ا٥غْودً يف ا٥زقذً إلٍشا.٫
رٍؾري رريا ئىل أ ٫سْٝخ اؼبواعهخ ثني ا٥غْودٍخ رئٍشا ٫سبزاذ ٩ا٬
ا ٬٪َ٥يف اعبٮوة رسبش يف اْ٥اشا ٛر٥جٮاب ٫رعاوسٍب ٩ؾاريا ئىل أ٫
1

رون تيرا ،اىت ا الفضاء اإلستراتيجي إلسرائيل ،مرجع سابق.
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اغبغبعَخ ا٥غْودٍخ ٦٥زذخ ٤اإلٍشاين ذبغذد يف اػبيوح ٕري اؼبغاجوٝخ
ا٥يت أٝذ٩ذ َّ٦هب ا٥شٍابك ثب٥زاذخ ٤اْ٥غا٢شً اؼبجبؽاش ٚ٥ال
االؽزغبعبد ا٥يت ٭َ٪هب ا٥ؾَْخ مذ ٭َب ٧اغب ٨٢يف ا٥جؾشٍ.٬
رٍٚ٦ذ رريا األ٭َبس ئىل أ ٫ا٥غْودٍخ يب ٬٢أ ٫رْ٦ت أٍنب درسا يف
عب ٨رشَ١ب ا٥يت ٍٚزشك أهنب عزغْي ؼب٤ء اٚ٥شآ ا٥ٮبع ٬ّ ٨ا٥ناْ٘
ا٥زً أفبة اْ٥بمل اْ٥شثاٌ يف أّٞبة ا٥ضوساد .رٍشى أ٭ٰ سٕا ٨أ٫
ؽغبعَخ ا٥غْودٍخ ٦٥ذرس ا٥زش ٌ١زبز١ ٘٦ضريا ّ ٬ؽغبعَزهب ٦٥اذرس
اإلٍشاين ٙاهنب زبؾي أٍنب  ٬٩ا٥زٖ ٤ٖ٦ا٥زش ٌ١يف اؼبٮيٞاخ ال عاَ٪ب
ثغجت ّالٝبد اغب٢و٩خ ا٥زشَ١خ اغببَ٥خ ا٥وصَٞاخ حبش١ابد اإلعاال٧
ا٥غَبعٌ .رٍشى رريا أ ٫ا٥زؾش ٟا٥غْودً مذ رشَ١ب يبضا٩ ٤قا٦ؾخ
فبَٙخ إلعشائَ ٤يف ٍ ٤ا٥زورش ا٥ؾذٍذ ثَٮهب رثني ؽ٢و٩خ أسدرٕاب ٫يف
أّٞبة أؽذاس "أعيو ٣اغبشٍخ" أراخش ٩بٍو/أٍبس .3040
ر٭َشا ٥يبثِ ا٥زؾوالد ا٥يت ىشأد ّ٦ي ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ يف ّهذ ٩ب
ثْذ ا٥ضوساد رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ رأصري ٱزٯ ا٥زؾوالد ّ٦ي اعزٞشاس
اؼبٮيٞخ ٍوفٌ ثب٥زخ ٬ّ ٌ٦ا٥زقٮَ٘ ا٥زً ١ابٍ ٫وفا٘ ىجَْاخ
االفيٚبٙبد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رٱو ٍشى أ٭ٰ ثذال  ٬٩رقٮَ٘ ا٥ذر٣
اْ٥شثَخ درال ٩إٍذح أر ْ٩بدٍخ ٦٥والٍبد اؼبزؾذح ٍٚن ٤اغباذٍش ّا٬
ْ٩غ٢ش االعزٞشاس ا٥زً ٍن ٨ا٥ذر ٣ا٥يت مل ٍي٦اهب راأصري ا٥ضاوساد
اْ٥شثَخ رْ٩غ٢ش ا٥زَٖري ا٥زً ٍن ٨ا٥ذر ٣ا٥يت رٚغشد َٙهب ا٥ضوساد.
حواف التحرك السعودز

ٍشى رريا أ ٫ا٥زً ؽش ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً ّ٦ي ا٥زؾش٦ّ ٟي ٱازا
ا٥ٮؾو يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٱو ئدسا ٰ١ؽغ ٨رشاعِ درس ر٢٩ب٭خ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح رأ٭ٰ ثبد ىبوك رؽَذا ْ٩ش١زٰ ّ٦ي ا٥جٞبء .رٍؾاري
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ئىل أْ٩ ٫بد٥خ "ا٥ٮٚو ٞ٩بث ٤األ "٬٩ا٥يت ١ب٭ذ رب٢ا ٨اْ٥الٝاخ ثاني
ا٥غْودٍخ را٥والٍبد اؼبزؾذح روؽ٦ّ ٠ي ا٥زهبرً ؽَش ثبد ا٥ٮَاب٧
ا٥غْودً ٍشى أ ٫اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ذبٍْ ٰ٦واعٰ رؽَذا ربذٍبد ا٥ذاخ٤
راػببسط ثٍ ٤ضّ ٨أ ٫راؽٮي ٬يف ثْل األؽَاب ٫ثبراذ رزقاشٗ
ثوموػ مذ ٩قبحل ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً .رٍْذد راريا َ٩ابٱش ا٥زؾاشٟ
األ٩شٍ ٌ٢مذ ٩قبحل ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً رٱٌ:
 -4زب ٌ٦اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ّ ٬٭َب ٧ا٥شئَظ اؼبقشً ؽغين ٩جبس ٟفبب
أٞٙذ ا٥غْودٍخ أٝوى ؽٚ٦بئهب يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ.
 -3اٞ٥شاس األ٩شٍ ٌ٢ثجذء ؽواس  ِ٩صببّخ "اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" رٱٌ
اعب٪بّخ ا٥يت ٍزخز ٩ٮهب ا٥ٮَب٩ ٧وٚٝب ٩زؾَٚب.
 -1اال٭زٞبد األ٩شٍ ٌ٢ا٥قشٍؼ ٦٥زذخ ٤ا٥غْودً يف ا٥جؾشٍ.٬
ٕ -1ل ئداسح أرثب٩ب ا٥يشٗ ّ ٬ا٥زذخ ٤اإلٍشاين يف اْ٥شا ٛفبب ؽو٣
اْ٥شا ٛئىل ؿبَ٪خ ئٍشا٭َخ.
رؽغت رريا روؽٌ ثْل َ٩بٱش ا٥زؾش ٟا٥غْودً ثأ ٫ا٥ٮَاب٧
يف ا٥شٍبك ٍزقشٗ ٪١ب ٥و أفجؾذ اؼبٮيٞخ يف ؽٞجخ "٩ب ثْذ ا٥والٍبد
اؼبزؾذح" .ر ٬٩اؼبَبٱش ا٥يت ٍؾري ئَ٥هب رريا روعاٰ ا٥غاْودٍخ ٥زْضٍاض
ّالٝبهتب  ِ٩ا٥قني راؽبٮذ ٩غزذس١ب ثأ ٫ا٥غْودٍني ٍذس١و ٫أ ٫ٱازٯ
اٞ٥وى ال يب٢ٮهب أ ٫سبأل اٚ٥شآ ا٥زً رش١زٰ ا٥والٍابد اؼبزؾاذح .يف
ا٥وٝذ ٭ٚغٰ روعٰ ا٥غْودٍخ ْٞ٥ذ فٞٚبد عالػ مخ٪خ ٩ؾاريا ئىل
أ٭ٰ َ٥ظ اؼبغزجْذ أ ٫ر٦غأ ا٥شٍبك ٦٥ؾقو٦ّ ٣ي ا٥غاالػ ا٥ٮاورً
٩غزٖ٦خ ّالٝبهتب اػببفخ  ِ٩ثب١غزب.٫
رٍٚ٦ذ رريا األ٭َبس ئىل أ ٫ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً ثبد ٍزؾش ٟثؾا٤٢
ىبب ٘٥أمببه ربش ٰ١يف اؼببمٌ ؽَش ١ب٭ذ ا٥شٍابك رزؾاش ٟغبا٤
ا٥ٮاضاّبد را٥قشاّبد يف ا٥غبث ٬٩ ٜخ ٘٦ا٢٥واَ٥ظ ذبٮجب ٥زؾ٪ا٤
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ـببىش رذخ٦هب أ٩ب اُٙ ٫هٌ رزؾش ٟربش١ب ٩جبؽشا رفشوبب .رٍناشة
رريا ٩ضبال ّ٦ي ا٥زؾو ٣يف ٢َ٩ب٭اض٩بد ّ٪ا ٤ا٥ٮَاب ٧ا٥غاْودً
ثب٥زذخ ٤اْ٥غ٢شً اؼبجبؽش يف ا٥جؾشٍ ٬راؼبو ٘ٝا٥قبس٩ ٧ا ٬٭َاب٧
األعذ ئىل عب٭ت رْ٪ذ ا٥غْودٍخ ربذً ئٍشا ٫را ٤٪ْ٥ثؾ٩ ٤٢ضابثش
٥غذ اؼبٮبٙز أ٩ب٩هب راعزْذادٱب ا٥قشٍؼ ٥غذ اْ٥غض يف عو ٛا٥اٮٚو
يف ؽب ٣رو ٘ٝاْ٥بمل ّ ٬اعزرياد ا٥ٮٚو اإلٍشاين.
رٍغزذس ٟرريا ٝبئال ئ  ٫ا٥زؾش ٟا٥غْودً وب ٤٪يف ىَبرٰ ـببىش
١جريح ّ٦ي ا٥ٮَب ٧يف ا٥شٍبك ٩ؾريا ئىل أ ٫ٱزا ا٥ٮَاب ٧يب٢ا ٬أ٫
ٍزؾو ٣ئىل ٱذٗ ٩جبؽش إلٍشا ٫ؽَش ثا٢٩ب ٫ىهاشا ٫أ ٫رزؾاشٟ
٩جبؽشح مذ ا٥غْودٍخ ّ ٬ىشٍ ٜروٍَ٘ ا٥زغْ٪بد ا٥ؾََْخ يف مشب٣
ا ٬٪َ٥رؽش ٛا٥غْودٍخ ريف ا٥جؾشٍ٥ .٬زا ال ٍغزجْذ رريا أ ٫وباذس
ربو ٣يف ا٥وعهبد اإلعزش ارَغَخ ٦٥ٮَب ٧يف ا٥غْودٍخ ٭زَغخ ألؽذ ٱزٍ٬
ا٥زيوسٍ:٬
 -4رأصري رجبد ٣األعَب ٣يف اَٞ٥بدح ا٥غْودٍخ ّ٦ي ا٥زوعهبد اْ٥ب٩اخ
٢٦٪٪٦٥خ.
 -3ئدسا ٟاَٞ٥بدح ا٥غْودٍخ أ ٫ا٥زؾش ٟمذ ئٍشا ٫وب٪ا ٤يف ىَبراٰ
ـببىش ئعزشارَغَخ صبخ ال ٝج ٤ؽبب اب.
رٍؾذد رريا ّ٦ي أ٭ٰ يف ٍ ٤رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ٱٮبٟ
أنبَخ ئعزشارَغَخ ٝقوى ٥جٞبء ا٥ٮَب ٧اغببيل يف ا٥غْودٍخ ّ٦ي اّزجبس أ٫
عٞوه ٱزا ا٥ٮَبٍْ ٧ين عٞوه اؼب٪ب٭ْخ اْ٥شثَخ إلٍشا ٫رٱزا ٩ب ٍٚاب٨ٝ
اؼبْن٦خ اإلعزشارَغَخ ا٥يت ر ٘ٞأ٩ب٩هب ئعشائَ .٤رٍشى رريا أ ٫اٚ٥اواسٛ
ا٥ضٞبَٙخ ثني ا٥ٮَب ٧ا٥غْودً رئعشائَ ٤ال ذبْ ٬٩ ٤اؼب ٬٢٪اغبذٍش ّ٬
ؽشا١خ ئعزشارَغَخ ٢٥ٮٰ يف اؼبٞبثٍ ٤شى أ ٫ر ٤أثَت را٥شٍبك رقال٫
ئىل ٭ٚظ ا٥ٮزبئظ ثؾأ ٫ا٥زيوساد يف اؼبٮيٞخ رثب٥زبيل ٱٮب ٟؽشا١خ ٕري
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٩جبؽشح يف اؼبقبحل ٥زا ٍٮقؼ درائش فٮِ اٞ٥شاس يف ئعشائَ ٤ثجؾاش
ئ٢٩ب٭َخ ٙزؼ ٝٮواد ارقب ٣ررٮغَ ِ٩ ٜا٥غْودٍني.
حساسية التحوالت في السعودية

 ٬٩٭بؽَزٰ هبض ٧اعبٮشا ٣داين سررؾَ٦ذ ثأَْ٩ ٫بس ا٥زؾو ٣اغبٌَٞٞ
را٥ٮهبئٌ يف اؼبٮيٞخ يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٍزْ٦ا ٜدبقاري ا٥ٮَاب٧
ا٥غْودً ّ٦ي اّزجبس أ ٫ا٥غْودٍخ ٱٌ ا٥ذر٥خ األ١ضش رأصريا يف اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ .رٍشى سررؾَ٦ذ أ٭ٰ يف ؽب ٣ؽذصذ ربوالد عوٱشٍخ ّ٦اي
ا٥ٮَب ٧يف ا٥غْودٍخ ٙا ٫رذاَّبهتب عزٚو ٛث٢ضري ا٥زؾوالد ا٥يت أعٚشد
ّٮهب ا٥ضوسح اؼبقشٍخ رعٞوه ٭َب ٧ا٥شئَظ ٩جبس ٟر ٠٥ثغجت رعاود
اؼبخضر ٫ا٥ٮٚيٌ ر٥وعود األ٩ب ٬١اؼبٞذعخ ٪٦٥غ٪٦ني.1
رٍشى اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ا٥ذ١زوس ؽا٦و٩و ثاشر ٧أ ٫ا٥غاْودٍخ
أفجؾذ أ١ضش ؽذح يف ربش١بهتب مذ ئٍشا ٫ػبؾَزهب ٝ ٬٩ذسح اعب٪هوسٍخ
اإلعالَ٩خ ّ٦ي ا٥زأصري ّ٦ي ا٥زغْ٪بد ا٥ؾََْخ داخ ٤ا٥غْودٍخ.2
 ٬٩٭بؽَزٰ ٍإ١ذ ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس ّ٦ي أنبَخ روٍَ٘ ّب٤٩
ا٥زٞبء اؼبقبحل ثني ئعشائَ ٤را٥غْودٍخ يف ٩ ٤١ب ٍزْ ٜ٦دبواعهخ ا٥ٮٚاور
اإلٍشاين رٍيب٥ت ثبعزٮٚبر اٚ٥شؿ يف ئ٢٩ب٭َخ ا٥جؾاش ّاٝ ٬واعا٨
٩ؾزش١خ ثني اعبب٭جني .3رٍشى أ ٫ا٥غْودٍخ ال يب٢ٮهب أ ٫سباأل اٚ٥اشآ
1

2
3

دان ــي روتش ــيمد ،ت ــومي ش ــتاينر ،تقــــدير ىرتســــأيا  :2102إســــرائيل فــــي ــــين
العا ـــفة (هعرخ ــت هرتس ــميا  :3043يسـ ـرائيل بع ــين س ــعروت) ،ين ــاير ،3043
مــؤتمر هرتســميا الثــاني عشــر ،مي ـزان الحصــانة واألمــن القــومي ،مركــز هرتســميا
متعدد االتجاهات.
شمومو بروم ،التداعيات اإلقميمية لمربيع العربـي ،مرجع سابق.
Efraim Inbar, The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National
Security, Ibid.
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ا٥زً رشَٕ ٰ١بة ٭َب ٧ا٥شئَظ ٩جبس ٟ٭َشا ٥زْذد ا٥زؾاذٍبد ا٥ايت
رواعههب ٢٥ٮهب رَ ٤ا٥يشٗ اْ٥شثاٌ ا٥وؽَذ ا٥زً ثا٢٩ب٭ٰ ئؽذاس
فبب٭ْخ ؽََٞٞخ يف ٩واعهخ ئٍشا ٬٩ ٫عهخ راٞ٥وى اؼبزيشٙخ .رٍ٦ؾٌ ّٮجبس
أ ٫ا٥غْودٍخ ال رض ٜسبب٩ب ثزشَ١ب يف ٩واعهخ ئٍشا ٫ؽَش ئ ٫ا٥شٍابك
رجذً ٞ٦ٝب ذببٯ ا٥زْبر ٫ثني أ٭ٞشح رىهشا ٫يف ا٢٥ضري ٩ا ٬اٞ٥نابٍب ال
عَ٪ب يف اْ٥شا ٛراؼبو ٘ٝا٥زش ٌ١ا٥شاٙل ٥زوعَٰ ماشثخ ّغا٢شٍخ
٥يهشا.٫
ترتيبات دا أية

رٍشفذ ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫اػبيواد ا٥ايت أٝاذ٩ذ َّ٦هاب
ا٥غْودٍخ رثْل در ٣اػبَ٦ظ ّ٦ي ا٥قَْذ ا٥ذاخ٥ ٌ٦ن٪ب ٫اعازٞشاس
اغبَٙ ٨٢هب .رٍشى ٍوئَ ٤عوص٭غ 1ٌ٢أ ٫ا٥غْودٍخ ردر ٣اػبَ٦ظ أصجزذ
ؽ ى اُ ٫أهنب ؿبقٮخ مذ ٍبٱشح ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ثبعزضٮبء ا٥جؾشٍ ٬ا٥يت
رٚغشد َٙهب االؽزغبعبد ٥ذرا ِٙىبئَٚخ .2رٍؾري عوص٭غ ٌ٢ئىل أ٫
در ٣اػبَ٦ظ ٙيٮذ ئىل روٍَ٘ ّوائذ ا٥يٚشح ا٥ٮٚيَخ يف ؿببفاشح أً
عجت يب ٬٢أٍ ٫ذ ِٙاعب٪بٱري كبو االؽزغبط رسبض ٤ٱازا يف صٍابدح
ا٥شرارت ررٞذًن اػبذ٩بد ثؾ ٤٢ؽجٰ ؾببين.
رٍشى عوص٭غ ٌ٢أ ٫اغب٢ب ٧يف اػبَ٦ظ ٍَْؾو ٫ٱبعظ ا٭اذالُ
اؽزغبعبد ّ٦ي ٭يب ٛراعِ رثب٥زبيل وببر٥وّ ٫رب مخ األ٩اوا ٣يف
ؾبب ٣اػبذ٩بد را٥شٙبٯ االعز٪بٌّ اغبَ٦و٥خ در ٫ر .٠٥رٍؾذد ّ٦ي أ٭ٰ
1
2

ـار إســتراتيجيا ل ـرئيس
تــولى مواقــع قياديــة فــي شــعبة االســتخبارات ،وعمــل مستشـ ا
الوزراء اإلسرائيمي السابق إيهود أولمرت.
يوئيل جوزنسكي ،الممالك في الخميج :هـل يبـدو الربيـع فـي األفـق (بتـي همموخـا
بمفراتس :هئم هـأفيف معيفـر ألوفـك) ،فـي يوئيـل جوزنسـكي ،مـارك هيميـر ،عـام
عمى الربيع العربـي :تداعيات إقميمية ودولية ،مرجع سابق ،ص .14-17
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خبالٗ اغبشا ٟا٥ضوسً يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ األخاشى ٍهاذٗ اغباشاٟ
اعب٪بٱريً يف ا٥غْودٍخ ردر ٣اػبَ٦ظ ٦٥زأصري ّ٦ي عَبعبد األ٭َ٪خ رال
ٍهذٗ ئىل رَٖريٱب ثبعزضٮبء ا٥جؾشٍ .٬رٍٮوٯ عوص٭غ ٌ٢ئىل أ ٫أؽاذ
أعجبة اعزٞشاس أ٭َ٪خ اغب ٨٢يف اػبَ٦ظ ٍز٪ض ٤يف ٩غازوى ا٥ؾاشَّخ
اؼبشرٞ٩ ِٚبس٭خ  ِ٩األ٭َ٪خ ا٥ذٍ٢زبروسٍخ يف ا٥ٮَ ٨اعب٪هوسٍخ .رٍشى أ٫
ا٥غجت ا٥شئَغٌ رساء سبزِ در ٣اػبَ٦ظ ازا اٞ٥ذس  ٬٩ا٥ؾشَّخ ٍز٪ض ٤يف
ؽَٞٞخ أهنب مل رببر ٣أ ٫رٞذ ٧٭ٚغهب ثؾ ٤٢ىبب ٘٥راْٝهب ٪١ب ٦ْٙاذ
األ٭َ٪خ اعب٪هوسٍخ رٱو ٩ب أعه ٨يف رٞج ٤اعب٪ابٱري ؽباب .رٍٚ٦اذ
عوص٭غ ٌ٢األ٭َبس ئىل أّ ٬٩ ٫وا ٤٩اعزٞشاس األ٭َ٪خ اػبَ٦غَخ ّ٪و٩ب
ؽَٞٞخ أ٭ٰ سَٕ٩ ٨بٱش اؼبذ٭َخ ا٥يت رشاٞٙذ  ِ٩ا٥يٚشح ا٥ٮٚيَخ ؽبَٙذ
اٞ٥جَ٦خ ّ٦ي درس أعبعٌ ر٩ش١ضً رٱزا اعزٖ٦زٰ األ٭َ٪اخ اغبب٪١اخ
عَذا ؽَش ؽشفذ األ٭َ٪خ ّ٦ي ئٝب٩خ ّالٝبد ٩جبؽشح  ِ٩اٞ٥جبئا٤
ّ٦ي أعبط ٝج ٌ٦رّؾبئشً .ر٩ ٬٩قبدس ا٥ؾاشَّخ ا٥ايت ٍشفاذٱب
عوص٭غ ٌ٢رالء اؼبشعَْبد ا٥ذٍٮَخ رثغجت اإلؽشاٗ ّ٦ي األ٩اب٬١
اؼبٞذعخ ٪١ب ٱو األ٩ش يف اغبب٥خ ا٥غْودٍخ.
رٍشى عوص٭غ ٌ٢أ ٫ٱزٯ األعجبة ؾبزْ٪خ ٦ٝقذ ئىل ؽذ ١جري
 ٬٩ئ٢٩ب٭َخ اؼبظ ثؾشَّخ األ٭َ٪خ ٭ٚغهب ر ِ٩رٍ ٠٥شى أ ٫اغبشا ٟيف
٩غزواٯ ا٥ٮخجوً د ِٙاأل٭َ٪خ اػبَ٦غَخ ئىل ريجَ ٜئفالؽبد رئ١ ٫ب٭ذ
ؽَ٦٢خ يف عوٱشٱب ٩ض ٤ظببػ ا٥غْودٍخ ٪٦٥شأح ثب٥زشؽؼ راال٭زخابة.
رٍشى عوص٭غ ٌ٢أ ٫اإلفالؽبد ا٥يت ريجٞهب ثْل أ٭َ٪اخ اػب٦اَظ
هتذٗ أٍنب ٥إلصجبد ٦٥خابسط ثأهناب عابدح يف ا٥زٖاَري .رؽغات
عوص٭غٙ ٌ٢إَ ٫بة ٞ٩و٩بد اجملز ِ٪اؼبذين يف اػبَ٦ظ رثوء اعزغبثخ
األ٭َ٪خ ٥إلفالؽبد عْ ٤االؽزغبعبد رأخز ا٥يبثِ ا٥يبئ ٌٚرٱازا
٩ب رعذ رْجريٯ يف رْ َٜ٪ا٥قذُ ا٥غين ا٥ؾٌَْ.
36

ال ة

رفبب رٞذٍ ٧زنؼ عَ٦ب أ٭ٰ يف ٍ ٤رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح
رشاٱ٩ ٬شا١ض ا٥جؾش اإلعشائََ٦خ ّ٦ي ا٥ذرس ا٥غْودً يف ؾبب ٣ؿببفشح
ا٥ٮٚور اإلٍشاين ّالرح ّ٦ي أ ٫ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٍشر ٫أ ٫ا٥ؾشا١خ
يف اؼبقبحل ثني ر ٤أثَت را٥شٍبك ٝذ رشعاخذ يف أّٞابة ا٥شثَاِ
اْ٥شثاٌ.
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سوريا سقوط النظام أو بقاؤه
في مي ان الم أحة اإلسرائيأية
رجبٍٮذ رٞذٍشاد ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ثؾأ ٫رأصري  ٩الد ا٥ضاوسح
ا٥غوسٍخ احملز٦٪خ ّ٦ي ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ حبَش كبذ ٱازٯ ا٥زٞاذٍشاد ئىل
صالصخ اذببٱبد سئَغَخ ٙهٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني  ٬٩سأى يف عٞوه ا٥ٮَاب٧
ا٥غوسً اغببيل ٩ق٦ؾخ َّ٦ب إلعشائَ ٤رٱٮب٩ ٟا ٬سأى أ ٫عاٞوه
ا٥ٮَب ٧ريوس ىبذ ٧اؼبق٦ؾخ اإلعشائََ٦خ  ٬٢٥عَزشرت ّ - َٰ٦ر٥او يف
اؼبشؽ٦خ اال٭زٞبَ٥خ  -رذاَّبد ع٦جَخ رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني ّ ٬٩ذ ثٞابء
٭َب ٧األعذ ىبذ ٧اؼبقبغبخ اَ٦ْ٥ب إلعشائَ.٤
تقييم فرء بقاء األسد

ٍشى اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ّب٩وط ٍبد٥ني أ٩ ٫واصٍ ٬اٞ٥وى يف ا٥قاشاُ
ا٥ذائش ؽبَ٥ب ثني ا٥ٮَب ٧راؼبْبسمخ ا٥غوسٍخ سبَ ٤ثوموػ ٦٥ٮَب .٧رٱو ٍشى
أ ٫اؼبْبسمخ ا٥غوسٍخ مَْٚخ ّذيبخ اإل٢٩ب٭َبد ررٚزٞش ئىل ثٮَاخ ربزَاخ
سب٢ٮهب  ٬٩ؽغ ٨اؼبواعهخ فبب ٍْين ربوٍ ٤ا٥ضوسح ئىل ٭وُ ٩ا ٬اغباشة
األٱَ٦خ ا٥يت ٝذ ريو ٣حبَش ئ ٫أً ىشٗ ال يب٢ٮٰ أ ٫وب ٜٞ٭قشا َٙهب.1
رٍؾري ئىل أ ٫ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً ٍز٪زِ دبَضرني مل ٍز٪زِ ا٪ب ٭َب٩ ٧جابسٟ
1

عاموس يادلين ،عام عمى الهبة العربية ،مرجع سابق.
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رنبب :رعود عَؼ ال ٍزشدد يف ٝز ٤ا٥ٮبط  ٬٩أع ٤اغبٚبً ّ٦ي ا٥ٮَاب٧
ردرس سرعٌ ٍوٙش ٦٥ٮَب٦َ٩ ٧خ درَ٥خ ٩ب٭ْخ ربو ٣در ٫ا٥زذخ ٤األعٮجاٌ
غبغ ٨األ٩وس ّ٦ي ٕشاس ٩ب ؽذس يف َ٥جَب .رٍؾري ٍبد٥ني ئىل أ٭ٰ خباالٗ
٩ب ١ب٭ذ ّ َٰ٦األرمبُ يف ٩قش ٍز٪ش١ض صٞا ٤ا٥ضاوسح ا٥غاوسٍخ يف
األىشاٗ رَ٥ظ يف ٦ٝت اؼبذ ٫ا٢٥ربى ؽَش رغود ؽب٥خ ا٥غخو ّ٦اي
اسرٚبُ األعْبس ّالرح ّ٦ي ا٥نغش  ٬٩رغ٦و ؽ ٨٢األَ٦ٝاخ ا٦ْ٥وٍاخ.
رٍٞش ٍبد٥ني ثأ٩ ٫ب ٍضري ؽَٞٞخ ٱو ٩واف٦خ صواس عوسٍب ٩واعهاخ ٭َاب٧
األعذ سٕ ٨أ٩ ٫واصٍ ٬اٞ٥وى سبَ٥ ٤قبحل ا٥ٮَب ٧ثؾ١ ٤٢اجري رسٕا٨
ا٥ض ٬٪ا٥جبٱٌ ا٥زً ٍذْٙو٭ٰ .رٍ ٌ٢٥ومؼ ؽغ ٨ا٥زؾذٍبد ا٥يت ٍواعههب
ا٥ضواس يف عوسٍب ٍومؼ ٍبد٥ني أ٩ ٫ب ؽغ ٨األ٩وس يف ٩قش ٥قبحل ا٥ضواس
١ب ٫زب ٌ٦اعب٪هوس ّ ٬ؽب٥خ اػبوٗ  ٬٩عهخ رسٙل اعبَؼ ئىاالٛ
ا٥ٮبس غب٪بٍخ ا٥ٮَب ٬٩ ٧عهخ أخشى  ٬٩ٱٮب ٍشى أ٩ ٫واف٦خ ا٥غاوسٍني
ا٥ضوسح سٕ٩ ٨ب ٍزْشمو٦ّ ٰ٥ ٫ي أٍذً اعبَؼ ٍغزؾ ٜاالؽزشا ٧را٥زٞذٍش.
م ير نظام األسد والبيئة اإلستراتيجية إلسرائيل

ٍشى ٍبد٥ني أ٩ ٫ب وبذس يف عاوسٍب وب٪ا ٤يف ىَبراٰ ٙشفاب
إلعشائَ ٤رز٪ض ٤يف ا٥زبيل:
 -4خشرط عوسٍب  ٬٩احملوس ا٥شادٍ٢بيل ا٥زً ٍن ٨ئٍاشا ٫رضبابط
رؽضة اهلل.
 -3رمْذ ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ؽذا ٦٥غذ ٣ا٥زً ١ب ٫ؿبزذ٩ب يف ئعشائَ٤
ثؾأ ٫االعزْذاد ٥ال٭غؾبة  ٬٩ٱنجخ اعبوالٞ٩ ٫بث ٤ا٥غالِ٩ ٧
عوسٍب ؽَش ئ٭ٰ يف ٍ٩ ٤ب وبذس يف عوسٍب مل ٍْذ ٱٮب ٟىشٗ
ئعشائَ ٌ٦يب ٬٢أٍ ٫وا٦ّ ٜٙي اال٭غؾبة  ٬٩اعبوالٙ .٫ب٥ازٍ٬
١ب٭وا ٍيب٥جو ٫ثبال٭غؾبة  ٬٩اعبوالٞ٩ ٫بث ٤ا٥غال ِ٩ ٧عاوسٍب
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١ب٭وا ٍٞو٥و ٫ئ ٫ٱزٯ اػبيوح مشرسح إلثْبد عوسٍب ّا ٬ؿباوس
ا٥ؾش ر٩ب دا ٧ٱزا احملوس ٍزٙ ٠٢ٚا٭ٰ مل ٍْذ ٱٮب٩ ٟاب ٍغاوٓ
٩واف٦خ ا٥زْ ٜ٦ثب٢ٚ٥شح ّالرح ّ٦ي أ ٫ا٥ٮَب ٧اٞ٥بئٞٙ ٨ذ ا٥ؾشَّخ
فبب هبْ ٤أً رغوٍخ عَبعَخ ٕ ْٰ٩ري ٩يشرؽخ.
رٍز ٜٚاعبٮشا ٣ؽ٦و٩و ثشرٍ ِ٩ ٧بد٥ني رٍؾري ئىل أ ٫ا٥زؾوالد يف
عوسٍب سبض ٤٭زَغخ ئهببثَخ إلعشائَ ٤ؽَش ئ٭ٰ يف ؽب ٣عاٞو ٭َاب٧
األعذ عز٩ ٤َ٪واصٍ ٬اٞ٥وى ٥قبحل ئعشائَ ٤ؽ ى يف ٍا٩ ٤وافا٦خ
ا٥ٮَب ٧ا٥زً عَخ ٘٦األعذ ا٭زهبط خو ْ٩بد إلعاشائَ ٤أل ٫ٱازا
ا٥ٮَب٢ٍ ٬٥ ٧و٩ ٫زؾبٚ٥ب  ِ٩ئٍشا ٫رؽضة اهلل .1رٍشى ثشر ٧أ٭ٰ ؽ ى ٥و
مل ٍغٞو ا٥ٮَبٙ ٧ا٭ٰ عََ ٤٭َب٩ب مَْٚب حبَاش ٍ٢او ٫ثا٢٩اب٫
ا٥والٍبد اؼبزؾذح رئعشائَ ٤ا٥زْب.ْٰ٩ ٤٩
رسٕ ٨أ ٫ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس ٍشى أٍنب أ ٫عاٞوه ٭َاب٧
األعذ يبض٩ ٤ق٦ؾخ ئعزشارَغَخ إلعشائَ ٤أل٭ٰ عاَإدً ئىل رَ٢ٚا٠
احملوس اإلٍشاين يف اؼبٮيٞخ ٍشى يف اؼبٞبث ٤أ ٫عٞوه ا٥ٮَبٝ ٧ذ ٍإدً ئىل
ـببىش أ٩ٮَخ ١جريح .رٍشى ّٮجبس أ ٫أؽذ أٱ ٨اؼبخبىش ا٥ٮبصبخ ّ ٬عٞوه
٭َب ٧األعذ ئ٢٩ب٭َخ أ ٫رغَيش ا٥زٮََ٪بد "اإلسٱبثَخ" ّ٦ي ـبضر ٫ا٥ذر٥خ
ا٥غوسٍخ  ٬٩األع٦ؾخ ٕري ا٥زَ٦ٞذٍخ ال عَ٪ب ا٥غالػ ا٪َ٢٥برً ّالرح
ّ٦ي أ٥ ٫ذى عوسٍب ٩ٮَو٩بد أعا٦ؾخ ٩زياوسح ٩نابدح ٦٥غا٬ٚ
را٥يبئشاد رفواسٍخ ثب٥غزَخ فبب ٍؾ ٤٢هتذٍذا  ٬٩ ٤٢٥اؼبالؽخ ا٥جؾشٍخ
راعبوٍخ رٱٮب ٟأعبط ٥الّزٞبد ثأ٩ ٫ض ٤ٱزا ا٥غالػ عَغٞو يف ٍاذ
ؽضة اهلل ّ٦ي رعٰ اػبقوؿ.2
1
2

شمومو بروم ،التداعيات اإلقميمية لمربيع العربـي ،مرجع سابق.
Efraim Inbar, The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National
Security, Ibid.
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 ٬٢٥ا٥جبؽش عبثاٌ عَجوين هبض ٧ثأ ٫عٞوه ٭َب ٧األعذ عَضٍذ
 ٬٩رذٱوس ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ إلعشائَ ٤ثؾ١ ٤٢جري .رٍٞو ٣ئ٭ٰ يف ؽب٣
عٞو ا٥ٮَب ٧أر مْ٘ ئىل ؽذ ١جري ٙا ٫ٱٮب ٟأعبعب ٥الّزٞبد ثأ٭اٰ
عَغذ ٣ا٥غزبس ّ٦ي ؽب٥خ اؽبذرء ا٥يت ٭ْ٪ذ اب اغبذرد ٩اِ عاوسٍب
ْ٥ؾشاد ا٥غٮني .1رٍزو ِٝعَجوين أٍ ٫إدً عٞوه ا٥ٮَب ٧أر ئمْب ٰٙئىل
رغ ٤٦ا٢٥ضري  ٬٩اعبهبد اؼبْبدٍخ ئىل داخ ٤عوسٍب ا٥يت عز٢وْ٩ ٫ٮَاخ
ثزٮَٚز َّ٦٪بد ّرب اغبذرد مذ األٱذاٗ اإلعشائََ٦خ فبب ٍْين ٩نبّٚخ
األّجبء اْ٥غ٢شٍخ راأل٩ٮَخ ّ٦ي اعبَؼ اإلعشائَ ٌ٦ا٥زً عَ٢و٩ ٫يب٥جب
ثأخز أٝقي دسعبد اغبَيخ راغبزس رذبهَض ٩ٮَو٩بد دٙبَّخ ٝابدسح
ّ٦ي ا٥زقذً ؼبض ٤ٱزا ا٥غَٮبسٍو يف ٍ ٤ر٢ضَ٘ االعزض٪بس يف ؾبب ٣صبِ
اؼبْ٦و٩بد االعزخجبسٍخ رئّبدح فَبٕخ اٞ٥واد اْ٥ب٦٩خ ّ٦ي اغباذرد
حبَش رضٍذ ٝ ٬٩ذسهتب ّ٦ي ا٥زذخ ٤ثؾ ٤٢عشٍِ رٝاذ اغببعاخ ئىل
عب٭ت رعوة رْضٍض ا٥زْبر ٫را٥زٮغَٝ ِ٩ ٜواد األ ٨٩اؼبزؾذح اْ٥ب٦٩اخ
يف اؼبٮيٞخ.
رٍإ١ذ اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ سر ٫رريا أ٩ ٫ب ٍٚب ٨ٝاؼبخبىش ا٥ٮبصبخ ّ٬
َٕبة ٭َب ٧األعذ ّ٦ي ئعشائَ ٤ؽَٞٞخ أ ٫ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ اعزٚبدد ١ضريا
ٝ ٬٩ذسهتب ّ٦ي ٩شا٪١خ ا٥شدُ أ٩ب ٧٭َبّ ٧بئ٦خ األعذ ؽَش ئ ٫ٱازا
ا٥ٮَب١ ٧بٍ ٫ذس ٟأ ٫ئعشائَ٥ ٤ذٍهب ٩ب يب٢ٮهب أ ٫هتذدٯ ثٰ رٱزا ٩اب
٩ٮؼ ئعشائَ ٤أسثْخ ّٞود  ٬٩اؽبذرء ّ٦ي ىاو ٣اغباذرد يف ٱناجخ
اعبوال .2٫رٍٮوٯ رريا ئىل أ٩ ٫ب عبّذ ئعشائَ٦ّ ٤ي ٩شا٪١خ ا٥شدُ أ٩ب٧
٭َبّ ٧بئ٦خ األعذ ٱو ئدسا١هب خشٍيخ ٩قبحل ا٥ٮَب ٧يف ٥جٮب ٫ؽَاش
1
2

جابـ ــي س ــيبوني ،الهـ ـزة ف ــي الع ــالم العربـ ــي ومغ ازه ــا لمج ــيش اإلسـ ـرائيمي ،مرج ــع
سابق.
رون تيرا ،اهتزاز الفضاء اإلستراتيجي إلسرائيل ،مرجع سابق.
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ّ٦٪ذ ّ٦ي روٍَٚهب يف ا٥نٖو ّ٩ َٰ٦ؾريا ئىل أ٭ٰ ؽا ى ا٭غاؾبة
اعبَؼ ا٥غوسً ٥ ٬٩جٮب ٫ؽشؿ ٭َب ٧األعذ ّ٦ي فببسعاخ ا٥ناٖوه
ّ٦ي ؽضة اهلل ر٩ٮْٰ  ٬٩رَٖري ٝواّذ اْ٦٥جخ يف ٩واعهخ ئعشائَ ٤عزسٍب.
راعزذس ٟرريا ٝبئال ئ ٫اال٭غؾبة ا٥غوسً ٥ ٬٩جٮبٕ ٫ري اؼبْبد٥خ ؽَش
ر٦ٞقذ درا ِٙ٭َب ٧األعذ ٦٥غ ٨ؽضة اهلل ٩غزٮزغب أ ٫ٱازا ٱاو
ا٥غجت ا٥شئَغٌ ا٥زً ٝبد غبشة ٥جٮب ٫ا٥ضب٭َخ ّب 3004 ٧ر١ب٭ذ أىو٣
ؽشة زبومهب ئعشائَ ٤مذ ىشٗ ّشثاٌ ؽَش ا٭زاهذ ٩ا ٬در٫
ؽغ .٨رهبض ٧رريا ثأ٭ٰ ٥و ١ب ٫اعبَؼ ا٥غوسً ٍزواعذ يف ٥جٮب ٫رٝاذ
اغبشة ؼبب ىب ٣أ٩ذٱب ئىل ٱزا اغبذ .رٍزو ِٝأ ٫اؼبإعغازني ا٥غَبعاَخ
راأل٩ٮَخ يف ئعشائَ ٤مل رذس١ب رذاَّبد اال٭غؾبة ا٥غوسً ٥ ٬٩جٮاب٫
اؼبخزٚ٦خ.
رٍؾذد رريا ّ٦ي أ ٫عٞوه ا٥ٮَب ٧ا٦ْ٥وً يف عوسٍب وب ٤٪ثؾشى
عَئخ إلعشائَ ٤أل٭ٰ ٍْين صرا ٣ا٥ٮَب ٧ا٥زً ١ب ٫إلعشائَ ٤اٞ٥ذسح ّ٦ي
٩شا٪١خ ا٥شدُ مذٯ ر٩ٮْٰ  ٬٩رَٖري ٝواّذ اؼبواعهخ اغببَ٥خ .رال ٍٞجا٤
رريا ا٥شأً ا٥غبئذ ثأ ٫عٞوه ا٥ٮَب ٧يبض٩ ٤ق٦ؾخ ئعشائََ٦خ أل٭ٰ ٍْاين
ر ٠٢ٚاحملوس اإلٍشاين الٙزب األ٭َبس ئىل أ ٫عٞوه ا٥ٮَبٍٚ ٧زؼ ا٥يشٍاٜ
أ٩ب ٧رذخٝ ٤وح ئَ٪َ٦ٝخ أخشى ٱٌ رشَ١ب ا٥يت ثبرذ رزخاز ٩واٝا٘
ّذائَخ  ٬٩ئعشائَ .٤رهبض ٧رريا ثأ ٫عٞوه ٭َب ٧األعذ عَإدً ئىل ؽب٥خ
ا٭ْذاٍٞ ٧ني رامؾخ ؽَش ئ ٫ا٥ٮَب ٧ا٥زً عاَخ ٘٦٭َاب ٧األعاذ
عَ٢و ٫مَْٚب رٕري ٩ش١ضً فبب ٍقْت ّ٦ي ئعشائَ ٤فببسعخ ا٥نٖوه
ّ َٰ٦ر٩شا٪١خ ا٥شدُ ئصاءٯ .رٍشى أ ٫اْ٥الٝخ اػببفخ ا٥يت عزٮؾأ ثاني
ا٥ٮَب ٧اعبذٍذ ررشَ١ب عز٦ٞـ ٝ ٬٩ذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي اؼبظ ثٰ ّاالرح
ّ٦ي أ ٫ا٭ٚزبػ ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ اؼبشرٞت ّ٦ي ا٥ٮَب ٧اعبذٍذ عاَضٍذ ٩ا٬
٢٩ب٭زٰ اإلَ٪َ٦ٝخ خبالٗ ا٥ٮَب ٧اغببيل ا٥زً ٍَْؼ ّض٥خ ئَ٪َ٦ٝخ َّٞ٪خ.
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رٍإ١ذ رريا أ٭ٰ يف ٩ ٤١ب ٍزْ٦ا ٜثغاوسٍب رٞزناٌ ٩قا٦ؾخ
ئعشائَ ٤اإلعزشارَغَخ ثٞابء ا٥ٮَاب ٧ا٦ْ٥اوً ال أٍ ٫قاْذ ٭َاب٧
عين.
رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني ٍ ٬٩شى أ ٫عٞوه ا٥ٮَاب ٧اٞ٥ابئٍْ ٨اين
اؼبخبىشح ثقْود اإلعالَ٩ني ٦٥ؾ ٨٢ال عاَ٪ب صببّاخ اإلخاوا٫
اؼبغ٪٦ني ّ٦ي اّزجبس أهنب أ١ضش صببّبد اؼبْبسمخ ا٥غوسٍخ رٮََ٪اب
رٍغه ٨ٱزا ا٥غَٮبسٍو يف رَٖري ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ إلعشائَ ٤ثؾا٤٢
ع٦جاٌ ٖ٦٥بٍخ ال عَ٪ب ثْذ فْود اعب٪بّخ ا٢٥اجري يف اال٭زخبثابد
اؼبقشٍخ .رٍؾري ٱإالء ا٥جبؽضو  ٫ئىل أ ٫أٱ٩ ٨ب يبَض ا٥ٮَب ٧اغبابيل يف
عوسٍب أ٭ٰ مل ٍغِ ثؾ ٤٢ؽ٥ ٌَٞٞزَٖري َ٩ضا ٫اٞ٥اوى اإلعازشارَغٌ
ا٥زً يبَ٥ ٤قبحل ئعشائَ ٤ؽَش ١ب٩ ٤١ ٫ب ٍْين ا٥ٮَب ٧ٱو اغبٚبً
ّ٦ي ؽ ٨٢األَ٦ٝخ ا٦ْ٥وٍخ ٩ ٤١ ِ٩ب ٍْٮَٰ ٱزا  ٬٩ؽؾاذ ٩اواسد
عوسٍب ؼبزي٦جبد األ ٬٩ا٥ذاخ ٌ٦ا٥يت رن ٬٪اعزٞشاس اغب ٨٢ر٩واعهاخ
اؼبْبسمخ  ٬٩ا٥ذاخ ٤رٱزا ٩ب عبّذ ئعشائَ ٤يف ريوٍش ٝذساهتب اغبشثَخ
را٥زٞٮَخ ؼبواعهخ هتذٍذاد أخشى .رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني  ٬٩وبزس  ٬٩أ٫
عٞوه ٭َب ٧األعذ ٍإر ٫حبذرس ٩ضٍذ  ٬٩ا٥ز  ٤١يف ٢٩ب٭خ ئعشائَ٤
ا٥ذرَ٥خ ؽَش ئ  ٫رذؽني ٭َب ٧ديبٞشاىٌ يف عوسٍب يف أّٞبة عٞوه
األعذ عَنبّ٘ ا٥نٖوه اْ٥بؼبَخ ّ٦ي ئعشائَ٥ ٤ال٭غؾبة  ٬٩ٱنجخ
اعبوال١ ٫غضء  ٬٩رغوٍخ ؽب٦٩خ ٦٥قشاُ رٱو ٩اب ال ٍوعاذ يف
ئعشائَ ٤اعزْذاد .ٰ٥
الثورة السورية والساحة الأبنانية

رٞو ٣ثٮذٍزب ثوسيت ا٥جبؽضخ يف "٩ش١ض أحببس األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩ئ٭اٰ
سٕ ٨أ ٫أؽذاس ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ مل رإصش ّ٦ي اعزٞشاس ؽ٢و٩خ قبَات
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َٞ٩بيت ا٥يت وبز ٌٚؽضة اهلل ثزأصري ١جري َٙهب رش١ذ ا٥ضوسح ا٥غاوسٍخ
ا٥زذاَّبد ا٥زبَ٥خ ّ٦ي ا٥وا ِٝا٦٥جٮبين ا٥ذاخ:1ٌ٦
 -4صٍبدح ؽب٥خ االعزٞيبة ّ٦ي خَٚ٦خ عَبعَخ رىبئَٚخ ؽَش أٍاذ
رَبس  41لراس  ٬٩در ٫رشدد ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ يف ؽني ر ٘ٝؽضة
اهلل رأ ٤٩ئىل عب٭ت ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً .رٝذ رورشد ّالٝبد ؽضة
اهلل دبَٞبيت رثضَّ ٨ا٥ذسرص رَ٥ذ عٮجاله ّاالرح ّ٦اي راورش
اْ٥الٝبد ثني ا٥غٮخ را٥ؾَْخ ّ٪و٩ب.
 -3صٍبدح رذ ٜٙاؼبهبعشٍ ٬ا٥غوسٍني رؽوادس ئىال ٛا٥ٮبس ا٥يت راز٨
ّرب اغبذرد ّالرح ّ٦ي َٝب ٧ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً ثزٮَٚاز َّ٦٪ابد
اخزيبٗ داخ٥ ٤جٮب ٫ؼبْبسمني.
 -1رذاَّبد اٝزقبدٍخ رز٪ض ٤يف ا٥زأصري ّ٦ي ا٥زغبسح اػببسعَخ ؽَش
ئ ٫ص٦ش ذببسح ٥جٮب ٫رز ِ٩ ٨عوسٍب أر ّربٱب ٭بٱَ ٬ّ ٠اْ٥الٝبد
ا٥زبسىبَخ اػببفخ ثني ا٥ج٦ذٍ.٬
 -1عٞوه ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً عَزش ٟراأصرياد عَبعاَخ راٝزقابدٍخ
راعز٪بَّخ يف ٥جٮب ٫رٝذ ٍغٚش ّ ٬هتذٍذ رؽذرٰ اعبٖشاَٙخ.
ررشى ثوسيت أ٭ٰ يف ؽب ٣عٞو ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً  ٬٩٭ب٦ٙخ اٞ٥و ٣أ٫
ؽضة اهلل ٱو أ١رب اػببعشٍ ٬ؽَش عَخغش ا٢٥ضري  ٬٩أرسا ٰٝر٩اِ
ر ٠٥رغزذسٝ ٟبئ٦خ ئ ٫ؽضة اهلل يب ٠٦صالس أرسا ٛعَبعاَخ ٩ه٪اخ
رٱٌ:
 -4ئ٢٩ب٭َبرٰ اْ٥غ٢شٍخ ا٥يت رٚو ٛئ٢٩ب٭َبد ا٥ذر٥خ ا٦٥جٮب٭َخ ٭ٚغهب
فبب ال هبّْ ٰ٦شمخ ٦٥زؾذً.
1

بنـ ــديتا بـ ــورتي ،االهت ـ ـزاز العرب ـ ــي ولبنـ ــان (هطمطـ ــال هعرفيـ ــت فمبنـ ــانون) فـ ــي:
يوئيـ ــل جوزنسـ ــكي ،مـ ــارك هيميـ ــر ،عـ ــام عمـ ــى الربيـ ــع العرب ـ ــي ،مرجـ ــع سـ ــابق،
ص .17-11
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 -3ثٞبء ربب ِ٩ ٰٚ٥ئٍشا ٫ا٥يت عزؾبر ٣اْ٥ضوس ّ٦ي رعبئ٦٥ ٤زوافا٤
 ْٰ٩ر٩ذٯ ثبؼبغبّذاد را٥غالػ.
 -1اٞ٥ذسح ّ٦ي اؼبٮبرسح ا٥غَبعَخ را٥غٌْ إلّبدح ا٥ز٪ومِ يف ا٥غبؽخ
ا٦٥جٮب٭َخ.
ر ِ٩ر ٠٥عز٢و ٫ا٥زؾذٍبد ا٥ٮبصبخ ّ ٬عٞوه األعذ ١اجريح
عذا ر٩إصشح ّ٦ي ا٥وا ِٝا٦٥جٮبين.
ال ة

رجبٍٮذ ر٪ََٞبد ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦خ ٩ ٬٩غأ٥خ أنبَخ ثٞبء ٭َاب٧
األعذ إلعشائَ ٬٢٥ ٤إٔ٦ت ا٥جبؽضني ٍشر ٫أ ٫عٞوىٰ عَ٢و٩ ٫شرجيب
ثزٚغش ٩ؾب ٤١أ٩ٮَخ ثبٖ٥خ ا٥زَْٞذ إلعشائَ .٤ر٩ب ال خالٗ ؽو ٰ٥رٞشٍجب
ثني ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني أ ٫ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ٝذ أصا٥ذ ٦ّ ٬٩ي عذر٣
األّ٪ب ٣اإلعشائََ٦خ ٝنَخ ا٥زغوٍخ  ِ٩عوسٍب رثز ٠٥ر ٠٢ٚأؽذ ؿببرس
اػبالٗ ثني اٞ٥وى ا٥غَبعَخ اإلعشائََ٦خ.
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مفاوضات ومواجية المقاومة الفأسطينية
في ظل الربيع العربي
ٍشى ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رش ٟرأصرياد ٩ه٪خ
ّ٦ي ا٥قشاُ ثني ا٥ؾْت ا٦ٚ٥غيَين راَ٢٥ب ٫ا٥قهَوين رٝاذ ؽابر٣
ٱإالء ا٥جبؽضو ٫اعزؾشاٗ رأصري ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ّ٦ي ٩ ٤١ب ٍ:ٌ٦
٩ -4غزٞج٩ ٤ؾبسٍِ ا٥زغوٍخ ا٥يت ريشػ غب ٤ا٥قشاُ.
 -3ا٥غ٦و ٟاإلعشائَ ٌ٦ذببٯ اؼبٞبر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ.
 -1اال٭ٞغب ٧ا٦ٚ٥غيَين.
تراجع فرء تسوية ال راع سأميا

اعزٮزظ  ٨َْ٩ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٝاذ أدد
ئىل رشاعِ ٙشؿ رب َٜٞرغوٍخ عَبعَخ ٦٥قشاُ ثني ا٥ؾْت ا٦ٚ٥غايَين
راَ٢٥ب ٫ا٥قهَوين ثؾ١ ٤٢جري .رٍزْ٪ذ ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ذببٱا٤
ؽَٞٞخ ا٥ذرس اإلعشائَ ٌ٦يف ئؽجبه ٙشؿ ا٥زوف٦٥ ٤زغوٍخ ّ٦ي ٩اذى
ّٞود  ٬٩ا٥ض ٬٩ريف ا٥وٝذ ا٥زً ١ب٭ذ رغود  َٰٙأ٭َ٪خ ؽّ ٨٢شثَخ
٩زؾبٚ٥خ  ِ٩اٖ٥شة ررإ ٬٩ثب٥زغوٍخ  ِ٩ئعشائَ.٤
رٍشى اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ سر ٫رريا أ ٫رشاعِ ٙشؿ ربَٞا ٜرغاوٍخ
٦٥قشاُ ٝذ عبء ثغجت َٕبة ا٥الّجني اإلَ٪َ٦ٝني ا٥زٍ١ ٬ب٭وا ٍوٙشر٫
47

اٖ٥يبء ٚ٪٦٥برمبد ثني ئعشائَ ٤را٥غا٦يخ ئ٩اب ألهنا ٨مل ٍْاودرا
٩وعودٍ ٬أر أل٢٩ ٫ب٭زهٝ ٨ذ رشاعْذ ّالرح ّ٦ي راأصري ا٥ناْ٘
ا٥وامؼ ا٥زً ىشأ ّ٦ي ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ردرسٱب .1رٍؾري راريا
ئىل أ ٫ا٥شئَظ اؼبقشً اؼبخ٦وُ ؽغين ٩جبس١ ٟب ٫أٱّ ٨شاة َ٦٪ْ٥اخ
ا٥زغوٍخ ؽَش ئ٭ٰ ٩ٮؼ سئَظ ا٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ؿب٪ود ّجبط ٕيابء
ٱب٩ب ؼبواف٦خ اؼبٚبرمبد  ِ٩ئعشائَ ٤ثَٮ٪ب ١بٍ ٫زْٞت ؽش١خ ضبابط
روببفشٱب رٍ٦ٞـ  ٬٩ٱب٩ؼ اؼبٮبرسح اؼبزبػ ؽبب .رٍشى رريا أ٭ٰ  ٬٩٭ب٦ٙخ
اٞ٥و ٣أ ٫فْود اغبش١بد اإلعالَ٩خ يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٍ٦ٞـ
ئ٢٩ب٭َخ ا٥زوف٥ ٤زغوٍخ.
رٍ ٌ٢٥ذ٦ّ ٤٥ي أنبَخ ا٥ذرس ا٥زً ١ب٭ذ رٞو ٧ثٰ اٞ٥وى اإلَ٪َ٦ٝخ
اْ٥شثَخ يف دّ٩ ٨ؾبسٍِ ا٥زغوٍخ أؽبس راريا ئىل أ ٫خياخ "خشٍياخ
ا٥يشٍ "ٜا٥يت رمْزهب اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ّب 3001 ٧رقوسا غب ٤اٞ٥نَخ
ا٦ٚ٥غيَٮَخ ١ب٭ذ ربَي ثذّ٩ ٨جبؽش  ٬٩أ٭َ٪خ اغب ٨٢يف ٩ ٬٩ ٤١قش
را٥غْودٍخ راألسد ٫ردر ٣أخشى أ٩ب اُٙ ٫ريى أ٭ٰ  ٬٩اؼبؾا٢و ٟأ٫
ٍ٢و ٫ثوعِ ئداسح أرثب٩ب ىشػ ٩جبدسح ٦٥زغوٍخ ربَي ثاذّ ٨اٞ٥اوى
اؼبإصشح يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ .ر٩شح أخشى ٍزغٮت رريا ا٥زْاشك ٦٥اذرس
اإلعشائَ ٌ٦يف ئؽجبه رٮَٚز خيخ "خشٍيخ ا٥يشٍ "ٜا٥يت ؽهذد ا٦٥غٮخ
ا٥شثبَّخ ّ٦ي أ ٫ا٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ٝذ أدد  ٤١اال٥زضا٩بد اؼبٮوىخ اب
َٙهب.
رٍومؼ رريا أ ٫ا٥نْ٘ ا٥زً ىشأ ّ٦ي ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾاذح
أدى ئىل رنْنِ ا٥ضٞخ ٥ذى  ٬٩ ٤١ا٥غ٦يخ رئعشائَ ٤يف ئ٢٩ب٭َاخ أ٫
رٮغؼ ئداسح أرثب٩ب يف روٙري اؼبَ٦خ اإلعزشارَغَخ ا٥الص٩خ ٦٥زغوٍخ ّالرح
ّ٦ي أ٭ٰ ثبد  ٬٩اؼبؾ٢و َٰٙ ٟأ ٫ر٢و ٫اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ْ٩ٮَخ ؽٞاب
1

رون تيرا ،اهتزاز الفضاء اإلستراتيجي إلسرائيل ،مرجع سابق.
48

ثبزببر خيواد مذ األىشاٗ ا٥يت رببر ٣ئؽجبه ٩ؾبسٍِ ا٥زغوٍخ ا٥ايت
ريشػ ؽَش ئ ٫اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ٕري عبٱضح ٥زؾ ٤٪اؼبخبىش  ٬٩أع٤
رٮَٚز اال٥زضا٩بد اؼبزْٞ٦خ دبؾبسٍِ ا٥زغوٍخ.
رٍؾري رريا ئىل ّب ٤٩لخش ال ٍ ٤ٞأنبَخ رٍز٪ض ٤يف عاَبدح ؽب٥اخ
اال٭ٞغب ٧را٥زؾٌَ ا٥يت رؾهذٱب ا٥غبؽخ ا٦ٚ٥غايَٮَخ رذبْا٩ ٤ا٬
اؼبغزؾَ٦ّ ٤ي أثو ٩بص ٫أٍ ٫ٮغؼ يف سبشٍش أً رغوٍخ عَبعاَخ رأخاز
ثْني االّزجبس اػبيوه اغب٪شاء اإلعشائََ٦خ .رٱو ٍؾري ئىل أ٭ٰ ئىل عب٭ت
رعود ؽ٢و٩زني يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ رٝيبُ ٕضح ٱٮبٙ ٟقبئ ٤ال رؾ٦٪هب
اغب٢و٩زب ٫رْ٦ت درسا ٩إصشا يف روعَٰ األ٩وس يف ا٥غبؽخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ.
ر ِ٩رٍ ٠٥شى رريا أ ٫أً ارٚب٦٥ ٛزغوٍخ  ِ٩ا٥غا٦يخ ا٦ٚ٥غايَٮَخ
ىبذ ٧اؼبقبحل اإلعشائََ٦خ يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ هبت أٍ ٫زغ ٨ثب٥زبيل:
ٝ -4بث٦٥ ٤زٮَٚز.
ٍ -3إدً رٮَٚزٯ ئىل اعزٞشاس اؼبٮيٞخ ٚ٥زشح ىوٍ٦خ.
رهبض ٧رريا ثأ ٫ا٥وا ِٝا٥زً أرعذٯ ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ هبْ ٤ربَٞاٜ
ٱزٍ ٬اؽبذٙني أ٩شا ثَْذ اؼبٮب .٣روبزس يف ٱزا ا٥غَب٩ ٛا ٬أ ٫اهنَابس
٩غريح ا٥زغوٍخ هنبئَب ٍْين د ِٙا٦ٚ٥غيَٮَني ئىل ؽ ٬ا٭زٚبمخ ؽْجَخ صب٥ضخ
يف ٍٍ ٤شرٗ ثبٖ٥خ ا٥زَْٞذ إلعشائَ.٤
ررشى ّٮبد ١وسػ ا٥جبؽضخ يف "٩ش١ض أحببس األ٩ا ٬اٞ٥او"ٌ٩
اإلعشائَ ٌ٦أ ٫ا٭ذالُ ا٭زٚبمخ ٦ٙغيَٮَخ مذ ئعشائَٝ ٤اذ ال ٍ٢او٫
٩شرجيب ربذٍذا ثشدح ٦ٙ ٤ْٙغيَٮَخ مذ ئعشائَ٩ ٤جبؽشح رأصشا ثب٥شرػ ا٥يت
ثْضهب ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .1ررؾري ئىل أ ٫ٱٮب ٟخيش أ ٫رذ ِٙؽب٥خ ا٭ْذا٧
1

عنــات كــورش ،الربيــع العرب ــي والحمبــة اإلس ـرائيمية الفمســطينية (هــأفيف هعرفــي
فهزي ار هيسرئيميت هفمسطينيت) ،في :يوئيل جوزنسكي ،مـارك هيميـر ،عـام عمـى
الربيع العربـي :تداعيات إقميمية ودولية ،مرجع سابق ،ص .74-47
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ا٥ضٞخ ذببٯ ا٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ يف أرعبه ا٥ؾْت ا٦ٚ٥غيَين يف ا٥ناٚخ
اٖ٥شثَخ ئىل ؽ ٬صوسح ؽب٦٩خ مذٱب رٱزا ثذرسٯ عَإدً ئىل ر ٘ٝريوس
اؼبإعغبد االٝزقبدٍخ ا٥يت ؽشؿ ا٥ضٮبئٌ ّجبطَٙ-بك ّ٦ي ثٮبئهاب يف
ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ فبب ٍْين رْضٍض ٝوح ؽش١خ ضبابط رعاَ٦ٞـ ٙاشؿ
٩واف٦خ ا٥زوا ٜٙثني ا٥غ٦يخ رئعشائَ٦ّ ٤ي ئداسح ا٥قشاُ رٍإر ٫ثزوٙري
اَ٥شرٗ ال٭ذالُ ا٭زٚبمخ أخشى مذ ئعشائَ .٤ررؾري ١اوسػ ئىل أ٫
خيوسح ٱزا ا٥غَٮبسٍو رز٪ض ٤يف أ٭ٰ يف ٩ ٤١ب ٍزْ ٜ٦ثاعشائَ ٤را٥غ٦يخ
ا٦ٚ٥غيَٮَخ ثبرب ٍذس١ب ٫رالؽٌ ٙشؿ رب َٜٞرغاوٍخ فباب عْ٦اه٪ب
ٍزواٞٙب٦ّ ٫ي ئداسح ا٥قشاُ ثذال  ٬٩ؽ٥ ٰ٦زا ٱٮب٩ ٟق٦ؾخ ٩ؾازش١خ
٦٥يشٙني دبٮِ رٚغش ٩واعهبد ؽب٦٩خ يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ ر٢و ٫راذاَّبهتب
١جريح.
رٍشى ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس أٙ ٫شؿ ؽ ٤ا٥قشاُ اإلعشائٌَ٦
ا٦ٚ٥غيَين ٝذ رشاعْذ يف أّٞبة ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ثْذ أ ٫ر٦ٞقاذ
ٝذسح ا٥والٍبد اؼبزؾذح ّ٦ي فببسعخ ا٥نٖوه إلعجبس ا٦ٚ٥غيَٮَني ّ٦ي
ا٥زٚبرك  ِ٩ئعشائَ ٤رر٥ ٠٥زشاعِ ٝذسح راؽٮي٦ّ ٬ي ا٥زأصري ّ٦اي
اٞ٥وى اإلَ٪َ٦ٝخ اْ٥شثَخ ا٥شئَغَخ . 1رٍؾذد ّٮجبس ّ٦ي أ ٫اؼبٚبرمابد
ا٥يت ١ب٭ذ دائشح ثني ئعاشائَ ٤راألىاشاٗ اْ٥شثَاخ رال عاَ٪ب
ا٦ٚ٥غيَٮَني ظبؾذ ؽبب اب٩ؼ ٩ٮبرسح ّ٦ي فَْذ ا٥زقاشٗ ذبابٯ
اؼبٞبر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ حبَش ئ ٫ئعشائَ١ ٤ب٭ذ رٞو ٧ثزوعَٰ ماشثبد
ٞ٪٦٥بر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَ خ يف ٍ ٤أٝ ٤ٝذس  ٬٩اؼب٪ب٭ْخ  ٬٩اجملز ِ٪اْ٥شثاٌ
ؽَش ئ ٫اؼبٚبرمبد ّض٥ذ األىشاٗ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ا٥يت رزؾجش خبَابس
ا٥ٮنب ٣اؼبغ٦ؼ.
1

Efraim Inbar, The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National
Security, Ibid.
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ئ ٫االعزٮزبط ا٥زً ٍ٢بد هب َٰ٦ّ ِ٪ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫يف ٤١
٩ب ٍزْ ٜ٦ثب٥زغوٍخ  ِ٩ا٦ٚ٥غيَٮَني ٍز٪ض ٤يف مشرسح اؽزٚبً ئعاشائَ٤
ثبألسامٌ اْ٥شثَخ ا٥يت اؽز٦ذ ّب 4847 ٧رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ ا٥نٚخ
اٖ٥شثَخ ّ٦ي اّزجبس أ ٫عٞوه األ٭َ٪خ ا٥يت رْٝذ ْ٩بٱذاد رغوٍخ ِ٩
ئعشائَ ٤هبْ ٤ا٥زوف٥ ٤زغوٍبد عَبعَخ ٦٥قشاُ رزن ٬٪ا٭غؾبثب ٩ا٬
األسامٌ احملز٦خ خيوح ٕري ٩غإر٥خ .رٍٞو ٣اعبٮشاّ ٣وصً دٍب ٫سئَظ
االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ رسئَظ ؾب٦ظ األ٩ا ٬اٞ٥او ٌ٩األعاج ٜئ٫
االعزٮزبط ا٥زً ٍزوعت ّ٦ي ئعشائَ ٤أ ٫رق ٤ئ َٰ٥ٱو أ٭اٰ ٍزوعات
َّ٦هب االؽزٚبً ث ٤٢األسامٌ ا٥يت رؾ ٤٢رخشا ئعزشارَغَب ؽبب رّاذ٧
ا٥زٚشٍو َٙهب يف أً رغوٍخ عَبعَخ ٩غزٞجَ٦خ ٦٥قشاُ .1روبزس دٍب٬٩ ٫
أ ٫أٱ ٨اعزخالؿ ٍزوعت ّ٦ي فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت ا٥زوف ٤ئَٰ٥
١اؽذى اْ٥رب  ٬٩ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٍز٪ض ٤يف مشرسح اإلفاشاس ّ٦اي
ذبشٍذ اؼبٮبى ٜا٦ٚ٥غيَٮَخ  ٬٩ا٥غالػ ثبإلمبٙخ ئىل ماشرسح ٩وافا٦خ
ا٥غَيشح اإلعشائََ٦خ ّ٦ي اغبذرد اٚ٥بف٦خ ثني ئعشائَ ٤را٥ذر ٣اْ٥شثَاخ
رّذ ٧٭٦ٞهب ٦٥يشٗ ا٦ٚ٥غيَين.
رٝذ رعذ ا٢٥ضري  ٬٩ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني يف فْود اإلعاالَ٩ني
ثْذ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٩غوٕب ٍربس ا٥ذّوح ْ٥ذ ٧ا٥زخّ ٌ٦ا ٬األساماٌ
اْ٥شثَخ ا٥يت اؽز٦ذ ّب .4847 ٧رٝذ ّشك ٱإالء اغبغخ ا٥زبَ٥خ:
ئ١ ٫ب٭ذ اغبش١بد اإلعالَ٩خ ٱٌ ا٥يت عززوىل ٞ٩بَ٥ذ األ٩اوس يف
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٩غزٞجال ٪٦ٙبرا ّ٦ي ئعشائَ ٤أ ٫رٮغؾت ٩ا ٬أساك
رؾ ٤٢رخشا ئعزشارَغَب ؽبب ٙبغبش١بد اإلعالَ٩خ يف ؽاب ٣فاْودٱب
1
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٦٥ؾ ٨٢عزغذ ٭ٚغهب يف ؽ ٬٩ ٤أً ارٚبَٝبد رْٝذ َّ٦هب اغب٢و٩بد
ا٥غبثٞخ فبب ٍو ِٝئعشائَ ٤ربذ رىأح هتذٍذ رعودً يف ؽب ٣٭ؾاجذ
ؽشة ثَٮهب رثني أىشاٗ ّشثَخ.
رٍشى ٍوسا ٧ئٍزٮغش ٩ذٍش ٩ش١ض "دبؾؾٚبٯ" أ ٫ا٥ضاوساد اْ٥شثَاخ
عزٞود اإلعالَ٩ني ٦٥ؾ ٨٢رثب٥زبيل عَإعظ ٱزا ا٥وا ِٝال٭ذالُ اؼبضٍاذ
 ٬٩اغبشرة ثني ئعشائَ ٤راْ٥شة رٱو ٩ب ٍوعت ّ٦ي ئعاشائَّ ٤اذ٧
ا٥زٚشٍو ثب٥نٚخ اٖ٥شثَخ يف أً رغوٍخ عَبعَخ  ِ٩ا٦ٚ٥غيَٮَني ّ٦ي اّزجبس
أ ٫ئعشائَ ٤ال يب٢ٮهب ٩واف٦خ ا٥جٞبء در ٫ا٥نٚخ اٖ٥شثَاخ ٞ٥شااب ٩ا٬
ا٥زغْ٪بد ا٥غ٢ب٭َخ ا٢٥جريح داخ ٤ئعشائَ ٤ؽَش ئ ٫ا٥غاَيشح ّ٦اي
ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ سبٮؼ ئعشائَٙ ٤شفخ ٥العزْذاد رأخز االؽزَبىبد األ٩ٮَخ يف
ؽب ٣رْشمذ غبشة ٚ٩بعئخ .1وبزس ئٍزٮٖش  ٬٩أ ٫٭زبئظ اغبشرة اْ٥شثَخ
اإلعشائََ٦خ ا٥يت عزٮذ ِ٥ثْذ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ عز٢و ٫أ١ضش خيوسح ٩ا٬
٭زبئظ ؽشة اْ٥ب 4871 ٧يف ؽب ٣ا٭غؾت اعبَؼ اإلعشائَ ٬٩ ٌ٦ا٥نٚخ
اٖ٥شثَخ ٩ؾريا ئىل أ ٫ئعشائَ ٤عز٢و ٫يف ٱزٯ اغبب٥خ ؾبشدح  ٬٩أً ّٜ٪
ئعزشارَغٌ .2رال ٍٚود ئٍزٮغش ا٥زؾزٍش ٩ا ٬أ ٫رفاو ٣اإلعاالَ٩ني
عَغْ ٤ئعشائَ ٤يف ٩واعهخ رذاَّبد اعز٪بَّخ رديبٖشاَٙخ خيريح عاذا
ؽَش ٍضّ ٨أ ٫رفو ٣اإلعالَ٩ني ٦٥ؾٍْ ٨٢ين أهن ٨عَؾشفو٦ّ ٫اي
رذ ٜٙاؼبهبعشٍ ٬األٙبسٝخ ّرب اغبذرد ثني ئعشائَ ٤ر٩قش.
رٍز ٜٚا٥ربرَٙغوس ّٮجبس ٩ ِ٩ب رٱت ئ َٰ٥ئٍزٮٖش  ٬٩أ ٫ئعاشائَ٤
٩يب٥جخ ثبإلفشاس ّ٦ي أ ٫رن ٬٪أً رغوٍخ عَبعاَخ ٦٥قاشاُ ٩اِ
1

يــورام إيتنغيــر ،لقــد أصــبحت مصــر وتــونس ،هنــا ،فــي الضــفة الغربيــة (متس ـرايم
تونيسـ ـ ـ ـ ـ ــيا زي كـ ـ ـ ـ ـ ــان بيـ ـ ـ ـ ـ ــوش) ،يــــــــــــديعوت أحرونــــــــــــوت،3044-44-10 ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4021419,00.html

2

المرجع السابق.

52

ا٦ٚ٥غيَٮَني را٥غوسٍني ؽذردا يب ٬٢ا٥اذٙبُ ّٮاهب .روبازس ٩ا٬
االعزغال٥ ٧جْل اُساء ا٥يت عبدد ٥ذى أرعابه أ٩ٮَاخ رعَبعاَخ
ئعشائََ٦خ راٞ٥بئ٦خ ئ ٫األسك ٞٙذد ٪َٝزهب اإلعزشارَغَخ يف ٍ ٤دخو٣
ا٥قواسٍخ ٩ش١جب ٩ه٪ب يف اؼبواعهبد اْ٥غ٢شٍخ .رٍنَ٘ "هبت ذببرص
ا٥ؾْبس ا٥زجغَيٌ اٞ٥بئ ٤ئ ٫اعبٖشاَٙب رٞٚذ ٪َٝزهب يف ٍ ٤ا٥زيوس ا٥ازٞين
يف اجملب ٣اْ٥غ٢شً ؽَش ئ ٫ا٥زبسٍخ د٦ّ ٤٥ي أ ٫ا٥شٱب٦ّ ٫ي ا٥زٞٮَبد
اؼبزٞذ٩خ يف رب َٜٞا٥ٮزبئظ اؼبشعوح ٩ٮهب يف اغبشرة َ٥ظ دائ٪ب سٱب٭اب يف
ؿب ."ٰ٦رٍنشة ّٮجبس ٩ضبال ّ٦ي ر ٠٥ثب٥ذثبثخ ا٥يت روٍ٘ ّبدح ؼبواعهخ
األع٦ؾخ ا٥شؽبؽخ  ٬٢٥ا٥ذثبثبد ٭ٚغهب أفجؾذ ّشماخ ٥إلفابثخ
ثواعيخ اٞ٥زائ٘ اؼبنبدح ٦٥ذثبثبد.
رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني  ٬٩ؽبر ٣رٚغري ؽشؿ ٝاوى
ا٪َ٥ني اإلعشائَ ٌ٦خبفخ ّ٦ي ا٥شثو ثني ـبابىش ا٥زغاوٍخ ا٥غَبعاَخ
٦٥قشاُ ررجْبد فْود اإلعالَ٩ني ثْذ ا٥ضاوساد اْ٥شثَاخ .رٍٞاو٣
ا٥ربرَٙغوس أردً صر٩ش أعزبر ا٦ْ٥و ٧ا٥غَبعَخ يف عبْ٩خ ر ٤أثَات ئ٫
أؽذ أٱ ٨األعجبة رساء ؽب٥خ ا٥قذ٩خ ا٥يت اعزبؽذ ا٥زَبساد ا٥غَبعَخ
اؼبخزٚ٦خ يف ئعشائَ ٤رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ ا٪َ٥ني يف أّٞبة ا٥ضوساد
اْ٥شثَخ رروعْهب يف ا٥زْجري ّ ٬اػبؾَخ ٙ ٬٩وص اإلعاالَ٩ني ٍْاود ئىل
اٚ٥شمَخ ا٥يت ؽ٪٢ذ ا٥ز٢ٚري اإلعزشارَغٌ اإلعشائَ٦ّ ٌ٦ي ٩ذى ّٞود
 ٬٩ا٥ض٩ب ٫راٞ٥بئ٦خ :ئ ٫األرمبُ ا٥ذاخَ٦خ يف اْ٥ابمل اْ٥شثااٌ ٕاري
٩شؽؾخ ٦٥زَٖري رثب٥زبيل ثا٢٩ب ٫ئعشائَ ٤ا٥زؾجش دبواٚٝهب ا٥زَ٦ٞذٍخ ٬٩
ا٥قشاُ در ٫أ ٫زبؾي سدح ّ ٤ْٙشثَخ عبدح .1رٍغزٮزظ صر٩ش أ ٫ٱزٯ
اٚ٥شمَخ ٱٌ ا٥يت م٪ٮذ يف ا٥ٮهبٍخ ا٭اضٍبػ اجملز ِ٪اإلعاشائَ ٌ٦كباو
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ا٥زيشٗ را٪َ٥ني ّ٦ي اّزجبس أ ٫ا٥شأً اْ٥ب ٧اإلعشائَ ٌ٦مل ٍ٪٦اظ أ٫
رجين اؼبوا ٘ٝاؼبزيشٙخ ٝذ اٝزش ٫خبغبسح ئعشائَ ٤ا٢٥ضري يف ٩واعهزهب ِ٩
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٙهو ٍشى أ٭ٰ مل ٍ ٬٢ثبإل٢٩ب ٫أ ٫ر٢و ٫ؽخقَخ راد
ٝذساد ؿبذردح ٩ض ٤رصٍش اػببسعَخ اغببيل أَٖٙذرس َ٥رب٩اب٩ ٫شؽاؾب
ؿبز٪ال ٥شئبعخ ا٥وصساء ٥وال رؾشة ا٥شأً اْ٥ب ٧ٱزٯ اٚ٥شماَخ ر٥اوال
عَبدح ٱزا اال٭يجبُ٥ .1زا ٙهو ٍشى أ ٫ا٪َ٥ني اإلعاشائَ ٌ٦ىبؾاي أ٫
ٍٚنٌ ئدسا ٟاعب٪هوس اإلعشائَ٪٦٥ ٌ٦خابىش ا٥ايت رٮياوً َّ٦هاب
ا٥زؾوالد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ئىل ا٭ٚنبك ٩ضٍذ  ٬٩اٞ٥يبّبد ا٥غ٢ب٭َخ
ّٮٰ .رٱزا ٩ب ٍٚغش اغبغبعَخ ا٥يت ٭َشد اب ا٥ٮخت اَ٪َ٥ٮَخ اإلعشائََ٦خ
٦٥ضوساد اْ٥شثَخ رعْ٦هب رببر ٣ثش ا٥زّش ّرب ا٥زؾزٍش ٩ا ٬ـبابىش
رفو ٣اإلعالَ٩ني ٦٥ؾ ٨٢ٱزا  ٬٩عب٭ت ر ٬٩عب٭ت لخش ؿببر٥اخ
ئٝٮبُ اعب٪هوس اإلعشائَ ٌ٦ثأ ٫ا٥وا ِٝاعبذٍذ ا٥ازً ىاشأ يف اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ ٍزي٦ت ازببر عَبعبد ٩زؾذدح رؽبظبخ ال يب ٬٢أٍ ٫ج٦وسٱب
ئال ا٪َ٥نيٞ٥ .ذ ؽبر ٣ا٪َ٥ني اإلعشائَ ٌ٦در٩ب ر٢شٍظ ا٭يجبُ ٚ٩بدٯ أ٫
عَبعبرٰ ٱٌ ا٥يت رق٦ؼ ٞٙو ٦٥زْب ِ٩ ٤٩اْ٥شة رٝاذ رعاذ ٱازا
اال٭يجبُ أرمؼ ذبغَذ  ٰ٥يف اغب٪الد اال٭زخبثَخ غبضة ا٢َ٦٥ود اَ٪َ٥ين
اغبب ٨١ئر ئ ٫ٱزا اغبضة دأة ّ٦ي س ِٙؽاْبسٞٙ" :او ا٢َ٦٥اود
ٍغزيَِ".
تقأيء قدرة إسرائيل أى ضرس المقاومة الفأسطينية

ٍشى رريا أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رمِ ئعشائَ ٤أ٩ب٩ ٧أص ٛئعزشارَغٌ
 ٬٩ا٥يشاص األر ٬٪ٙ ٣٭بؽَخ رضٍذ ا٥غَبٝبد اؼبوموَّخ ا٥يت أعاٚشد
ّٮهب ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٙ ٬٩شؿ ٭ؾوة ؽشة ئَ٪َ٦ٝخ  ٬٢٥يف اؼبٞبث٤
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ٙا ٫ئعشائَ٩ ٤يب٥جخ ثبغبٚبً ّ٦ي ارٚبَٝبد ا٥غال٩ ٬٩ ٤١ ِ٩ ٧قاش
راألسد٦ّ ٫ي اّزجبس أهنب ٩ش١ت ٩ه ٨يف األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ٥ .1ٌ٦زا
ٍْزٞذ رريا أ ٫ئعشائَ ٤ثبرذ ٕري ْ٩ٮَخ ثبَٞ٥ب ٧ثأً ضب٦خ ّغ٢شٍخ ١جريح
مذ ا٦ٚ٥غيَٮَني يب ٬٢أ ٫رضري ا٥شأً اْ٥ب ٧اْ٥شثااٌ َ٥ناٖو ّ٦اي
اغب٢و٩بد اْ٥شثَخ ٦٥شد ّ٦ي ئعشائَٙ ٤زهذد ٩واف٦خ ا٥زضا١ ٧ا٩ ٤ا٬
٩قش راألسد ٫دبْبٱذاد ا٥زغوٍخ ا٥يت رْٝزهب  ِ٩ئعشائَ .٤رهبض ٧راريا
ثأ ٫اؼبضب ٣ا٥زً ٍْ٢ظ اؼبأص ٛاإلعزشارَغٌ ا٥زً ربَبٯ ئعاشائَ ٤ٱاو
٩غأ٥خ ا٥زْبىٌ  ِ٩ؽش١خ ضببط يف ٝيبُ ٕضح .رٱو ٍشى أ ٫ئعاشائَ٤
 ٬٥رب٩ ٜٞٮغضاد ئعزشارَغَخ رعَبعَخ ١جريح يف ؽب ٣ؽٮذ ؽشثب ّ٦ي
ضببط  ٬٢٥ٱزٯ اغبشة يف اؼبٞبثٝ ٤ذ ربذس اٱزضاصاد ئَ٪َ٦ٝخ ١اجريح
هتذد ا٥زخش اإلعزشارَغٌ اؼبز٪ض ٤يف ارٚبَٝبد ا٥زغوٍخ ثني ئعشائَ ٤ر٤١
٩ ٬٩قش راألسد٥ .٫زا ٍٮقؼ رريا فٮبُ اٞ٥شاس يف ئعشائَ ٤ثأٍٚ ٫شموا
َٝودا ١جريح ّ٦ي اعزخذاٞ٦٥ ٧وح يف ٩واعهخ ٕضح .رٍٮقؼ رريا درائاش
اغب ٨٢يف ئعشائَ ٤ثأ ٫رذس ٟرذاَّبد اٚ٥شآ ا٥زً رش ٰ١سؽَ ٤ا٥شئَظ
٩جبس ٟؽَش ١بٍ ٫ن ٬٪اعزٞشاس اْ٥الٝبد  ِ٩ئعشائَ ٤ريبٮِ راأصري
أً ىشٗ صب٥ش َّ٦هب .رٍْود رريا ٦٥زأَ١ذ ّ٦ي أ٭ٰ ثٚن ٤عَبعخ ٩جبسٟ
ٱزٯ سب٢ٮذ ئعشائَ ٬٩ ٤ؽ ٬ؽشثاٌ ٥جٮب ٫ا٥ضب٭َخ  3004رؽشة ٕضح
 3009يف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ.
رٍنَ٘ "ثْذ ا٥زؾوالد ا٥يت ىشأد يف ٩قش يف أّٞبة ا٥ضاوسح
َ٥ظ  ٬٩اؼبٮي ٌٞاٙزشاك أ ٫اغب ٨٢اعبذٍذ يف ٩قش عَغبّذ ئعشائَ ٤يف
ؽ ٬اْ٥ذرا٦ّ ٫ي اؼبٞبر٩خ يف ٝيبُ ٕضح .ئ ٫اغب ٨٢اعبذٍذ ثٖل ا٥ٮَش
ّ ٬ىبثْٰ األٍذٍو٥وعٌ رخَٚ٦زٰ اغبضثَخ ٍٖ ٬٥ل ا٥يشٗ ّ ٬فببسعبد
ئعشائََ٦خ اْ٥غ٢شٍخ مذ ٝيبُ ٕضح".
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٥زا ٍشى رريا أ ٫أً َّ٦٪خ ّغ٢شٍخ ئعشائََ٦خ مذ ؽش١خ ضببط
أر أً ىشٗ ّشثاٌ هبت أ ٫زبنِ ْ٪٦٥بٍري ا٥زبَ٥خ:
 -4أ ٫ر٢و ٫مشرسٍخ ر٦٩ؾخ.
 -3أ ٫ر٢وٝ ٫قري عذا حبَش ال رزغبرص ٩ذهتب ّذح أٍب ٧ؽَش ئ٫
اغب٦٪خ اٞ٥قريح رغ٪ؼ ٦٥ؾ ٨٢يف ٩قش ثٖل ا٥يشٗ ّٮهب ٬٢٥
ّ٦ي  ٤١األؽواٙ ٣ا ٫ؽ ٬ضب٦خ ّغ٢شٍخ ألعبثَِ مل ٍْذ ٩زبؽب.
 -1هبت رَ٦ٞـ اإلفبثبد يف اؼبذ٭َني ثؾ١ ٤٢جري ؽ ى ال رزْابٍ٨
سدح ا ٤ْٚ٥اعب٪بٱريٍخ اْ٥شثَخ.
تعاظم فرء إنياء االنقسام الفأسطيني

رشى ّٮبد ١وسػ أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّضص ٙ ٬٩شؿ ئهنبء ؽب٥اخ
اال٭ٞغب ٧ا٦ٚ٥غيَين ا٥ذاخ .ٌ٦ررؾري ئىل أ ٫ىبثِ اؼبإعغبد األ٩ٮَاخ
راالٝزقبدٍخ ا٥يت أؽشٗ ّ٦ي ثٮبئهب يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ سئاَظ ا٥غا٦يخ
ؿب٪ود ّجبط رسئَظ رصسائٰ عالَٙ ٧بك أعه٪ذ ؽ ى اُ ٫يف رَ٦ٞـ
ٙشؿ رأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي اعب٪بٱري ا٦ٚ٥غيَٮَخ.1
ررؾري ١وسػ ئىل أ٭ٰ سٕ ٨روافَ٩ ٤بٱش االؽزال ٣رسّٕ ٨غض
ا٥غ٦يخ ّ ٬رَٖري أرمبُ ا٥ٮبط ثؾ ٤٢عوٱشً مل رزؾش ٟاعب٪ابٱري
ا٦ٚ٥غيَٮَخ مذ ا٥غ٦يخ .ررإ١ذ أ ٫رأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي ا٥واٝاِ
ا٦ٚ٥غيَين رعذ رْجريٯ يف ا٥زٞذ ٧ا٥زً أؽشصرٰ اعبهود اؽببدٙاخ إلهنابء
اال٭ٞغب ٧ا٦ٚ٥غيَين ؽَش أعه ٨خ ِ٦ا٥شئَظ ٩جبس ٟيف رب َٜٞر٥ا٠
ثوموػ ئىل عب٭ت ؽَٞٞخ أ ٫رأصري خَجخ األ ٤٩ا٦ٚ٥غيَٮَخ  ٬٩ا٥شٱاب٫
ّ٦ي خَبس اؼبٚبرمبد ٝذ دْٙذ َٝبدح ا٥غ٦يخ ٦٥زوعٰ ػبَبس اؼبقابغبخ
ر٥و  ٬٩ثبة رْضٍض ٢٩ب٭زهب يف ا٥غبؽخ ا٥ذرَ٥خ.
1
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رخبالٗ  ٨َْ٩ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني رشى ١وسػ أ ٫اغب٢و٩اخ
اإلعشائََ٦خ ٩يب٥جخ ثب٥زشاعِ ّ ٬اّزشامهب اؼبجذئٌ ّ٦ي رؾ ٤َ٢ؽ٢و٩خ
رؽذح رىٮَخ ٦ٙغيَٮَخ دبؾبس١خ ضببط أل٩ ٫ض ٤ٱزٯ اػبيوح عازْ٤٪
ّ٦ي ا٩زقبؿ ا٥شٕجخ اعببؿبخ ٦٥غ٪بٱري ا٦ٚ٥غايَٮَخ ٥ال٭ٚغابس ماذ
ا٥غ٦و ٟاإلعشائَ .ٌ٦ر ِ٩ئدسا١هب ٦٥يبثِ اَ٪َ٥ين ٦٥ؾ٢و٩خ اغببَ٥اخ يف
ئعشائَ ٤ريب٥ت ١وسػ ثزخ َ٘ٚرىأح األّجبء ّ٦ي اؼبواى ٬ا٦ٚ٥غيَين
يف ٝيبُ ٕضح را٥نٚخ اٖ٥شثَخ ٥زَ٦ٞـ ٙشؿ اال٭ٚغبس ماذ ئعاشائَ٤
ا٥زً عز٢و ٫رذاَّبرٰ ١جريح يف ٍ ٤ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .ر٪َٙاب ٍزْ٦اٜ
حبش١خ ضببط ٍشى ا٥جبؽش اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ؽ٦و٩و ثاشر ٧أ ٫ا٥شثَاِ
اْ٥شثاٌ رربذٍذا يف أّٞبة ا٭ذالُ ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ٝذ ٦ٝـ ٱاب٩ؼ
اؼبٮبرسح اؼبزبػ أ٩ب ٧اغبش١خ رعْ٦هب رغْي إلّبدح ا٥ز٪ومِ داخ ٤ا٥ٮَب٧
اْ٥شثاٌ اؼبزج٦وس حبَش ثبرذ ْ٩ٮَخ ثبالفيٚبٗ ئىل عب٭ات ٩قاش
را٥غْودٍخ .1رٍؾري ثشر ٧ئىل أ ٫ؽش١خ ضببط راشاٱ٦ّ ٬اي رْابٍ٨
٢٩ب٭زهب يف أّٞبة رْبٍ٢٩ ٨ب٭خ اغبش١خ اإلعالَ٩خ ثْذ ا٥ضوساد.
ر٪َٙب ٍزْ ٜ٦ثزأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي ٩واصٍ ٬اٞ٥اوى داخا٤
ا٥غبؽخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ٍشٙل ا٥ربرَٙغوس ٱَٙ ٤َ٦شٍزؼ ٩" ٬٩ش١ض ثَٖ- ٬
ا٥غبداد ٦٥ذساعبد اإلعزشارَغَخ" ا٥شأً ا٥غبئذ ثأ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَاخ
ّضصد ٢٩ب٭خ اٞ٥نَخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ رؽش١بد اؼبٞبر٩اخ رّ٦اي رعاٰ
اػبقوؿ ضببط .رٍٮوٯ ئىل أ٭ٰ ألر ٣رٱ٦خ ٍجذر أ ٫ا٥شثَاِ اْ٥شثااٌ
عَإدً ئىل رْضٍض ٢٩ب٭خ اٞ٥وى ا٦ٚ٥غيَٮَخ اؼبٞبر٩خ خقوفب ؽش١اخ
ضببط ّ٦ي اّزجبس أهنب ربثْخ ٥إلخوا ٫اؼبغا٪٦ني ا٥ازٍٍٚ ٬اوصر ٫يف
اال٭زخبثبدٙ ٬٢٥ .شٍزؼ ٍشى أ ٫ٱٮب ٬٩ ٟاْ٥وا٩ ٤٩ب هبْا ٤ؽش١اخ
1
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ضببط راٚ٥قبئ ٤ا٦ٚ٥غيَٮَخ ثؾّ ٤٢ب ٧زبغش ث ٤ْٚا٥شثَِ اْ٥شثااٌ
رر٥ ٠٥ألعجبة ا٥زبَ٥خ:1
 -4رشاعِ ٢٩ب٭خ اٞ٥نَخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ رارغبُ ىَ٘ اؼبؾب ٤١ا٥يت ٍهز٨
اب ا٥شأً اْ٥ب ٧اْ٥شثاٌ.
 -3رزؾ ٤٪ضببط يف ٭َش ا٢٥ضري  ٬٩اٞ٥يبّبد ا٥ؾْجَخ ا٦ٚ٥غايَٮَخ
اؼبغإرَ٥خ ّ ٬ؽب٥خ اال٭ٞغب ٧ا٥ذاخّ ٌ٦الرح ّ٦ي ا٥قْوثبد ا٥يت
رواعٰ اغبش١خ يف ئداسح ؽإرٝ ٫يبُ ٕضح.
 -1رشاعِ ضببط ّ ٬خَبس اؼبٞبر٩خ رٱٌ َّ٦٪ب ال سببسعٰ.
 -1اميشاس ضببط ٥زش ٟد٩ؾ ٜرا٭زٞبَٝ ٣بدهتب ٥إلٝب٩خ يف ّوافا٨
در ٣ؽَٚ٦خ أل٩شٍ٢ب هبْ٦هب ّشمخ ٥الخزشاٝ ٬٩ ٛج ٤اؼبخابثشاد
اٖ٥شثَخ راإلعشائََ٦خ.
ال ة

يب ٬٢ئصبب ٣االعزٮزبعبد ا٥يت خ٦ـ ئَ٥هب ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٫
ثؾأ ٫رأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي اٞ٥نَخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ را٥غ٦و ٟاإلعشائٌَ٦
ذببٯ اؼبٞبر٩خ ّ٦ي ا٥ٮؾو ا٥زبيل:
 -4رشاعِ ٙشؿ ا٥زوف٥ ٤زغوٍخ عَبعَخ ٦٥قشاُ.
 -3ر٦ٞـ ٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي روعَٰ مشثبد ٞ٪٦٥بر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ.

1

What Arab spring? Ibid.
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األردن و طر تفجر
الجبية الشرقية
ئ ٫أؽذ ٩واى ٬ا ٜ٦ٞ٥اإلعشائَ ٬٩ ٌ٦ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٍزْ ٜ٦دبقري
ا٥ٮَب ٧األسدين اغببيل ر ٣ ٩ارٚبَٝخ ا٥زغوٍخ اؼبوْٝخ  ْٰ٩ؽَاش هب٪اِ
ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ا٥زٍّ ٬بعبوا رذاَّبد ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ ّ٦اي
األسد٦ّ ٫ي ا٥زبيل:
أرال :يبض ٤األسد ٫ربذ ٍ ٤٭َب ٧اغب ٨٢اغببيل ّٞ٪ب ئعازشارَغَب
إلعشائَ ٤ؽَش يبٮِ اؽزْب ٣اعبجهخ ا٥ؾشَٝخ ريبٮؼ ئعشائَ ٤رٝزب ١بَٙب
٥العزْذاد ؼبواعهخ أً خيش يب ٬٢أٍ ٫زهذدٱب  ٬٩اعبهخ ا٥ؾشَٝخ٩ .ا٬
ٱٮب ٙا ٫ثٞبء راعزٞشاس ٭َب ٧اغب ٨٢اغبابيل يف األسد ٫يبضا٩ ٤قا٦ؾخ
ئعزشارَغَخ َّ٦ب إلعشائَ.٤
صب٭َبٍ :ذس ٟا٥ٮَب ٧األسدين أ ٫اْ٥الٝخ  ِ٩ئعشائَ ٤رؾ ٤٢أؽذ أٱ٨
م٪ب٭بد ثٞبئٰ راعزٞشاسٯ يف ؽب ٣رْشك ٥زهذٍذ  ٬٩اػببسط ٢٥ا٬
ٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي ٩غبّذح ا٥ٮَب ٧يف ؽب ٣رٚغشد األرمبُ ا٥ذاخَ٦خ
ؿبذردح ٖ٦٥بٍخ.
رٍٞو ٣ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس ئ ٫األسد ٫يبض ٤إلعشائَ٩ ٤ٮيٞاخ
ّبص٥خ ( )buffer zoneسبٮؼ ئعشائَ ٤ئ٭زاسا ٩غجٞب ٝج ٤روعٰ أً ىشٗ
صب٥ش ٥ؾّ ٬ذراَ٦ّ ٫هب ٩ٮوٱب ثأ ٫ذبشثخ اؼببماٌ د٦٥اذ ّ٦اي أ٫
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ئعشائَ ٤مل رزشد يف ا٥زذخ٥ ٤ن٪ب ٫ثٞبء ا٥ٮَبّ ٧ٮذ٩ب رْشك ٦٥زهذٍاذ
٥وَّهب ثأنبَخ ثٞبئٰ ّ٦ي األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ٪١ ٌ٦ب ؽذس ّٮاذ٩ب
٩ٮِ اعبَؼ اإلعشائَ ٌ٦اعزَبؽب عوسٍب ٥ألسامٌ األسد٭َاخ يف أّٞابة
أؽذاس أٍ٦و ٣األعود ّب.14870 ٧
رؽغت ّٮجبس ٍْين عٞوه ا٥ٮَب ٧اغببيل ربو ٣اغبذرد  ِ٩األسد٫
ئىل ؽذرد ْ٩بدٍخ رغزجَؾهب اعبهبد ا٥يت رزشثـ ثاعشائَ .٤رال ٍٚود
ّٮجبس ا٥زز١ري ثأ ٫خيوسح اغبذرد  ِ٩األسد ٫ال ر ٬٪٢يف ؽَٞٞخ أهناب
أىو ٣ؽذرد إلعشائَ ِ٩ ٤در٥خ ّشثَخ ٙؾغت ث ٤أل ٫ٱزٯ اغباذرد
خبالٗ اغبذرد  ِ٩ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ األخشى ٝشٍجخ  ٬٩اغبوامش اؽبب٩اخ يف
ئعشائَ٩ ٤ض ٤اٞ٥ذط رر ٤أثَت رؽَٚب رٕريٱب رٱٌ اغبوامش ا٥يت رن٨
األٕ٦جَخ ا٥غبؽٞخ  ٬٩اؼبغزوىٮني .رٍشى ّٮجبس أ ٫اؼبّ ٠٦جذ اهلل سب٢ا٬
ؽ ى اُ ٬٩ ٫اؼبٮبرسح را٥ٮغبح  ٬٩لصبس ا٥شثَاِ اْ٥شثااٌ رمل رزاأصش
ّالٝبرٰ ثاعشائَ ٤عوٱشٍب ثب٥ضوساد اْ٥شثَخ  ِ٩ر ٠٥وبزس  ٬٩أ ٫ا٥ٮَب٧
ثبد ٍواعٰ ْ٩بسمخ ٝوٍخ .رٍؾري ّٮجبس ئىل أ ٫٭َب ٧اغب٢ا ٨يف األسد٫
وببر ٣ذبٮت اَ٥هوس أ٩ب ٧ا٥شأً اْ٥ب ٧األسدين دبَهاش اؼبزاواىئ ٩اِ
ئعشائَ ٬٩ ٤أع ٤ئسمبء اٞ٥وى األسد٭َخ ا٥يت رٮبفت ئعشائَ ٤اْ٥اذاء.
رٍزو ِٝأٍ ٫إدً عٞوه ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً ئىل ٩ضٍذ  ٬٩اؼبزبّت ٦٥ٮَاب٧
األسدين ؽَش ٍزو٦ّ ِٝي ٭يب ٛراعِ أ ٫رني ِ٦اغبش١بد اإلعالَ٩خ
ثذرس سئَظ يف ئداسح ؽإر ٫عوسٍب اؼبغزٞج ٤رٱزا ٩ب ٝذ ٍؾ ٤٢ؿبٚضا
ٞ٦٥وى األسد٭َخ ا٥يت ريب٥ت ثزَٖري ىبثِ ا٥ٮَب.٧
٩الؽَبد ا٥ذ١زوس ّودٍذ ّريا ٫ا٥جبؽش يف "٩ش١اض أحبابس
األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩رسئَغٰ ا٥غبث ٜثؾأ٩ ٫قري ا٥ٮَب ٧يف األسد٦ّ ٫ي موء
1
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ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ررأصري ر٦ّ ٠٥ي ئعشائَ ٤ر٢زغت أنبَخ خبفخ ّ٦ي
اّزجبس أ٭ٰ عج ٜأ ٫ؽٖ٩ ٤ٮقت ا٥غٚري اإلعشائَ ٌ٦يف ّ٪ب ٫رٍْذ أؽذ
أثشص اػبرباء اإلعشائََ٦ني يف ؾبب ٣اْ٥الٝبد  ِ٩األسد .٫رٍشى ّريا ٫أ٫
َ٩بٱش ا٥زاذٱوس االٝزقابدً يف األسد ٫عاج ٜأ ٫أدد ئىل رٮَاَ٨
اؽزغبعبد ٩ي٦جَخ ١جريح ؽ ى ٝج ٤رٚغش ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٢٥ٮٰ ٍ٦ؾٌ
أ ٫ا٭ذالُ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٙب ٨ٝٱزٯ االؽزغبعبد رعْ٦اهب رياشػ
٩يب٥ت عَبعَخ رامؾخ رفشوبخ رٱزا ٩ب عْ ٤اؼبّ ٠٦جذ اهلل ٍزْب٤٩
ثبٱز٪ب١ ٧جري ْ٩هب.1
رٍشى ّريا ٫أ٩ ٫ب رزغ ٨ثٰ االؽزغبعبد يف األسد ٫ٱو اال٭زٞب٣
٩ ٬٩شؽ٦خ اؼبيب٥جخ ثزؾغني أداء ا٥ٮَب ٧ئىل اؼبيب٥جخ ثزَٖري ىبثْٰ ٩ؾاريا
ئىل أ٩ ٫ب ؽٚ٩ ٤٢بعأح ٱو ا٭ن٪ب ٧األسد٭َني ا٥زٍ ٬ٱَ٥ ٨غاوا ٩ا٬
أفو٦ٙ ٣غيَٮَخ رٍٮز٪وْ٥ ٫ؾبئش ؽش ٛاألسد٥ ٫الؽزغبعبد .ث ٤ئ٫
ّريا٦ٍ ٫ؾٌ أ ٫األسد٭َني  ٬٩أفوٝ ٣جَ٦خ ١ب٭وا أ١ضش ضببعب يف اؼبيب٥جخ
ثبإلفالؽبد ا٥غَبعاَخ ٩ؾاريا ئىل أ ٫أنبَاخ ا٭نا٪ب ٧اٞ٥جبئا٤
٥الؽزغبعبد ر ٬٪٢يف ؽَٞٞخ أ ٫ا٥ٮَب ٧يف األعبط ٍش ٬١ئىل ٭اوّني
٩ ٬٩قبدس اٞ٥وح رنبب :رالء اعبَؼ راألعهضح األ٩ٮَخ  ٬٩عهخ ردّ٨
اٞ٥جبئ ٬٩ ٤عهخ أخشى.
رأرمؼ ّريا ٫أ ٫اؼب ٠٦يف ٩غْبٯ الؽزواء االؽزغبعبد أٝاذ٧
ّ٦ي ئدخب ٣رْذٍالد ّ٦ي دعزوس ٩ 4813غزذس١ب أ ٫ٱزٯ ا٥زْذٍالد
ال رإصش ّ٦ي ىبثِ درس اؼب ٠٦رفالؽَبرٰ ٩ؾريا ئىل أ ٫اؼبٍ ٠٦زغٮات
رْذٍٝ ٤ب٭و ٫اال٭زخبة اؼبْ٪و ٣ثٰ يف األسد ٫را٥زً ٍن ٬٪أ ٫ر٢و٫
1

عوديد عيران ،األردن :مظاىرات وا الحات أى نار ىادئـة (يـردين :هفجنـوت
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إٔ٦جَخ ا٥ٮواة يف اجمل٦ظ ا٥زؾشٌٍْ ٱ ٬٩ ٨فبض ٌ٦اٞ٥جبئ ٤ا٥زٍٍ ٬إٍذر٫
ا٥ٮَب ِ٩ ٧ا ٨٦ْ٥أ ٫إٔ٦جَخ األسد٭َني ٱ ٬٩ ٨أفو٦ٙ ٣غيَٮَخ .رٍاشى
ّريا ٫أ ٫أؽذ ٩قبدس ا٥زؾذً ا٢٥جريح ا٥يت رواعٰ ا٥ٮَب ٧األسدين ٍ٬٪٢
يف رْبٍ ٨ا٥ذرس ا٥زً ٍْ٦جٰ اإلخاوا ٫اؼبغا٪٦و ٫يف االؽزغبعابد
األخريح ؽَش ٍشى ّريا ٫أ٩ ٫ب صاد  ٬٩ضبابط صببّاخ اإلخاوا٫
اؼبغ٪٦ني ٪٦٥يب٥جخ ثبإلفالؽبد ا٥غَبعَخ ٱو ؽغ ٨اإلقبابصاد ا٥ايت
ؽٞٞزهب اعب٪بّخ األ ٧يف ٩قش ريف رو٭ظ.
رٍشى ّريا ٫أ ٫ا٥ٮَب ٧األسدين ٍواعٰ أسثْخ رباذٍبد سئَغاَخ
رٱٌ:
 -4رذٱوس األرمبُ االٝزقبدٍخ ا٥ٮبصبخ ّ ٬األص٩خ اْ٥بؼبَخ.
 -3رشاعِ ٙشؿ ؽ ٤اٞ٥نَخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ رخؾَخ ا٥ٮَب٢ٙ ٬٩ ٧اشح
ا٥وى ٬ا٥جذٍ٥ ٤زا أثذى ا٥ٮَب ٧ضببعب ١جريا ْ٦٥ت درس يف دٙاِ
احملبدصبد االعز٢ؾبَٙخ ثني ئعشائَ ٤را٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ يف ّ٪ب٫
 ِ٩ا ٨٦ْ٥أٙ ٫ؾ ٤ٱزٯ احملبدصبد عَْ٦ّ ٤٪ي ر  ٤١سفَذ اؼب٠٦
ا٥غَبعٌ.
 -1خشرط األ٩شٍَ٢ني  ٬٩اْ٥شا ٛرا٥زً ٝذ ٍإدً ئىل ؽب٥خ ّ ٬٩ذ٧
االعزٞشاس يف اْ٥شا ٛرغه ٨حبذ راهتب يف رذ٩ ٜٙوعبد  ٬٩اؽبغشح
اْ٥شاَٝخ ٥ألسد ٫فبب ٍٚب ٨ٝاألرمبُ االٝزقبدٍخ رٱزا ٩ب عج ٜأ٫
أدى ئىل ٩ؾب ٤١اٝزقبدٍخ سبض٦ذ يف رنخ ٨رصٍبدح ع٢ب ٫اؼبذ٫
ا٥شئَغَخ ثؾ١ ٤٢جري رال عَ٪ب ّ٪ب.٫
 -1اٚ٥ومي يف عوسٍب يب ٬٢أ ٫رإدً ئىل ؽب٥خ ّذ ٧االعزٞشاس رذِٙ
دبوعبد  ٬٩اؼبهبعشٍ ٬ا٥غوسٍني ئىل األسد .٫يف ا٥وٝذ ٭ٚغاٰ
ٙا ٫ىبثِ ا٥ٮَب ٧ا٥زً عَؾ ٤يف د٩ؾ ٜيف ؽب ٣عاٞو ٭َاب٧
األعذ عَإصش ّ٦ي اعزٞشاس ا٥ٮَب ٧األسدين.
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رّ٦ي فَْذ اْ٥الٝخ ثني ا٥ٮَب ٧األسدين رؽش١خ ضبابط ٍزوٝاِ
ّريا ٫أال ٍ٢و ٫ألؽذاس ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رأصرياد عوٱشٍاخ َّ٦هاب
٩ؾريا ئىل أ٭ٰ ال ٍوعذ ٩ب ٍذ٥ ِٙالّزٞبد ثأ ٫اؼبّ ٠٦جذ اهلل عَوا٦ّ ٜٙي
ى٦ت ضببط ثب٭زٞبَٝ ٣بدهتب ٥إلٝب٩خ يف ّ٪ب ٫ئال ئرا اّزرب أ ٫ر ٠٥يب٬٢
أ ٫وبغّ ٬الٝزٰ  ِ٩صببّخ اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني رٍذْٙهب ٥زخ٩ َ٘ٚيب٥ت
اإلفالػ أر ئرا عبء ر ٠٥يف ئىبس اعزْذاد ٝيش ٥زٞاذًن ٩غابّذاد
عذٍخ ٥ألسد ٬٩ .٫ٱٮب ٍشى ّريا ٫أ ٫سٱبَٝ ٫بدح ضببط ا٥يت امايشد
ؼبٖبدسح عوسٍب ّ٦ي اْ٥ضوس ّ٦ي ٦٩غأ يف األسد١ ٫ب٩ ٫جبٖ٥ب .َٰٙ
قدرة محدودة أى مسا دة النظام

ٍؾري ّريا ٫ئىل أ ٫ئعشائَ ٤رذس ٟؽغبعَخ اؼبو ٘ٝا٥زً يبش ثاٰ
ا٥ٮَب ٧األسدين ررغْي ؼبغبّذرٰ  ٬٩٭بؽَخ عَبعَخ ؽَش ئٝ ٫اذسهتب
ّ٦ي ٩غبّذرٰ اٝزقبدٍب ؿبذردح عذا .رٍؾري ئىل أ٩ ٫واٞٙاخ سئاَظ
ا٥وصساء اإلعشائَ ٌ٦ثٮَب٩ني ٭زٮَبٱو ّ٦ي االٝزشاػ األسدين ثْٞذ اٞ٦٥بءاد
االعز٢ؾبَٙخ  ِ٩فبض ٌ٦ا٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ يف ّ٪بٍ ٫ٮاذسط يف ئىابس
ا٥ذّ ٨ا٥غَبعٌ ٥ذرس ا٥ٮَبّ ٧الرح ّ٦ي أ ٫ئّال ٫رصٍاش اػببسعَاخ
اإلعشائَ ٌ٦اؼبزيشٗ أَٖٙذرس َ٥رب٩ب ٫ثأ ٫أً عهخ ئعشائََ٦خ راشى أ٫
األسد ٫يبض ٤ا٥ذر٥خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ال زبذ ٧اؼبقبحل اإلعزشارَغَخ إلعاشائَ٤
يبض ٤دّ٪ب ٦٥ٮَب ٧يف ٩واعهخ اال٭زٞبداد ا٥يت روعٰ ٩ ٰ٥ا ٬ا٥اذاخ.٤
رسٕ ٨أّ ٫رياٍ ٫شى أٝ ٫ذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي رٞذًن ا٥ذّ ٨االٝزقابدً
٦٥ٮَب ٧األسدين ؿبذردح ٙا٭ٰ ٍشى يف اؼبٞبث ٤أ ٫ٱٮب٩ ٟب يب ٬٢أ ٫رْشمٰ
ر ٤أثَت ّ٦ي ّ٪ب ٬٩ ٫أع ٤زب َ٘ٚاألص٩بد االٝزقبدٍخ ٩ض ٤رٞاذًن
ٞ٩زشؽبد ٥زخ٩ َ٘ٚؾ٦٢خ اؼبَبٯ ا٥يت ٍْبين ٩ٮهب األسد ٫حبَش ريجاٜ
ثذّ ٨دريل ٩ض٩ ٤ؾبسٍِ ربَ٦خ اؼبَبٯ.
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روبزس ّريا ٬٩ ٫أ ٫ثْل ا٥ٮخت اَ٪َ٥ٮَخ اإلعشائََ٦خ ا٥يت رْزٞذ
أ ٫ع ٞوه ا٥ٮَب ٧اغببيل يف األسد ٫يب ٬٢ئعشائَ٩ ٤ْٙ ٬٩ ٤ب رؾبء يف
ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ ّ٦ي اّزجبس أ٭ٰ يب ٬٢ا٥اضّّ ٨ٮذئاز ثاأ ٫ا٥ذر٥اخ
ا٦ٚ٥غيَٮَخ ٝبئ٪خ ثب ٤ْٚ٥يف األسد ٫زبيئ خيأ عغَ٪ب .رهبضّ ٧ريا٫
ث أ ٫عٞوه ا٥ٮَب ٧اغببيل يف ّ٪بٍْ ٫ين رمِ ئعشائَ ٤أ٩ب٩ ٧ؾاب٤١
أ٩ٮَخ رئعزشارَغَخ ٱبئ٦خ ٥زا ر٩ ٬٪٢ق٦ؾخ ئعشائَ ٤يف اغبٚبً ّ٦اي
ا٥ٮَب ٧األسدين اغببيل ردّ ٨سراٙذ اعزٞشاسٯ ررٞذًن ا٥اذّ ٨ا٥االص٧
٥ز.٠٥
رٍٮؾٌ ا٥ذ١زوس أعبٗ دٍ َٚذ ا٥جبؽش يف ْ٩هذ "رشر٩اب "٫يف
اعببْ٩خ اْ٥ربٍخ يف اٞ٥ذط احملز٦خ راؼبزخقاـ يف ؾباب ٣اْ٥الٝابد
األسد٭َخ اإلعشائََ٦خ ٩ٮؾي ّريا ٫روبزس  ٬٩خياوسح َٝاب ٧ثْال
اؼبغإر٥ني اإلعشائََ٦ني ثب٥شد ّ٦ي اال٭زٞبداد ا٥يت ٍوعههب اؼبّ ٠٦جاذ
اهلل إلعشائَ ٤يف اُر٭خ األخريح .رهبض ٧دٍَٚذ ثأ ٫اال٭زٞابداد ا٥ايت
ٍوعههب اؼب ٠٦رأيت ٥العزهال ٟاحمل ٌ٦رهتذٗ ثؾ ٤٢أعبعٌ ئىل ئسمبء
اعب٪هوس احمل ٌ٦رال رْين أ ٫ٱٮب ٟرباوال يف ٭َاشح ا٥ٮَاب ٧األسدين
إلعشائَ ٤ؽَٚ٦ب ٱب٩ب  .1ٰ٥رٍشى دٍَٚاذ أ ٫سد ثْال اؼبغاإر٥ني
اإلعشائََ٦ني رئ١ ٫ب ٬٩ ٫در ٫أ٦ٍْ ٫ٮوا ّ ٬ٱوٍبهت٦ّ ٨ي ا٭زٞبداد
اؼب ٠٦يب ٬٢أٍٚ ٫ه ٨خيأ ٥ذى درائش داخ ٤األسد ٫رخبسعٰ ْ٩ٮَاخ
ثاعٞبه ا ٥ٮَب ٧األسدين أ ٫اٖ٥شة رئعشائَٝ ٤ذ سٙاِ اٖ٥يابء ّا٬
ا٥ٮَب ِ٩ ٧ا ٨٦ْ٥أ٭ٰ ال خالٗ ّ٦ي أ ٫ثٞبء ٱزا ا٥ٮَب ٧يبض٩ ٤قا٦ؾخ
ئعزشارَغَخ إلعشائَ.٤
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أ٩ب ا٥ذ١زوس ئٙشاًن عٮَٰٙ 1ريى أ ٫أنبَخ ا٥ٮَب ٧األسدين ّ٦ي ٩ذى
ّؾشاد ا٥غٮني ر ٬٪٢يف أ٭ٰ ؽب ٣درٙ ٫زؼ عجهخ ؽشَٝخ مذ ئعشائَ٤
رؾبس َٰٙ ٟدرّ ٣ذح .2رٍومؼ عٮَٰ أ ٫ا٢٥بثوط ا٥زً ١ب٭ذ زبؾابٯ
ئعشائَ ٤ثْذ ؽشة اْ٥ب 4871 ٧ٱو أ ٫رؾ ٬ؽشة مذٱب ّرب اغباذرد
 ِ٩األسد ٫ا٥يت سبزذ أل١ضش ٢٥ ٨٦١ 100 ٬٩ٮٰ ٍؾري ئىل أ ٫ٱزا اػبيش
رالؽي ٪َٙب ثْذ ثغجت ىبثِ اْ٥الٝخ ثني ئعشائَ ٤را٥ٮَب ٧األسدين ٬٩
عهخ ردرس اعبَؼ راؼبخبثشاد األسد٭َخ يف ٩ٮاِ ا٭ياال ٛأً ٭ؾابه
ؽشثاٌ مذ ئعشائَ ٤ا٭يالٝب  ٬٩ٱزٯ اغبذرد .رٍإ١ذ عٮَٰ أ ٫اُالٗ
 ٬٩اؼبغزوىٮني اَ٥هود ٩ذٍٮو ٫ثجٞبئه٦ّ ٨ي َٝذ اغبَبح ٦٥غهود ا٥يت رجزؽبب
األعهضح األ٩ٮَخ األسد٭َخ يف ٩ٮِ َّ٦٪بد ا٥زغّ ٤٦رب اغبذرد.
رٍشى عٮَٰ أ٭ٰ ثْذ ا٭غؾبة اعبَؼ األ٩شٍ ٬٩ ٌ٢اْ٥شا ٛٱٮبٟ
ـببىش أ ٫رٮجْش اعبجهخ ا٥ؾشَٝخ  ٬٩عذٍذ .رٍٮقؼ عٮَٰ ثاأ ٫رْ٪ا٤
ئعشائَ٦ّ ٤ي ئٝٮبُ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ثز٪وٍ٩ ٤ؾشرُ إلٝب٩اخ عاذاس
ئظبٮيت ّ٦ي ىو ٣اغبذرد ثني األسد ٫راْ٥شا ٛؼبواعهخ أً رباوالد يف
اؼبٮيٞخ ٩غزٞجال.
يف ئعشائٍَ ٤شر ٫أهن٩ ٨ذٍٮو٦٥ ٫ٮَب ٧األسدين ثزَ٢٪ٮه ٬٩ ٨ئداسح
ا٥قشاُ يف ٩واعهخ ا٦ٚ٥غيَٮَني ؽَش ١ب٭ذ فؾَٚخ ٱا سرظ ٝاذ
١ؾٚذ ثزبسٍخ  3007-1-43ا٥ٮٞبة ّ ٬أ ٫ٱٮاب ٟرْبر٭اب أسد٭َاب
ئعشائََ٦ب يف ؾبب ٣ا٥زقذً ٥أل٭ؾيخ ا٥يت ٍٞو ٧اب صَّ ٨اغبش١خ اإلعالَ٩خ
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داخ٦ٙ ٤غيَٮٌَ  19ا٥ؾَخ سائذ فالػ راؽببدٙخ ؼبٮِ ئعاشائَ٩ ٤ا٬
٩واف٦خ َّ٦٪بد ا٥زهوٍذ يف اٞ٥ذط  ِ٩ا ٨٦ْ٥أ ٫األسد ٫وبَاش ّ٦اي
ا٥ؾَخ سائذ ر٭بئجٰ صبب ٣اػبيَت دخو ٣األسامٌ األسد٭َخ.
ريف ئعشائَ ٤ٱٮب ٬٩ ٟوبزس ٩ا ٬أ ٫عاٞوه ا٥ٮَاب ٧األسدين
عَإدً ئىل روعَٰ مشثخ اٝزقبدٍخ ؽذٍذح إلعشائَ ٤رز٪ض ٤يف صٍابدح
ا٥ٮٞٚبد األ٩ٮَخ ا٥ٮبصبخ ّ٩ ٬زي٦جبد رأ٩ني اغبذرد ا٥يوٍ٦خ ٩ ٤١ ِ٩ب
ٍزي٦جٰ ر ٬٩ ٠٥روٙري ذبهَضاد ّغ٢شٍخ ر٥وعغزَخ رسبوٍاّ ٤غا٢شح
ٝواد ١جريح ّ٦ي ىو ٣اغبذرد.
ر ِ٩ر ٠٥ٱٮب ٟيف ئعشائَ٦ٝ ٤خ ؿبغوثخ ّ٦ي ا٥ٮخجخ اَ٪َ٥ٮَخ رشى
يف أؽذاس ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٩غوٕب ٪٦٥يب٥جخ ثبإلّال ٬ّ ٫األسد ٫در٥خ
٦ٙغيَٮَخ .رٝذ ثشص يف ٱزا ا٥قذد ا٥ذرس ا٥زً ٍٞو ٧ثٰ اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ
را٥ٮبئت ّ ٬ؽضة "االرببد ا٥وىين" أسٍَٰ ئ٥ذاد ا٥زً اّزرب أ ٫اإلّال٫
ّ ٬األسد١ ٫ب٥وى ٬اٞ٥و٦ٚ٦٥ ٌ٩غيَٮَني ٱو ا٥زً عَ٪ٮِ  ٬٩أٍ ٫ٮزهي
اؼبّ ٠٦جذ اهلل ٥ٮٚظ اؼبقري ا٥زً ا٭زهي ئ ٬٩ ٤١ َٰ٥اٞ٥زايف ر٩جابس.1ٟ
ريف ؽبغخ ال زب٦و  ٬٩ا٥زهذٍذ وبزس ئ٥ذاد اؼب ٠٦األسدين  ٬٩أ٭ٰ يف ؽب٣
أ٪َٝذ در٥خ ٦ٙغيَٮَخ يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ ٙا ٫ٱازا عاَْضص ؽاو١خ
ا٦ٚ٥غيَٮَني يف األسد ٫فبب عَذْٙه٦٥ ٨زخ٦ـ  ٬٩اؼب٦ا ٠راالعازَالء
ّ٦ي ٞ٩بَ٥ذ األ٩وس ٱٮب .ٟرٍٚ٦ذ ئىل أ ٫ٱٮاب ٟرٚبنباب ئعازشارَغَب
روف٦ذ ئ َٰ٥سئَغخ رصساء ئعشائَ ٤ا٥غبثٞخ ٕو٥ذا ٩ابئري ّاب4819 ٧
ّٮذ٩ب ١ب٭ذ رزوىل ٩وْٝب َٝبدٍب يف ا٥و١ب٥خ اَ٥هودٍخ  ِ٩اؼب٦ا ٠األسدين
ّجذ اهلل األرٍٞ ٣نٌ ثأ ٤٪ٍْ ٫ا٥يشٙب٦ّ ٫ي ٩ٮِ ئٝب٩خ در٥خ ٦ٙغيَٮَخ
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يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ ّ٦ي اّزجبس أ٩ ٫ض ٤ٱزٯ ا٥ذر٥خ عز٪ض ٤هتذٍذا ٢٥ا٤
 ٬٩ئعشائَ ٤راألسد.٫
 ٬٢٥سٕ٩ ٨ب رٞذ ٧ربشؿ اغب٢و٩خ اإلعشائََ٦خ ا٥يت ٍغَيش َّ٦هب
ا٪َ٥ني ّ٦ي ا٥ٮأً ثٮٚغهب ّ ٬ٱزٯ اؼبوا٩ ٬٩ ٘ٝٮي ٜ٦ئدسا١هب ؽغا٨
ئعهب ٧ا٥ٮَب ٧األسدين يف خذ٩خ اؼبقبحل اإلعزشارَغَخ إلعشائَ.٤
ال ة

ٍشى ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫أ ٫عٞوه ا٥ٮَب ٧اغبابيل يف األسد٫
وب ٤٪يف ىَبرٰ ـببىش ئعزشارَغَخ صبخ إلعشائَ ٤حبَش عاَإدً ٱازا
ا٥غَٮبسٍو ئىل رٚغش اعبجهخ ا٥ؾشَٝخ رٍ ٌٖ٦اؼبٮيٞخ اْ٥بص٥خ ا٥يت ٍ ٤األسد٫
يبٮؾهب إلعشائَ ٤را٥يت أثْذد أّذاء ئعشائَّ ٤ٮهب.
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تنظيم "القا دة"
وم اطر الدولة الضعيفة
رشٙل األدثَبد اإلعشائََ٦خ ثؾٝ ٤٢بىِ اغب٢ا ٨ا٥ازً ساط يف
أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ  ٬٩أ" ٫اٞ٥بّذح" رؽش١بءٱب ٩ا ٬األىاشاٗ
اػببعشح  ٬٩ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .رٍغزذ ٬٩ ٣رسٝخ ا ٤٪ْ٥ا٥ايت ٝاذ٩هب
ا٥ربرَٙغوس ٍوسا ٧ؽٚبٍزغش أثشص اػبرباء يف ؾبب ٣ا٥زٮََ٪بد اعبهبدٍخ يف
ئعشائَ ٤ؼبش١ض "أحببس األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦أ٭ٰ  ٬٩ا٥غبث ٜألرا٭ٰ
رٞج ٤ٱزا اغب .٨٢رٍؾري ؽٚبٍزغش ئىل أ٭ٰ سٕ ٨أ ٫اجمل٪وّبد ا٥ؾاجبثَخ
ا٥يت ضب٦ذ أّجبء ا٥ضوسح يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رزج ٩ٮَو٩بد َ٪َٝخ ـبزٚ٦اخ
سبب٩ب  ِ٩ا ٨َٞ٥ا٥يت رزجٮبٱب "اٞ٥بّذح" رؽش١بؤٱب ّ٦ي اّزجبس أهنب راإ٬٩
ثب٥ذيبٞشاىَخ راَ٦٥رباَ٥خ ررإٍذ ٩غزوٍبد ٩ٮخٚنخ  ٬٩اْ٥ٮا٘ ٥زؾَٞاٜ
٩يب٥جهب ئال أ ٫اَ٥شرٗ ا٥يت عبدد يف ا٥ذر ٣ا٥ايت ا٭اذْ٥ذ َٙهاب
ا٥ضوساد سبٮؼ اٞ٥بّذح اٚ٥شفخ  ٤٪ْ٦٥يف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ.1
رٍٮوٯ ؽٚبٍزغش ئىل أ ٫رٮََ" ٨اٞ٥بّاذح" ثَٞابدح ا٥اذ١زوس أيبا٬
اَ٥واٱشً خَٚ٦خ أعب٩خ ث ٬الد ٍِٞ ٫ربذ دائشح ٩شاٝجخ ر٩زبثْخ ر٩يابسدح
1
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رؾبسَٙ ٟهب در ٣ر٩ٮَو٩بد اعزخجبسٍخ ّبؼبَخ رٱازا ا٥زؾاش ٟا٥اذريل
ا٥واعِ أؽجو عهود ٱزا ا٥زٮََ ٨اؽببدٙخ ٥زٮَٚز َّ٦٪بد مذ أٱذاٗ ٕشثَخ.
رٍشى ؽٚبٍزغش أ ٫اَ٥شرٗ ا٥يت أعٚش ّٮهب ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ عزوٙش ٥زٮََ٨
"اٞ٥بّذح" رؽش١بئٰ ٙنبءاد ٩الئ٪خ  ٤٪ْ٦٥ريف ٍشرٗ ٩شوبخ مل ٍ٢ا٬
ٱزا ا٥زٮََ ٨وب ٨٦اب ال عَ٪ب يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ا٥يت ا٭ذْ٥ذ َٙهب ا٥ضوساد.
رٍضّ ٨ؽٚبٍزغش أ" ٫اٞ٥بّذح" رؽش١بءٱب رببر ٣اإلٙبدح  ٬٩ؽب٥خ ّذ٧
االعزٞشاس ا٥يت أّٞجذ عٞوه األ٭َ٪خ ا٥ذٍ٢زبروسٍخ يف اْ٥ابمل اْ٥شثااٌ
ثبإلمبٙخ ئىل ر ٠٢ٚاألعهضح األ٩ٮَخ ا٥يت ١ب٭ذ رزقذى ثٚبَّ٦اخ ١اجريح
ْ٥ٮبفش ٱزٯ ا٥زٮََ٪بد ثبإلمبٙخ ئىل اعزٖالَٕ ٣ابة عا٦يخ اغب٢ا٨
اؼبش١ضً فبب ٍْين ٩ٮؼ ّٮبفش ٱزٯ ا٥زٮََ٪بد ٩العئ ل٩ٮخ رَْٙ ٤٪هب ثذر٫
ئّبٝخ ّالرح ّ٦ي أ ٫اإلٙشاط ّّ ٬ذد ١جري ٝ ٬٩بدح ٱزٯ ا٥زٮََ٪ابد يف
أّٞبة ا٥ضوساد عَْضص ٝذسهتب ّ٦ي ا ٤٪ْ٥رٍغ٪ؼ ؽبب ثزغٮَذ اؼبضٍاذ ٩ا٬
األّنبء رٱزا ٩ب ٍؾّ ٤٢وائذ خب٥قخ ٥زٮََ ٨اٞ٥بّذح رؽش١بئهب.
رٍشى ؽٚبٍزغش ٩ب وبق ٤يف ا٩ ٬٪َ٥ضبال ٍْضص اعزٮزبعٰ ؽَش ٍٞو٣
ئ" ٫اٞ٥بّذح" اعزٖ٦ذ األرمبُ راٚ٥شآ ا٥غا٦يوً رّاضصد ٝوهتاب يف
عٮوة ا٥جالد ريف اؼبذ ٫اؼبش١ضٍخ ررف ٤األ٩ش ئىل ؽذ ٙشمهب ا٥غاَيشح
ّ٦ي ٩ٮبى ٜثَْٮهب ؽَش ئهنب رزخز  ٬٩ٱزٯ اؼبٮبى ٜ٭ٞبىب ٥ال٭يال٤٪ْ٦٥ ٛ
داخ ٤ا ٬٪َ٥ر٩ٮهب ثبذببٯ اعبضٍشح اْ٥شثَخ ٩ؾريا ئىل أٝ ٫وح ٱزا ا٥زٮََٝ ٨اذ
رْضصد ثْذ ربشٍش ا٢٥ضري ٝ ٬٩بدهتب يف ا٥غغو ٫ا٪َ٥ٮَخ.
ر٪َٙب ٍزْ ٜ٦ثَ٦جَب ٍشى ؽٚبٍزغش أ ٫ا٥زٮََ٪بد ا٥يت رزٞبىِ ٩اِ
"اٞ٥بّذح" يف األ٢ٙبس رغزٖ ٤ؽب٥خ ّذ ٧االعزٞشاس يف رْضٍض ٢٩ب٭زاهب
ّالرح ّ٦ي سب٢ٮهب  ٬٩اغبقو٦ّ ٣ي أع٦ؾخ دَٞٝخ رٱب٩خ ٩ا ٬ـبابص٫
اٞ٥زايف .رٍضّ ٨ؽٚبٍزغش أّ ٫ٮبفش "اٞ٥بّذح" ٝب٩وا ثٮٞا ٤ا٥غاالػ
ػببسط َ٥جَب ؿبزسا  ٬٩أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٝذ ٍغه ٨يف سب٢ني "اٞ٥بّذح"
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 ٬٩مشة أٱذاٗ مل ٍٮغؼ يف مشاب ؽ ى اُ ٫يف اؼببمٌ رال عاَ٪ب
اعزهذاٗ ا٥يريا ٫اؼبذين اْ٥بؼبٌ ّ٦ي ٭يب ٛراعِ ر٩إصش.
رٍضّ ٨ؽٚبٍزغش أ٩ ٫قش يب ٬٢أ ٫رقجؼ ٭ٞيخ ا٭ياال٪ْ٥ ٛا٤
"اٞ٥بّذح" مذ ئعشائَ٩ ٤ؾريا ئىل أ ٫٭َب ٧ا٥اشئَظ ٩جابس ٟؽاشؿ
ثؾ ٤٢ؽضَش ّ٦ي ا٥زقَْذ مذ "اٞ٥بّذح" رمل ٍزشدد يف رْٞت ا٥زٮََ٨
رٝزّ ٤ٮبفشٯ رعغٮه ٨ررْزٍجه٩ ٨ومؾب أ٩ ٫جبس ٟقبؼ يف ربَٞاٜ
ٱذٗ ئعشائَ ٤اإلعزشارَغٌ ا٥زً ٍز٪ضا ٤يف ٩ٮاِ ّٮبفاش ٱازٯ
ا٥زٮََ٪بد  ٬٩ا٥وفو٦٥ ٣ؾذرد  ِ٩ئعشائَ.٤
رٍشى ؽٚبٍزغش أ٭ٰ سٕ ٨أ ٫ؽ" ٨٦اٞ٥بّذح" ثأ ٫ىب ٘٦٭َب٩ ٧جبسٟ
٭َب ٧ؽ ٨٢ئعال ٤٪ٍْ ٌ٩ثب٥ؾشٍْخ مل ٍزؾٞاٍ ٜاشى يف اؼبٞبثا ٤أ٫
ر ٠٢ٚاألعهضح األ٩ٮَخ اؼبقشٍخ عبّذ "اٞ٥بّذح" ّ٦ي اْ٥ضوس ّ٦ي ٩وىئ
ٝذ ٧ؽبب .رٍغزذس ٟؽٚبٍزغش ٝبئال ئ٩ ٫ب ٝذ ٍ٦ٞـ  ٬٩خيش "اٞ٥بّذح"
يف ٩قش ٱو ربش ٟصببّخ "اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" احملز ٤٪مذ ٱزا ا٥زٮََ.٨
رٍشى أ ٫فْود "اإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" رسٕجزه ٨يف اغبٚبً ّ٦ي ّالٝبد
رصَٞخ  ِ٩اٖ٥شة عَغْ٦ه ٨وبشفو٦ّ ٫ي اغبٚبً ّ٦ي ْ٩بٱذح ا٥زغوٍخ
 ِ٩ئعشائَ ٤رٝذ ٍْ٦٪و ٫ثب٥زْبر ِ٩ ٫اعبَؼ اؼبقشً ّ٦ي ٩ٮِ رباو٣
عَٮبء ئىل ٩وىئ ٝذٞ٦٥ ٧بّذح رؽش١بئهب.
 ٬٩ٱٮب ٍٚزشك ؽٚبٍزغش أ ٫اغب ٨٢اؼبقشً اعبذٍذ ٥اٍ ٬غا٪ؼ
ْ٥ٮبفش "اٞ٥بّذح" دبواف٦خ ٩ب ٍٞو٩و ٫ثٰ ؽبَ٥ب  ٬٩اعزهذاٗ أل٭بثَات
اٖ٥بص ا٥يت رٮ ٤ٞاٖ٥بص ٩ ٬٩قش إلعشائَّ ٤الرح ّ٦ي درس رٮََ ٨اٞ٥بّذح
يف رٮَٚز َّ٦٪خ ا٥زغ ٤٦ئىل ٩ذٍٮخ ئٍالد يف إٔغيظ/لة  3044ا٥ايت
أعٚشد ّٞ٩ ٬ز ٤شبب٭َخ  ٬٩اعبٮود راؼبغزوىٮني .رٍشى ؽٚبٍزغاش أ٫
ربش" ٟاإلخوا ٫اؼبغ٪٦ني" احملز ٤٪مذ "اٞ٥بّذح" ٍٮغغ ٨سبب٩ب ٩ ِ٩اب
رٞو ٧ثٰ ؽش١خ ضببط ا٥يت رغَيش ّ٦ي ٝيبُ ٕضح رربشؿ ّ٦ي ٩ٮاِ
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ّٮبفش ا٥زٮََ٪بد اعبهبدٍخ ا٥يت رزٞبىِ يف أ٢ٙبسٱب " ِ٩اٞ٥بّذح" ٩ا٬
ا ٤٪ْ٥مذ ئعشائَ ٤ا٭يالٝب ٝ ٬٩يبُ ٕضح .رٱو ٍؾري ئىل أ ٫األ٭َ٪اخ
راغبش١بد اؼبْبدٍخ إلعشائَ٩ ٤ض ٤عوسٍب رؽضة اهلل ؽشفذ أٍنب ّ٦ي
٩ٮِ ّٮبفش "اٞ٥بّذح"  ٬٩ا ٤٪ْ٥مذ ئعشائَ ٤ا٭يالٝب  ٬٩اؼبٮبى ٜا٥ايت
رغَيش َّ٦هب خؾَخ أ ٫ذبشٱب ئىل ٩واعهبد ٕري ـبيو ؽبب  ِ٩ئعشائَ.٤
ال ٍغبرس ؽٚبٍزغش أدىن ؽ ٬٩ ٠أ ٫ا٥ض٥ضا ٣ا٥زً ؽاهذٯ اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ ٍنِ ئعشائَ ٤أ٩ب ٧ربذٍبد ٱبئ٦خ مل رٝ ٬٢بئ٪خ ٝ ٬٩جا٦ّ ٤اي
فَْذ ٭ؾبه صببّبد "اعبهبد اْ٥بؼبٌ" .رٍشى أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ث٦اوسد
راْٝب سبزْذ " َٰٙاٞ٥بّذح" رؽش١بؤٱب ثٚنبء ّ ٤٪راعِ ر٩ٮؾزهب ٙشفاخ
٥زغٮَذ اؼبضٍذ  ٬٩األرجبُ ئىل عب٭ت اغبقو٦ّ ٣ي عالػ ٩زيوس رٱزا ٩ب
ٍْضص ٝذسهتب ّ٦ي ا ٤٪ْ٥يف ٍ ٤ؽب٥خ ّذ ٧االعزٞشاس ا٥غَبعاٌ رماْ٘
اغب ٨٢يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ .رٍغزٮزظ ؽٚبٍزغش أ٩ ٫ب رٞذٝ ٧ذ يبض ٤ثَئخ رغبّذ
"اٞ٥بّذح" رؽش١بءٱب ّ٦ي ا ٤٪ْ٥مذ ئعشائَ ٤يف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ .رفبب ٍْذٯ
ٚ٩بسٝخ ٍ٢شس ؽٚبٍزغش اٞ٥و ٣ثأ ٫اْ٥ب ٤٩ا٥وؽَذ ا٥زً ٝذ ٍ٦ٞـ خياش
"اٞ٥بّذح" ٱو أ ٫رزج اغب٢و٩بد ا٥يت عَغَيش َّ٦هب اإلخوا ٫اؼبغا٪٦و٫
عَبعخ ٩ٮبرئخ ؽبزا ا٥زٮََّ ٨رب ئفشاسٱب ّ٦ي اؽز٢بس اعزخذا ٧اٞ٥وح.
م اطر الدولة الضعيفة

هبض ٧ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ثأ ٫خيش رٮََ" ٨اٞ٥بّذح" يف أّٞبة
ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٩شرجو ثؾ ٤٢أعبعٌ حبب٥خ ا٥نْ٘ ا٥يت أفبثذ ا٥ذر٣
ا٥يت ؽهذد صوساد رال عَ٪ب ا ٬٪َ٥ر٩قش رَ٥جَب.
رٍٚزشك ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس أَ٩ ٫بٱش ا٥زذٱوس االٝزقابدً
را٭ْذا ٧االعزٞشاس ا٥غَبعٌ عززواف ٤يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ا٥ايت ؽاهذد
صوساد ٩ؾريا ئىل أّ ٫ذ ٧رعود ثٮَخ ٝب٭و٭َخ ررٮَََ٪خ ٞ٦٥يبُ اْ٥اب٧
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عَغه ٨يف ٩ٮْٰ ْ٥ ٬٩ت درس ٩ش١ضً يف ربغني األرمبُ االٝزقبدٍخ
ّالرح ّ٦ي أّ ٫ذ ٧االعزٞشاس عَإصش ع٦جب ّ٦ي ٝذسح ا٥ذر٦ّ ٣ي ئداسح
ذببسح ٚ٩زوؽخ رع٦ت اعزض٪بساد خبسعَخ رٱزا ٩ب عَ٦ٞـ ٝ ٬٩ذسح
اغب٦ّ ٨٢ي االعزغبثخ ؼبيب٥ت اعب٪بٱري رال عَ٪ب يف ؾباب ٣ا٥قاؾخ
را٥زْ .٨َ٦رٍنشة ٩ضبال ّ٦ي ر ٠٥ا ٬٪َ٥رَ٥جَب ٩زوْٝب أ ٫وبو ٣ٱازا
ا٥وا ِٝٱزٯ ا٥ذر ٣ئىل درٙ" ٣بؽ٦خ".1
روبزس ّٮجبس  ٬٩أ ٫اإلؽ٢بَ٥بد ا٥يت يب ٬٢أ ٫رغاججهب ا٥اذر٣
اٚ٥بؽ٦خ إلعشائَ ٤يب ٬٢أ ٫ر٢و١ ٫جريح ّ٦ي اّزجبس أ ٫ٱازٯ ا٥اذر٣
رزغ ٨ثَٖبة اٞ٥ذسح ّ٦ي اؽز٢بس اعزخذا ٧اٞ٥وح فبب ٍْين ئربؽخ اجملاب٣
٦٥زٮََ٪بد اؼبغ٦ؾخ ٩ض" ٤اٞ٥بّذح"  ٤٪ْ٦٥حبشٍخ .روبزس ّٮجبس ٩ا ٬أ٫
ا٥ذر ٣ا٥نَْٚخ ر٢و ٫أ ٤ٝعَيشح ّ٦ي أعهضهتب األ٩ٮَخ ٥زا ٍ٢و ٫ٱٮبٟ
خوٗ  ٬٩أ٢ٍ ٫و ٫ـبضرهنب  ٬٩ا٥غالػ ا٥زَ٦ٞذً رٕري ا٥زَ٦ٞذً ّشمخ
٦٥غَيشح  ٬٩اعب٪بّبد اؼبغ٦ؾخ اؼبٮبرئاخ إلعاشائَ ٤العازخذا٩هب يف
مشاب .رٍذٌّ ّٮجبس أ٭ٰ ثْذ عٞوه اٞ٥زايف رف٦ذ أع٦ؾخ َ٥جَخ ٩يوسح
ٞ٥يبُ ٕضح رعَٮبءٍ .ؾذد ّٮجبس ّ٦ي أ٩ ٫ب ٍٚب ٨ٝاؼبأص ٛاإلعاشائٌَ٦
ؽَٞٞخ أ٭ٰ َ٥ظ ثبإل٢٩ب ٫فببسعخ ا٥شدُ يف ٩واعهخ ا٥اذر ٣ا٥ناَْٚخ
راٚ٥بؽ٦خ إلعجبسٱب ّ٦ي ا ٤٪ْ٥مذ اعب٪بّبد اؼبغ٦ؾخ ا٥ايت سبابسط
ا ٤٪ْ٥اؼبغ٦ؼ مذ األٱذاٗ اإلعشائََ٦خ.
رٍز ٜٚا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ١بّ ِ٩ ٧ٮجبس يف ربازٍشٯ ٩ا ٬ـبابىش
"ا٥ذر٥خ ا٥نَْٚخ" يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ يف ّقش ا٥ضوساد .رٍشى ١اب ٧أ٫
ا٥نْ٘ ا٥زً أفبة ّذدا  ٬٩ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ يف أّٞبة ا٥ضوساد يبضا٤
هتذٍذا إلعشائَ ٤أل٭ٰ ٍْين ّذٝ ٧ذسح اغب ٨٢اؼبش١ضً َٙهب ّ٦ي فببسعخ
1
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فالؽَبرٰ ر٭ٚورٯ فبب ٍغبّذ رٮََ٪بد ْ٩بدٍخ إلعشائَ٦ّ ٤ي اْ٥ضاوس
ّ٦ي ٩وىئ ٝذ ٧عه ٤يف أٝ ٤ٝذس  ٬٩اؼب٪ب٭ْخ .رٍغ٪ؼ ٱازا ا٥واٝاِ
ٞ٥وى ئَ٪َ٦ٝخ ثب٥زذخ ٤يف ؽإر ٫ٱزٯ ا٥ذر٥خ رئٝب٩اخ ّالٝابد ٩اِ
اؼبَ٦ؾَبد اؼبغ٦ؾخ  ٌ٢٥رْ ٤٪مذ ئعشائَ.1٤
رهب١ ٤٪ب ٧ظببد ا٥ٮَب ٧يف ا٥ذر ٣ا٥نَْٚخ يف اػبقبئـ ا٥زبَ٥خ:
 -4فشاُ ثني اٞ٥وى داخ ٤ا٥ٮَب.٧
ّ -3ذ ٧رعود َٝبدح ٩ش١ضٍخ.
 -1رأصري ىبٓ ٦٥غ٪بٱري.
 -1ثشرص اؼبَ٦ؾَبد اؼبغ٦ؾخ.
ال ة

١ب ٫اٞ٥شاس ا٥زً ازبزرٰ اغب٢و٩خ اإلعشائََ٦خ ثشئبعخ ئٍهود أرؼبشد
ّب 3004 ٧رامؾب رعَ٦ب رٍٮـ ّ٦ي ا٥زْب ِ٩ ٤٩رٮََ" ٨اٞ٥بّذح" ر٩ب
أظببٯ اٞ٥شاس ثا"٩ٮَ٪بد اعبهبد اْ٥بؼبٌ" ١أؽاذ ٩قابدس ا٥زهذٍاذ
اػببسعٌ راد ا٥زأصري اإلعزشارَغٌ ّ٦ي ا٥ذر٥خ .رمش ٤اٞ٥شاس زبقاَـ
٩واسد ؼبواعهخ ٱزا ا٥زهذٍذ ؽَش  ٘٦١عهبص اؼبخابثشاد ٪٦٥هاب٧
اػببسعَخ "اؼبوعبد" ثبإلؽشاٗ ّ٦ي ٩واعهخ ٱزٯ ا٥زٮََ٪بد .رٝذ ّضص
ٱزا اٞ٥شاس اَ٦٪ْ٥بد ا٥يت ٭ٚزهتب "اٞ٥بّذح" رصببّبد ٝشٍجخ ٩ٮاهب ماذ
أٱذاٗ ئعشائََ٦خ يف أٙشٍَٞب را٭يالٝب  ٬٩عٮوة ٥جٮب.٫
 ٬٩ٱٮب ٍ٢زغت ا٥زؾزٍش  ٬٩رْبٍ ٨أ٭ؾيخ "اٞ٥بّاذح" يف ّقاش
ا٥ضوساد اْ٥شثَخ أنبَخ خبفخ رٍضٍذ األّجبء ّ٦ي ١بٱ ٤عهبص اؼبوعابد
ا٥زً  ٘٦١دبٚ٦بد ١جريح ّ٦ي سأعهب ٩واعهخ ا٥رب٭ب٩ظ ا٥ٮورً اإلٍشاين.
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إسرائيل في مواجية
تبعات الضعف األمرييي
ئ ٫راؽذح  ٬٩أٱ ٨اٞ٥نبٍب ا٥يت ؽٖ٦ذ ٩شا١ض األحببس اإلعاشائََ٦خ
يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ سبض٦ذ يف ؿببر٥خ سفذ رأصري ٱزٯ ا٥ضوساد ّ٦ي
درس ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف اؼبٮيٞخ را٭ْ٢بعبد ا٥زؾو ٣يف ٢٩ب٭زهب ّ٦اي
ئعشائَٙ .٤ال خالٗ ثني ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ّ٦اي أ ٫اْ٥الٝاخ ٩اِ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح رْذ أؽذ أٱ ٨س١بئض "األ٩ا ٬اٞ٥او "ٌ٩اإلعاشائٌَ٦
رثب٥زبيل ٪٦٢ٙب رشاعْذ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح رنشس األ٩ا ٬اٞ٥اوٌ٩
اإلعشائَ١ ٌ٦ضريا .رهب ِ٪ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٦ّ ٫ي أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَاخ
ٝذ أدد ثب ٤ْٚ٥ئىل ئؽذاس ر ١ ٤١جري يف ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾاذح يف
ؽني وب٪َْ٩ ٤٪ه ٨عَبعبد ئداسح ا٥شئَظ أرثب٩ب اؼبغإرَ٥خ ّ ٬ا٥زذٱوس
يف ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح رثب٥زبيل ا٥زذٱوس يف ٢٩ب٭خ ئعشائَ.٤
رٍشى ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس أ ٫ا٥شئَظ أرثب٩ب ٍزؾٝ ٤٪غيب ١جريا ٬٩
اؼبغإرَ٥خ ّ ٬رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح أل ٫عَبعبرٰ يف اؼبٮيٞخ ٦ٝقذ
٩ ٬٩غزوى صٞخ ؽٚ٦بء راؽٮي ٬اْ٥شة يف اؼبٮيٞخ ثاداسراٰ رال عاَ٪ب يف
أّٞبة س ْٰٙاٖ٥يبء األ٩شٍ ٬ّ ٌ٢ا٥شئَظ اؼبقشً اؼبخ٦وُ ؽغين ٩جابس.1ٟ
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رٍشى ّٮجبس أ ٫ا٥زخ٩ ٬ّ ٌ٦جبس ٟمل ٍ ٬٢اػبيأ ا٥وؽَذ ا٥زً أٝاذَ٦ّ ٧اٰ
أرثب٩ب ثٍ ٤شى أ ٫ربش ٟئداسرٰ ٥إلىبؽخ حب٪ْ٩ ٨٢ش اٞ٥زايف يف َ٥جَب مل ر٬٢
خيوح فبئجخ ّ٦ي اّزجبس أ ٫اٞ٥زايف ال ٍغزؾ ٜٱزٯ اؼبْب٦٩خ أل٭اٰ رياوُ
ثب٥زخ ٬ّ ٌ٦ـبضر٭ٰ  ٬٩أع٦ؾخ ا٥ذ٩بس ا٥ؾبّ ٤٩ب 3001 ٧رثب٥زبيل ١ب٩ ٫ضبال
ٞ٦٥بدح ا٥زٍٍ ٬نجيو ٫ع٦و١ه ٨ر ٜٙاػبيوه اغب٪شاء األ٩شٍَ٢خ.
رٍومؼ ّٮجبس أ ٫رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف اؼبٮيٞخ ٍْاين
ثؾ ٤٢أعبعٌ رشاعِ ٝوح ا٥شدُ اإلعشائََ٦خ ؽَش ٍإ١ذ أ ٫اْ٥الٝخ ِ٩
أ٩شٍ٢ب ١ب٭ذ  ٬٩أٱٞ٩ ٨و٩بد ٝوح ا٥شدُ اإلعشائََ٦خ ٩ؾاريا ئىل أ٫
ٝوح ا٥شدُ ال رشرجو ٞٙو ثٞوح ئعشائَ ٤اْ٥غ٢شٍخ رٝذسهتب ّ٦ي ؽغا٨
اغبشرة راؼبواعهبد احملذردح ث ٤أٍنب رزأصش دب٢ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف
اؼبٮيٞخ .رؽغت ّٮجبس ٙا ٫ا٥زٞبسة ا٢٥جري ثني ئعاشائَ ٤را٥والٍابد
اؼبزؾذح راالّزٞبد ا٥غبئذ ثأ ٫ا٥والٍبد اؼبزؾذح  ٬٥رزخ٦ي ّ ٬ئعاشائَ٤
يف أٍخ ٩واعهخ ؽ ٤٢حبذ رارٰ ّٮقشا ٩ش١ضٍب يف ا٥اشدُ اإلعاشائٌَ٦
رعْ ٤ا٥ذر ٣األخشى رأخز ر ٠٥ثْني االّزجبس ٥ذى رمْهب ٩غاأ٥خ
ا٥زقَْذ  ِ٩ئعشائَ٦ّ ٤ي عذر ٣أّ٪بؽبب .رٍومؼ ّٮجبس أ٭ٰ سٕٝ ٨اوح
ئعشائَ ٤اْ٥غ٢شٍخ ر٩ٮْزهب االٝزقبدٍخ رجٞي در٥خ فٖريح راد ٩قبدس
ؿبذردح فبب ٍْين أٝ ٫ذسهتب ّ٦ي ٩واعهخ ا٥زؾذٍبد اػببسعَخ رزي٦ات
ا٥ش١و ٫ئىل رأٍَذ ؽٝ َ٘٦وً رٱزا رربص اغببعخ ٦٥والٍابد اؼبزؾاذح
األ٩شٍَ٢خ.
رٍؾري ّٮجبس ئىل أ ٫ئعشائَ ٤مل رغِ ٍو٩ب ٥ز٢و ٫عضءا  ٬٩اؼبٮَو٩خ
اإلَ٪َ٦ٝخ إلدسا١هب ا٥زجبٍٮبد اٞ٥بئ٪خ ثَٮهب رثني ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ رثغاجت
ىبثِ ٭ؾأهتب رثزأصري ّؾشاد ا٥غٮني  ٬٩ا٥قشاُ اؼبزواف ٤يف اؼبٮيٞاخ.
رىب٦ـ ّٮجبس ئىل االعزٮزبط ا٥زً ٍشى أ٭ٰ ٍزوعت أ ٫رق ٤ئ َٰ٥درائش
فٮِ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت ٱو ا٦ّ ٤٪ْ٥ي رْ َٜ٪ا٥زؾب ِ٩ ٘٥أ٩شٍ٢اب
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سٕ ٨رشاعِ ؽنوسٱب يف اؼبٮيٞخ ٩ؾريا ئىل أ٭ٰ ال ٍوعذ شبخ خَبس أ٩ب٧
ر ٤أثَت عوى سبزني ٱزا ا٥زؾب.٘٥
مل ٍٚذ ّٮجبس روفَخ فٮبُ اٞ٥شاس دبغبّذح ا٥والٍبد اؼبزؾذح ّ٦اي
اعزْبدح ٢٩ب٭زهب يف اؼبٮيٞخ أر ثْنهب رر ٬٩ ٠٥خال ٣فَبٕخ ا٥غَبعاخ
اػببسعَخ إلعشائَ ٤حبَش رغزوّت اػبالٙبد يف ا٥شأً رؽ ى يف اؼبقابحل
 ِ٩ا٥والٍبد اؼبزؾذح .رال ٍٚود ّٮجبس ا٥زز١ري ثأ٭اٰ ٪٦١اب اعازْبدد
ا٥والٍبد اؼبزؾذح ٢٩ب٭زهب سب٢ٮذ ئعشائَ ٬٩ ٤ا٥زخ٦ـ  ٬٩اْ٥ض٥خ اإلَ٪َ٦ٝخ
ا٥يت ّٞ٦ذ اب ّ٦ي رعٰ اػبقوؿ يف أّٞبة صوساد ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ.
رٍشى ّٮجبس أّ ٫ضاء ئعشائَ ٤ا٥وؽَذ أ ٫ريوساد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ د٦٥اذ
ّ٦ي أ ٫ئعشائَ ٤ٱٌ اغب َ٘٦األرؽذ أل٩شٍ٢ب يف اؼبٮيٞخ ا٥زً يب ٬٢ا٥وصوٛ
ثٰ .رٍ ٌ٢٥ذ٦ّ ٤٥ي ٩ب ٍٞوٍ ٣زوّ ِٝٮجبس أ٭ٰ ٝذ ٍأيت اَ٥و ٧ا٥زً ال رز٬٢٪
 َٰٙا٥يبئشاد رؽب٩الد ا٥يبئشاد األ٩شٍَ٢خ  ٬٩اؽبجاوه را٥شعاو ئال يف
اؼبيبساد راؼبوا٭ئ اإلعشائََ٦خ ثْذ أ ٫ر٢و٩ ٫يبساد ر٩وا٭ئ ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ
ا٥يت ١ب٭ذ ؽَٚ٦خ أل٩شٍ٢ب راٖ٥شة ٝذ إٔٞ٦ذ أ٩ب٩هب.
نقل االىتمام إلى جنوس شرق آسيا

رسٕ ٨أ ٫اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ داين سررؾَ٦ذ ٍزّ ِ٩ ٜٚٮجبس يف ا٥زؾذٍذ
ّ٦ي أنبَخ رؽَوٍخ اْ٥الٝخ  ِ٩أ٩شٍ٢ب ٪١ش١ت أعبط يف ٚ٩هو ٧األ٬٩
اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦ئال أ٭ٰ ٍشى يف اؼبٞبث ٤أ ٫ا٥والٍبد اؼبزؾاذح ٥ا٬
ٍ٢و ٫ثوعْهب اعزْبدح ٢٩ب٭زهب يف اؼبٮيٞخ .رٍؾري سررؾَ٦ذ ئىل اْ٥ب٩ا٤
االٝزقبدً ١أٱ ٨ؿبذد ٦٥غَبعخ اػببسعَخ األ٩شٍَ٢خ يف ّهذ ا٥اشئَظ
أرثب٩ب رربذٍذا يف ٩ ٤١ب ٍزْ ٜ٦دبٮيٞخ ا٥ؾش ٛاألرعو.1
1
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رٍشى أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رضا٩ٮذ  ِ٩رباو ٣يف ٩وٝا٘ اإلداسح
األ٩شٍَ٢خ ٩ ٬٩ٮيٞخ ا٥ؾش ٛاألرعو ؽَاش ئ ٫راؽاٮي٦ٝ ٬قاذ
اٱز٪ب٩هب ازٯ اؼبٮيٞخ ٥ذراُ اٝزقبدٍخ را٭ز٦ٞذ ثذال  ٬٩ر٦٥ ٠٥زشَ١ض
ّ٦ي ٩ٮيٞخ عٮوة ؽش ٛلعَب .رٍومؼ أ ٫اٞ٥وى ا٪َْ٥ي رأخز ثْني
االّزجبس ٥ذى ث٦وسح ئعزشارَغَبهتب ٩غأ٥خ م٪ب٩ ٫قبغبهب االٝزقابدٍخ
رثب٥زبيل مل رزشدد اإلداسح األ٩شٍَ٢خ يف اغبواس  ِ٩ا٥قني رٙزؼ ؽواس ِ٩
اإلعالَ٩ني يف اؼبٮيٞخ ؽَش ٍؾري ئىل أ ٫األص٩بد االٝزقبدٍخ راذِٙ
أؽَب٭ب كبو ٙزؼ ؽواس  ِ٩اػبقو٦ّ ٧ي ؽغبة اغبٚ٦ابء ا٥زَ٦ٞاذٍني
رر٥ ٠٥ن٪ب ٫االعزٞشاس اإلعزشارَغٌ يف اؼبٮبى ٜا٥يت رنا ٨اؼبقابحل
اغبَوٍخ ٦٥والٍبد اؼبزؾذح.
رؽغت سررؾَ٦ذ ٙا ٫اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ٙضّذ ّٮذ٩ب رعاذد
أ ٫ا٥قني رْ٦ّ ٤٪ي صٍبدح رأصريٱب يف ٩ٮيٞخ عٮوة ؽش ٛلعَب ّالرح
ّ٦ي ؿببر٥زهب ئ٩الء عَبٝبد ؿبذدح يف اؼبٮيٞخ هتذد اؼبقبحل االٝزقابدٍخ
األ٩شٍَ٢خ رٱزا ٩ب د ِٙئداسح أرثب٩ب ئىل اعزٮزبط ٚ٩ابدٯ أ٩ ٫قابحل
أ٩شٍ٢ب اغبَوٍخ ثبرذ ٩هذدح ثبػبيش يف ٱزٯ اؼبٮيٞخ .رٍؾري سررؾَ٦ذ ئىل
أ ٫ٱزا االعزٮزبط د ِٙأرثب٩ب راَٞ٥بدح اْ٥غ٢شٍخ األ٩شٍَ٢اخ ئىل ٭ٞا٤
٩ش١ض االٱز٪ب ٧األ٩شٍ ٬٩ ٌ٢ا٥ؾش ٛاألرعاو ئىل لعاَب .رٍوماؼ
سررؾَ٦ذ أ ٫اْ٥ب ٤٩ا٥زً ٍْضص ٱزا االذببٯ ٱو سٕجخ أرثب٩اب يف ئّابدح
ا٭زخبثٰ ؾبذدا فبب هبْ ٰ٦ؽشٍقب ّ٦ي ّذ ٧ؽذرس ٩ضٍذ  ٬٩ا٥زذٱوس يف
األرمبُ االٝزقبدٍخ.
رٍشى سررؾَ٦ذ أٝ ٫شاس ا٥شئَظ أرثب٩ب ثوف ٰٚاٞ٥بئاذ األّ٦اي
ٞ٦٥واد اؼبغ٦ؾخ ثٮ ٤ٞعضء  ٬٩اٞ٥واد األ٩شٍَ٢خ اؼبشاثياخ يف أرسرثاب
عبٮوة ؽش ٛلعَب ٍْ٢ظ األنبَخ ا٥يت ثبرذ رٮَش اب راؽاٮي ٬ؽبازٯ
اؼبٮيٞخ .رٍإ١ذ أ ٫أرمؼ د٦ّ ٤َ٥ي ىبثِ ا٥زؾوالد اإلعزشارَغَخ ّ٦ي
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ا٥غَبعخ األ٩شٍَ٢خ ا٥ٮبصبخ ّ ٬األص٩خ االٝزقبدٍخ ٱو رقاشٍؼ رصٍاش
ا٥ذٙبُ األ٩شٍَ٥ ٌ٢و ٫ثب٭َزب ا٥زً ؽ ٠٢يف ؽَوٍخ ثٞبء ؽ ٘٦ا٥ٮابرو
 ِ٩ا ٨٦ْ٥أ ٫ٱزا اغب١ ٘٦ب ٫ؽغش األعبط يف اإلعزشارَغَخ األ٩شٍَ٢خ
٩ٮز ا٭زهبء اغبشة اْ٥بؼبَخ ا٥ضب٭َخ.
روبزس سررؾَ٦ذ  ٬٩إَٔ ٫بة ا٥ذر ٣ا٪َْ٥ي ّ ٬ا٥ؾش ٛاألرعو
ٍغه ٨يف ٭زَغزني أعبعَنت نببّ :ذ ٧اعزٞشاس اؼبٮيٞخ ررْبٍ ٨راأصري
اإلعال ٧ا٥غَبعٌ ٩ٮزٞذا ّذ ٧ؽشؿ ئداسح أرثب٩ب ّ٦ي رجين ئعزشارَغَخ
رامؾخ ر٩إصشح ؼبواعهخ ٩ؾب ٤١ا٥ؾش ٛاألرعو ال عَ٪ب األفاوَ٥خ
اإلعالَ٩خ رَٕبة ا٥زيوس االٝزقبدً االعز٪بٌّ ا٥غَبعٌ ا٥زً ٍشى
أ٭ٰ ٍن ٬٪حبذ رارٰ رْبٍ ٨ا٥زَبساد اإلعالَ٩خ.
ر٩ض٩ ٰ٦ض ٨َْ٩ ٤ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٍٮزٞذ سررؾاَ٦ذ ٝاشاس
اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ٙزؼ ؽواس  ِ٩اغبش١بد اإلعالَ٩خ ّ٦ي اّزجابس أ٫
٩ض ٤ٱزٯ ا ػبيوح سبٮؾهب ا٥ؾشَّخ يف ا٥وٝذ ا٥ازً ال رجازَٙ ٣اٰ
راؽٮي ٬عهودا ١بَٙخ إلؽَبء اؼبٚبرمبد ثاني ئعاشائَ ٤را٥غا٦يخ
ا٦ٚ٥غيَٮَخ رٱزا ٩ب ٍضٍذ ثذرسٯ رأصري اغبش١بد اإلعاالَ٩خ .رٱٮاب
ٍزغبٱ ٤سررؾَ٦ذ درس اغب٢و٩بد اإلعشائََ٦خ اؼبزْبٝجخ يف ئؽجابه أً
ٙشؿ ٦٥زوف٥ ٤زغوٍخ عَبعَخ ٦٥قش اُ ّرب اإلفشاس ّ٦ي اعازَيب٫
األسك رهتوٍذٱب رسٙل ا٥وٙبء ثأثغو ٩زي٦جبد رغاوٍخ ا٥قاشاُ
رر ٠٥يف ا٥وٝذ ا٥زً مل ٍ٦٥ َٰٙ ٬٢ؾش١بد اإلعالَ٩خ راأصري ّ٦اي
درائش فٮِ اٞ٥شاس يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌٍ .جذً سررؾاَ٦ذ رؾابؤ٩ب ئصاء
ٙشؿ قببػ اإلداسح األ٩شٍَ٢خ يف ٩واعهخ ا٥زؾاذٍبد ا٥ٮبصباخ ّا٬
ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رٍْزرب أ ٫رَ٥ ٠٥ظ ٩ن٪و٭ب.
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رّ٦ي دسة  ٬٩عج ٰٞوب ٤٪ا٥ذ١زوس ّودٍذ ّريا ٫ا٥جبؽش يف
"٩ش١ض دساعبد األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩ئداسح أرثب٩ب اؼبغإرَ٥خ ّا ٬رشاعاِ
٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح رٍز ِ٩ ٜٚسررؾَ٦ذ ّ٦ي أ ٫األص٩خ االٝزقبدٍخ
اْ٥بؼبَخ ال رغبّذ اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ّ٦ي االٱز٪ب ٧ثبؼبٮيٞاخ رثب٥زابيل
اعزْبدح ٭ٚورٱب  ٬٩عذٍذ .1رٍشى ّريا ٫أ ٫ا٥زً ٍضٍذ ٩ا ٬فاْوثخ
ربش ٟئداسح أرثب٩ب يف اؼبٮيٞخ اال٭غؾبة األ٩شٍ ٬٩ ٌ٢اْ٥اشا ٛرٝاشاس
اال٭غؾبة  ٬٩أٖٙب٭غزب .٫رؽغت ّرياٙ ٫ا٭ٰ سٕ ٨عٞوه األ٭َ٪اخ
اؼبزؾبٚ٥خ  ِ٩اٖ٥شة عز٢و ٫ئداسح أرثب٩ب ٩غازْذح إلعاشاء ؽاواس
ئعزشارَغٌ  ٤١ ِ٩األىشاٗ اٚ٥بّ٦خ يف ا٥غبؽخ اْ٥شثَخ حبَش رغاْي
أل ٫رن ٬٪٭زَغخ ٱزا اغبواس اغبٚبً ّ٦ي ٩قبحل راؽاٮي ٬اغبَوٍاخ.
رٍغزذسّ ٟريا ٫أ ٫عْ٩ ٤ض ٤ٱزا اغبواس ؽَوٍب ٍزي٦ت  ٬٩راؽٮي ٬أ٫
رٞو ٧دبذ ٍذ اْ٥و٦٥ ٫ذر ٣اْ٥شثَخ ا٥يت ا٭ذْ٥ذ َٙهب ا٥ضوساد رٱزا ٩ب ال
رغزيَِ اإلداسح ا٥وٙبء ثٰ ٭َشا ٥ألص٩خ االٝزقبدٍخ اػبب٭ٞخ ا٥يت رْقا٘
ثب٥والٍبد اؼبزؾذح.
 ٬٩ٱٮب ال ٍغزجْذ ّريا ٫أ ٫رزوعٰ ئداسح أرثب٩ب ئىل در ٣اػبَ٦ظ
رربذٍذا ا٥غْودٍخ ٥زي٦ت ٩ٮهب رٞذًن ٍذ اْ٥و٦٥ ٫اذر ٣اْ٥شثَاخ ا٥ايت
اؽزنٮذ ا٥ضوساد حبَش رشثو اؼبغبّذاد ا٥غْودٍخ ثجٞبء ٱزٯ ا٥ذر٥خ
م ٬٪ا٥ذائشح األ٩شٍَ٢خ .رٍزوّ ِٝريا ٫أ ٫أً ٩واٞٙخ عاْودٍخ ّ٦اي
ا٥ي٦ت األ٩شٍ ٌ٢عز٢و٩ ٫ؾشرىخ دبو ٘ٝأ٩شٍ ٌ٢ؽبص ٧ذببٯ ئٍاشا٫
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عوديــد عي ـران ،الواليـــات المتحـــدة تواجـــو تحـــديات الشـــرق األوســـط (أرتســوت
هبريــت متموديــدت عــم أتجــري همــزراح هتيخــون) فــي :يوئيــل جوزنســكي ،مــارك
هيميــر ،ــام أـــى الربيـــع العربـــي :تـــدا يات إقأيميــة ودوليـــة ،مرجــع ســابق،
ص .31-34
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رّذ ٧روعَٰ ا٭زٞبداد ثؾإَٔ ٫بة اؼب٪بسعخ ا٥ذيبٞشاىَخ يف ا٥غاْودٍخ
ردر ٣اػبَ٦ظ ٬٩ .٭بؽَخ صب٭َخ ٍشى ّريا ٫أ ٫أؽذ أٱ٩ ٨اب عزغاْي
ا٥والٍبد اؼبزؾذح ٥زؾ َٰٞٞٱو أال رغه ٨ا٥ضوساد اْ٥شثَاخ يف اؽازْب٣
عزرح ا٥قشاُ اْ٥شثاٌ اإلعشائَ ٌ٦ال عَ٪ب يف أّٞبة اال٭زقبس ا٢٥جري
ا٥زً ؽ ٰٞٞاإلخوا ٫اؼبغ٪٦و ٫يف اال٭زخبثبد األخريح.
 ٬٩٭بؽَزٰ ٍشى ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ١ب ٧٭بئت ٩ذٍش "٩ش١ض أحبابس
األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦أ ٫روعٰ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ٚ٥زؼ ؽاواس ٩اِ
اإلعالَ٩ني ٍٮذسط يف ئىبس عَْهب ٥زَ٦ٞـ األمشاس ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥ضاوساد
اْ٥شثَخ .1رٍٮوٯ ئىل أ ٫فٮبُ اٞ٥شاس يف راؽاٮيٍ ٬اذس١و ٫أ٢٩ ٫ب٭اخ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح رشاعْذ يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ؽَش ئ ٫ا٥اشأً
اْ٥ب ٧يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٭َش ٦٥والٍبد اؼبزؾذح ١ب٥يشٗ ا٥زً رببِ٩ ٘٥
األ٭َ٪خ ا٥ذٍ٢زبروسٍخ يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ فبب عْ٦هب يف ٩و ٘ٝمَْ٘ يف
٩واعهخ اغبش١بد اإلعالَ٩خ ا٥يت ثبرذ ْ٩ٮَخ حبواسٱب .رٍغزذس١ ٟب ٧ثأ٭ٰ
ال روعذ م٪ب٭خ ٥ٮغبػ ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف رب َٜٞأٱذاٙهب  ٬٩اغبواس ِ٩
اإلعالَ٩ني ال عَ٪ب ا٭زضاُ ا٥زضا ٧رامؼ رفشٍؼ ٩ٮه ٨ثبؽزشاْ٩ ٧بٱذاد
ا٥زغوٍخ  ِ٩ئعشائَ٦ّ ٤ي اّزجبس أ ٫اال٥زضا ٧ازٯ اؼبْبٱذاد ٍؾٞ٩ ٤٢و٩ب
ٱب٩ب ٞ٩ ٬٩و٩بد اغبٚبً ّ٦ي اؼبقبحل األ٩شٍَ٢خ يف اؼبٮيٞخ.
تحريض أمرييا أى يار القوة

رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني  ٬٩سثو ثاني رشاعاِ ٢٩ب٭اخ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح رزب ٌ٦ئداسح أرثب٩ب ّ ٬رٚنَ ٤خَبس اٞ٥وح ١أؽاذ
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إفـ ـرايم ك ــام ،إيـــران واالضـــطراس فـــي العـــالم العربــــي (إيـ ـران فهزوع ــزوع بعـ ـوالم
هعرفي) في :يوئيل جوزنسكي ،مارك هيمير ،عام عمى الربيع العربــي :تـداعيات
إقميمية ودولية ،مرجع سابق ،ص .17-11
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اػبَبساد ا٥يت ريشػ ؼبْبعبخ ا٥زهذٍذاد .رٝذ رٍ٘ ٱزا ا٥شثو ٥زؾشٍل
اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ّ٦ي اإلٝذا٦ّ ٧ي خيواد ّغ٢شٍخ هتذٗ يف ا٥ٮهبٍخ
ئىل رب َٜٞاؼبق٦ؾخ اإلعشائََ٦خٙ .ؾغت اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ سر ٫رريا "ٙا٫
زب ٌ٦ئداسح أرثب٩ب ّ ٬خَبس اٞ٥اوح اْ٥غا٢شٍخ أدى ئىل رشاعاِ درس
ا٥والٍبد اؼبزؾذح ٪١هٮذعخ ٦٥غٖشاَٙب ا٥غَبعَخ يف اؼبٮيٞخ .1روبزس رريا
 ٬٩أّ ٫ذ ٧ربش ٟا٥والٍبد اؼبزؾذح ٦٥زقذً ٪٦٥ؾبرالد اإلٍشا٭َاخ يف
ا٥زٖ ٤ٖ٦يف اْ٥شا ٛرّذَٝ ٧ب٩هب ثنشة اؼبٮؾ د ا٥ٮورٍخ اإلٍشا٭َخ عَغه٨
يف ٙزؼ ؽهَخ اغبش١بد اإلعالَ٩خ ا٥غٮَخ ا٥قبّذح ٦٥ؾ ٨٢يف أّٞابة
ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٥زؾذً اإلداسح األ٩شٍَ٢خ را ٤٪ْ٥مذ ٩قبغبهب .دبْ
أ ٫رريا ٍٞو٥ ٣إلداسح األ٩شٍَ٢خ ثؾٕ ٤٢ري ٩جبؽش :ئ١ ٫ٮازْ٩ ٨ٮاَني
ثبغبٚبً ّ٦ي ٩قبغب ٨٢يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رئرا أسدمت ئسعاب٣
ربزٍش ٝوً ٦٥ؾش١بد اإلعالَ٩خ يف ٩قش رٕريٱب  ٨٢َ٦ْٙأرال مشة
ئٍشا٥ ٫زؾ َٜٞا٥شدُ .ر ٬٩ا٥وامؼ أ ٫االعزغبثخ األ٩شٍَ٢خ ؼبض ٤ٱازٯ
ا٥ذّوح رْين رب َٜٞٱذٗ ئعشائَ ٤اؼبه ٨اؼبز٪ض ٤يف ا٥زخ٦ـ  ٬٩ا٥رب٭ب٩ظ
ا٥ٮورً اإلٍشاين ا٥زً ٍْذ يف ر ٤أثَت هتذٍذا رعودٍب ٩ا ٬ا٥ياشاص
األر .٣رٍ ٌ٢٥ذ٦ّ ٤٥ي خيوسح َٕبة اٞ٥وح ١خَبس يف ٩واعهخ ئٍشا٫
ٍٞو ٣رريا ئ٭ٰ  ٬٩ا٥قْت أ ٫٭ؾري ئىل خيواد َّ٦٪خ رٞذَ٦ّ ٧هب ئداسح
أرثب٩ب ؼبٮِ عٞوه ا ٬٪َ٥راْ٥شا ٛر٥جٮب ٫يف أٍذً ئٍشا ٫ؽَش ئ ٫ٱزٯ
اإلداسح رشى أ٩ ٫واعهخ ٱزٯ ا٥زهذٍذاد هبت أال ٍإدً ئىل رب٦٪هب أٍخ
ـببىش.
ر٢ٍ ٌ٢٥شط ٱزا ا٥زقوس وبزس رريا  ٬٩أ ٫ؽٚ٦بء أ٩شٍ٢ب ثابروا
ٞ٦ٝني ٝ ٬٩ذسهتب ّ٦ي رب٩ َٜٞقبغبهب رأفجؾوا ٍزْب٦٩و٦ّ ٫ي أعابط
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رون تيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ،اهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاز الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي إلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ،مرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
سابق.
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اٚ٥شآ ا٥زً رش١زٰ راؽٮي ٬رٝذ ذب٦ي ر ٠٥يف َٝب ٧ا٥غْودٍخ دباب مل
رٞذ َٰ٦ّ ٧يف اؼببمٌ  ٬٩رذخّ ٤غ٢شً ٩جبؽش يف ا٥جؾشٍ .٬روبزس رريا
 ٬٩أ ٫رشاعِ ا٥ضٞخ ثب٥والٍبد اؼبزؾذح هبت أ ٜ٦ٍٞ ٫ئعاشائَ ٤أٍناب
ؽَش ٍشى أ ٫ئعشائَ ٤ثبرذ ٕري ٝبدسح ّ٦ي ربذٍذ خشٍيخ اؼبقبحل ا٥يت
ّ٦ي أعبعهب رزؾش ٟا٥والٍبد اؼبزؾذح يف اؼبٮيٞخ ٩ؾريا ئىل أ ٫ٱٮابٟ
ؽ٢و١ب ؽَٞٞخ ئ١ ٫ب٭ذ ئداسح أرثب٩ب رشى ٭ٚظ اؼبخبىش ا٥ايت رشاٱاب
ئعشائَ.٤
رٍذٌّ رريا أ ٫ا٥غَبعخ األ٩شٍَ٢خ يف اؼبٮيٞخ ثبرذ رْابين ٩ا٬
رشاعِ ٩ب أظببٯ ثا"اٚ٥بَّ٦خ اإلعزشاٍزغَخ" رٱزا ٩ب عْ١ ٤اال ٩ا٬
ؽٚ٦بء رأّذاء راؽٮيٍْ ٬زٞذر ٫أ٭ٰ ثبإل٢٩ب ٫ذببٱ ٤اإلسادح األ٩شٍَ٢اخ
در ٫أٍ ٫زشرت ّ٦ي ر ٠٥٭زبئظ ٩ب ؽَش ئ ٫ا٥والٍبد اؼبزؾذح مل رْاذ
رببر ٣ا٥زأصري ّ٦ي ٩ب هبشً يف اؼبٮيٞخ .رٍنشة رريا ّذدا  ٬٩األ٩ض٦اخ
٩ٮهبّ :ذ ٧ؿببر٥خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ئٙؾب ٣رؾ ٤َ٢ؽ٢و٩خ ٩واَ٥خ غبضة
اهلل يف ٥جٮب ٫رّذ ٧ا٥زؾشّ ٟٮذ٩ب أىَؼ ثَٞبدح اعبَؼ ا٥زش ٌ١اؼبواَ٥اخ
ٖ٦٥شة را٥غ٪بػ ثب٥زوف ٤الرٚب ٛاؼبقبغبخ ثني ؽش١يت ٙزؼ رضبابط
در ٫أٍ ٫ز ٨ا٥شعوُ ٦٥والٍبد اؼبزؾذح.
إسرائيل

سء أى أمرييا أم ا ر ليا؟

ئ١ ٫ضريا  ٬٩ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٍشر ٫أ ٫رْبٍ ٨ا٥ٮٞٚبد األ٩ٮَخ
ا٥يت رزي٦جهب ٩واعهخ ا٥زؾذٍبد ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٍْين صٍبدح
٩واص٭خ األ ٬٩اإلعشائََ٦خ ثؾ ٤٢عوٱشً فبب ٍْين أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ
عَغه ٨يف رْ َٜ٪اسرجبه ئعشائَ ٤ثب٥والٍبد اؼبزؾذح سٕا ٨ماْ٘
األخريح رٱو ٩ب ٍغه ٨ؽغت ٱإالء ا٥جبؽضني يف رَ٦ٞـ اعازٞالَ٥خ
اٞ٥شاس ا٥غَبعٌ اإلعشائَ.ٌ٦
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رٍشى ا٥جبؽش يف ا٥ؾإر ٫اإلعزشارَغَخ ّو٩ش عٮذ٥ش أ ٫ئعشائَ٤
ال يب٢ٮهب أ ٫رضٍذ ٩واص٭خ األ ٬٩ثؾ١ ٤٢جري  ٬٩در٩ ٫غبّذح خبسعَخ
ال عَ٪ب يف ٍ ٤األص٩خ ا٢٥جريح ا٥يت يبش اب االٝزقبد اْ٥بؼبٌ ؽَاش ئ٫
ٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي ذبٮَذ م٪ب٭بد ٩بَ٥خ ٥ز٪وٍ٩ ٤زي٦جبد األ ٬٩ا٥ايت
ٍشعؼ أهنب عززْبٍ ٨ثغجت ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ؿبذردح عذا رٱو ٩ب ٍْين
أ ٫اػبَبس ا٥وؽَذ اؼبزبػ أ٩ب ٧ئعشائٍَ ٤ز٪ض ٤ثب٥زوعٰ ٦٥والٍبد اؼبزؾاذح
ؼبيب٥جزهب ثضٍبدح اؼبغبّذاد األ٩ٮَخ ثؾ١ ٤٢جري .1رٍشى عٮذ٥ش أ ٫ى٦ت
٩غبّذاد أ٩شٍَ٢خ ٍْين صٍبدح اسرجبه ئعشائَ ٤ثب٥والٍبد اؼبزؾذح ثؾ٤٢
ٍ٦ٞـ  ٬٩ٱب٩ؼ اؼبٮبرسح ا٥غَبعَخ ٥ذى فٮبُ اٞ٥شاس يف را ٤أثَات
٩ؾريا ئىل أ ٫ئعشائَ - ٤ربذ اَٞ٥بدح اَ٪َ٥ٮَخ  -عاْذ يف األّاوا٧
اؼببمَخ ئىل رَ٦ٞـ اسرجبىهب االٝزقبدً ثب٥والٍبد اؼبزؾذح ئىل ؽذ ١جري.
رٍومؼ أ ٫رذاَّبد ٱزا ا٥وا ِٝعز٢و ٫أؽذ يف ٍ ٤رعود سئَظ
أ٩شٍٍ ٌ٢زخز ٩وٚٝب ٭ٞذٍب  ٬٩عَبعبد اغب٢و٩خ اإلعشائََ٦خ اغببَ٥اخ
٪١ب ٱو اغبب ِ٩ ٣ا٥شئَظ ثبسا ٟأرثب٩ب .روبزس عٮذ٥ش  ٬٩أ٭اٰ ثَٮ٪اب
ٍضداد اسرجبه ئعشائَ ٤ثأ٩شٍ٢ب رزذٱوس ٢٩ب٭زهب يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ؽَش
ٍٮَش اْ٥شة ئَ٥هاب ١اب٥يشٗ ا٥ازً عابّذ أ٭َ٪اخ االعازجذاد
را٥ذٍ٢زبروسٍخ رثب٥زبيل ٍشى أ ٫ٱٮب ٟأعبعب الٙزاشاك أ ٫ا٥والٍابد
اؼبزؾذح عز٦غأ ٦٥نٖو ّ٦ي ئعشائَ ٬٩ ٤أع ٤اعزْبدح ٢٩ب٭زهب يف اْ٥بمل
اْ٥شثاٌ .2رٍٚ٦ذ عٮذ٥ش ئىل أ ٫صٍبدح اؼبغبّذاد األ٩ٮَخ إلعاشائَ٤
عَٚنٌ حبذ رارٰ ئىل ـببىش اٝزقابدٍخ ؽَاش ٍٮاوٯ ئىل أ ٫ٱازٯ
1

عـ ــومر جنـ ــدلر ،موازنـ ــة األمـ ــن سـ ــتتعاظم ،وسـ ــيقوى ارتبـ ــاط إس ـ ـرائيل بالواليـ ــات
المتحدةن ،الموقع الشخصي لمباحث في الشؤون اإلستراتيجية عومر جندلر.
http://omergendler.blogspot.com/2011/02/defense-budget-willincrease.html
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المرجع السابق.
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اؼبغبّذاد عز٢و٩ ٫ؾشرىخ ثوعوة ا٥زضا ٧ئعشائَ ٤ثؾشاء ا٥قبدساد
اغبشثَخ األ٩شٍَ٢خ ررٚنَ٦هب ّ٦ي ا٥قبدساد اغبشثَخ اإلعشائََ٦خ ٭ٚغهب
رٱزا يبظ ثٞذسح ا٥قٮبّبد اْ٥غ٢شٍخ اإلعشائََ٦خ ّ٦ي ا٥زٮبٙظ رٝذسهتب
ّ٦ي رب َٜٞأسثبػ.
رٱٮب ٬٩ ٟاحمل٦٦ني اإلعشائََ٦ني ٍ ٬٩شى أ  ٫صٍبدح ا٥ٮٞٚبد األ٩ٮَخ
عزؾو ٣ئعشائَ ٤ئىل ّتء ّ٦ي اٖ٥شة رّ٦اي ا٥والٍابد اؼبزؾاذح
ربذٍذا .رٍٞو ٣ا٥جبؽ ش يف ا٥ؾإر ٫اْ٥غ٢شٍخ سر ٫ثاٍ ٬ؾابً ئ٫
ا٥ضوساد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رربص ئعشائَّ ٤جئب رَ٥ظ رخشا ئعزشارَغَب
ٖ٦٥شة رٱو ٩ب ٝذ ٍإدً ئىل رشاعِ يف ٩غزوى ا٥زضا ٧اٖ٥شة ثاذّ٨
ئعشائَ ٬٢٥ .٤فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت رْ٩ه ٨ثْل ا٥جبؽضني ٍق٦و٫
ئىل اعزٮزبط ٖ٩بٍش سبب٩ب ْ٩زربٍ ٬أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رذ٦ّ ٤٥ي أنبَاخ
ا٥شٱب٦ّ ٫ي ئعشائَ ٤ثوفٚهب اغب َ٘٦األرؽذ اٞ٥وً ا٥ازً رجٞاي
ٖ٦٥شة يف اؼبٮيٞخ .رٍٞو ٣سئَظ ا٥وصساء ثٮَب٩ني ٭زٮَبٱو ئ ٫ا٥زؾوالد
يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ رٚشك ّ٦ي اٖ٥شة رٞذًن ا٥ذّ ٨اؼببدً إلعاشائَ٤
ّ٦ي اّزجبس أ هنب سبض" ٤راؽخ ديبٞشاىَاخ راعازٞشاس يف ٩ٮيٞاخ ٕاري
٩غزٞشح" رٱزا ٩ب يبض ٤خذ٩خ ئعزشارَغَخ ٦٥والٍبد اؼبزؾذح راٖ٥شة.
رٝذ ذبٮذ ّذدا  ٬٩ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٦٥زذ٦ّ ٤َ٥ي فواثَخ رعهاخ
٭َش ٭زٮَبٱو ٱزٯ.
رٍشى ٍوسا ٧ئٍزٮٖش سئَظ ٩ش١ض األحببس "دبؾؾٚبٯ" اؼبخازـ يف
اْ٥الٝبد األ٩شٍَ٢خ اإلعشائََ٦خ أ ٫ا٥زؾب ِ٩ ٘٥ئعشائَ ٤ٱو ا٥زً يب٬٢
راؽٮي ٬٩ ٬رَ٦ٞـ األمشاس ا٥ٮبصبخ ّٝ ٬شاس ا٥شئَظ أرثب٩اب اػبابىئ
دبيب٥جخ ا٥شئَظ اؼبقشً اؼبخ٦وُ ؽغين ٩جبس ٟثب٥زٮؾٌ .رٍوٍ٘ ئٍزٮٖش
ٙضاّخ اإلعالَ٩ني ٍ ٌ١ذ٦ّ ٤٥ي ؽَوٍخ سٱب ٫ا٥والٍبد اؼبزؾذح ّ٦اي
درس ئعشائَ ٤ؽَش ٍٞو ٣ئ ٫رويل اإلعالَ٩ني ٞ٩بَ٥ذ اغب ٨٢يف اْ٥ابمل
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اْ٥شثاٌ عَ٪ض ٤مشثخ ٝبف٪خ العزٞشاس اؼبٮيٞخ رٱاو ٩اب ٍْاين أ٫
ئعشائَ ٤ٱٌ ا٥ذر٥خ ا٥وؽَذح يف اؼبٮيٞخ ا٥يت ثا٢٩ب ٫اٖ٥اشة رربذٍاذا
ا٥والٍبد اؼبزؾذح االّز٪بد َّ٦هب يف رب٩ َٜٞقبغبٰ .1رٍَهش  ٬٩خال٣
ىشػ ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني سٕجخ رامؾخ يف روٍَ٘ ا٥غ٦و ٟاأل٩شٌٍ٢
يف اؼبٮيٞخ أصٮبء ا٥ضوساد اْ٥شثَخ يف ئمْبٗ ا٥شئَظ أرثب٩ب داخَ٦ب ّارب
رأعَظ ا٥شأً اْ٥ب ٧األ٩شٍ ٌ٢مذٯ ررقوٍشٯ ّ٦ي أ٭ٰ أعه ٨يف راوٙري
اَ٥شرٗ اؼبوارَخ ٥غَيشح اإلعالَ٩ني ّ٦ي ٞ٩بَ٥اذ األ٩اوس يف اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ را٥زؾذٍذ ّ٦ي أ ٫رب ٜٞٱزا ا٥غاَٮبسٍو عَناش ثبؼبقابحل
اإلعزشارَغَخ ٦٥والٍبد اؼبزؾذح األ٩شٍَ٢خ ٭ٚغهب .رٝذ صّ ٨ئٍزٮغاش أ٫
عَبعخ أرثب٩ب عز" ٬٢٪اإلعال ٧اؼبزيشٗ  ٬٩اإلمشاس ثبؼبقبحل اٖ٥شثَخ يف
ا٥جؾش األضبش راٞ٥ش ٫األٙشٍ ٌٞرا٥غودا ٫راألسد٩ "٫اذَّب أ ٫ٱازٯ
ا٥زؾوالد رأيت يف ٍ ٤ئٝذا ٧ا٥والٍبد اؼبزؾذح ّ٦ي خيواد رْ٢اظ
مْٚهب ال عَ٪ب ا٭غؾبة ٝواهتب  ٬٩اْ٥شا ٛرٝشاس ئداسح أرثب٩ب ربذٍاذ
٩وّذ ٥ال٭غؾبة  ٬٩أٖٙب٭غزب.2٫
روبزس ئٍزٮٖش  ٬٩أ ٫روٙري األسمَخ ٥إلعالَ٩ني ٦٥وفو٦٥ ٣ؾ ٨٢يف
ٍ ٤ٱزٯ ا٥زؾوالد عز٢و ٫ـببىشٯ ١جريح ٩ؾريا يف ا٥وٝذ ٭ٚغاٰ ئىل
أ٭ٰ ؽ ى ٥و مل ٍق ٤اإلعالَ٩و٦٥ ٫ؾ ٨٢رٍ٦ذ ثْل األ٭َ٪خ اؼبغب٭ذح
أل٩شٍ٢ب يف اغبٙ ٨٢اهنب عززأصش ثبألعواء ا٥غبئذح رعاززخز ٩واٝا٘
٩زؾذدح  ٬٩ئعشائَ ٤را٥والٍبد اؼبزؾذح .رٍق ٤ا٥جبؽاش اإلعاشائٌَ٦
لسٍَٰ ؽَٚذ ئىل ؽذ "سصبء" ا٥والٍبد اؼبزؾذح ثغجت ا٥قْود اؼبزوٝاِ
٥إلعالَ٩ني ٩غزز١شا أ ٫ا٥والٍبد اؼبزؾذح رٮزَش ٭ٚظ اؼبقري ا٥ازً
1
2

يــورام إيتنغيــر ،لقــد أصــبحت مصــر وتــونس ،هنــا ،فــي الضــفة الغربيــة ،يــديعوت
أحرونوتhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4021419,00.html ،
يورام إيتنغر ،مرجع سابق.
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ا٭زهي ئ َٰ٥االرببد ا٥غوَٙبيت ّبْ٩ 4898 ٧زربا أ ٫رفو ٣اإلعاالَ٩ني
٦٥ؾٍْ ٨٢ين ثذاٍخ "ٕش "ٛعَٚٮخ اٖ٥شة ثأعشٯ.1
ال ة

يب ٬٢أ ٫لب٦ـ  ٬٩خالّ ٣شك اذببٱبد ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني يف
ؿببر٥خ سفذ رأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي ٢٩ب٭خ ا٥والٍابد اؼبزؾاذح يف
اؼبٮيٞخ رّ٦ي ّالٝزهب ثاعشائَ ٤ئىل ا٥ٮزبئظ ا٥زبَ٥خ:
 -4ئصببُ ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ّ٦ي رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾاذح
رمْ٘ درسٱب يف اؼبٮيٞخ ١ٮزبط ٦٥شثَِ اْ٥شثاٌ.
 -3رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح عَضٍذ ّ ٬٩ض٥خ ئعشائَ ٤اإلَ٪َ٦ٝخ
رعَ٪ظ ثؾ ٤٢عزسً ثٞوح سدّهب.
 -1ا٥شٱب ٫اإلعشائَ٦ّ ٌ٦ي أ ٫رٮغؼ اإلداسح األ٩شٍَ٢خ يف ذبٮَذ دّ٨
٩بيل ّشثاٌ ٦٥ذر ٣ا٥يت اؽزنٮذ ا٥ضوساد حبَش ٍ٢و٩ ٫ؾشرىب
دبواف٦خ االسرجبه ثبحملوس األ٩شٍ.ٌ٢
 -1رشاعِ ٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي ازببر ٝشاساد ٩غز٦ٞخ ٭زَغاخ صٍابدح
اسرجبىهب ثبؼبغبّذاد األ٩شٍَ٢خ رر ٠٥ثغجت ؽبعزهب ٥زٖيَاخ
اٚ٥بروسح اؼبزْبٍ٪خ ٦٥ٮٞٚبد األ٩ٮَخ اؽببدٙخ ؼبواعهاخ ا٥زاذاَّبد
ا٥غ٦جَخ ٦٥شثَِ اْ٥شثاٌ.

1

آريي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيت ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،ىــــــــــــــــــــــآرتس:3044-3-1 ،
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1213134.html
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العالقة التريية اإلسرائيأية
في ضوء الربيع العربي
ال ر٢بد زب٦و رسٝخ ّ ٤٪أّذد يف ٩ش١ض أحببس ئعشائَ ٌ٦ثؾاأ٫
رذاَّبد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رمل رزن ٬٪ئؽبسح ئىل رأصريٯ ّ٦ي اْ٥الٝابد
ا٥زشَ١خ اإلعشائََ٦خ .رٝذ رٚبررذ ر٪ََٞبد ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ثؾاأ٫
رأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي اْ٥الٝبد  ِ٩رشَ١ب ثوموػ  ٬٪ٙا٥جابؽضني
 ٬٩سأى أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ عَضٍذ  ٤َ٩ ٬٩رشَ١ب كبو ٩ضٍذ  ٬٩اْ٥اذاء
ذببٯ ئعشائَ ٤رثب٥زبيل ٍزوعت ّ٦ي ئعشائَ ٤أ ٫رزْبْ٩ ٤٩هب ْ١ذر ّرب
اعزٖال ٣ا٥زؾذٍبد ا٥يت رواعههب أ٭ٞشح ررْضٍضٱب ر٩ٮه ٬٩ ٨سأى أ٭اٰ
سٕ ٨أ ٫ؽ٢و٩خ أسدرٕب ٫عزواف ٤ا٥زؾذد ذببٯ ئعشائَٙ ٤ا ٫ا٥شثَاِ
اْ٥شثاٌ ٝذ ٍإدً ئىل ا٥زٞبء ٩قبحل ثني اعبب٭جني ٝذ ٍغه ٨يف زبَٚا٘
٩غزوى ا٥زورش ثَٮه٪ب.
توظيف الورقة اليردية ضد ترييا

ٍشى أ٥و٥ ٫ئَ ٤سئَظ ربشٍش اجمل٦خ ا٥جؾضَخ "عَ٢وس فبو١بد" ا٥زً
ؽٖ ٤يف اؼببمٌ ٩ٮقت ر ٤َ١رصاسح اػببسعَاخ اإلعاشائََ٦خ رعاٚري
ئعشائَ ٤يف أ٭ٞشح أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ صرد سئاَظ ا٥اوصساء ا٥زش١اٌ
أسدرٕب ٫ثبؼبضٍذ  ٬٩اغبواٙض ٥ضٍبدح ا٥زْجري ّّ ٬ذائٰ إلعشائَ ٤را٪ْ٥ا٤
89

ّ٦ي ئؽشاعهب .رٱو هبض ٧ثأ ٫األرشاْ٩ ٟٮَو ٫ثزقَْذ اؼبواعهاخ ماذ
ئعشائَ ٬٩ ٤أع ٤رغغَ ٤٭ٞابه ٥قابغبه ٨يف ا٥غابؽزني اْ٥شثَاخ
راإلعالَ٩خ رر ٌ٢٥ ٠٥رجذر ؽ٢و٩خ أسدرٕب١ ٫ب٥يشٗ ا٥زً سب٢ا٬
 ٬٩ا٥زقذً إلعشائَ ٤يف ا٥وٝذ ا٥زً رْبر٭ذ ْ٩هاب درّ ٣شثَاخ
رر ٠٥اذٗ ٩شا٪١خ اٞ٥جو٥ ٣ذى ا٥شأً اْ٥ب ٧اْ٥شثاٌ رروٍَ٘ ر٠٥
يف ا٥زغْ٦٥ ٤٦بمل اْ٥شثاٌ يف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ.1
رٍشى ٥ئَ ٤أ٭ٰ ئصاء ا٥غ٦و ٟا٥زشٍ ٌ١زوعت ّ٦اي ئعاشائَ ٤أ٫
رٞذ ٧أرال ّ٦ي روعَِ رببٚ٥هب  ِ٩ا٥ذر ٣ا٥يت ٱٌ يف ؽب٥اخ خقاو٩خ
ئعزشارَغَخ  ِ٩رشَ١ب ٩ض :٤اَ٥و٭ب ٫رٝربؿ رثَٞخ در ٣ا٥جٞ٦بّ ٫االرح
ّ٦ي اغبشؿ ّ٦ي ّذ ٧رغشة أً ٦ْ٩و٩بد اعزخجبسٍخ أر رٞٮَخ ٥زشَ١ب
ّرب ؽٚ٦بء ٩ؾزش١ني ٦٥ذر٥زني .رٍزٱت ٥ئَ ٤ثَْذا ّٮذ٩ب ٍذّو فشاؽخ
ئىل ّذ ٧رشدد ئعشائَ ٤يف ئٍزاء رشَ١ب ّرب رَْاَ ٨ا٥زؾاذٍبد ا٥ايت
رواعههب رّ٦ي سأط ر٩ ٠٥ذ ؽضة ا٪ْ٥ب ٣ا٢٥شدعازبين ثب٥غاالػ
راؼبب ٬٩ ٣أع ٤سبَ٢ٮٰ  ٬٩ئهنب ٟرشَ١ب رر ٠٥ؼبٮِ ؽ٢و٩خ أسدرٕب٬٩ ٫
ا٥زٚشٓ  ٤٪ْ٦٥مذ ئعشائَ ٤يف اؼبٮيٞخ .رٍٮقؼ ٥ئَ ٤فٮبُ اٞ٥شاس يف ر٤
أثَت ثْذ ٧االعزض٪بس يف اعبهود اؽببدٙخ إلفالػ راد ا٥جني  ِ٩ؽ٢و٩خ
أسدرٕب ٫را٥زشَ١ض ّ٦ي اػبيواد ا٥يت ثا٢٩بهنب أ ٫راجني ٥ألراشا ٟأ٫
ئعشائَٝ ٤بدسح أٍنب ّ٦ي ئغبب ٛأ١رب ا٥نشس ا .٨اعبٮشاّ ٣وصً دٍب٫
ا٥زً ؽٖ ٤يف اؼببمٌ ٩ٮقت ٭بئت سئَظ ٱَئخ أس١ب ٫اعبَؼ رسئاَظ
ؽْجخ االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ رسئَظ ؾب٦ظ األ ٬٩اٞ٥وٍ ٌ٩زٱت ئىل
1
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٩ب رٱت ئ٥ َٰ٥ئَ ٤رٍذّو ئىل اعزْبدح ص٩ب ٧اؼبجبدسح يف ٩واعهخ رشَ١ب
حبَش ٍشى أ٭ٰ ٍزوعت ىشػ ٩جبدسح رٞو٦ّ ٧ي ا٥ذّوح إلٝب٩اخ رىا٬
ٝو٥ ٌ٩أل١شاد .رٍنَ٘ "ّذد األ١شاد َ٦٩ 10و ٫٭غ٪خ رؽٞها ٨يف
در٥خ ال ٍ ٬ّ ٤ٞؽ ٜا٦ٚ٥غيَٮَني يف در٥خ رٱ٢زا ٭ٞو ٧ثزقذٍش األص٩خ
 ٬٩ ٤٢٥رشَ١ب رئٍشا ٫رعوسٍب".1
رئ١ ٫ب ٫ا٥ربرَٙغوس ّٮجبس ال ٍزج  ٤١ا٥زوفَبد ا٥يت فاذسد
ّ٥ ٬ئَ ٤ردٍب ٫ئال أ٭ٰ يف اؼبٞبثٍ ٤ز ْٰ٩ ٜٚيف روفَ٘ اػبَٚ٦اخ ا٥ايت
رٮي٩ ٜ٦ٮهب ا٥غَبعبد ا٥زشَ١خ يف أّٞبة ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .رٍاشى أ٫
رشَ١ب رزخز ٩واّ ٘ٝذائَخ  ٬٩ئعشائَ ٤ررْ ٬٦دّ٪هب غب٪بط ١غاضء
 ٬٩عَْهب ؼب٪بسعخ رأصري ّ٦ي ٩ب هبشً يف اؼبٮيٞخ ٪١ب ٍذخ ٤يف ر٠٥
ؽشفهب ّ٦ي رْضٍض رأصريٱب يف در ٣ا٥جٞ٦ب ٫راٞ٥وٝبص رلعَب ا٥وعايي
ث ٤ْٚرأصري ا٥زوعهبد اْ٥ض٪ب٭َخ اعبذٍذح .2رٍْزرب ّٮجبس أ ٫أرمؼ دَ٥ا٤
ّ٦ي ر ٠٥هتذٍذاد أسدرٕب ٫ثأٍ ٫شا ٜٙاألعيو ٣ا٥زش ٌ١األعابىَ٤
اؼبزغهخ  ٠ٚ٥اغبقبس ّٝ ٬يبُ ٕضح.
رؽغت ّٮجبس ٙا٩ ٫ب ٍضٍذ  ٬٩ؽهَخ رشَ١ب ٚ٥زؼ اؼبضٍاذ ٩ا٬
اؼبواعهبد  ِ٩ئعشائَ ٤ٱو عَْهب ْ٦٥ت درس ا٥ذر٥خ ا٥نب٩ٮخ ٥وفاو٣
ا٥يبٝخ ئىل أرسرثب ٥زا مل رزشدد يف هتذٍذ ٝربؿ ثغاجت رْبرهناب ٩اِ
ئعشائَ ٤ثؾأ ٫ا٥زٮَٞت ّ ٬اٖ٥بص يف ا٥جؾش األثَل اؼبزوعو .ريف ٩غْي
رامؼ ٦٥زؾشٍل ّ٦ي رشَ١ب ال ٍغزجْذ ّٮجبس أ ٫ر٦غأ رشَ١ب الؽزال٩ ٣ب
رجٞي ٝ ٬٩ربؿ ّ٦ي ٕشاس اػبيوح ا٥يت أٝذ٩ذ َّ٦هب ّبّ 4871 ٧ٮذ٩ب
اؽز٦ذ اعبضء ا٥ؾ٪بيل  ٬٩اعبضٍشح ْ٩زربا أ٩ ٫ضا ٤ٱازا ا٥غاَٮبسٍو
1
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عَؾ ٤٢مشثخ ٝوٍخ ؼبقبحل اٖ٥شة االٝزقبدٍخ راإلعزشارَغَخ ٩ذَّب أ٫
اؼبؾب ٤١االٝزقبدٍخ ا٥يت رٖشَٙ ٛهب اَ٥و٭ب ٬٥ ٫ذبْ٦هب ٝبدسح ّ٦ي ا٥زذخ٤
٥قبحل ٝربؿ يف ؽب ٣رْشمذ ؽبغو ٧رش.ٌ١
رثؾّ ٤٢بٍ ٧شى ّٮجبس أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ أعه٪ذ يف رْابٍ٨
ٝوح ا٥ٮٚور اإلعال ٌ٩يف ؽوك ا٥جؾش اؼبزوعو رٱزا ٩ب ٍضٍذ خياوسح
ا٥ذرس ا٥زش ٌ١يف ٱزٯ اؼبٮيٞخ .رٍٮزٞذ ّٮجبس اٖ٥شة رربذٍذا ا٥والٍابد
اؼبزؾذح رٍشى أهنب رشر٢ت خيأ عغَ٪ب ّٮذ٩ب رْذ رشَ١ب فبضال ٥إلعال٧
اؼبْزذ٩ ٣ؾذدا ّ٦ي أ ٫اَٞ٥بدح ا٥زشَ١خ اغببَ٥خ ر٦زٞي  ِ٩أ١ضش ا٥زَبساد
اإلعالَ٩خ ريشٙب .رٍوفٌ فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت دبؾبر٥اخ ئٝٮابُ
اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ثذٝ ِٙواد أ١رب ٦٥جؾش األثَل ؽ ى ال ٍزؾاو ٣ئىل
حبريح ئعالَ٩خ يف ٍ ٤ؽشؿ رشَ١ب ّ٦ي اعزٮٚبد اٚ٥شؿ ا٢٥ب٩ٮاخ يف
ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .رٍيب٥ت ّٮجبس ثأ ٫رغْي ئعشائَ٦٥ ٤زْاوٍل ّا٬
خغبسح ا٥زؾب ِ٩ ٘٥رشَ١ب ثزْضٍض اْ٥الٝبد  ِ٩ا٥ذر ٣ا٥واْٝاخ ّ٦اي
عبؽ ٤ا٥جؾش األثَل اؼبزوعو ال عَ٪ب ٝربؿ راَ٥و٭ب ٫رئٍيبَ٥ب.
القوة النا مة التريية

رشى َ٥ٮذا ؽزشارط ا٥جبؽضخ يف "٩ش١ض أحببس األ٩ا ٬اٞ٥او"ٌ٩
اإلعشائَ ٌ٦أ٭ٰ  ِ٩ا٭ذالُ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رْبٍ٪ذ ا٥ذّواد يف اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ ٥زيجَ ٜا٥ٮ٪ورط ا٥زش ٌ١يف اغب ٨٢أً اعب ِ٪ثني ا٥ذيبٞشاىَخ
راٝزقبدٍبد ا٥غو ٬٩ ٛعهخ رثني اإلعال .1٧رؽغت َ٥ٮذا ؽازشارط
ٙا٩ ٫ض ٤ٱزٯ ا٥ذّواد مل ر ٬٢راَْٝخ ألهنب ذببٱ٦ذ اٚ٥واس ٛاعبوٱشٍاخ
1
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يف ا٥وا ِٝثني ا٥زغشثخ ا٥زشَ١خ را٥جَئخ ا٥يت رَْٙ ٤٪هب اغبش١بد اإلعالَ٩خ
يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ؽَش رشى أ ٫ؽضة اْ٥ذا٥اخ را٥زٮَ٪اخ ثضّب٩اخ
أسدرٕبٍ ٫أخز ثْني االّزجبس ؽَٞٞخ أ ٫رشَ١ب در٥خ يف ؽ٦ا٘ ا٥ٮابرو
ّالرح ّ٦ي سٕجزهب اعببؿبخ يف أ ٫ر٢وّ ٫نوا يف االرببد األرسرثااٌ
رٱزا ٩ب هبْ٦هب زبز ٬ّ ٘٦اغبش١بد اإلعالَ٩خ يف ٞ٩بسثزاهب ٥يابثِ
اْ٥الٝخ ثني ا٥ذٍ ٬را٥ذر٥خ .ررْزٞذ َ٥ٮذا ؽزشارط أ ٫ؽذٍش ثْل ٝبدح
اغبش١بد اإلعالَ٩خ ّ ٬ا٥ٮ٪ورط ا٥زشٍ ٌ١هذٗ ثؾ ٤٢أعبعاٌ ئىل
٩شا٪١خ ا٥ؾشَّخ ا٥ذرَ٥خ .ررشى َ٥ٮذا ؽزشارط أ ٫ا٥ٮٞابػ احملزاذ ٧يف
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ثؾأ ٫ا٥ٮ٪ورط ا٥زشٍ ٌ١ذ٦ّ ٤٥ي ؽغ ٨اٞ٥وح ا٥ٮبّ٪اخ
ا٥يت ثبرذ رز٪زِ اب رشَ١ب يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ .رٱزا ٝ ٰ٦١اذ ٍغابّذ
األرشا ٟيف االٝزشاة  ٬٩رب َٜٞؽ٪٦ه ٨ثب٥زؾوٝ ٬٩ ٣وح ئَ٪َ٦ٝخ ئىل ٝوح
ّبؼبَخ.
طورة تعاظم ميانة ترييا لدي الغرس

ئ ٫ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ا٥زٍ ٬أرفوا فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَات
ثبزببر اإلعشاءاد اْٞ٥بثَخ مذ رشَ١ب ٝذ إٔ٦ٚوا ٩ب ا٭زجهذ ئَ٥اٰ َ٥ٮاذا
ؽزشارط رٱو أ ٫خغبسح ا٥والٍبد اؼبزؾذح راٖ٥شة ثؾّ ٤٢بْ٥ ٧اذد
 ٬٩اغبٚ٦بء األٝوٍبء يف اؼبٮيٞخ ٝذ س ِٙأعه ٨رشَ١اب ٥اذى اٖ٥اشة
ثوموػ رٱزا ٩ب عَغْ ٤ئعشائَ ٤رٞٚذ أً رْبرٕ ٫شثاٌ يف خيواهتب
مذ األرشا .ٟررشى َ٥ٮذا ؽزشارط أ ٫أٱ ٨٭زَغخ ئهببثَخ ٦٥شثَِ اْ٥شثاٌ
ّ٦ي رشَ١ب رز٪ض ٤يف رْبٍ٢٩ ٨ب٭زهب ٥ذى اٖ٥شة ٥زا ٙهٌ رْذ اٚ٥زاشح
اغببَ٥خ سبض ٤أرط اْ٥الٝبد ثني ا٥والٍبد اؼبزؾذح ررشَ١ب .ررشى أ٭اٰ مل
ٍ ٬٩ ٬٢اؼبغزهغ ٬أ ٬٦ٍْ ٫ا٥شئَظ أرثب٩ب أ ٫سئَظ ا٥وصساء ا٥زش١اٌ
أسدرٕب ٫ٱو أؽذ طبغخ ٝبدح أعب٭ت وبب٦ّ ٌٙي االرقب ٣ا ٨يف أرٝبد
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٩زٞبسثخ .ررؾري َ٥ٮذا ؽزشارط ئىل أ ٫ٱزا ا٥زيوس وب ٤٪دالالد ٱب٩اخ
أل٭ٰ ٝج ٤رٚغش ا٥ضوساد اْ٥شثَخ اؽزنٮذ اْ٥واف ٨اٖ٥شثَخ ا٢٥ضري ٩ا٬
ا٥ٮذراد رٞ٥بءاد اْ٥ق٘ ا٥زٱين ا٥يت ١ب٭ذ رْ ثجؾش عج ٤ئسعبُ
رشَ١ب ٖ٦٥شة ثْذ روصَّ ٜالٝبهتب  ِ٩ئٍشا ٫رراذٱوس ّالٝبهتاب ٩اِ
ئعشائَ .٤ريف اؼبٞبث ٤رشى َ٥ٮذا ؽزشارط أ ٫ا٥قذُ ا٥ؾٌَْ ا٥غين يف
أّٞبة ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ؽغّ ٬٩ ٬الٝبد رشَ١ب  ِ٩ا٥ذر ٣ا٥غاٮَخ
٩زوْٝخ أٍ ٫غه ٨عٞوه ا٥ٮَب ٧ا٥غوسً اؼبزو ِٝيف ربغني ٢٩ب٭خ رشَ١ب
ثؾ١ ٤٢جري.
 ٬٢٥ئصاء اؼب٢بعت ا٥يت ؽٞٞزهب رشَ١ب رشفذ َ٥ٮذا ؽزشارط ثْل
خغبئشٱب ال عَ٪ب رذاَّبد ؽب٥خ ّذ ٧االعزٞشاس ا٥يت رإصش ع٦جب ّ٦اي
رشَ١ب ّ٦ي اّزجبس أ ٫اؽبذرء ٩زي٦ت أعبعٌ ٥ن٪ب ٫رواف ٤ا٥زغابسح
 ِ٩عريا ٫أ٭ٞشح رٍغه ٨يف ربغني األرمبُ االٝزقبدٍخ .ررؾري ئىل أ٫
األرشاٍ ٟذس١و ٫أ٭ٰ يب ٬٢غبضة ا٪ْ٥ب ٣ا٢٥شدً أٍ ٫غزٖ ٤األرمابُ
ا٥غبئذح َ٥غذ ٩وىئ ٝذ ٰ٥ ٧يف عوسٍب رٍغزٖ٦هب ٥ال٭ياال ٛيف رٮَٚاز
َّ٦٪بد مذ رشَ١ب .ررنَ٘ أ ٫رشَ١ب زبؾي أٍ ٫إدً ا٥وا ِٝاغبابيل
ئىل رشاعِ درسٱب رعَيب غب ٤اػبالٙبد اإلَ٪َ٦ٝخ ثغجت دخو ٣ا٢٥ضري
 ٬٩اٞ٥وى ّ٦ي اػبو رّ٦ي سأط ر ٠٥ا٥ذرس اؼبشرٞت ؼبقش .ررإ١اذ
َ٥ٮذا ؽزشارط أ ٫األرشا ٟىبؾو ٫رذاَّبد رورش ّالٝبهت ِ٩ ٨اإلٍشا٭َني
ال عَ٪ب يف أّٞبة َٝب ٧ؽ ٘٦ا٥ٮبرو ثٮقت ؿبيبد ئ٭ازاس ٩ج٢اش يف
رشَ١ب ٝشة اغبذرد  ِ٩ئٍشا ٫رٱو ٩ب عْ ٤اإلٍشا٭َني ٍهذدر ٫ثٞقٚهب.
رّ٦ي فَْذ اْ٥الٝخ اؼبغزٞجَ٦خ  ِ٩ئعشائَٙ ٤شٕ ٨أ٭ٰ مل وبذس رباو٣
عوٱشً ّ٦ي ٩و ٘ٝأ٭ٞشح  ٬٩ر ٤أثَت يف أّٞبة أؽاذاس أعايو٣
اغبشٍخ رشى َ٥ٮذا ؽزشارط أ ٫ا٥زورش ثني رشَ١ب رئٍشا ٫رعاوسٍب ٝاذ
ٍٚنٌ يف اؼبغزٞج ٤ئىل ربغني اْ٥الٝخ  ِ٩ر ٤أثَت.
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ٍَْذ اعبٮشا ٣سر ٫رريا ٥ألرٱب ٫ؽَٞٞخ أ ٫رشَ١ب ١ب٭ذ ْ٥ؾاشاد
ا٥غٮني ؽَٚ٦ب إلعشائَ ٤ر١ب٭ذ عضءا  ٬٩ا٥زواص٭ابد ا٥ايت روٍٚهاب
ئعشائَ ٤يف ٩واعهخ  ٬٩ ٤١اْ٥شا ٛرعوسٍب رئٍشا .٫رٍنَ٘ أ٭ٰ ثْاذ
ٙوص ؽضة اْ٥ذا٥خ را٥زٮَ٪خ ثَٞبدح أسدرٕبٙ ٫ا ٫ٱٮبَ٩ ٟال رامؾب ٥ذى
األرشا٥ ٟزؾذً ئعشائَ ٤سٕ ٨أ٭ٰ ال ٍوعذ ٩غوٓ ئعزشارَغٌ ٍاذّو
٦٥خقو٩خ راْ٥ذاء ثني رشَ١ب رئعشائَ .٤رٍْزٞذ رريا أٝ ٫ابدح رشَ١اب
أفجؾوا ٍشر ٫أ ٫ا٥زقَْذ مذ ئعشائَ ٤ىبذ٩ ٧قبغبه٥ ٨ذى أىاشاٗ
أخشى رٍن٥ ٬٪زشَ١ب روعَِ أصشٱاب اإلعازشارَغٌ ( )footprintيف
اؼبٮيٞخ .1رٱزا ٩ب ٍذ ِٙرريا ٥الّزٞبد ثأ ٫رشَ١ب عزْ٦ّ ٤٪ي ر٦ٞاَـ
ٱب٩ؼ اؼبٮبرسح اؼبزبػ إلعشائَ ٤يف اؼبٮيٞخ ٬٢٥ .رريا ا٥زً ١ب ٫عضءا ٬٩
دائشح فٮِ اٞ٥شاس اْ٥غ٢شً يف ئعشائٍَ ٤إ١ذ أ ٫رشَ١ب أفجؾذ م٬٪
دائشح االّزجبساد اإلعزشارَغَخ ا٥يت رأخزٱب ئعشائَ ٤ثْني االّزجبس ّٮذ٩ب
زبيو ٥زٮَٚز ضب٦خ ّغ٢شٍخ مذ ىشٗ ٩ب دبْ أ٭ٰ ّٮاذ٩ب زبياو
ئعشائَ٥ ٤زٮَٚز َّ٦٪خ ١جريح مذ ؽش١خ ضببط ّ٦ي عجَ ٤اؼبضب ٣وبشؿ
فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت ّ٦ي سفذ ا٥غ٦و ٟا٥زش ٌ١اؼبزو ِٝيف أّٞبة
ٱزٯ اغب٦٪خ رثْذ رٍ ٠٥ٮبٝؾو٩ ٫غأ٥خ رٮَٚز اؼبخيو أ ٧ال.
قيود الجغرافيا السياسية

ٍغزذس ٟرريا ٝبئال ئ٭ٰ  ٬٩ا٥زجغَو اغب٦ّ ٨٢ي رشَ١ب ّ٦ي أعبط
أهنب ّذر ْ٩شثب ّ ٬أ ٰ٦٩ثأ ٫رغه ٨ؽٞبئ ٜاعبٖشاَٙب ا٥غَبعَخ يف ث٦وسح
ؽشا١خ ٩قبحل ثني ا٥ذر٥زني ٩ومؾب أ ٫ٱزٯ ا٥ؾشا١خ أ٦٩ذ يف اؼببمٌ
1
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ا٥زؾب ٘٥ثَٮه٪ب ؽَش ١ب٭ذ ٱٮب٩ ٟق٦ؾخ ٩ؾزش١خ  ٬٩ ٤٢٥رشَ١اب
رئعشائَ ٤يف عب ٨األ٭َ٪خ اْ٥شثَخ راد ا٥زوعٰ اٞ٥و ٌ٩راأل٭َ٪خ اؼبزؾبٚ٥خ
 ِ٩االرببد ا٥غوَٙبيت.
رٍْشة رريا ّ ٬أ ٰ٦٩ثأ ٫ر٢و ٫شبخ سٕجخ ٥زشَ١ب يف ؿببفشح ٭ٚاور
ئٍشا٢َٙ ٫و ٫ٱذٙب ٩ؾزش١ب  ٤٢٥ؽبب رإلعشائَ ٤رٍغزذسٝ ٟابئال ئ٫
اؼبْن٦خ ا٥يت رواعٰ ئعشائَ ٤ؽبَ٥ب خبقوؿ رشَ١ب رز٪ض ٤يف ؽَٞٞخ أ٭ٰ ال
أؽذ ٍْشٗ ؽَٞٞخ ا٥زوعهبد اإلعزشارَغَخ ا٥يت ٍْز٪ذٱب سئَظ ا٥وصساء
ا٥زش ٌ١أسدرٕبٙ ٫هزٯ اإلعزشارَغَخ رجذر ٩ؾوؽخ .رٍنَ٘ "أسدرٕب٫
 ٬٩٭بؽَخ ٍشٕت يف ا٥زْبر ِ٩ ٫ئٍشا ٫يف ؿببسثخ األ١شاد ٢٥ٮٰ يف ا٥وٝذ
٭ٚغٰ ىبؾي  ٬٩رٮب ٌ٩٭ٚورٱب رٱو ٍهذد ثٞيِ اْ٥الٝبد  ِ٩االربابد
األرسرثاٌ يف ؽب ٣٭قجذ ٝربؿ سئَغخ ٥الربابد األرسرثااٌ ريف
ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍغ٪ؼ غب ٘٦ا٥ٮبرو ثٮقت ٩ٮَو٩بد ئ٭ازاس ٩ج٢اش يف
رشَ١ب ال أؽذ ٍذس ٟىجَْخ اغبواٙض ا٥يت ربش ٟأسدرٕب ٫أٍذٍو٥وعَخ ٱٌ
أ ٧ئعزشارَغَخ أ ٧اٝزقبدٍخ"؟
 ٬٢٥رريا ٍوفٌ يف ا٥ٮهبٍخ ثب٥جؾش ّ ٬اٞ٥واع ٨اؼبؾازش١خ ٩اِ
رشَ١ب رأ ٫ربشؿ ئعشائَ٦ّ ٤ي اْ٥ضوس ّ٦ي ا٥غَبٝبد ا٥ايت رنا٬٪
ا٥ؾشا١خ ْ٩هب ٢٥ٮٰ يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍؾذد ّ٦ي ماشرسح أ ٫رغاْي
ئعشائَ٦٥ ٤جؾش ّ ٬ؽشا١خ  ِ٩اٞ٥وى ا٥يت رواص ٫ص ٤ٞرشَ١ب يف اؼبٮيٞخ.
ال ة

ثؾّ ٤٢بٍ ٧شى ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫أ ٫رشَ١ب رْذ  ٬٩األىشاٗ
ا٥شاحبخ  ٬٩ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٢٥ٮه ٨ىبزٚ٦و ٫يف رَٞاَ ٨راأصري ا٥شثَاِ
اْ٥شثاٌ ّ٦ي ٩غزٞج ٤اْ٥الٝبد ا٥زشَ١خ اإلعشائََ٦خٙ .هٮبٝ ٟغ٩ ٨ا٬
ا٥جبؽضني وبزس  ٬٩أ ٫اَٞ٥بدح ا٥زشَ١خ اغببَ٥خ ّبٝذح اْ٥ض٦ّ ٧ي ٩وافا٦خ
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ا٥زقَْذ مذ ئعشائَ ٤رٍشى أ١ ٫ا ٤ؿبابرالد ئعاشائَ٥ ٤زغاوٍخ
اػبالٙبد  ِ٩أ٭ٞشح ٢ٍ ٬٥زت ؽبب ا٥ٮغبػ ٥زا ٍوفٌ ٱإالء ا٥جابؽضو٫
ثوموػ ثأ ٫رشد ئعشائَ٦ّ ٤ي ا٥غ٦و ٟا٥زشّ ٌ١رب اعازٖال ٣٭ٞابه
ا٥نْ٘ ا٥زش ٌ١ال عَ٪ب روعَٰ دّ٩ ٨بيل رّغ٢شً رعَبعٌ غبضة
ا٪ْ٥ب ٣ا٢٥شدً .رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني ٍ ٬٩شى أ٭ٰ ٍزوعت ّ٦ي فاٮبُ
اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت أٍ ٫واف٦وا ؿببر٥خ ربغني اْ٥الٝبد  ِ٩رشَ١ب ّ٦ي
اّزجبس أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٝذ ٍٚنٌ ئىل ؽشا١خ ٩قبحل ثني اعبب٭جني.
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الربيع العربـي وايران
ئ ٫االٱز٪ب ٧اإلعشائَ ٌ٦ثزأصرياد ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ ّ٦اي ئٍاشا٫
ٚ٩هو ٧يف ٍ ٤االٙزشاك ا٥غبئذ يف ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ ثأ ٫اؼبؾشرُ ا٥ٮورً
اإلٍشاين يبض ٤هتذٍذا رعودٍب ؽبب رثب٥زبيل ؽبر ٣ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٫
رْشّٗ ََٚ١خ رأصش اغب٦٪خ اإلعشائََ٦خ إلؽجبه اؼبؾشرُ ا٥ٮورً اإلٍاشاين
ثب٥شثَِ اْ٥شثاٌ .رٝذ ار ٜٚا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٦ّ ٫ي أ ٫ؿبق٦خ ا٥شثَِ
اْ٥شثاٌ ع٦جَخ إلٍشا ٫أل٭ٰ ٦ٝـ ٱب٩ؼ اؼبٮبرسح ا٥زً ١ب٩ ٫زبؽب ؽباب
يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ال عَ٪ب يف أّٞبة رٚغش ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ر٩وٝا٘
ىهشا ٫اؼبإٍذ  ٬٩در ٫أدىن رب٥ ٌٚٮَبّ ٧بئ٦خ األعذ.
ر ٬٢٥ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٍغزذس١و ٫ثأ٭ٰ سٕ ٨خغبسح ىهشا٫
ٙا٭ٰ يف ؽ ٨٢اؼبإ١ذ أهنب  ٬٥رغ ٨٦ثزذاَّبد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ؽ ى ٥او
ا٭زهي األ٩ش ثغٞوه ؽَٚ٦هب األثشص يف د٩ؾ ٜؽَش ٩ا ٬اؼب٢٪ا ٬أ٫
ر٦غأ ىهشا ٫ئىل روعَِ رٖ٦ٖ٦هب يف اْ٥شا١ ٛزْوٍل ّٞٙ ٬ذا ٫٭َاب٧
األعذ ّالرح ّ٦ي أهنب عزغْي ئىل ا٥زٞشة  ٬٩ا٥ٮَب ٧اعبذٍذ يف د٩ؾٜ
رثَٞخ اغب٢و٩بد اْ٥شثَخ ا٥يت عاززوىل ٞ٩بَ٥اذ األ٩اوس يف أّٞابة
اال٭زخبثبد ا٥يت ؽهذهتب ثْل در ٣اؼبٮيٞخ ٬٢٥ .يف اؼبٞبث ٤ٱٮب٩ ٟا٬
ؽزس  ٬٩أّ ٫ذ ٧عٞوه ٭َب ٧األعذ ٍْين ٩نبّٚخ ا٥ٮٚاور اإلٍاشاين
ثؾ١ ٤٢جري.
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رٍٞو ٣اعبٮشا ٣سر ٫رريا ئ ٫ا٥زً ٍضٍذ  ٬٩خياوسح اعاززجبة
األ٩وس إلٍشا ٫يف عوسٍب ٱو رٝوُ اْ٥شا ٛربذ اؽبَ٪ٮخ اإلٍشا٭َخ .رٍؾري
ئىل أ٭ٰ ّ٦ي ٩ذى ّٞود ١ب ٫اْ٥شا ٛرئٍشا٩ ٤١ ٤٪ٍْ ٫ٮه٪ب ّ٦ي عب٨
اُخش يف ْ٥جخ رواص ٫رامؾخ اؼبْبمل رٝذ ١ب ٫ا٥قشاُ اْ٥شا ٌٝاإلٍشاين
يبض٩ ٤ق٦ؾخ خب٥قخ إلعشائَ ٤ألهنب م٪ٮذ ا٭ؾاٖبَ٦١ ٣ه٪اب ّا٬
ئعشائَ ٤رٱزا ٩ب عْ ٤اعبجهخ ا٥ؾشَٝخ إلعشائَ ٤ٱبدئخ .1رٍغزذس ٟرريا
ثأ٭ٰ يف أّٞبة عٞوه ٭َب ٧فذا ٧ؽغني راال٭غؾبة األ٩شٍ٩ ٌ٢ا٬
اْ٥شا ٛسب٢ٮذ ئٍشا ٬٩ ٫ا٥زغْ٦٥ ٤٦شا ٛيف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ ٩غازَٚذح يف
ر ٬٩ ٠٥رْبٍ ٨رص ٫اٞ٥وى ا٥ؾََْخ ٱٮب ٟرٱزا َّ٦٪ب ٍْين سب ٬٢ئٍشا٫
 ٬٩ا٥وفو ٣ؽىت ؽذرد األسد ٫ا٥ؾشَٝخ يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٙا ٫ا٥زؾب٘٥
ثني ٭َب ٧األعذ راْ٥الٝخ اػببفخ  ِ٩ؽضة اهلل سب ٬٢ئٍشا ٬٩ ٫ا٥وفو٣
ئىل عبؽ ٤ا٥جؾش األثَل اؼبزوعو .ئال أ ٫رريا يف اؼبٞبثاٍ ٤اشى أ٭اٰ
ثبعزضٮبء اْ٥شا ٛرعوسٍب ر٥جٮب ٫ثبرذ ٝذسح ئٍشا٦ّ ٫ي ا٥زغ ٤٦ئىل ا٥ذر٣
اْ٥شثَخ ا٥يت ؽهذد صوساد ؿبذردح رٝذ سفذ ّذدا  ٬٩٭ٞبه ا٥نْ٘
اإلٍشا٭َخ:
 -4ؽب٥خ ا٥غخو ا٥يت ّ٪ذ اْ٥بمل اْ٥شثااٌ يف أّٞابة اؼبوٝا٘
اإلٍشاين  ٬٩ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ رٱزا ٩ب ٦ٝـ  ٬٩ـببىش اٝزشاة ئٍشا٫
 ٬٩ثْل ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ اؼبه٪خ ثْذ ا٥ضوسح ال عَ٪ب ٩قش ٩ؾاريا
ئىل أ ٫أ١ضش ٩ب أفبة اؼبغزوى ا٥غَبعٌ يف ئعشائَ ٤ثب٥ازّش يف
أّٞبة ا٥ضوسح اؼبقشٍخ ٱو دّوح ا٢٥ضري  ٬٩اٞ٥وى ا٥غَبعَخ اؼبقشٍخ
إلّبدح اْ٥الٝبد  ِ٩ئٍشا ٫ررْضٍضٱب ٩ ٬٢٥اِ رٚغاش ا٥ضاوسح
ا٥غوسٍخ ررٝوٗ ىهشا ٫ئىل عب٭ت ٭َب ٧األعذ ٞٙذ ثبد ٍٮَش ئىل
ئٍشا٦ّ ٫ي أهنب هتذٍذ ْ٦٥شة.
1
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 -3ؿبذردٍخ ٝذسح ئٍشا٦ّ ٫ي رٖيَخ ؿببرالد ا٥زوعِ ؽَش ئ ٫ا٥ٮبرظ
اٞ٥و ٌ٩إلٍشا ٫أ ٬٩ ٤ٝا٥ٮبرظ اٞ٥و٥ ٌ٩ألسعٮزني را٥ٮبرظ اٞ٥اوٌ٩
عبٮوة أٙشٍَٞب رٱزا هبْ ٤ا٥زذخ ٤اإلٍشاين أ١ضش ٚ٦١خ.
 -1رْز٪ذ ئٍشا ٫يف ؿببرالد ا٥زٖ ٤ٖ٦را٥زأصري يف اؼبٮبى ٜاؼبخزٚ٦خ ثؾ٤٢
أعبط ّ٦ي ريوُ أىشاٗ ؿبَ٦خ ٩غب٭ذح ؽبب رال رٮغؼ يف اٖ٥ب٥ت
يف روٙري اٖ٥يبء ا٥غَبعٌ ا٥الصَ٦٪ْ٥ ٧بد ا٥زٖ ٤ٖ٦رٱزا ٩ب ٍاوٙش
اٚ٥شفخ ٥ألىشاٗ اؼبْٮَخ دبواعهخ ئٍشا٥ ٫إلّذاد اعبَاذ إلؽجابه
ؿببرالد ا٥زٖ.٤ٖ٦
 -1رشاٱ ٬ئعشائَ٦ّ ٤ي أ ٫رغه ٨اػبالٙبد اإلَ٪َ٦ٝخ ثني ئٍشا ٫ررشَ١ب
يف ئؽَبء ا٥قشاُ ا٥زبسىبٌ ا٥ازً ١ابٝ ٫بئ٪اب ثاني اٚ٥اشط
راْ٥ض٪ب٭َني ال عَ٪ب ّ٦ي خَٚ٦خ ا٥زٮبٙظ ثني اعبب٭جني ّ٦ي اْ٥شاٛ
رعوسٍب ررعو لعَب.
المشروع النووز في الواجية مجددا

ٍٚ٦ذ ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس األ٭َابس ئىل أ ٫صاوساد ا٥شثَاِ
اْ٥شثاٌ ٦ٝقذ ا٥زشَ١ض يف ا٥جذاٍخ ّ٦ي اؼبؾشرُ ا٥ٮاورً اإلٍاشاين
ر٦٦ٝذ اٱز٪ب ٧اْ٥بمل ازٯ اٞ٥نَخ فبب  ٬٢٩ئٍشا١ ٬٩ ٫غت ا٥وٝذ يف
٩واف٦خ اؼبؾشرُ .رٍؾري ّٮجبس ئىل أ ٫خيوسح اؼبؾشرُ ا٥ٮورً اإلٍشاين
يف أّٞبة صوساد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ أفجؾذ ٩نابّٚخ ؽَاش ئ٭اٰ
عَٚنٌ ئىل:1
 رْضٍض ٝوح ئٍشا ٫اإلَ٪َ٦ٝخ يف اؼبٮيٞخ. هتذٍذ ٩ٮبى ٜئ٭زبط ا٥يبٝخ.1

Efraim Inbar, The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National
Security, Ibid.
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 قببػ ئٍشا ٫يف ريوٍش ا٥غالػ ا٥ٮورً ٍْين أ ٫اٖ٥اشة عَخغاشدر ٣لعَب ا٥وعيي ؽَش عز٢و ٫ٱزٯ ا٥ذر ٣أ٩ب ٧أؽذ خَبسٍ٬
ٙا٩ب أ ٫رزٞشة ٱزٯ  ٬٩ئٍشا ٫يف أّٞبة ٱزا ا٥زياوس أر ر٦غاأ
٥شرعَب أر ا٥قني ٦٥ؾقو٦ّ ٣ي ٦َ٩خ ٭ورٍخ.
 ئٍشا ٫٭ورٍخ عز٢و ٫أ١ضش عشأح ررق٪َ٪ب يف دّ ٨اٞ٥وى ا٥ؾََْخاؼبْبدٍخ ٖ٦٥شة يف اْ٥شا ٛر٥جٮب.٫
 يب ٬٢أ ٫رٞو ٧ئٍشا ٫ثزغ٩ ٨َ٦ٮَ٪بد ْ٩بدٍخ أع٦ؾخ ٭ورٍخ ٩ضا٤ؽضة اهلل رؽش١بد اعبهبد اإلعال ٌ٩رٱزٯ ا٥زٮََ٪بد يب ٬٢أ٫
رغزخذ٩هب يف مشة أٱذاٗ ئعشائََ٦خ رٕشثَخ.
 قببػ ئٍشا ٫يف ريوٍش ا٥غالػ ا٥ٮورً ٍْين عجب ٛرغ٦ؼ ٭ورً يفاؼبٮيٞخ ؽَش  ٬٩ؽجٰ اؼبإ١ذ أ ٫رغْي  ٬٩ ٤١رشَ١ب ر٩قاش
را٥غْودٍخ ال٩زال ٟا٥غالػ فبب ٍْين هنبٍخ ّهذ ا٥زٚو ٛا٥ٮاوٌّ
اإلعشائَ٦ّ ٌ٦ي اْ٥شة رٍإر ٫ثبهنَبس ٝوح ا٥شدُ اإلعشائََ٦خ.
 ريوٍش ا٥غالػ ا٥ٮورً عَٚزؼ ؽهَخ ئٍشا٥ ٫زيوٍش فواسٍخ ثب٥غزَخر٢وٝ ٫بدسح ّ٦ي مشة أرسرثب رؽ ى ا٥والٍبد اؼبزؾذح.
أ٩ب اعبٮشا ٣داين سررؾَ٦ذ َٙأع٘ أل ٫اؼبو" ٘ٝا٥غ٦جاٌ" إلٍشا٫
 ٬٩ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ مل ٍغه ٨يف ئٝٮبُ اْ٥بمل ثٚشك ٭َبّٞ ٧وثبد هبارب
ئٍشا٦ّ ٫ي رَٖري ريْ٦بهتب ٦٥ؾقو٦ّ ٣ي عالػ ٭ورً رمل ٍ ِ٪ٞسٕجزهب
اعببؿبخ يف َٝبدح اؼبٮيٞخ .1روبزس  ٬٩أ ٤َ٩ ٫اٞ٥وى اْ٥بؼبَخ ْ٥ذ ٧ا٥زذخ٤
يف اؼبٮيٞخ ؽغِ ئٍشا٦ّ ٫ي رْ َٜ٪اخزشا ٛاْ٥شا ٛردر ٣اػبَ٦ظ .رٍْزرب
سررؾَ٦ذ أ ٫روعٰ ئٍشا٥ ٫زخقَت اَ٥وسا٭َو ٧يف ٩ٮؾأح ٭ورٍخ عذٍاذح
ثَْذح ّ ٬أّني اؼبشاٝجني ا٥ذرَ٥ني ٍذ٦ّ ٤٥ي رشاعِ راأصري اٖ٥اشة يف
1

دان ــي روتش ــيمد ،ت ــومي ش ــتاينر ،تقــــدير ىرتســــأيا  :2102إســــرائيل فــــي ــــين
العا فة ،مرجع سابق.
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اؼبٮيٞخ .رسٕ ٨أ ٫سررؾَ٦ذ ٍزّ ِ٩ ٜٚٮجبس يف أ٩ ٫ٮِ ئٍشا ٬٩ ٫ا٩ازالٟ
عالػ ٭ورً هبت أ٢ٍ ٫و ٫ٱذٙب ئعزشارَغَب إلعشائَ٩ ٤ا ٬ا٥ياشاص
األر٢٥ ٣ٮٰ يف اؼبٞبثٍ ٤شى أ٭ٰ  ٬٩اػبيأ اّزجبس ا٩زال ٟئٍشا٩ ٫ض ٤ٱازا
ا٥غالػ يبض ٤خيشا رعودٍب ّ٦ي ئعشائَ ٤ث٩ ٤٢ب رْين ا٪٦٢٥خ ٩ؾذدا
ّ٦ي خيوسح أٍٚ ٫ه ٨اْ٥بمل أ ٫ئعشائَ ٤رٮَش ئىل ٱزا ا٥زهذٍذ ّ٦ي ٱزا
ا٥ٮؾو .رٍؾذد سررؾَ٦ذ ّ٦اي ماشرسح أ ٫رياوس ئعاشائَ ٤سدردا
ئعزشارَغَخ ّ٦ي اػبيش ا٥ٮورً اإلٍشاين.
رهبض ٧اعبٮشاّ ٣ب٩وط ٍبد٥ني ثأ ٫ئٍشا١ ٫ب٭ذ ٩شربؽخ ٥غاٞوه
األ٭َ٪خ اؼبزؾبٚ٥خ  ِ٩اٖ٥شة ال عَ٪ب يف ٩قش ررو٭ظ ٩ؾاريا ئىل أ٫
اإلٍشا٭َني ساٱٮوا ١ضريا ّ٦ي رٚغش ا٥ضوسح ا٥جؾشٍٮَخ ّالرح ّ٦اي أهنا٨
اعزٚبدرا  ٬٩اسرٚبُ أعْبس ا٥ٮٚو .رٍغزذس ٟثأ ٫ئٍشا ٫أفجؾذ أ١ضاش
األىشاٗ رنشسا ثْذ ا٭ذالُ ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ؽَش ئ ٫٭َاب ٧األعاذ
ؽَٚ٦هب األرص.1ٜ
أ٩ب ا٥ربر َٙغوس ئٙشاًن ١ب ٧٭بئت سئَظ "٩ش١ض أحبابس األ٩ا٬
اٞ٥و "ٌ٩اإلعشائ َٙ ٌ٦ريى أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رمْذ ئٍشا ٫أ٩ب ٧خَ٦و
 ٬٩اٚ٥شؿ راؼبخبىش .رٍؾري ئىل أ ٫ئٍشا ٫سأد يف ا٥جذاٍخ يف ا٥ضوساد
اْ٥شثَخ ريوسا ىبذ٩ ٧قبغبهب اإلعزشارَغَخ يف اؼبٮيٞخ رٍْاضص ٩ا٬
رأصريٱب ؽَش اّزربد أ ٫ٱزٯ ا٥ضوساد سبض ٤ا٩زذادا ٦٥ضوسح ا٥يت ٝبدٱب
اػبَ٪ين .2رٍؾري ١ب ٧ئىل أ ٫عٞوه األ٭َ٪خ اؼبإٍذح ٖ٦٥شة يف اؼبٮيٞخ
٩ض٩ ٤قذس اسرَبػ ثب ٔ٥يف ىهشا ٫ال عَ٪ب عٞوه ٭َاب ٧ا٥اشئَظ
٩جبس ٟا٥زً ١ب ٫ؽَٚ٦ب ٩وصوٝب ٖ٦٥شة ر١ب ٫ا٪ْ٥ود اٞٚ٥بسً ا٥زً
1
2

عاموس يادلين ،ام أى اليبة العربيـة ،فـي :يوئيـل جوزنسـكي ،مـارك هيميـر،
ام أى الربيع العربـي :تدا يات إقأيمية ودولية ،مرجع سابق.
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اعزٮذد ئ َٰ٥ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف اغبٚبً ّ٦ي ٩قابغبهب راعازٞشاس
اؼب ٮيٞخ رم ٬٪ر ٠٥ؽشفٰ ّ٦ي ا٥زقذً ٦٥زأصري اإلٍشاين يف اؼبٮيٞخ.
رٍؾري ١ب ٧ئىل أ ٫ئٍشا ٫سٕجذ يف االعزٚبدح َٕ ٬٩بة ا٥ذرس ا٥ازً
١ب٭ذ رْ٦جٰ ٩قش يف اؼبٮيٞخ ثْذ أ ٫أفجؾذ ٩ؾاٖو٥خ ثٞنابٍبٱب
ا٥ذاخَ٦خ.
رٍؾري ١ب ٧ئىل أ ٫ؽغ ٨ا٥نشثخ ا٥يت رٞ٦زهب ئٍشا ٫ثْذ رٚغش ا٥ضوسح
ا٥غوسٍخ ١ب١ ٫جريا عذا ٩ؾريا ئىل أ ٫اغب ٘٦ثني ىهشا ٫ر٭َب ٧األعذ
ٱو أىو ٣ؽ ٘٦ثني در٥زني يف اؼبٮيٞخ ريبزذ أل١ضش ٩اّ 10 ٬ب٩اب.
رٍؾري ١ب ٧ئىل أ ٫ئٍشا ٫رذس ٟأ ٫عٞوه األعذ عَإدً ٪٦٥ظ ثٮٚاور
ئٍشا ٫يف ٥جٮب٦ّ ٫ي اّزجبس أ ٫عوسٍب رغزخذٝ ٧بّذح ٥ٮٞا ٤ا٥غاالػ
راْ٥زبد  ٬٩ئٍشا ٫غبضة اهلل .رٱو ٍؾري ئىل أ ٫ئٍشا ٫رْزرب ٩ب ٍزْشك ٰ٥
٭َب ٧األعذ ٩إا٩شح ٕشثَخ ٥ز ٠٥رٞو ٧ثزٞذًن ا٥ذّ ٨ؽبزا ا٥ٮَب ٧يف اجملب٣
ا٥زٞين راّزشاك اؼب٢بؼببد ثني ا٥ضواس را٥زؾوٍؼ َّ٦ه ٨يف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ
رغْي ئٍشا٥ ٫زغٮَذ دّ ٨عَبعٌ ٦٥ٮَب ٬ّ ٧ىشٍ ٜا٥زأصري ّ٦ي روعهبد
در ٣أخشى ال عَ٪ب اْ٥شا.ٛ
رٍٮوٯ ١ب ٧ئىل أ ٫ئٍشاٞ١ ٫وح ئَ٪َ٦ٝخ رنِ يف ؽغاباب ئ٢٩ب٭َاخ
عٞوه ٭َب ٧األعذ ٩زوْٝب أال رزشدد ىهشا ٫يف ؿببر٥خ ا٥زٞشة ٩ا ٬أً
٭َب ٧ىب ٘٦٭َب ٧األعذ١ ٬٢٥ .بٍ ٧شى أٙ ٫شؿ ئٍشا٥ ٫العزٚبدح ٩ا٬
فْود اإلعالَ٩ني يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ثبرذ ؿبذردح يف أّٞبة رٚغاش
ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ .رٍٮوٯ ثأ ٫ئٍشا ٫ثبرذ ٩زه٪خ ثب٥غٌْ ٥زٚغري األرمبُ
ا٥ذاخَ٦خ يف اػبَ٦ظ ّرب رؾغَِ ا٥زغْ٪بد ا٥ؾََْخ يف ٱزٯ ا٥ج٦ذا٦ّ ٫ي
ا٥ضوسح ّ٦ي األ٭َ٪خ ٪١ب وبذس يف ا٥جؾشٍ .٬رٍؾري ئىل أ ٫ئٍشاٝ ٫اذ
خغشد ٩وىئ ٝذ٩ ٧ه٪بً يف ا٥غبؽخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ثْذ روعاٰ ضبابط
ؼبٖبدسح احملوس اإلٍشاين ا٥غوسً.
114

ال ة

ٍغزذ ٬٩ ٣خالٝ ٣شاءح ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٥زأصري ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ
ّ٦ي ئٍشا ٫أهن ٨هبْ٪و٦ّ ٫ي أ ٫ىهشا ٫ٱٌ أؽذ األىشاٗ اػببعشح ٬٩
ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ؽَش ٍؾرير ٫ئىل أٙ ٫شؿ ؽذرس رٞبسة ثني ئٍشا٫
را٥ذر ٣اْ٥شثَخ ثْذ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ر٦ٞقذ ئىل ؽذ ١جري ثغجت ٩و٘ٝ
ئٍشا ٬٩ ٫ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ٬٩ ٬٢٥ .ا٥وامؼ أ ٫ئعشائَ ٤يف ئىبس ؽشفهب
ّ٦ي ؿببفشح ئٍشا ٫ثْذ ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ثبرذ ٩زْٞ٦خ ثذرس األىاشاٗ
اْ٥شثَخ رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ ا٥غْودٍخ.
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الشراية مع روسيا
لتع ي الميانة اإلقأيمية
ئ ٫ئصببُ ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ّ٦ي رشاعاِ ٢٩ب٭اخ ا٥والٍابد
اؼبزؾذح يف أّٞبة رٚغش صوساد ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ رهتابرً ٢٩ب٭اخ
ئعشائَ ٤اإلَ٪َ٦ٝخ ٝذ د ِٙثْنه٦٥ ٨ذّوح فشاؽخ ئىل ٤٩ء اٚ٥شآ ا٥زً
رش١زٰ ا٥والٍبد اؼبزؾذح دبؾبر٥خ ا٥جؾش ّ ٬ؽٝ َ٘٦وً لخش .اعبٮشا٣
اؼبزٞبّذ ٍغشائَ ٤صٍ٘ ا٥زً ؽٖ ٤يف اؼببمٌ ٩ٮقت سئاَظ ٝغا٨
ا٥زخيَو يف اعبَؼ اإلعشائٍَ ٌ٦شى أ ٫اغب ٬٪٢ٍ ٤يف االٝزشاة ثٞوح
 ٬٩سرعَب .رٍشى صٍ٘ أّ ٫ودح ٙالديبري ثورني ٦٥شئبعخ ا٥شرعَخ وب٤٪
يف ىَبرٰ ٙشفخ عبكبخ حملبر٥خ ثٮبء ّالٝبد ئعزشارَغَخ  ِ٩ا٢٥ش٦٩ني.1
رٍؾري صٍ٘ ئىل أ ٫ثورني صَّٝ ٨وً رسرعَب يف ّهذٯ أفجؾذ
رني ِ٦ثذرس ١جري يف ث٦وسح ا٥ٮَب ٧اْ٥بؼبٌ رثب٥زبيل ٙا ٫ٱٮب٩ ٟب ٍٖشً
ئعشائَ ٤دبؾبر٥خ ا٥زٞشة  ٬٩ا٥شرط را٥غٌْ إلٝٮبّه ٨ثاسعبء ّالٝبد
 ٬٩٭وُ لخش  ِ٩ئعشائَ ٬٢٥ .٤صٍ٘ ٍذس ٟأ٭ٰ خباالٗ ا٥والٍابد
اؼبزؾذح ال روعذ ٩غوٕبد ئعزشارَغَخ أر دٍٮَخ أر َ٪َٝخ ر ٌٚ٢إلٝٮبُ
1

إس ـرائيل زيــف ،إس ـرائيل يجــب أن تصــدر الغــاز (يس ـرائيل تس ـريخا لتيــت ــاز)،
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ا٥شرط ثجٮبء ربب ِ٩ ٘٥ئعشائَ٥ ٤زا ٍشى أ ٫اغب ٬٪٢ٍ ٤يف ئٕشاء ثورني
اٝزقبدٍب.
رهبض ٧صٍ٘ ثأ٭ٰ يف ؽب ٣رقشٙذ اَٞ٥بدح اإلعاشائََ٦خ حب٪٢اخ
ٙغَ٢و ٫ثا٢٩بهنب ئٝٮبُ ثورني ثب٥ؾشا١خ اإلعزشارَغَخ ٩اِ ئعاشائَ.٤
رٍشى أ٪٦١ ٫خ ا٥غش ر ٬٪٢يف اؽزَبىَبد اٖ٥بص ا٥نخ٪خ ا٥يت سب٢ٮاذ
ئعشائَ ٬٩ ٤ا٢٥ؾ٘ ّٮهب ؽش ٛؽوك ا٥جؾش األثاَل اؼبزوعاو يف
اْ٥ب٩ني اؼببمَني ّ٦ي اّزجبس أ ٫ٱزٯ االؽزَبىَبد عاز٪ٮؼ ئعاشائَ٤
ثيبٝخ ّنوٍخ يف ٭بدً ا٥ذر ٣اؼبقذسح ٖ٦٥بص رّٮذٱب عَ٢و ٫ثوعِ ر٤
أثَت أ ٫رْشك ّ٦ي ثورني ٩ ٬٩وٝ ِٝوح ٢ٙشح ا٥زْبر ْٰ٩ ٫يف ؾباب٣
رغوٍ ٜاٖ٥بص.
رٍشى صٍ٘ أ  ٫ئعشائَ ٤عز٢و٩ ٫يب٥جخ ثب٥زْبر ِ٩ ٫ثاورني يف
اْ٥ضوس ّ٦ي ٩ضٍذ  ٬٩األعواٖ٦٥ ٛبص ا٥شرعٌ .رٍْزٞذ صٍ٘ أ ٫ا٥زوعٰ
٦٥ؾشا١خ اإلعزشارَغَخ  ِ٩سرعَب ٱو أؽذ اػبَبساد اإلعزشارَغَخ ا٥يت
ٍزوعت ّ٦ي درائش فٮِ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَ ت رجٮَهب حملبفشح راذاَّبد
ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ال عَ٪ب رجْبد ا٥نْ٘ ا٥زً ىاشأ ّ٦اي ٢٩ب٭اخ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح .رٍؾري ئىل أ ٫اؼبَ٦خ ا٥يت ١ب٭ذ روٙشٱب ا٥والٍابد
اؼبزؾذح إلعشائَ ٤مل رْذ رغه ٨يف دسء اؼبخبىش اإلعازشارَغَخ ّا٬
ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ رٱو ٩ب ٍغزذٌّ  ٬٩ئعشائَ ٤ا٥جؾش ّ ٬ؽٚ٦بء عذد.
روبزس صٍ٘ خبفخ  ٬٩ا٥شٱب ٫اإلعشائَ٦ّ ٌ٦ي أ ٫رٞاو ٧راؽاٮي٬
ثزؾشٙ ٟبٍّ ٤ن ٬٪ر ٘ٝاؼبؾشرُ ا٥ٮورً اإلٍشاين رٱو ٍاشى أ٫
اإلداسح األ٩شٍَ٢خ ثبرذ ْ٩ٮَخ ثٚشك َٝود ّ٦ي أً ربش ٟئعاشائٌَ٦
ّغ٢شً مذ ئٍشا ٫خؾَخ أٍٚ ٫ب ٨ٝأص٩خ االٝزقبد األ٩شٍ٥ ٌ٢ازا
ٍْزٞذ أ ٫ٱزا ا٥وا ِ ٝهبت أٍ ٫ذ ِٙفٮبُ اٞ٥شاس يف را ٤أثَات ئىل
ا٥جؾش ّ ٬ثذائ ٤أخشى.
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رٍشى أ ٫ا٥جؾش ّ ٬ؽٚ٦بء أٝوٍبء يف أّٞبة اؽبضح ا٥يت أفبثذ
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٱو ٩زي٦ت أعبعٌ ٥زَ٦ٞـ األمشاس ا٥ٮبصبخ ّ ٬ٱزٯ
اؽبضح .رٍؾذد صٍ٘ ّ٦ي ٩قي٦ؼ "ؽٚ٦بء أٝوٍبء" رٍغخش  ٬٩روعٰ
ئعشائَ٥ ٤جٮبء رببٚ٥بد ئَ٪َ٦ٝخ  ِ٩در ٣ا٥جٞ٦اب٩ ٫ضا :٤ثٖ٦بسٍاب
راَ٥و٭ب ٫رٝربؿ يف أّٞبة ا٥زورش  ِ٩رشَ١ب رٱو ٍشى أ ٫ا٥شٱب٫
ّ٦ي ٩ض ٤ٱزٯ ا٥زؾبٚ٥بد ٍْ٢ظ مْٚب رَ٥ظ ٝوح .رثٮٚظ لَ٥خ ثٮبء
ا٥زؾب ِ٩ ٘٥سرعَب ٍشى صٍ٘ أ٭ٰ يب ٬٢روٍَ٘ اٖ٥بص اإلعشائَ ٌ٦يف
رْ َٜ٪اْ٥الٝبد اإلعشائََ٦خ  ٬٩ ٤١ ِ٩اؽبٮاذ را٥قاني ا٦٥ازني
رْز٪ذا ٫ؽبَ٥ب ّ٦ي اٖ٥بص اإلٍاشاين .رئ ٫أ١اذ صٍا٘ أ ٫اٖ٥ابص
اإلعشائَ ٌ٦ال يب ٬٢أ٢ٍ ٫و ٫ثذٍال ّ ٬اٖ٥بص اإلٍشاين  ٬٩ ٤٢٥اؽبٮذ
را٥قني ٙا٭ٰ ٍشى يف اؼبٞبث ٤أ٭ٰ ثب٥زْبر ِ٩ ٫ا٥والٍبد اؼبزؾذح يب٬٢
أ ٫رؾ ٤٢فبدساد اٖ٥بص اإلعشائََ٦خ يف اؼبغزٞج ٤صٞال ٩واص٭ب ٖ٦٥ابص
اإلٍشاين.
رٍإ١ذ صٍ٘ أ ٫ثٮبء ؽشا١خ ئعزشارَغَخ  ِ٩سرعَب ّ٦ي خَٚ٦اخ
اٝزقبدٍخ ررْضٍض اْ٥الٝبد ّ٦ي أعبط اؼبقبحل  ٬٩ ٤١ ِ٩اؽبٮذ را٥قني
ٍْين زبَ٦ـ ئعشائَ ٬٩ ٤اْ٥ض٥خ اإلَ٪َ٦ٝخ اػبب٭ٞخ ا٥يت رْ ٜ٦اب ؽبَ٥ب يف
أّٞبة ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ررشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح ّالرح ّ٦ي أ٫
ٱزا ا٥زيوس عَغْ ٤ا٢٥ضري  ٬٩ا٥ذرْ٩ ٣ٮَخ ثب٥زٞشة  ٬٩ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ
رٱزا ٩ب يب٢ٮهب  ٬٩روٍَ٘ ٱزٯ ا٥ذر ٣يف ا٥نٖو ّ٦ي أّذائهب ٩ضا٤
ئٍشا.٫
استغالل المة ق الروسي

ئ ٫ثْل ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٍشر ٫أ ٫سرعَب ٪١ب ٱو اغباب٣
ثاعشائَ ٤رنشسد ٩قبغبهب ث ٤ْٚا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رثب٥زبيل ثا٢٩اب٫
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ر ٤أثَت رْشّٗ ٭ٞبه ا٥نْ٘ ا٥يت أفبثذ سرعَب يف أّٞابة ر٥ا٠
رؿببر٥خ روٍَٚهب يف ثٮبء ّالٝبد رىَذح ٩ ِ٩وع٢و.
رٍشى ا٥جبؽش يف "٩ش١ض أحببس األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩رغاٖ٩ ٌٚاني
اؼبخزـ ثب٥ؾإر ٫ا٥شرعَخ أ ٫سرعَب ١غبئش اٞ٥وى ا٪َْ٥اي ٝب٩اذ
ثبْ٥ذٍذ  ٬٩ا٥زؾش١بد رأٝذ٩ذ ّ٦ي ّذد  ٬٩اإلعشاءاد يف أّٞابة
ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٥زَ٦ٞـ األمشاس ا٥يت يب ٬٢أ ٫ر٦ؾ ٜاب عشاء ا٥ضوساد
اْ٥شثَخ ٩ؾريا ئىل أ ٫سرعَب رق٦ؼ ٥ز٢و٩ ٫ضبال ٞ٦٥وح ا٪َْ٥اي ا٥ايت
أٝذ٩ذ ّ٦ي خيواد ٩زٮبٝنخ ث ٤ْٚاإلسثب ٟا٥زً أمل ثبَٞ٥بدح ا٥شرعَخ
رٱٌ رببر ٣اغبٚبً ّ٦ي ٩قبغبهب يف اؼبٮيٞخ.
رٍشى ٖ٩ني أ٩ ٫ب ٍْ٢ظ ٱزا عَ٦ب اؼبواعهخ ا٥يت زبومهب سرعاَب
مذ اٖ٥شة يف ٩ ٤١ب ٍزْ ٜ٦ثزذاَّبد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .1رٍٞوٖ٩ ٣اني
ئ ٫سرعَب ثذد ١ب٥يشٗ ٕري اعببٱض ٦٥شثَِ اْ٥شثاٌ ؽَش ئهنب ٞٙذد
ا٢٥ضري  ٬٩أرساٝهب ررْشمذ ٩قبغبهب ٦٥نشس ٥ازا ربابر ٣ر٦ٞاَـ
األمشاس ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ .رٍؾري ٖ٩ني ئىل أ ٫سرعاَب ٝاذ
ؽشفذ يف اؼببمٌ ّ٦ي أ ٫رَهش يف َ٩هش اؼبإٍذ ٪٦٥ؾاوس اإلٍاشاين
ا٥غوسً يف ئىبس رٮبٙغهب ّ٦ي ا٥ؾش ٛاألرعو ّاالرح ّ٦اي أهناب
ؽشفذ خبفخ ّ٦ي اَ٥هوس رعَيب را عذرى ّ٦ي اّزجبس أ ٫ر٥ا٠
يبٮؾهب ثْل ٭ٞبه اٞ٥وح يف ا٥قشاُ ّ٦ي اؼبٮيٞخ.
رٍإ١ذ ٖ٩ني أ ٫أؽذ أٱ ٨االّزجبساد ا٥يت رب ٨٢ا٥زؾش ٟا٥شرعٌ
يف ا٥ؾش ٛاألرعو ٱو ٩ذى خذ٩زٰ ؽبذٙهب ا٥شئَظ اؼبز٪ضا ٤يف عبا٨
اغبش١بد راعب٪بّبد اإلعالَ٩خ اْ٥ب٦٩خ ّ٦ي األسك ا٥شرعاَخ ا٥ايت
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تســفي مغــين ،روســيا أــى ضــوء نتــائا الربيــع العربـــي (روســيا نــوح هــأفيف
هعرف ــي) ،ف ــي :يوئي ــل جوزنس ــكي ،م ــارك هيمي ــر ،ـــام أـــى الربيـــع العربــــي:
تدا يات إقأيمية ودولية ،مرجع سابق ،ص .11-38
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ربو٥ذ ئىل هتذٍذ ؽ٥ ٌَٞٞشرعَب ثبإلمابٙخ ئىل عاَْهب ٥زؾَٞاٜ
٢٩بعت اٝزقبدٍخ ّرب فٞٚبد ا٥غالػ .رٍٮوٯ ٖ٩ني ئىل أ ٫سرعاَب
ؽبر٥ذ ّٮذ رٚغش ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٩واء ٩خ ٩واٚٝهب  ِ٩ا٥وا ِٝاعبذٍذ
ررْبر٭ذ  ِ٩اجملز ِ٪ا٥ذريل ر ِ٩األ٭َ٪خ اعبذٍذح يف اْ٥بمل اْ٥شثااٌ
ا٥يت ؽ٦ذ ؿب ٤األ٭َ٪خ ا٥ذٍ٢زبروسٍخ .رٝذ سبض ٤ٱزا ا٥زْابر ٫ثزأٍَاذ
ا٥زذخ ٤األعٮجاٌ يف َ٥جَب رٱٌ اػبيوح ا٥يت ٭ذ٩ذ َّ٦هب سرعَب ٪َٙب
ثْذ.
رٍغزذسٖ٩ ٟني ثأ ٫سرعَب ا١زؾٚذ أهناب ٞٙاذد أرساٝهاب يف
اؼبٮيٞخ رمل ٍْذ ؽبب ئال ّالٝزهب  ِ٩احملوس ا٥زً ٍقٮ٘ ثأ٭اٰ "ؿباوس
ا٥ؾش" ٥زا رشى أهنب اعزوّجذ ا٥ذسط رٱٌ َ٥غذ ٩غزْذح ٦٥زخ٪ّ ٌ٦ب
حبوصهتب  ٬٩أرسا .ٛر٪١ب ٍشى ٖ٩ني ٙا٩ ٫ب ٍضري ا٭اضّبط سرعَب ٬٩
رذاَّبد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ؽَٞٞخ أ٭ٰ أعٚش ّ ٬رْبٍ ٨ؿباوس اإلعاال٧
ا٥غين يف ٩واعهخ احملوس ا٥ؾٌَْ ٪١ب ّ٢غذ ر ٠٥٭زبئظ اال٭زخبثبد
ا٥يت عشد يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ا٥يت ا٭ذْ٥ذ َٙهب ا٥ضوساد رٱٌ زبؾي أ٫
ٍإصش ٱزا ا٥قْود ّ٦ي را ِٝاغبش١بد اإلعالَ٩خ يف سرعَب .رؽغات
ٖ٩ني ٍذس ٟا٥شرط يف اؼبٞبث ٤أ ٫االسرجبه ثبحملوس ا٥ؾٌَْ  ٘٦٢٩رٱ٨
ْ٩ٮَو ٫دبخشط ٍإ ٬٩ؽب ٨االثزْبد ّٮٰ  ٬٢٥ثؾشه أال زبشعاوا فاٚش
اَ٥ذٍ.٬
رٍؾري ٖ٩ني ئىل أ ٫ٱٮب ٟأفوارب داخ٩ ٤وع٢و رذّو ئىل رٖاَري
ٝواّذ اْ٦٥جخ اغببَ٥خ رٝيِ اْ٥الٝخ  ِ٩احملوس ا٥ؾٌَْ ا٥زً ربو ٣يف ٭َش
ٱزٯ األفواد ئىل "ّتء" ّ٦ي ١بٱ ٤سرعَب  ٬٢٥ٱزٯ األفاواد
أثْذ ٩ب ر٢و ٬ّ ٫ئٝٮبُ اَٞ٥بدح ا٥شرعَخ ثوعهخ ٭َشٱب ٱزٯ ال عَ٪ب يف
ٍّ ٤ذ ٧رأ١ذٱب  ٬٩اغبقو٦ّ ٣ي ٞ٩بث .٤رٍشى ٖ٩ني أ ٫درائش فاٮِ
اٞ٥شاس يف سرعَب رذس ٟؽغ ٨اال٭زٞبد ا٥زً روعهٰ ؽبب اجملزْ٪بد احملَ٦اخ
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يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ثغجت ٩وٚٝهب  ٬٩ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ٢٥ٮهب ذبذ ٭ٚغهب
٩نيشح ؼبواف٦خ االسرجبه ثبحملوس ا٥غوسً ا٥ؾٌَْ ىبؼبب ١ب ٫ٱو اَُ٥خ
ا٥وؽَذح ٥ن٪ب ٫رب َٜٞرأصريٱب ّ٦ي ٱزٯ اؼبٮيٞخ  ٬٩اْ٥بمل.
رٍغزذسٖ٩ ٟني ثأ ٫ا٥غ٦و ٟا٥شرعٌ ال ٍذ ٤٥ثب٥ناشرسح ّ٦اي
ؽ٪٢خ أل٭ٰ ٍٮيوً ّ٦ي ـببىشح رز٪ض ٤ثزقبّذ ا٥زورش ثَٮهب رثني احملوس
ا٥غين رثب٥زبيل ٙا ٫سرعَب ٞ٦ٝخ  ٬٩سدح  ٤ْٙاؼبْبسمخ ا٥غوسٍخ يف ؽني
أ ٫ا٢٥بثوط ا٥زً ٍٞل ٩نبعِ ا٥شرط ٱو أٍ ٫زيوس األ٩ش ٍ ٌ٢٥قجؼ
اؼبو ٘ٝا٥شرعٌ فبب وبذس يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٩ربسا ٥زؾش ٟاعب٪بّابد
اإلعالَ٩خ يف سرعَب مذٱب ّ٦ي ؽ ٤٢اعازئٮبٗ اَ٦٪ْ٥ابد ماذ
األٱذاٗ ا٥شرعَخ.
رؽغت ٖ٩ني زبؾي سرعَب أٍنب  ٬٩أٍ ٫ز ٬٢٪اٖ٥اشة ٩ا٬
ا٥زوف٥ ٤زٚبنببد  ِ٩اغب٢و٩بد ا٥يت عَؾ٦٢هب اإلعاالَ٩و ٫رٞناٌ
ثاخشاعهب  ٬٩اؼبٮيٞخ ّالرح ّ٦ي أ ٫سرعَب ثبرذ رزؾغت إل٢٩ب٭َاخ
رٚغش فشاُ ثَٮهب رثني رشَ١ب ا٥يت ٍٮَش ئَ٥هب يف سرعاَب ّ٦اي أهناب
ا٥يشٗ اؼبشؽؼ عبين ا٢٥ضري  ٬٩ا٥ض٪بس.
رٍومؼ ٖ٩ني أ ٫أثشص ٩إؽش ّ٦ي ا٥زورش ثني ا٥ذر٥زني ٱو سبش١اض
األعيو ٣ا٥شرعٌ أ٩ب ٧ا٥ؾواىئ ا٥زشَ١خ ٝشة ٝربؿ .رفبب ٍضٍذ ٩ا٬
ؽغ ٨اإلؽجبه ٥ذى ا٥شرط ٪١ب ٍٞوٖ٩ ٣ني ؽَٞٞخ رشاعِ رأصريٱب ٕري
اؼبجبؽش ّ٦ي ؽش١خ ضببط يف أّٞبة رش ٟضببط د٩ؾ ٜرا٭غؾباب ٬٩
احملوس اإلٍشاين ا٥غوسً .رأؽبس ٖ٩ني ئىل أ ٫ٱٮب ٟيف ٩وع٢و ٍ ٬٩شى
أ٭ٰ ثبإل٢٩ب ٫اعزٖال ٣ؽب٥خ ا٭ْذا ٧اَٞ٥ني ا٥غبئذح يف اؼبٮيٞخ ٪٦٥ٮابرسح
ر٩شا٪١خ ا٥زأصري راعزٖال ٣ؽَٞٞخ أ ٫اٞ٥بع ٨اؼبؾزشٞ٦٥ ٟوى اْ٥شثَاخ
ا٥قبّذح ثْذ ا٥ضوساد ٱو ْ٩بداح اٖ٥شة راال٭يال ٬٩ ٛر ٠٥يف ؿببر٥خ
ثٮبء ّالٝبد  ِ٩احملوس اإلعال ٌ٩ا٥قبّذ.
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ر ٬٩لَ٥بد ا٥زؾش ٟا٥شرعٌ اؽببدٙخ ٥زَ٦ٞـ األمشاس ا٥ٮبصبخ ّا٬
ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٪١ب ٍشفذٱب ٖ٩ني ا٥غٌْ العزْبدح ٢٩ب٭زهب رعَيب
غب ٤ا٥ٮاضاّبد اإلَ٪َ٦ٝخ رٱو ا٥ذرس ا٥زً ؽ ٜٞؽبب ا٢٥ضري  ٬٩ا٥ٮٞبه
يف اؼببمٌ ٥زا  ٬٥رزشدد يف عغش اؽبوح ثني اؼبْغ٢شٍ ٬ا٥ؾٌَْ را٥غين
يف اؼبٮيٞخ .رٍؾري ٖ٩ني أ٭ٰ يف ا٥وٝذ ا٥زً رْ َٰٙ ٬٦سرعاَب رأٍَاذٱب
٦٥ٮَب ٧يف عوسٍب ٙاهنب ربشؿ ّ٦ي ْ٥ت درس ا٥وعاَو ثَٮاٰ رثاني
اؼبْبسمخ .رٍإ١ذ أ٭ٰ ا٭يالٝب  ٬٩٭ٚظ ا٥زوعٰ رببر ٣سرعَب ْ٥ت درس
ا٥وعَو يف ا٥قشاُ ثني ئعشائَ ٤را٥غ٦يخ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ؽَش دْٙذ كبو
ّٞذ ٩إسبش دريل يف ٩وع٢و ٪١ب مت ا٥زوا٦ّ ٜٙي ر ٠٥يف اعز٪بّابد
ا٦٥غٮخ ا٥شثبَّخ .رّ٪و٩ب ٍشى ثْل ا٥جبؽضني اإلعاشائََ٦ني أ ٫األرساٛ
ا٥يت خغشهتب سرعَب يف اؼبٮيٞخ عشاء ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ يب ٬٢أٍ ٫ؾاغْهب
ّ٦ي اؼبواٞٙخ ّ٦ي ثٮبء ؽشا١خ ئعزشارَغَخ  ِ٩ئعشائَ ٤ال عَ٪ب يف ؽب٣
أرفذد يف رعههب ّواف ٨ا٥ذر ٣ا٥يت اؽزنٮذ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ.
ال ة

يف عَْه ٨ؼبغبّذح درائش فٮِ اٞ٥شاس ّ٦ي ْ٩بعبخ اؼبخبىش ا٥ٮبصبخ
ّ ٬ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رربذٍذا رشاعِ ٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح رأصش ر٥ا٠
ا٥نبس ّ٦ي اؼبقبحل اإلعشائََ٦خ ٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ٍ ٬٩شى
أ٭ٰ ٍزوعت ا٥جؾش ّ ٬ؽٚ٦بء "أٝوٍبء" رؿببر٥خ ثٮبء ؽشا١خ ئعزشارَغَخ
ْ٩ه ٨ؽَش ئ ٫سرعَب ٱٌ ئؽذى اٞ٥وى ا٥يت ٍشى ٱإالء ا٥جبؽضو ٫أ٭ٰ
ثبإل٢٩ب ٫ا٥زوعٰ ؽبب رثٮبء ؽشا١خ ْ٩هب ّ٦ي أعبط اؼبقبحل االٝزقابدٍخ
ثؾ ٤٢أعبعٌ.
رٱٮب ٬٩ ٟا٥جبؽضني ٍ ٬٩شى أ ٫ا٥ؾشا١خ  ِ٩سرعَب يب ٬٢أ ٫رج
ّ٦ي أعبط "رٞبسة اػببعشٍ٦ّ "٬ي اّزجبس أ ٫سرعَب ٩ض ٤ئعاشائَ٤
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ٞٙذد أرساٝب ٩ه٪خ يف اؼبٮيٞخ عشاء ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٥زا ٝذ رزغٰ ٥زْضٍض
٢٩ب٭زهب ّرب روصَ ٜاْ٥الٝبد  ِ٩ئعشائَ٦ّ ٤ي اّزجبس أ ٫ر ٠٥يب٢ا ٬أ٫
ٍن ٬٪ؽبب ٩واف٦خ اغبقو٦ّ ٣ي ٩وىئ ٝذ ٧يف اؼبٮيٞخ .ر ٬٩ا٥وامؼ أ٫
ٱزا ا٥شٱب ٫يف ٕري ؿب ٰ٦ئر ئ٭ٰ يب ٬٢االٙزشاك أ ٫اؼبقبحل ا٥شرعَخ ٥ذى
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ أ١رب ث٢ضري  ٬٩ر ٠٦ا٥يت يب ٬٢أ ٫ربٞٞهب ٩ا ٬خاال٣
ا٥ؾشا١خ  ِ٩ئعشائَ ٤ؽ ى ٥و رٍٚذ رسٝاخ اٖ٥ابص اإلعاشائَ ٌ٦يف
اؼبغزٞج٥ ٤زا  ٬٩اؼبزو ِٝأ ٫رببر ٣سرعَب ئفالػ ٩ب أٙغذٯ ٩وٚٝهب ٬٩
ا٥ضوسح ا٥غوسٍخ ر ٠٥ثْ٢ظ ٩ب ٍش٭و ئ َٰ٥اإلعشائََ٦و.٫
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تحديات األمن القومي اإلسرائيأي
في ظل الربيع العربي
هب ِ٪ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٦ّ ٫ي أ٭ٰ مل رؾهذ اؼبٮيٞخ يف ربسىبهاب
ؽذصب وب ٤٪ىبٝخ ١ب٩ٮخ ٦٥زأصري ّ٦ي "األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦ثبٜ٪ْ٥
ا٥زً ٍزو ِٝأ ٫رزش ٰ١ا٥ضوساد اْ٥شثَخ .رٍؾري ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ئىل
٩ب ٍشر٭ٰ صب٦خ  ٬٩ا٥زهذٍذاد احملز٦٪خ ّ٦ي "األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩اإلعاشائٌَ٦
عشاء ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ّ٦ي سأعهب ئ٢٩ب٭َخ رشاعِ ١ا٩ ٤ا٩ ٬قاش
راألسد٩ ٬ّ ٫واف٦خ اال٥زضا ٧ثبرٚبَٝبد ا٥زغوٍخ ا٥يت رْٝزهب  ِ٩ئعشائَ٤
عواء ّرب ا٥زٮق٩ ٤ٮهب َ٦١ب أر اؼبيب٥جخ ثزْذٍ٦هب دبب ٍإصش ّ٦ي ئقبابصاد
ئعشائََٙ ٤هب رر ٠٥ث ٤ْٚخَبس رٞذ َٰ٦ّ ٧اغب٢و٩بد اؼبٮزخجاخ ثْاذ
ا٥ضوسح أر ث ٤ْٚا٥نٖوه ا٥يت يببسعهب ا٥شأً اْ٥ب ٧يف ٱبرني ا٥ذر٥زني.
رر ٬٪٢خيوسح ٱزا ا٥زيوس ٪١ -ب ٍشى ا٥جبؽضو ٫ا٥قهبٍٮخ  -يف
أ٭ٰ عَإدً ئىل رَٖري ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ إلعاشائَ ٤ثؾا١ ٤٢ب٩ا٤
رعَغه ٨يف اعزٮااضاٗ ٝاذساد ئعاشائَ ٤اْ٥غا٢شٍخ راأل٩ٮَاخ
راالعزخجبسٍخ ثْذ أ ٫سبزْذ دبشؽ٦خ ٱذرء ا٩زذد ْٞ٥ود ّ٦ي ٱابرني
ا٥غبؽزني رٱزا ٩ب عْ ٤ارٚبَٝبد ا٥زغوٍخ ٩ ٬٩ ٤١ ِ٩قاش راألسد٫
عضءا أعبعَب ٚ٩ ٬٩هو ٧األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ .ٌ٦رٍؾرير ٫أٍناب ئىل
صٍبدح اؼبخبىش اإلعزشارَغَخ ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥زو ٘ٝاحملز٦٥ ٤٪زْبر ٫األ٩اين
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راالعزخجبسً ا٥زً ٍشثو ئعشائَ ٤ث٩ ٤٢ا٩ ٬قاش راألسد ٫رٱاو
ا٥زْبر ٫ا٥زً  ٬٢٩ئعشائَ ٬٩ ٤دسء ا٢٥ضري ٩ا ٬اؼبخابىش .رٍٚ٦اذ
ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ئىل أ ٫ر٦ٞـ ٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي روعَٰ مشثبد
ألّذائهب يف اؼبٮيٞخ يف أّٞبة عٞوه ٭َب٩ ٧جبس ٟؽَاش ئ ٫ٱٮابٟ
ئصببّب ثني ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ّ٦ي أ ٫ئعشائَ ٤ؽٮذ اغبشة ّ٦اي
٥جٮبّ ٫ب 3004 ٧راغبشة ّ٦ي ٕضح ّب 3009 ٧يف ٍشرٗ ٩ضبَ٥خ ثغجت
ا٥ذّ ٨ا٥زً ٝذ ٰ٩٭َب ٧ا٥شئَظ ٩جبس .ٟرا٥زً ٍضٍذ خيوسح األ٩وس ّ٦ي
ئعشائَ ٤ٱو ؽَٞٞخ أ ٫ضبالد ّغ٢شٍخ ئعشائََ٦خ مذ ٕضح ر٥جٮاب ٫يف
اؼبغزٞجٝ ٤ذ رواعٰ ثشدح ٝ ٤ْٙوٍخ  ٬٩ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ال عاَ٪ب ا٥ايت
ا٭ذْ٥ذ َٙهب ا٥ضوساد ث ٤ْٚا٥نٖوه ا٥يت  ٬٩اؼبزو ِٝأ ٫يببسعهب ا٥شأً
اْ٥ب ٧اْ٥شثاٌ ّ٦ي درائش فٮِ اٞ٥شاس.
روبزس ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٬٩ ٫أ ٫ؽب٥خ اٚ٥ومي ا٥يت عابدد
ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ا٥يت ا٭ذْ٥ذ َٙهب ا٥ضوساد سبض ٤حبذ راهتب أٍنب ٩قاذس
خيش ١جري ألهنب رْين أ٭ٰ ثبد  ٬٩ا٥قْت عذا ّ٦ي ئعشائَ٩ ٤شا٪١اخ
ا٥شدُ يف ٩واعهخ ٱزٯ ا٥ذر ٣حبَش يب٥ ٬٢زٮََ٪بد ٩غ٦ؾخ ْ٩بدٍاخ
إلعشائَ ٤اال٭يال ٬٩ ٛأسامٌ ٱزٯ ا٥ذر٥ ٣زٮَٚز َّ٦٪بد رغازهذٗ
ا ٜ٪ْ٥اإلعشائَ ٌ٦در ٫أ ٫ر٢و٩ ٫هذدح ثشدح ٝ ٬٩ ٤ْٙج ٤٭َ ٨اغب٢ا٨
احملَ٦خ.
رٍغخش ا٥ربرَٙغوس عبثاٌ ؽَٚش أعزبر ا٦ْ٥او ٧ا٥غَبعاَخ يف
اعببْ٩خ اْ٥ربٍخ يف اٞ٥ذط احملز٦خ  ٬٩ا٥ذّواد ؼبشا٪١خ ا٥شدُ يف ٩واعهخ
اْ٥شة يف أّٞبة ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ؽَش ئ ٫ا٥زؾوالد ا٥يت ؽاهذٱب
اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٝذ ّضصد صٞخ اؼبواى ٬اْ٥شثاٌ يف ئ٢٩ب٭َخ اال٭زقابس
ّ٦ي ئعشائَ ٤يف أّٞبة عٞوه ؽٚ٦بئهب .رٍغزز١ش ؽَٚش أ ٫ئعاشائَ٤
ثذأد رٞٚذ ٝوح ا٥شدُ يف ٩واعهخ اْ٥شة ٩ٮز اْ٥ب 4871 ٧ؽَاش ئ٫
116

اال٭يجبُ ا٥زً ١ب ٫عبئذا ؽ ى ٭ؾوة ٱزٯ اغبشة أٝ ٫وح ئعاشائَ٤
ا٢٥جريح ا٥يت رٚو ٛا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ؾبزْ٪خ ثبإلمبٙخ ئىل سبزْهب دبَضح ا٩زالٟ
ا٥غالػ ا٥ٮورً عز٢و٦َٚ١ ٫خ دبٮِ اْ٥شة ٩ا ٬ا٥زؾاشػ ثاعاشائَ٤
ّغ٢شٍب ٢٥ٮٰ ٍشى أ ٫ئٝذا ٧اْ٥شة ّ٦ي ؽ ٬ؽشة ّب 4871 ٧ؽ٤٢
دَ٥ال ّ٦ي اهنَبس ٭َشٍخ ا٥شدُ اإلعشائََ٦خ.1
رٍإ١ذ ؽَٚش أ ٫اهنَبس ٝوح ا٥شدُ اإلعشائََ٦خ ٱو ا٥ازً ٍٚغاش
روافَ٦٪ّ ٤بد اؼبٞبر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ سٕ ٨اَ٦٪ْ٥بد راغب٪الد اْ٥غ٢شٍخ
ا٥يت ؽٮزهب ئعشائَ٦ّ ٤ي ٝيبُ ٕضح ٥ذسعخ أ ٫اعبَؼ اإلعشائَٙ ٌ٦ؾ٤
يف ٩ٮِ ا٦ٚ٥غيَٮَني ٩ ٬٩واف٦خ ئىال ٛا٥قواسٍخ ّ٦ي ا ٜ٪ْ٥ا٥ذاخ.ٌ٦
روبزس ؽَٚش  ٬٩أ ٫ٱزا ٍذ٦ّ ٤٥ي أ ٫أً ٩واعهاخ ٩غازٞجَ٦خ ثاني
ئعشائَ ٤راْ٥بمل اْ٥شثاٌ عز٢وٞ٩ ٫زش٭خ خبغبئش ١اجريح يف اؼباذ٭َني
اإلعشائََ٦ني ؽَش ٍإ١ذ أ ٫اْ٥شة ثبروا ٩غزْذٍ ٬ػبوك ٩واعهاخ
مذ ئعشائَ ٤سٕ ٨ئدسا١ه ٨اؼبغج ٜثأهنٝ ٨ذ ٍذْٙو ٫شبٮب ثبٱَب .رٍؾذد
ؽَٚش ّ٦ي أ ٫ا٥زؾوالد ا٥يت ؽهذٱب اْ٥بمل اْ٥شثاٌ يف أّٞبة رٚغاش
ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ رغه ٨يف رْضٍض ٱزا ا٥زوعٰ رٱزا ٩ب يبض ٤ربذٍب ٱابئال
إلعشائَ ٤رعجهزهب ا٥ذاخَ٦خ.
رال خالٗ يف أرعبه ا٥جبؽضني اإلعشائََ٦ني ّ٦ي أ ٫اهنَبس ا٥شدُ
اإلعشائٍَ ٌ٦ضٍذ ثذرسٯ  ٬٩ؽذح رؽغ ٨األّجبء األ٩ٮَخ ا٥يت عزٮوء ربزهب
ئعشائَ ٤يف اؼبشؽ٦خ اؼبٞج٦خ .رٍؾري ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ئىل أ٩ ٫ب ٍٚب٨ٝ
خيوسح األرمبُ اإلعزشارَغَخ إلعشائَ ٤ٱو اؽزذاد رىأح ّض٥خ ئعشائَ٤
اإلَ٪َ٦ٝخ يف أّٞبة فْود ا٥زَبساد اؼبْبدٍخ إلعاشائَ ٤يف ئعاشائَ٤
١اٙشاصاد ٥ال٭زخبثبد ا٥يت ٭َ٪ذ ؽ ى اُ ٫يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ را٥ايت
1
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عزٮَ ٨يف اؼبغزٞج .٤رٍشى اعبٮشا ٣داين سررؾَ٦ذ أ٩ ٫ٮيٞاخ ا٥ؾاشٛ
األرعو ربو٥ذ ئىل ٩ش١ض ص٥ ٤ٞإلعال ٧ا٥غَبعٌ ا٥زً ٍغزٮذ ئىل رأٍَذ
صببٱريً رٱزا ٩ب رمِ ؽذا  ٤٢٥ا٥زوْٝبد راُ٩ب ٣ثؾاأ ٫ريجَاِ
اْ٥الٝبد ثني ئعشائَ ٤را٥وى ٬اْ٥شثاٌ رريوٍش ّالٝبد ئعازشارَغَخ
 ِ٩در ٣ؿبوسٍخ يف اؼبٮيٞخ ٩ض٩ ٤قش ررشَ١ب.1
روبزس سررؾَ٦ذ  ٬٩أ ٫ا٥زَٖرياد را٥زؾوالد يف اْ٥بمل اْ٥شثااٌ
يب ٬٢أ ٫ر٢و ٫عشٍْخ ر٩زالؽٞخ ٥ذسعخ أ ٫ٱٮب ٟأعبعب ٥الّزٞبد ثاأ٫
ئعشائَٝ ٤ذ ال ر٢وٝ ٫بدسح ّ٦ي أخز االعزْذاداد ا٥الص٩اخ ؼبواعهاخ
رذاَّبهتب .روبزس ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس فٮبُ اٞ٥شاس يف ئعشائَ ٬٩ ٤أ٫
ا٥وٝذ ٍٮٚذ ثغشّخ فبب ٍذّو ألخز االعزْذاداد ا٥الص٩اخ ؼبواعهاخ
اؽزذاد َ٩بٱش اْ٥ض٥خ اإلَ٪َ٦ٝخ ٭زبط رْبٍٝ ٨وح اغبش١بد اإلعاالَ٩خ
رئ٢٩ب٭َخ أ ٫رزوىل ٞ٩بَ٥ذ اغب ٨٢يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ يف ٩شؽ٦خ ٩اب ثْاذ
ا٥ضوسح رثغجت رشاعِ درس ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف اؼبٮيٞخ .2رٍقّ ٤ٮجبس
ئىل اعزٮزبط ٚ٩بدٯ أ ٫ا٥شٙل اعب٪بٱريً اْ٥شثاٌ ٥الّزشاٗ ثاعشائَ٤
١غضء ال ٍزغضأ  ٬٩اؼبٮيٞخ ٝذ رف ٤رسررٰ يف ٍ ٤ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ
٩ؾريا ئىل أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ أّبدد ئعشائَ٪٦٥ ٤شثِ األر ٣فبب ٍضٍاذ
 ٬٩ؽبعخ ا٥ذر٥خ اْ٥ربٍخ ٦٥ؾٚبً ّ٦اي رٚوٝهاب ا٥ٮاوٌّ يف اجملاب٣
اْ٥غ٢شً راغببعخ ئىل ذبزٍش اْ٥الٝبد  ِ٩ا٥والٍبد اؼبزؾاذح سٕا٨
رشاعِ ٢٩ب٭زهب يف اؼبٮيٞخ ّ٦ي اّزجبس أ٭ٰ ىبؼبب ال ٍوعذ ثذٍْ٦٥ ٤الٝاخ
 ِ٩أ٩شٍ٢ب ٙا٭ٰ ٍزوعت اعزض٪بسٱب ئىل أٝقي ؽذ.
1
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ئ ٫أؽذ َ٩بٱش اػبيش ا٥يت رزهذد األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦يف أّٞبة
ا٥ضوسح اْ٥شثَخ ا٥يت ٍؾري ئَ٥هب ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫ٱٌ رْابٍ ٨اؼبخابىش
ّ٦ي اؼب٪شاد اؼببئَخ ا٥يت رغ٢٦هب ا٥زغبسح اإلعشائََ٦خ أر اؼبوف٦خ ئىل ؽٞاو٣
اٖ٥بص ا٥يت ا١زؾٚزهب ٩إخشا .رٍشى ّٮجبس أ ٫أؽذ اؼبال٩ؼ األعبعَخ ٥زٖاَري
ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ إلعشائٍَ ٤ز٪ض ٤يف ؽغ ٨ا٥زهذٍذاد ا٥يت ثبرذ رزْاشك
ؽبب اؼب٪شاد اؼببئَخ اغبَوٍخ ا٥يت رغزخذ٩هب ئعاشائَ ٤يف ذببسهتاب اػببسعَاخ
راؼبإدٍخ ئىل ؽٞو ٣اٖ٥بص اؼب٢زؾٚخ ؽذٍضب مشبٕ ٣شة ا٥ؾواىئ اإلعشائََ٦خ.
روبزس ّٮجبس  ٬٩أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رب ٤٪يف ىَبهتب خيش رباو٣
ا٥جؾش األثَل اؼبزوعو ئىل "حبريح ئعالَ٩خ" يف ؽب ٣مل ٍزخز اٖ٥اشة
رئعشائَ ٤اإلعشاءاد ا٥الص٩خ ٥زَ٦ٞـ ٙشؿ رب ٜٞٱزا اػبيش .رٍؾاري
ّٮجبس ئىل أ ٫ا٥ذر ٣ا٥يت ر٦ّ ِٞي عبؽ ٤ٱزا ا٥جؾش ئ٩ب ثبرذ وب٪٢هاب
اإلعالَ٩و٩ ٫ض ٤رو٭ظ ررشَ١ب أر عَؾ٪٢وهنب يف اؼبغازٞج٩ ٤ضا:٤
٩قش رَ٥جَب .رٍؾري ّٮجبس ئىل ؽَٞٞخ أ ٬٩ %80 ٫ا٥زغابسح اػببسعَاخ
إلعشائَ ٤سبش ّرب ا٥جؾش األثَل اؼبزوعو  ٬٩ٱٮب ٙا ٫رْشك عاال٩خ
اؼبالؽخ ا٥جؾشٍخ ٦٥ َٰٙخيش ٍٮيوً ّ٦ي ـببىش ئعزشارَغَخ صبخ رز٪ض ٤يف
ا٥زأصري ع٦جب ّ٦ي األرمبُ االٝزقبدٍخ يف ئعشائَ.٤
رؽغت ّٮجبس ٍهذد ٱزا ا٥واٝ ِٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي ا٥وفاو ٣ئىل
ؽٞو ٣اٖ٥بص اؼب٢زؾٚخ ؽذٍضب يف اؼبٮيٞخ اؼبؾزش١خ ثني  ٬٩ ٤١ئعشائَ٤
رٝربؿ ال عَ٪ب ؽ :ٌ٦ٞسببس رَٚ٥زب٭ني ؿبزسا  ٬٩أ ٫ٱزا ا٥غاَٮبسٍو
عَهذد ٙشؿ رب َٜٞؽ ٨٦ئعشائَ ٤اؼبز٪ض ٤يف رب َٜٞاال١زٚبء ا٥زايت ٩ا٬
اٖ٥بص را٥زؾو ٣ئىل در٥خ ٩قذسح ٖ٦٥بص .ريف ؽشفٰ ّ٦ي ذبٮَذ اٖ٥اشة
رثْش اغب٪بط ٥ذى فٮبُ اٞ٥شاس يف أرسرثب را٥والٍبد اؼبزؾذح ٦٥زذخ٤
ٍضّّ ٨ٮجبس أ ٫ا٥يبٝخ اإل٭زبعَخ غبٞو ٣اٖ٥بص اؼبؾزش١خ  ٬٩ ٤٢٥ئعشائَ٤
رٝربؿ يب ٬٢أ ٫ذبْ ٤أرسرثب رغزٖين ّ ٬اٖ٥بص ا٥شرعٌ.
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رٍضّّ ٨ٮجبس أ ٫ؽب٥خ اٚ٥ومي رّذ ٧االعزٞشاس ا٥ايت رغاود يف
اؼبشاؽ ٤اال٭زٞبَ٥خ يف ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ٍؾ ٤٢حبذ رارٰ ثَئخ ٩ٮبعجخ ٪ْ٥ا٤
ا٥زٮََ٪بد ا٥يت ٍق٪هب ثا "اإلسٱبثَخ" ا٥يت ثا٢٩بهنب هتذٍاذ اؼبالؽاخ
ا٥جؾشٍخ راعبوٍخ .رٍٚ٦ذ ّٮجبس األ٭َبس ئىل أ ٫ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ظبؾاذ
دبومِ ٝذ ٧إلٍشا ٫يف ا٥جؾش األثَل اؼبزوعو ؽَش ئ٩ ٫قش ظبؾاذ
ألر٩ ٣شح ٥غ ٬ٚؽشثَخ ئٍشا٭َخ ثبؼبشرس ّرب ٝٮبح ا٥غوٍظ يف ٙرباٍش/ؽجبه
ْ٩ 3044زربا أ ٫ٱزا ٍْين أ ٫ئٍشا ٫عَ٢و ٫ثوعْهب ٭ٞا ٤ا٥غاالػ
غبٚ٦بئهب يف ؽضة اهلل ٪١ب أ ٫ر ٠٥عَ٢٪ٮهب  ٬٩ا٥وفاو ٣ئىل در٣
ا٥جٞ٦ب ٫اإلعالَ٩خ ال عَ٪ب :أ٥جب٭َب را٥جوعٮخ ر١وعوٙو ٥ضٍبدح رأصريٱاب
ٱٮب٦ّ ٟي ؽغبة اٖ٥شة .ر ٬٩ا٥وامؼ أ ٫روفَ٘ ّٮجبس ثَْذ ّا٬
ا٥واَْٝخ رٱٌ ؿببر٥خ أخشى إلصبسح ـببرٗ اٖ٥شة  ٬٩ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ.
ما يتوجس أى إسرائيل فعأو لتقأيء م اطر الربيع العربي

ٍشى ا٥جبؽش اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ داين سررؾَ٦ذ أ ٫ئعشائَ٩ ٤يب٥جاخ
ثج٦وسح ئعزشارَغَخ رسرػ ٩جبدسح ؼبواعهخ رذاَّبد ا٥شثَاِ اْ٥شثااٌ
رلصبسٯ ثَْذح اؼبذى حبَش رغزٮذ ٱزٯ اإلعزشارَغَخ ئىل رٞذٍش راْٝاٌ
٥ألؽذاس رربذٍذ أٱذاٗ ثٮبء ّ٦ي ع ٨٦أر٥وٍبد ٍن ٬٪ربَٞٞهب ريف
ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍزوعت َّ٦هب أ ٫رْذ ثذائ ٤٪ّ ٤رأ ٫رواف ٤ا٥غاٌْ
٥زْبٍ٩ ٨قبدس اٞ٥وح .1رؽغت سررؾَ٦ذ رٚشك ا٥زؾوالد اؼبزالؽٞخ
يف ا٥وى ٬اْ٥شثاٌ ّ٦ي ئعشائَ ٤اَٞ٥ب ٧ثب٢٥ضري  ٬٩اػبياواد ر٩ٮاهب
ئّبدح ثٮبء ٩إعغزهب اْ٥غ٢شٍخ ٥ز٢و ٫عبٱضح ؼبواعهخ ا٥زجْبد احملز٦٪اخ
٦٥ضوساد اْ٥شثَخ ٬٩ .٭بؽَزٰ ٍؾري ا٥جبؽش اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ سر ٫رريا ئىل
1

دان ــي روتش ــيمد ،ت ــومي ش ــتاينر ،تقــــدير ىرتســــأيا  :2102إســــرائيل فــــي ــــين
العا فة ،مرجع سابق.
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أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ أدى ئىل ربو١ ٣جري يف ٢٩ب٭خ اْ٥الٝخ  ِ٩ا٥والٍابد
اؼبزؾذح ٪١ش١ت يف األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦حبَش مل ٍْذ  ٬٩اؼب٬٢٪
اٙزشاك أ ٫اْ٥الٝخ اػببفخ  ِ٩أ٩شٍ٢ب مب٩ٮخ ٥أل ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائٌَ٦
٪١ب ١ب٭ذ ّ َٰ٦األ٩وس يف ا٥غبث ٜرٱازا ٍٚاشك ّ٦اي ئعاشائَ٤
االعزْذاد ٥الّز٪بد ّ٦ي ا٥زاد يف ٩واعهخ ا٥زهذٍذاد اإلعازشارَغَخ
رّ٦ي سأط ٱزٯ ا٥زهذٍذاد اؼبؾشرُ ا٥ٮورً اإلٍشاين.
رر ٜٙرقوس رريا ٙا٩ ٫زي٦جبد اغبٚبً ّ٦ي األ٩ا ٬اٞ٥او ٌ٩يف
أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ رٚشك ّ٦ي ئعشائَ ٤ا٥وٙبء خب٪غاخ ٩زي٦جابد
أعبعَخ:1
أوال :مزاكمت انقوة ؽَش ٍشى أ٭ٰ ٍزوعت ّ٦ي ئعاشائَ ٤أ٫
رواف٩ ٤شا٪١خ اٞ٥وح اْ٥غ٢شٍخ يف اجملب٥ني ا٥زَ٦ٞذً رٕري ا٥زَ٦ٞذً ٬٩
أع ٤م٪ب ٫أ ٫زبشط ٩ٮزقشح يف أٍخ ٩واعهخ ٩غزٞجَ٦خ.
ثاويا :مزاعاة انزأي انعاو انعزبـي وانعامليٍ :وفٌ رريا فاٮبُ
اٞ٥شاس يف ئعشائَ ٤ثأٍ ٫شاّوا ا٥شأً اْ٥ب ٧اْ٥شثاٌ ٥ذى ازببرٱٝ ٨شاساد
ثؾأ ٫ضبالد ّغ٢شٍخ مذ ٱزا ا٥يشٗ اْ٥شثاٌ أر ر٥ا ٠ثغاجت
ا٥ذرس ا٢٥جري ا٥زً ثبد ٍني ِ٦ثٰ ا٥شأً اْ٥ب ٧يف ا٥زأصري ّ٦ي درائش فٮِ
اٞ٥شاس يف اْ٥واف ٨اْ٥شثَخ يف ّقش ا٥ضوساد ّالرح ّ٦اي ماشرسح
٩شاّبح ا٥شأً اْ٥ب ٧اْ٥بؼبٌ ّ٦ي اّزجبس أ٭ٰ ٩ش١ت ٩ه ٨يف ٩ٮؼ ا٥ؾشَّخ
ا٥ذرَ٥خ إلعشائَ ٤أر ؽغجهب.
ثانثا :االستثمار يف جمال االستخباراثٍ :ؾذد رريا ّ٦ي ؽبعاخ
ئعشائَ ٤ئىل ْ٩شٙخ ٩ب ٍذرس داخ٩ ٤قش ثْذ ا٥ضوسح ّ٦ي رعٰ اػبقوؿ
ثذسعخ رغ٪ؼ ثزوٙش ئ٭زاس ٩غجٝ ٜج ٤ئٝذا٩ ٧قاش ّ٦اي أً عا٦وٟ
1

رون تيرا ،اهتزاز الفضاء اإلستراتيجي إلسرائيل ،مرجع سابق.
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(ؽشثاٌ أر دث٦و٩بعٌ) مذ ئعشائَ ٤رر ٠٥الزببر اػبيواد ا٥الص٩خ
رّذ ٧ا٥وٝوُ مؾَخ رأصري اؼبٚبعاأح رٱازا ٍغازذٌّ اعازض٪بساد
ئ٢٩ب٭َبد أ١رب يف ؾبب ٣االعزخجبساد.
رابعا :انعمم خهف حذود "انعذو"ٍ :ذّو رريا َٝابدح اعباَؼ
اإلعشائَ ٌ٦العزْبدح ىشائ ٜا ٤٪ْ٥ا٥يت ١ب٭ذ ٩زجْخ ٥ذى ٱزا اعباَؼ
را٥يت ٍشى أ٭ٰ ١ب ٫ؽبب اٚ٥ن ٤يف ٩ٮؼ ئعشائَ ٤أٙنَ٦خ ّ٦ي أّاذائهب
رّ٦ي سأط ٱزٯ ا٥يشائ ٜا ٤٪ْ٥ا٥غشً خ ٘٦خيوه اْ٥اذر ّ٦اي
اّزجبس أ ٫ٱزا ٱو  ٬٩أٱ ٨اْ٥رب ا٥واعت اعزخالفهب  ٬٩صوساد ا٥شثَِ
اْ٥شثاٌ .رٱو ٍشى أ ٫ٱزا األع٦وة َٚ٩ذ عذا يف ٩واعهخ ا٥ذر ٣ا٥يت
ال ٍوعذ إلعشائَ ٤ؽذرد ٩ؾزش١خ ْ٩هب .رفبب ال ؽَٙ ٠اٰ أ ٫ٱازا
ٍزي٦ت االعزض٪بس يف ؾبب ٣األع٦ؾخ را٥زغهَضاد اغبشثَخ را٦٥وعغازَخ
ثَْذح اؼبذى ال عَ٪ب اؼبزْٞ٦خ ثغالػ اعبو رعالػ ا٥جؾشٍخ.
رٝذ ىجٞذ َٝبدح اعبَؼ روفَخ رريا ئر أّ٦ٮذ ٱَئخ أس١ب ٫اعبَؼ
اإلعشائَ ٬ّ ٌ٦رؾَٝ ٤َ٢بدح ّغ٢شٍخ يف اعبَؼ ٍيَ٦ّ ٜ٦هاب "َٝابدح
ا "ٜ٪ْ٥ررْ ثزٮََ ٨رزبيَو اَ٦٪ْ٥ابد ا٥ايت عاَٮٚزٱب اعباَؼ
اإلعشائَ ٌ٦يف ّ ٜ٪ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ.1
خامسا :اغبشؿ ّ٦ي ا٥غال٩ ِ٩ ٧قاش راألسد ٫رؿببر٥اخ سأة
ا٥قذُ  ِ٩رشَ١ب :سٕ ٨أ ٫رريا ٍجذً ٞ٦ٝب ١جريا ّ٦ي ٩قاري ْ٩بٱاذيت
ا٥زغوٍخ ٩ ٬٩ ٤١ ِ٩قش راألسد ٫ر٥ذٍٰ ا٢٥ضري  ٬٩ا٥ؾا٢و ٟؽاو٣
ئ٢٩ب٭َخ ربغني اْ٥الٝبد  ِ٩رشَ١ب ٙا٭ٰ يف اؼبٞبثٍ ٤ذّو فٮبُ اٞ٥اشاس يف
ر ٤أثَت ئىل ثز ٤١ ٣عهذ فب ٬٩ ٬٢أع ٤اغبٚبً ّ٦ي ْ٩بٱذيت "١ب٩ت
 1الج ــيش يق ــيم قي ــادة تش ــرف عم ــى عممي ــات بعي ــدة (تس ــاهل مك ــيم مفك ــدا لمفتس ــعيم
مروحــاكيمن،
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دٍَٚذ" ر"رادً ّشثخ" ّالرح ّ٦ي ا٥غٌْ ٥زؾغني اْ٥الٝبد  ِ٩رشَ١اب
رحبش ٙشؿ ا٥زْبر ِ٩ ٫ا٥غْودٍخ يف اؽزواء "االٱزضاصاد اإلَ٪َ٦ٝخ".
مريبات إ ادة بناء القوة العسيرية بعد الثورات العربية

هب ِ٪ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٦ّ ٫ي أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ٍٚشك ّ٦ي
ئعشائَ ٤ئّبدح ثٮبء ٝوهتب اْ٥غ٢شٍخ دبب ٍغ٪ؼ ؽبب دبواعهاخ ا٥زؾاذٍبد
ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥ضوساد ا٥يت اعزبؽذ اْ٥بمل اْ٥شثاٌ .رٍشى ا٥ربرَٙغاوس
ئٙشاًن ّٮجبس أ ٫ئعشائَ٩ ٤يب٥جخ ثضٍبدح ٭ٞٚبهتب اْ٥غ٢شٍخ ٥زَ٢٪ٮهب ٩ا٬
٩واعهخ ا٥زؾذٍبد اعبذٍذح ٩ؾريا ئىل أ٦ّ ٫ي سأط ٱزٯ ا٥زؾاذٍبد
ئ٢٩ب٭َخ ا٭ذالُ ؽشة ؽب٦٩خ .رٍْ ّٮجبس ثزٞذًن رقوس إلّابدح ثٮابء
اٞ٥وح اْ٥غ٢شٍخ ثْذ ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ررؾ ٤٪ا٥زبيل:1
 -4صٍبدح ّذد اٞ٥واد اؼبغ٦ؾخ ثؾ١ ٤٢جري ال عَ٪ب ٝواد اؼبؾابح
رٝواد ا٥جؾشٍخ ئىل عب٭ت ئّبدح ثٮبء اٞ٥وح اْ٥غ٢شٍخ.
 -3االعزض٪بس يف ؾبب ٣ريوٍش اؼبٮَو٩بد اؼبنبدح ٦٥قاواسٍخ عاواء
ّ٦ي فَْذ األحببس أر ا٥زيوٍش ؽَش ٍٞو ٣ئ ٫اْ٥شة يف ّقاش
٩ب ثْذ ا٥ضوساد عَ٢و٭وْ٩ ٫ٮَني ثناشة اعبجهاخ ا٥ذاخَ٦اخ
اإلعشائََ٦خ رئؽذاس أ١رب ٝذس  ٬٩ا٥نشس٥ .زا ٍوفٌ ّٮجبس ثزوٙري
ضببٍخ ٦٥غجهخ ا٥ذاخَ٦خ دبب يبٮؼ اؼبغزوى ا٥غَبعٌ اغبب ٨١ٱب٩ؼ
٩ٮبرسح ١جريا يف رٮَٚز اػبَبساد اْ٥غ٢شٍخ يف ٩واعهخ "األّذاء".
رّٙ َٰ٦اّ ٫ٮجبس ٍشى أ٭ٰ ال ٩ٮبؿ  ٬٩ر٢ضَ٘ االعزض٪بس يف ؾبب٣
ا٥زٞٮَبد اؼبزٞذ٩خ رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ يف ؾبب ٣ا٥جؾش را٥زيوٍش
 ٬٩أع ٤رْضٍض ٝوح ا٥شدُ رغبغ ٨اغبشرة اٞ٥بد٩خ.
1

Efraim Inbar, The 2011 Arab Uprisings and Israel’s National
Security, Ibid.
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ٍ -1ؾذد ّٮجبس ّ٦ي أ ٫عَبدح ؽب٥خ ا٭ْذا ٧اَٞ٥ني رٚشك روعَٰ ا٢٥ضري
 ٬٩اٞ٥واد اإلعشائََ٦خ ئىل اغبذرد اؼبقشٍخ راألسد٭َخ را٥غاوسٍخ
ا٥يت ١ب٭ذ ْ٥ؾشاد ا٥غٮني ٱبدئخ .رٍوفٌ اَٞ٥ابدح اْ٥غا٢شٍخ
اإلعشائََ٦خ ثزذؽني ٥واء عذٍذ يف اعبَؼ ٍ ٌ٢٥اشاثو يف ؿباَو
٩ذٍٮخ "ئٍالد" أٝقي عٮوة ؽش ٛئعشائَ ٤ؼبواعهخ أٍخ ريوساد
 ٬٩عب٭ت اغبذرد اؼبقشٍخ ا٥يت ٍشى أ٭ٰ ٍزوعت ر٢ضَ٘ ا٥زواعذ
اإلعشائَ٦ّ ٌ٦ي ىوؽبب رّ٦ي رعٰ اػبقوؿ ٝشة ٩ض٦ش اغبذرد
٩ ٬٩ ٤١ ِ٩قش رٝيبُ ٕضح.
ٍٚ -1زشك ّٮجبس أْ٦ٍ ٫ت عالػ ا٥جؾشٍخ اإلعشائَ ٌ٦يف ٩شؽ٦خ ٩اب
ثْذ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ درسا ؿبوسٍب ٱب٩اب يف اعبهاذ اغبشثااٌ
اإلعشائَ ٌ٦يف ا٥وٝذ ا٥زً ٍزْبٍ َٰٙ ٨ا٥زهذٍذ ّ٦ي عالػ اعبو
رٝواّذٯ اؼبٮزؾشح داخ ٤ئعشائَ ٤ث٩ ٤ْٚٮَو٩بد ا٥قواسٍخ ا٥ايت
حبوصح اْ٥شة .رٍشى أ ٫عالػ ا٥جؾشٍاخ اإلعاشائَ ٌ٦عاَ٢و٫
ٚ٦٢٩ب ثزأ٩ني ؽٞو ٣اٖ٥بص اإلعشائََ٦خ ا٥يت ٍزو ِٝأهناب عاز٢و٫
ّشمخ ٦٥زهذٍذ يف أّٞبة ا٥ضوساد اْ٥شثَخ ٬٩ .ٱٮب ٍؾذد ّ٦ي أ٫
ربغني ٝذساد عالػ ا٥جؾشٍخ اإلعشائََ٦خ عز٢و ٫م ٬٪أر٥وٍبد
اعبَؼ يف اؼبشؽ٦خ اٞ٥بد٩خ حبَش ٍز ٨ربذٍش رروعَِ ا٥غاالػ
ررضرٍذٯ ثبٖ٥وافبد األ١ضش رٞذ٩ب.
متطأبات مواجية المقاومة الفأسطينية

رٍشى ا٥جبؽش عبثاٌ عَجوين أ٭ٰ يف أّٞبة ا٥ضاوسح اؼبقاشٍخ
رعٞوه ٩جبس ٟر٦ٞقذ ٝذسح ئعشائَ٦ّ ٤ي ؽ ٬ضبالد ّغ٢شٍخ ّ٦ي
ٝيبُ ٕضح ّ٦ي اّزجبس أ ٫أً ضب٦خ عَواعههب اعب٪هوس اؼبقشً ا٥زً
عَنٖو ّ٦ي اغب٢و٩خ اؼبقشٍخ ٦٥شد ّ٦ي ئعشائَ٩ ٤ؾاذدا ّ٦اي أ٫
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اؼبواعهخ ٩ ِ٩قش ال زبذ ٧اؼبق٦ؾخ اإلعشائََ٦خ .رٍؾري عَجوين ئىل ٩اب
ٍْذٯ ٩زي٦جبد عذٍذح ؼبواعهخ اؼبٞبر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ ٩ٮوٱاب ثاأ٩ ٫اب
ٍزوعت ّ٦ي ئعشائَ ٤أ ٫رذس ٰ١أ ٫ٱب٩ؼ اؼبٮبرسح ا٥زً ١ب٩ ٫زبؽب ؽبب
أصٮبء ضب٦خ ا٥شفبؿ اؼبقجوة ّ٦ي ٝيبُ ٕضح أراخش اْ٥ب 3009 ٧مل ٍْذ
ٝبئ٪ب حبَش ئ٭ٰ يف ؽبٝ ٣شسد ئعشائَ ٤ؽ ٬ضب٦خ ّغ٢شٍخ ّ٦ي ٝيبُ
ٕضح ٙاهنب ٍزوعت أ ٫ر٢و ٫خبىٚخ رفبّٞخ حبَش رٮزاهٌ ٝجا ٤أ٫
رزْبٍ ٨سدح  ٤ْٙا٥شأً اْ٥ب ٧اؼبقشً .رثٮبء ّ٦ي رٍ ٠٥شى عاَجوين
رعوة االعزض٪بس يف ؾبب ٣ا٥زذسٍجبد اْ٥غ٢شٍخ ا٥يت سب ٬٢اعبَؼ ٩ا٬
ئقببص أٱذاٗ اغب٪الد اْ٥غ٢شٍخ يف أ ٤ٝرٝذ فب.٬٢
رٍٮقؼ عَجوين ثأ ٫ربشؿ ئعشائَ٦ّ ٤ي ٩شا٪١خ ا٥ؾشَّخ اإلَ٪َ٦ٝخ
را٥ذرَ٥خ ٥زٮَٚز اَ٦٪ْ٥خ ٝج ٤أ ٫رجذأ اب حبَش رؾ٩ ٬بَ١ٮاخ ا٥ذّبٍاخ
اإلعشائََ٦خ ضبالد ئّالَ٩خ روعٰ أٍنب ْ٦٥بمل اْ٥شثاٌ رربذٍذا ا٥اشأً
اْ٥ب ٧اؼبقشً رؿببر٥خ ئٝٮبّٰ دبغوٕبد ؽ ٬اغب٦٪خ.
رٍذّو عَجوين ئىل ثٮبء عذاس ئظبٮيت ّ٦ي ىو ٣اغبذرد  ِ٩عَٮبء
ّ٦ي اّزجبس أ ٫عَٮبء ربو٥ذ ئىل ٩قذس هتذٍذ ١جري ٥أل ٬٩اإلعاشائٌَ٦
٩ؾريا ئىل أ ٫اغب ٨٢اؼبقشً ٞٙذ ثؾ١ ٤٢جري ا٥غَيشح ّ٦ي األرمابُ
ٱٮب ٟئىل عب٭ت رٮب ٌ٩درس ا٥زٮََ٪بد اإلعالَ٩خ اعبهبدٍاخ .راّزارب
عَجوين أ ٫ثٮبء عذاس ّ٦ي ىو ٣اغبذرد ٩ ِ٩قش يبض٩ ٤ق٦ؾخ ئعشائََ٦خ
أل٭ٰ عَْ٦ّ ٤٪ي ٩ٮِ هتشٍت ا٥غالػ راؼبزغ٦٦ني ر٩هابعشً ا٪ْ٥ا٤
٩غزذس١ب ثأ٭ٰ ٦ّ ٤٪ٍْ ٬٥ي ٩ٮِ َّ٦٪بد ئىال ٛا٥ٮبس ٩ا ٬اعبب٭ات
اؼبقشً.
رٍذّو عَجوين ئىل ّذ ٧اعزجْبد عَٮبسٍوٱبد "٩زيشٙخ" ٍزوعت
ّ٦ي اعبَؼ اإلعشائَ ٌ٦أٍ ٫غزْذ ؽبب ٩ض ٤دخو ٣اعبَؼ اؼبقشً ٥غَٮبء
ثؾٍ ٤٢زٮبٝل ٩ ِ٩ب ٭قذ ّ َٰ٦ارٚبَٝخ ١ب٩ت دٍَٚذ ٩ؾاريا ئىل أ٫
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ٱزا ا٥غَٮبسٍو ٍزي٦ت  ٬٩اعبَؼ ث٦وسح ؽ٦و ٣دٙبَّخ عشٍْخ رٱزا ٍْين
ٙشك ربذٍبد َ٩ذا٭َخ ١جريح ّ٦ي اعبَؼ ٩ض ٤ا٥زذسة ّ٦ي ٭ ٤ٞاٞ٥واد
ثؾ ٤٢عشٍِ  ٬٩عبؽخ ئىل أخشى.
التحالف مع األقأيات في العالم العربي

ٍٞو ٣اعبٮشا ٣سررؾَ٦ذ ئ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ررذاَّبرٰ اؼبخزٚ٦خ هبت
أ ٫رذ ِٙفٮبُ اٞ٥شاس يف ئعشائَ ٤ئىل أ١رب ٝذس  ٬٩ا٥واَْٝخ ا٥غَبعاَخ
رر ٬٩ ٠٥أع ٤رَ٦ٞـ لصبس اْ٥ض٥خ اإلَ٪َ٦ٝخ ا٥يت رشصػ رباذ رىأهتاب
ئعشائَ ٤ا٥يت  ٬٩اؼبزو ِٝأ ٫رزْبٍ ٨يف اؼبغزٞج .٤رٍناَ٘ "ا٥واَْٝاخ
ا٥غَبعَخ يب ٬٢أ ٫رغه ٨يف ثٮبء رببٚ٥بد  ِ٩أىشاٗ رجذر ألر ٣غبَاخ
ثَْذح ّٮ٦ْٙ ٠ي عجَ ٤اؼبضب ٣يب ٬٢ثٮبء ربب ِ٩ ٘٥ا٥غاْودٍخ ّ٦اي
اّزجبس أ ٫ٱزا ٩ب رزي٦جٰ ٩واعهخ ئٍشا ٫اْ٥ذر اؼبؾزش ٟيف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ
يب ٬٢ا٥زؾب ِ٩ ٘٥ا٥غٮخ راأل١شاد يف اْ٥شا ٛيف ٩واعهخ ئٍشا."٫
رال ٍزشدد سررؾَ٦ذ يف دّوح فٮبُ اٞ٥شاس يف ر ٤أثَت ئىل اعزْبدح
لَ٥خ ا٥زؾش ٟاإلعشائََ٦خ اٞ٥ذيبخ مذ ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ ّرب ثٮبء رببٚ٥بد ِ٩
األَ٦ٝبد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ٩ؾريا ئىل أ٭ٰ ٍزوعات ّ٦اي ئعاشائَ٤
اعزٖال ٣خوٗ األَ٦ٝبد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ  ٬٩فْود اإلعالَ٩ني ٪١ب
ّ٢غذ ر ٠٥٭زبئظ اال٭زخبثبد ا٥يت عشد يف ّذد  ٬٩ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ
رثٮبء رببٚ٥بد  ِ٩ٱزٯ األَ٦ٝبد ال عَ٪ب ا٥ذسرص راؼبواس٭خ راأل١اشاد
راألٝجبه .1ريب ٬٢ٱٮب أ ٫٭ؾري ئىل ا٥ذّواد ا٥قشوبخ ثب٥غاٌْ ٥جٮابء
ؽشا١خ ئعزشارَغَخ  ِ٩سرعَب ؼب٤ء اٚ٥شآ ا٥زً رش ٰ١رشاعاِ ٢٩ب٭اخ
ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف اؼبٮيٞخ ّرب روٍَ٘ اْ٥ب ٤٩االٝزقبدً.
1

دان ــي روتش ــيمد ،ت ــومي ش ــتاينر ،تقــــدير ىرتســــأيا  :2102إســــرائيل فــــي ــــين
العا فة ،مرجع سابق.
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أ باء اقت ادية واجتما ية

ٍزو ِٝا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و ٫أٍ ٫إدً رْبٍ ٨ا٥ٮٞٚابد األ٩ٮَاخ
ا٥ٮبصبخ ّ ٬اعزْذاداد ا٥ذر٥خ ؼبواعهخ رجْبد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ ئىل ئسٱبٛ
٩واص٭خ ا٥ذر٥خ دبب ٍ٦ٞـ ٝ ٬٩ذسهتب ّ٦ي رٞذًن اػباذ٩بد ٦٥غ٪هاوس
اإلعشائَ .ٌ٦رٍشى ا٥جبؽش رغ٥ ٌٚجَب أ ٫رْبٍ٩ ٨غازوٍبد اإل٭ٚابٛ
األ٩ين يف أّٞبة ا٥زؾوالد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ عزذ ِٙئعشائَ ٤ال٭زهبط
عَبعخ رٞؾ٘ اٝزقبدٍخ رعازغرب ـبيياٌ ا٥غَبعاخ االٝزقابدٍخ
اإلعشائََ٦خ ّ٦ي ا٥زشاعِ ّ ٬روعهبهت ٨ا٥غبثٞخ ٥زَ٦ٞـ ا٥نشائت ّ٦ي
اّزجبس أ ٫اؼبجذأ ا٥غبئذ يف ئعشائٍَٞ ٤و ٣ئ٭ٰ ّٮذ اؼبٚبم٦خ ثاني اؼبٮبّاخ
األ٩ٮَخ راؼبٮبّخ االعز٪بَّخ ٍزوعت رٚنَ ٤اػبَبس األر ٣در ٫راشدد.1
رمَ٩ ٬٪بٱش ا٥غَبعخ ا٥زٞؾَٚخ ا٥يت ٍؾري ئَ٥هب ٥جَب :ا٥زشاعِ ّ ٬ا٥زوعٰ
ا٥زً ١ب ٫عبئذا ؽىت ا٭ذالُ ا٥ضوساد اْ٥شثَخ راؼبز٪ضا ٤يف ر٦ٞاَـ
ا٥نشائت ث ٤ئ٭ٰ ثبد ٍزو ِٝؽبَ٥ب أ ٫ر٦غأ ئعشائَٚ٥ ٤شك ماشائت
عذٍذح ٦٥وٙبء دبزي٦جبد األ .٬٩رٍزو٥ ِٝجَب أٍ ٫إدً رْابٍ ٨اإل٭ٚابٛ
األ٩ين ئىل رشاعِ يف ؽغٙ ٨بئل ا٥ذاخ ٤اٞ٥و ٌ٩ا٥غٮوً ثؾ١ ٤٢جري
 ِ٩ا ٨٦ْ٥أ ٫ٱزا اٚ٥بئل ٍغزخذّ ٧بدح يف سبوٍ ٤ـبققبد ا٥نا٪ب٫
االعز٪بٌّ ٦٥غ٪هوس ال عَ٪ب ٦٥يجٞبد ا٥نَْٚخ.

1

تسفي لبيا ،نسيتم إعادة تقييم ميزانية األمنن ،واي نت.3044-4-10 ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4020853,00.html
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اتمة
هب ِ٪ا٥جبؽضو ٫اإلعشائََ٦و٦ّ ٫ي أ ٫ا٥شثَِ اْ٥شثااٌ أؽاذس
ربوالد ٱبئ٦خ ّ٦ي ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ إلعشائَ ٤رٙب ٨ٝاؼبخابىش ّ٦اي
"األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩اإلعشائَ .ٌ٦ريب٢ا ٬ئصباب ٣روفاَبد ا٥جابؽضني
اإلعشائََ٦ني ثؾأ ٫عج٩ ٤واعهخ رَ٦ٞـ األمشاس ا٥ٮبصبخ ّ ٬ا٥ضاوساد
اْ٥شثَخ ّ٦ي "األ ٬٩اٞ٥و "ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦يف ا٥زبيل:
 -4ئّبدح فَبٕخ اَْٞ٥ذح األ٩ٮَخ اإلعشائََ٦خ  ٌ٢٥رغزغَت ٦٥زؾوالد
ا٥يت ىشأد ّ٦ي ا٥جَئخ اإلعزشارَغَخ َ٢٦٥ب ٫ا٥قهَوين.
 -3ئّبدح ثٮبء اٞ٥وح اْ٥غ٢شٍخ اإلعشائََ٦خ ثؾ ٤٢عازسً ؼبواعهاخ
ا٥زؾذٍبد اْ٥غ٢شٍخ راأل٩ٮَخ احملز٦٪خ عشاء ا٥ضوساد اْ٥شثَخ.
 -1اْ٥ودح ٥يشائ ٜا ٤٪ْ٥اْ٥غ٢شٍخ اؽببدٙخ ٥نشة ا ٜ٪ْ٥اْ٥شثاٌ ال
عَ٪ب ا٥ذر ٣ا٥يت ال رشثيهب ؽذرد ٩ؾزش١خ ٦ٙ ِ٩غيني.
 -1االعزض٪بس يف ؾبب ٣االعزخجبساد ٩ٮْب ٥وٝوُ ئعاشائَ ٤ماؾَخ
اؼبٚبعأح.
 -1ثٮبء رببٚ٥بد عذٍذح  ٠ٚ٥اْ٥ض٥خ اإلَ٪َ٦ٝخ را٥زْوٍل ّ ٬رشاعاِ
٢٩ب٭خ ا٥والٍبد اؼبزؾذح.
 -4روٍَ٘ رسٝخ األَ٦ٝبد يف اْ٥بمل اْ٥شثااٌ إلماْبٗ اعبجهاخ
ا٥ذاخَ٦خ اْ٥شثَخ.
 -7ارجبُ عَبعخ رٞؾَٚخ ّ٦ي ا٥قَْذ االٝزقبدً ٥از٢٪ني اَ٢٥اب٫
ا٥قهَوين ٩ ٬٩واعهخ رجْبد ا٥شثَِ اْ٥شثاٌ.
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مأحق
ريطة تعريفية
بمراي األبحاث اإلسرائيأية
ٙيٮذ درائش فٮِ اٞ٥شاس يف اَ٢٥ب ٫ا٥قهَوين ٩ج٢شا ئىل ا٥اذرس
ا٥زً يب ٬٢أ ٫رْ٦جٰ ٩شا١ض ا٥ز٢ٚري ا٥يت رْا ثب٥ؾاإر ٫اْ٥شثَاخ يف
٩غبّذهتب ّ٦ي ث٦وسح ٩واٚٝهب ا٥غَبعَخ راْ٥غ٢شٍخ راأل٩ٮَخ ذببٯ اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ يف اغبشة را٥غ ٬٩ .٨٦ٱٮب ؽشفذ اؼبإعغابد ا٥غَبعاَخ
راْ٥غ٢شٍخ راأل٩ٮَخ اإلعشائََ٦خ ّ٦ي رذؽني ٩شا١ض أحببس خبفخ ااب
٥زضرٍذٱب ثزٞذٍشاد ئعزشارَغَخ ؽو ٣األرمبُ يف اْ٥ابمل اْ٥شثااٌ
را٭ْ٢بعبهتب ّ٦ي اَ٢٥ب ٫ا٥قهَوين .ريف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ّٮَذ ا٥ٮخات
اغبب٪١خ يف ر ٤أثَت ثزٞذًن ا٥ذّ ٨ؼبشا١ض ا٥ز٢ٚري ا٥زبثْخ ٪٦٥إعغابد
األ١بديبَخ ر٩شا١ض األحببس اؼبغز٦ٞخ رعْذ ٦٥زْبرْ٩ ٫هب ّرب ئٝب٩اخ
٩ؾبسٍِ ٩ؾزش١خ هتذٗ خبفخ ٥إلٙبدح  ٬٩خرباد ا٥جابؽضني يف ٱازٯ
اجملبالد .رال يب ٬٢ئٕٚب ٣ا٥ذرس ا٥زً ٝب٩ذ ثٰ اؼبٮَ٪ابد اَ٥هودٍاخ
راألصشٍبء اَ٥هود يف دّ ٨اؼبإعغبد ا٥جؾضَخ يف ئعشائَ ٤رربذٍذا ر٦ا٠
ا٥يت رْ ثب٥زشَ١ض ّ٦ي ٝنبٍب ا٥قشاُ  ِ٩اْ٥شة.
ركب ٬ٱٮب ثقذد ا٥زْشٍ٘ دبشا١ض ا٥ز٢ٚري ا٥شظبَخ ثؾَٞهب اْ٥غ٢شً
راؼبذين ثبإلمبٙخ ؼبشا١ض ا٥ز٢ٚري ا٥زبثْخ ٪٦٥إعغبد األ١بديبَخ ر٩شا١ض
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األحببس اؼبغز٦ٞخ  ٬٩ؽَش ا٥زشَ١ض ّ٦ي ىبثِ ٱزٯ اؼبشا١ض رؾبابالد
اخزقبفهب رأرعٰ ا٥زْبر ٫ثَٮهب رثني اؼبإعغخ اغبب٪١خ ّالرح ّ٦اي
٩قبدس ا٥ز٪وٍ ٤ر١جبس ا٥جبؽضني َٙهب.
أوال :مراي األبحاث التابعة لألجي ة االست بارية

والحيومة اإلسرائيأية

رْذ ٩شا١ض األحببس ا٥زبثْخ ٥ألعهضح االعزخجبسٍخ اإلعشائََ٦خ األ١ضش
اٱز٪ب٩ب ثب٥ؾإر ٫اْ٥شثَخ ررٞبىْبهتب اؼبخزٚ٦خ .ر٭َشا أل ٫ىبثِ ّ ٤٪ٱزٯ
اؼبشا١ض عشً ارغبٝب  ِ٩درس ٱزٯ األعهضح رأ٭ؾيزهب ٙا٭ٰ ال يب٢ا٬
ا٥زْشٗ ثب٥نجو ّ٦ي لَ٥بد ا ٤٪ْ٥داخ ٤ٱزٯ اؼبشا١ض ٬٩ ٬٢٥ .خال٣
٩ب رسد يف رعبئ ٤اإلّال ٧اإلعشائََ٦خ ثؾأ ٫ٱزٯ اؼبشا١ض ر ٬٩خاال٣
٩ب رسد يف ٩ز١شاد ٩غإر٥ني رو٥اوا ٩شا١اض َٝبدٍاخ يف األعهاضح
االعزخجبسٍخ اإلعشائََ٦خ يب ٬٢اإلؽبسح ئىل ا٥زٚبفَ ٤ا٥زبَ٥خ اؼبزْٞ٦خ ازٯ
اؼبشا١ض:
 -1مري األبحاث التابع لجيا الموساد

٭َشا أل ٫عهبص اؼبوعبد ٍزوىل ثؾ ٤٢أعبعٌ ٩ه٪خ صبِ اؼبْ٦و٩بد
االعزخجبسٍخ ؽو ٣أٱذاٗ ر ِٞخبسط ؽذرد ٦ٙغيني رأل ٫ٱزا اعبهبص
ٍزؾ ٤٪اؼبغإرَ٥خ ّٚ٦٩ ٬بد ؿبذدح ٩ض٩ :٤واعهخ اؼب ٘٦اإلٍشاين ر٩ب
ري َٰ٦ّ ٜ٦ئعشائَ" ٤ؽش١بد اعبهابد اْ٥ابؼبٌ" را٥زْابر ٫األ٩اين
راالعزخجبسً  ِ٩٭َشائٰ  ٬٩األعهضح االعزخجبسٍخ يف ا٥ذر ٣األخشى
ٙا٩ ٫ش١ض األحببس ا٥زبثِ ٦٥غهبص ٍٞو ٧ثاّذاد ر٪ََٞبد ؽاو ٣٭زابئظ
األ٭ؾيخ ا٥يت رٞو ٧اب ؽْجٰ اؼبخزٚ٦خ حبَش رٞذَٞ٥ ٧ابدح اعبهابص .يف
ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍْ ٱزا اؼبش١ض ثاّذاد ر٪ََٞبد ؽو٩ ٣غزغذاد اؼبٚ٦بد
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ا٥يت ر ِٞم ٬٪فالؽَبرٰ ررٞذيبهب ٥ذرائش فٮِ اٞ٥شاس ا٥غَبعٌ ٩ضا٤
 ٘٦٩ا٥رب٭ب٩ظ ا٥ٮورً اإلٍشاين.
ر٪١ب ٱو اغبب ِ٩ ٣ثَٞخ ٩شا١اض ا٥جؾاش ا٥زبثْاخ ٥ألعهاضح
االعزخجبسٍخ ٙا ٫ا٥زٞذٍشاد ا٥قبدسح ّ ٬ٱزا اؼبش١ض رغزٮذ يف األعبط
٦ْ٪٦٥و٩بد االعزخجبسٍخ ا٥يت ؽقَ٦ّ ٤هب اعبهبص عاواء ّا ٬ىشٍاٜ
٩قبدسٯ ا٥جؾشٍخ أر ا٥زٞٮَخ ؽَش ٍٞو ٧ا٥جبؽضو ٫يف ٱزا اؼبش١ض ثزؾ٤َ٦
ٱزٯ اؼبْ٦و٩بد يف ٩غْي ٥ج٦وسح رقوس أمش.٤
ر٭َشا أل ٫سئَظ ا٥وصساء يف ئعشائَ ٤ٱو اؼبغإر ٣اؼبجبؽاش ّا٬
اؼبوعبد ٙا٭ٰ ٍي٦ّ ِ٦ي ا٥ز٪ََٞبد ا٥قبدسح ّ ٬ٱزا اؼبش١ض رٍٮ٦ٞهب -
ئ ٫سأى ر٥ - ٠٥جَٞخ أّنبء اغب٢و٩خ .ر٪١ب ٍٮيج٦ّ ٜي  ٤١اْ٥ب٦٩ني
يف اؼبوعبد ٙا٭ٰ ال ر٢ؾ٘ ٱوٍخ سئَظ ٩ش١ض األحبابس رال اْ٥اب٦٩ني
م ٬٪ىوا ٰ٪ٝر ِ٩رٙ ٠٥ا ٫أ١ضش سؤعبء ٩ش١اض األحبابس ا٥زابثِ
٪٦٥وعبد ا٥زٍ ٬أصشرا يف اغبَبح ا٥غَبعَخ راأل٩ٮَخ را٥جؾضَخ اإلعاشائََ٦خ
١بّ ٫وصً ّشاد ا٥زً أّغت ثٰ سئَظ ا٥وصساء اإلعشائَ ٌ٦اغبابيل
ثٮَب٩ني ٭زٮَبٱو ّٮذ٩ب ١بٍ ٫زوىل اغب٢ا ٨يف ا٥والٍاخ األرىل (-4884
 )4888ؽَش ٝب ٧ثزََْٮٰ ثْذ رغشوبٰ  ٬٩اؼبوعبد ٩غزؾبسا عَبعَب .ٰ٥
رثْذ خغبسح ٭زٮَبٱو ا٭زخبثبد  4888روىل ّاشاد سئبعاخ "٩ش١اض
ٱشرغَ٦ب ٩زْذد االذببٱبد" ا٥زً ٍْذ أٱ٩ ٨شا١ض ا٥ز٢ٚري يف ئعشائَ.٤
رثْذ ّودح ٭زٮَبٱو ٦٥ؾّ ٨٢بٝ 3008 ٧ب ٧ثزَْني ّاشاد سئَغاب
جمل٦ظ األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩رٝذ اميش ٥العزٞب٥خ ثْذ أّ ٬٩ ٤ٝب٩ني ثْاذ أ٫
اهت ٨ثزغشٍت ٦ْ٩و٩بد عشٍخ ؽو ٣ىبثِ اْ٥الٝخ  ِ٩ا٥والٍبد اؼبزؾذح.
رسئَظ ٩ش١ض األحببس ا٥زبثِ ٪٦٥وعبد ا٥ضبين ا٥زً ١ؾ٘ ٱوٍزاٰ ٱاو
أرسً ٭ئ٪ب ٫ا٥زً ثشص ٩إخشا يف ٭ؾشٯ ٞ٩بالد رٮزٞاذ ا٥زوعهابد
ا٥شظبَخ اغببَ٥خ ذببٯ اؼبؾشرُ ا٥ٮورً اإلٍشاين ؽَش ٍٮي ٜ٦٭ئ٪ب٩ ٫ا٬
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اٙزشاك ٚ٩بدٯ أ ٫ئٍشا ٫مل ر ٬٥ر٢او٩ ٫قاذس هتذٍاذ ئعازشارَغٌ
إلعشائَ.٤
 -9مري األبحاث التابع لجيا الم ابرات الدا أية "الشاباك"

ٍْ عهبص "ا٥ؾبثب "ٟثبؼب ٘٦ا٦ٚ٥غيَين خبفخ رثابألخـ ئداسح
اؼبواعهخ مذ اؼبٞبر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ يف ا٥نٚخ اٖ٥شثَخ رٝيبُ ٕضح رٱازٯ
ٱٌ اؼبه٪خ ا٥شئَغَخ ؽبزا اعبهبص .رسٕ ٨أ" ٫ا٥ؾبثبٍْ "ٟذ أفٖش األعهضح
االعزخجبسٍخ اإلعشائََ٦خ  ٬٩ؽَش اغبغٙ ٨ا٭ٰ يف اؼبٞبث ٤وبَي ثٞاذسح
١جريح ّ٦ي ا٥زأصري ّ٦ي درائش فٮِ اٞ٥شاس يف ئعشائَ ٤أل٭ٰ اؼبغإر٬ّ ٣
رٞذًن ا٥زٞذٍشاد ثؾأ٩ ٫غزٞج ٤ا٥زغوٍخ  ِ٩اعبب٭ت ا٦ٚ٥غيَين رعاج٤
٩واعهخ اؼبٞبر٩خ رٕريٱب  ٬٩اٞ٥نبٍب اغبغبعخ ا٥يت رإصش ٩جبؽشح ّ٦اي
ا٥وا ِٝا٥غَبعٌ ا٥اذاخ ٌ٦يف ئعاشائَ ٤ر٩اواصٍ ٬اٞ٥اوى اغبضثَاخ
راألٍذٍو٥وعَخ يف اَ٢٥ب ٫ا٥قهَوين.
رٍْ ٩ش١ض األحببس ا٥زبثِ "٦٥ؾبثب "ٟثزٞذًن رٞاذٍشاد ثؾاأ٫
اؼبٞبر٩خ ا٦ٚ٥غيَٮَخ رٙقبئ٦هب راؼبٚبرمبد  ِ٩ا٥غ٦يخ ّالرح ّ٦اي أ٫
عضءا  ٬٩اخزقبفٰ ٍز٪ض ٤يف ا٦ّ ٤٪ْ٥ي ريوٍش اعبوا٭ت اؼبهٮَخ اؼبزْٞ٦خ
دبهب ٧اعبهبص ا٥شئَغَخ ٩ض :٤ا٥زؾ ِ٩ َٜٞاؼبْاز٦ٞني رذبٮَاذ ا٪ْ٥االء
رٕريٱب  ٬٩اجملبالد .ر٩ض ٤اؼبوعبد ٙا" ٫ا٥ؾبثب ٍِٞ "ٟربذ اإلؽشاٗ
اؼبجبؽش ٥شئَظ ا٥وصساء رٍي٦ّ ِ٦ي رٞذٍشارٰ اؼبخزٚ٦خ رٍٮ٦ٞهب ٦٥ؾ٢و٩خ.
ثالثا :لواء األبحاث التابع لشعبة االست بارات العسيرية "أمان"

رْذ ؽْجخ االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ ا٥يت ٍيَ٦ّ ٜ٦هب "أ٩ب "٫أ١ارب
األعهضح االعزخجبسٍخ يف ئعشائَ ٤رأ١ضشٱب رأصريا ّ٦ي درائش فٮِ اٞ٥شاس
اإلعشائَ ٌ٦يف  ٤١اجملبالد رٱٌ رْذ عضءا  ٬٩ٱَئخ أس١اب ٫اعباَؼ
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اإلعشائَ ٌ٦رزبنِ ٥شئَظ ٱَئخ األس١ب ٫رٍشئغهب مبثو ثشرجخ ٥اواء.
ئ ٫أٱ ٨اجملبالد ا٥يت رْ اب "أ٩ب "٫ٱٌ ث٦وسح ا٥زٞذٍشاد اإلعزشارَغَخ
٥قٮبُ اٞ٥شاس ا٥غَبعٌ.
 ٬٩ٱٮب ٙا٥ ٫واء األحببس ا٥زبثِ ٥ا"أ٩بٍْ "٫اذ أ١ارب ٩شا١اض
األحببس ا٥زبثْخ ٥ألعهضح االعزخجبسٍخ اإلعشائََ٦خ ّ٦ي اإلىال ٛر٭َاشا
٦٥ذرس ا٥زً رْ٦جٰ ا٥زٞبسٍش را٥زٞذٍشاد ا٥قبدسح ّ ٬ٱزا ا٦٥اواء ٙا٭اٰ
ٍي" َٰ٦ّ ٜ٦اؼبٞذس اٞ٥و ."ٌ٩رّبدح ٍ٢وٝ ٫بئذ ٥واء األحببس يف "أ٩ب"٫
مبثيب ثشرجخ َّ٪ذ ريف ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍ٢و ٫ؽبفال ّ٦ي اٞ٦٥ت ا٥ضابين
أر ا٥ضب٥ش  ٬٩ئؽذى اعببْ٩بد اإلعشائََ٦خ يف ؾبب ٣دساعبد ا٥ؾاشٛ
األرعو.
رخبالٗ ٩ب ٱو ّ َٰ٦اغبب ٣يف "اؼبوعبد" ر"ا٥ؾبثبٙ "ٟا٭ٰ ٍ٢ؾ٘
ّ ٬ٱوٍخ ٝبئذ ٥واء األحببس يف "أ٩ب "٫ؽَش ٍؾابس ٟيف ع٦غابد
اغب٢و٩خ رٍٞذ ٧ئٙبداد أ٩ب ٧أّنبء عبٮخ اػببسعَاخ راأل٩ا ٬ا٥زبثْاخ
٢٦٥ٮَغذ .ررؾٖ ٤اَ٪ْ٥ذ ئٍيت ٩رير ٩ٮقت ٝبئذ ٥اواء األحبابس يف
"أ٩ب "٫رٱٌ أر ٣ا٩شأح رؾٖ ٤ٱزا اؼبٮقت ر ٬٩ثني أٱٝ ٨بدح ٱازا
ا٦٥واء عبثٞب داين سررؾَ٦ذ ا٥زً ٍؾٖ ٤ؽبَ٥ب ٩ٮقت سئاَظ "٩ش١اض
ٱشرغَ٦ب ٩زْذد االذببٱبد" رّب٩وط عْ٦بد سئَظ ا٥ذائشح ا٥غَبعاَخ
األ٩ٮَخ يف رصاسح ا٥ذٙبُ رّب٩وط ع٦جوُ ا٥زً ّ٩ ٤٪غزؾبسا ٥شئَظ
ا٥وصساء األعج٩ ٜٮبؽَ ٨ثَٖ٦٥ ٬ؾإر ٫اْ٥شثَخ.
رابعا :مري األبحاث السياسية

ٍزجِ ٱزا اؼبش١ض رصاسح اػببسعَخ اإلعشائََ٦خ رٍْ٦ت درسا ٩ه٪اب
يف رٞذًن ا٥زٞذٍشاد اإلعزشارَغَخ اؼبزْٞ٦خ ثبْ٥بمل اْ٥شثاٌ رّالٝابد
ئعشائَ ٤اػببسعَخ ئىل عب٭ت رٞذيبٰ روفَبد ٥ذرائش فٮِ اٞ٥اشاس يف
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ؾببالد اخزقبؿ اؼبش١ض .رٍغ٪ؼ سؤعبء ا٥وصساء ّابدح ٦٥جابؽضني يف
اؼبش١ض ثبغبقو٦ّ ٣ي اؼبْ٦و٩بد االعزخجبسٍخ ا٥يت هبْ٪هاب "ا٥ؾابثب"ٟ
ر"اؼبوعبد" ر"أ٩ب "٫را٥يت ٍٚزشك أ ٫رغبّذٱ٦ّ ٨ي ث٦وسح رٞاذٍشاد
٩وموَّخ .رسٕ ٨أ ٫ٱزا اؼبش١ض ىبنِ إلىبس ٩ذين ربَاي أ٭ؾايزٰ
ثغشٍخ رب٩خ ٪١ب وبَش ا٢٥ؾ٘ ّ ٬ٱوٍخ اْ٥ب٦٩ني  ٬٩ َٰٙثبؽضني.
امسا :مري معأومات االست بارات وميافحة اإلرىاس

ٍْ اؼبش١ض ثزٞذًن ٦ْ٩و٩بد ؽو٩ ٣ب ٍْذٯ "اؼبٮَ٪بد اإلسٱبثَاخ
اْ٥شثَخ را٦ٚ٥غيَٮَخ راإلعالَ٩خ" .روببر ٣سفذ ٩ب ٍق ٰٚثا "َّ٦٪بد
ا٥زؾشٍل" مذ اَ٥هود يف اؼبإعغبد ا٥زَْ٪َ٦خ راإلّالَ٩خ را٥ذٍٮَاخ يف
اْ٥بؼبني اْ٥شثاٌ راإلعال .ٌ٩ر ٬٩أعا ٤رؾاوٍٰ فاوسح اْ٥اشة
راإلعالَ٩ني ٍقذس اؼبش١ض ٩ٮؾوساد ثبٖ٦٥بد اإلقبَ٦ضٍاخ راٚ٥ش٭غاَخ
راإلعجب٭َخ را٥شرعَخ ثبإلمبٙخ ْ٦٥ربٍخ ثؾأ٩ ٫ب ٍْذٯ "ا٥زؾشٍل اْ٥شثاٌ
راإلعال٦ّ ٌ٩ي ا ٤٪ْ٥اإلسٱبثاٌ" .ر٪٦٥ش١ض ٩وٝاِ ّ٦اي ؽاج٢خ
اإل٭زش٭ذ ٍْشك  َٰٙثْل ٩ٮؾوسارٰ ا٥زؾشٍنَخ رٱزا ا٥شاثو:
http://www.terrorism-info.org.il/he/index.aspx

ثانيا :مراي األبحاث التابعة لأجامعات اإلسرائيأية
 -1مري ىرتسأيا متعدد االتجاىات

٩إعغخ أ١بديبَخ حبضَخ سبٮؼ ٩غابساد أ١بديبَاخ ٦٥ذاسعاني يف
ؾببالد ّذٍذح  ٬٢٥أنبَزهب رٮجِ ثؾ ٤٢أعبعٌ  ٬٩االعزض٪بس يف اجملب٣
ا٥جؾضٌ را٥قذى ا٥زً رزش ٰ١ا٥ٮزبئظ ا٥يت رزوف ٤ئَ٥هب األحببس ا٥ايت
هبشٍهب اؼبش١ض .رٍْٞذ اؼبش١ض عٮوٍب "٩إسبش اغبقب٭خ اٞ٥وَ٩خ" ا٥يت رٞاذ٧
 َٰٙأرسا ٛثؾأ ٤١ ٫اؼبؾب ٤١اإلعزشارَغَخ ا٥يت رواعٰ اَ٢٥ب ٫ر٩ٮاهب
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ا٥زؾذٍبد اؼبزْٞ٦خ ثبْ٥الٝبد  ِ٩اْ٥بمل اْ٥شثاٌ .را٥الٙذ أ ٫صبَِ ٝبدح
اؼبغزوٍبد ا٥غَبعَخ راْ٥غ٢شٍخ راأل٩ٮَخ اإلعشائََ٦خ وبشفاو٦ّ ٫اي
اؼبؾبس١خ يف ٱزا اؼبإسبش ّالرح ّ٦ي ٩ؾابس١خ ٩غاإر٥ني عَبعاَني
رأ٩ٮَني  ٬٩ا٥والٍبد اؼبزؾذح راالرببد األرسرثاٌ ر٩ٮبى ٜأخشى .ريف
ثْل األؽَبٍ ٫غزٖ ٤سؤعبء ا٥وصساء ا٥زٍٍ ٬ؾبس١و ٫يف اؼبإسبشاد ا٥يت
ٍْٞذٱب اؼبش١ض  ٬٩أع ٤ا٢٥ؾ٘ ّ ٬ـبييبد عَبعَخ ٍ٢ؾ٘ ّٮاهب
ألر٩ ٣شح ٪١ب  ٤ْٙسئَظ ا٥وصساء األعج ٜأسٍَ ٤ؽبسر ٫ا٥زً ١ؾ٘
يف ٩بسط/لراس  ٬ّ 3001روعهٰ ٥زٮَٚز خيخ " ٠ٙاالسرجبه" رراذ٩ري
اؼبغزوىٮبد اٞ٥بئ٪خ يف ٝيبُ ٕضح أصٮبء ٩ؾبس١زٰ يف "٩إسبش اغبقاب٭خ
اٞ٥وَ٩خ" ا٥زً ّٞذ يف ر ٠٥ا٥وٝذ.
رٍشئظ اؼبش١ض ؽبَ٥ب اعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ داين سررؾَ٦ذ ا٥زً عج ٜأ٫
روىل ٩ٮقت ٝبئذ ٥واء األحببس يف ؽْجخ االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ .ر٭َشا
أل ٫اؼبش١ض ٩إعغخ أ١بديبَخ سبٮؼ اٞ٦٥ت األر ٣را٥ضبين يف ا٢٥اضري ٩ا٬
ا٥زخققبد ٙا ٫عضءا  ٬٩سبوٍٍ ٰ٦أيت  ٬٩ا٥شعو ٧ا٥يت وبقَ٦ّ ٤هب ٬٩
ا٥يالة ئىل عب٭ت اْ٥وائذ اؼببَ٥خ ا٢٥جريح ا٥يت وبقاَ٦ّ ٤هاب ٭زَغاخ
٥ألحببس را٥ذساعبد ا٥يت هبشٍهب ٥قبحل ٩إعغبد ا٥ذر٥خ راعباَؼ .يف
ا٥وٝذ ٭ٚغٰ ٍٞو ٧خرباء اؼبش١ض ثزذسٍت اْ٥ب٦٩ني يف األعهضح األ٩ٮَاخ
راالعزخجبسٍخ اإلعشائََ٦خ  ِ٩ا ٨٦ْ٥أ ٫اؼبش١ض ٍزْبر ِ٩ ٫رصاسح ا٥ذٙبُ
األ٩شٍَ٢خ ر٩إعغبد حبضَخ سائذح يف ا٥والٍبد اؼبزؾذح يف ئّذاد أحببس
يف ؾببالد عَبعَخ رأ٩ٮَخ ـبزٚ٦خ.
رٍٞو ٧اؼبش١ض ثٮؾش ثْل ٩ب ٍقذس ّٮٰ ّ٦ي ٩و٦ّ ْٰٝي ا٥ؾج٢خ
رٱاازا ساثيااٰhttp://portal.idc.ac.il/he/main/homepage/ :
Pages/homepage.aspx
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 -9مري أبحاث األمن القومي

ٍزجِ عبْ٩خ ر ٤أثَت رٍْذ أ١ضش اؼبشا١ش ا٥جؾضَخ اٱز٪ب٩ب ثٞنابٍب
األ ٬٩اٞ٥و ٌ٩اإلعشائَ ٌ٦ر٩ٮهب اْ٥الٝبد  ِ٩اْ٥بمل اْ٥شثاٌ راؼبٞبر٩خ
راْ٥الٝبد اإلَ٪َ٦ٝخ را٥ذرَ٥خ رٕريٱب .رٍْذ ٱزا اؼبش١ض األٕضس ئ٭زبعاب
 ٬٩ثني ٩شا١ض ا٥ز٢ٚري اإلعشائََ٦خ ا٥يت رْا ثبٞ٥نابٍب اإلعازشارَغَخ
راأل٩ٮَخ .ر٪َٙب ٍْذ ٩إؽشا ّ٦ي اْ٥الٝخ ثاني اؼبإعغابد األ١بديبَاخ
راؼبإعغخ اْ٥غ٢شٍخ عشد اْ٥بدح أٍ ٫زوىل سئبعخ اؼبش١ض ؽخقَخ راد
٩بك ّغ٢شً ٕين ؽَش ئ ٫سئَظ اؼبش١ض اغببيل ٱو اعبٮشاّ ٣ب٩وط
ٍبد٥ني سئَظ ؽْجخ االعزخجبساد اْ٥غ٢شٍخ ا٥غبث٪١ ٜب عج ٰٞيف ٱزا
اؼبو ِٝاعبٮشا ٣داين سررؾَ٦ذ ا٥زً روىل يف اؼببمٌ ٩ٮقت ٝبئذ ٥اواء
األحببس يف "أ٩ب ٬٩ ."٫ا٥جابؽضني ا٥جابسصٍ ٬اْ٥اب٦٩ني يف اؼبش١اض:
اعبٮشاالدّ :ودٍذ رريا رؽ٦و٩و ثشر ٧رعبثااٌ عاَجوين رٕريٱا.٨
رٍؾٖ ٤ا٥ذث٦و٩بعَو ٫ا٥غبثٞو٩ ٫وا٩ ِٝش٩وٝخ ٩ َٰٙضّ ٤ودٍذ ّريا٫
ا٥غٚري اإلعشائَ ٌ٦األعج ٜيف األسد.٫
رٍْذ ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ١ب ٧أثشص ثبؽضٌ اؼبش١ض يف ا٥ؾأ ٫اإلٍشاين.
رٍقذس اؼبش١ض ا٢٥ضري  ٬٩ا٢٥زت ّالرح ّ٦ي ئفذاس درسٍاخ ؽاهشٍخ
ٍيَ٦ّ ٜ٦هب "ّذ١و ٫ئعزشارَغٌ" (اىالُ ئعزشارَغٌ) ٪١ب ٍقاذس
درسٍخ رنْ٩ ٨بعبخ ٞ٥نَخ ثَْٮهب ٍيَ٦ّ ٜ٦هب "٩ض١بس" أً (٩از١شح)
ئىل عب٭ت رٮََ٩ ٨إسبشاد ؽوٝ ٣نبٍب األ ٬٩اٞ٥وٍ ٌ٩ذّي َٙهب ٥زٞذًن
أرسا ٛرٍؾبسَٙ ٟهب ثبؽضوٕ ٬٩ ٫ري اؼبش١ض ر ٬٩خابسط ئعاشائَ.٤
رٍْ ٤٪اؼبش١ض ثؾ ٤٢رصَ٩ ِ٩ ٜإعغبد اغب٢و٩خ راعبَؼ .رسٕا ٨أ٫
اؼبش١ض ٍْذ  ٬٩٭بؽَخ ؽَ٦٢خ رؽذح حبضَخ ربثْخ عببْ٩خ ر ٤أثَت ٙا٭اٰ
٩غز ٬٩ ٤ٞ٭بؽَخ ئداسٍخ ر٩بَ٥خ ّ ٬اعببْ٩خ روبق٦ّ ٤ي دّ٩ ٨بيل ٬٩
٩زربّني  ٬٩ئعشائَ ٤ر٩ ٬٩ٮَ٪بد ٍهودٍخ يف أسعبء اْ٥بمل رّ٦ي رعٰ
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اػبقوؿ يف ا٥والٍبد اؼبزؾذح ّالرح ّ٦ي ّوائذ االعزؾبساد ا٥ايت
ٍٞذ٩هب يف اجملبالد األ٩ٮَخ اؼبؾزش١خ ثبإلمبٙخ ٪٦٥خققبد ا٥يت وبق٤
َّ٦هب  ٬٩ؾب٦ظ ا٥زْ ٨َ٦اْ٥بيل يف ئعشائَ.٤
ر٪٦٥ش١ض ٩و٦ّ ِٝي ؽج٢خ اإل٭زش٭ذ ٍن ٨األحببس را٥ذساعابد
اٰhttp://www.inss.org.il/heb/ :
ازا ساثيا
اٰ رٱا
ابدسح ّٮا
ا٥قا
index.php

 -9مري دراسات بيغن  -السادات لأدراسات اإلستراتيجية

ٍزجِ عبْ٩خ "ثبس ئٍال "٫اإلعشائََ٦خ صب٭َاخ ١اربى اعببْ٩ابد
اإلعشائََ٦خ رىبزـ ثجؾش رأصري ا٥زيوساد يف اْ٥بمل اْ٥شثااٌ ّ٦اي
ا٥وا ِٝاإلعزشارَغٌ يف ئعشائَ .٤رخبالٗ ثَٞخ اؼبشا١ض ٙاا٪٦٥ ٫ش١اض
روعهب أٍذٍو٥وعَب يبَٮَب ؽَش ئ ٫اعببْ٩خ رزجِ ا٥زَبس ا٥ذٍين ا٥قهَوين
رٱزا ٩ب ا٭ْ٢ظ ّ٦ي اذببٱبد ا٥جبؽضني يف اؼبش١ض .رٍاشئظ اؼبش١اض
ا٥ربرَٙغوس ئٙشاًن ّٮجبس ا٥زً ٍذّو الزببر ٩وا٩ ٘ٝزؾذدح  ٬٩اْ٥شة
را٦ٚ٥غيَٮَني.
رٍقذس اؼبش١ض درسٍخ حبضَخ ٍيَ٦ّ ٜ٦هب "ثَغب" ٪١ب أ٭ٰ ٍٞاَ٨
ثشا٩ظ حبضَخ ررذسٍجَخ  ِ٩اعبَؼ.
ر٪٦٥ش١ض ٩و٦ّ ِٝي اإل٭زش٭ذ ساثيٰ/http://www.biu.ac.il/Besa :
 -7مري ترومان لد م السالم

ٍزجِ اعببْ٩خ اْ٥ربٍخ يف اٞ٥اذط احملز٦اخ رٍشئغاٰ اؼبغزؾاشٛ
ا٥ربرَٙغوس أعبٗ دٍَٚذ اؼبزخقـ يف اْ٥الٝخ ثني ئعشائَ ٤را٥ٮَاب٧
األسدين .رٍْ خبفخ دب ٘٦ا٥زغوٍخ  ِ٩اعبب٭ت ا٦ٚ٥غايَين رٍش١اض
اؼبش١ض خقوفبً ّ٦ي ّٞذ ٩إسبشاد رؾبسَٙ ٟهب ؽخقَبد ٦ٙغايَٮَخ
رّشثَخ .رساثو اؼبو٦ّ ِٝي ؽج٢خ اإل٭زش٭ذhttp://truman.huji.ac.il :
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ثالثا :مراي أبحاث مستقأة
 -1مري القدس لدراسات الجميور والدولة

٩ش١ض أحببس رر روعهبد يبَٮَخ ٍشئغٰ فبض ٤ئعشائَ ٤األعاج ٜيف
األ ٨٩اؼبزؾذح درسً ٕو٥ذ رم١ ٬٪جبس ا٥جبؽضني  َٰٙا٥غٚري اإلعشائٌَ٦
األعج ٜيف ٩قش رغ٩ ٌٚضا ٣راعبٮشا ٣اؼبزٞبّذ ٍهودا دؽوػ ٱَٚ٦اٌ.
رسٕ ٨أ ٫اؼبش١ض ٍش١ض ّ٦ي اٞ٥نبٍب اؼبزْٞ٦خ ثبٞ٥ذط ؽَش وبشؿ ّ٦ي
ّشك ا٥ذساعبد ا٥يت رإ١ذ ا٥ق٦خ ا٥ذٍٮَخ را٥زبسىبَخ َ٦٥هود ازٯ اؼبذٍٮخ
رٍْ ثزٞذًن رقوساد ثؾأ ٫ر٢شٍظ ا٥يبثِ اَ٥هودً ٪٦٥ذٍٮخ ٙا٭ٰ ٍْذ
أحببصب ؽو ٣ا٭ْ٢بعبد ا٥زيوساد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ّ٦اي ئعاشائَ.٤
رٍزج اؼبش١ض  ٬٩٭بؽَخ أٍذٍو٥وعَخ رعهبد ٭َش ا٪َ٥ني اإلعشائَ٥ ٌ٦زا
ٙا ٫ثْل ثبؽضَٰ ّ٦٪وا رٍْ٦٪و٩ ٫غزؾبسٍ ٬يف دٍوا ٫سئَظ اغب٢و٩اخ
اَ٪َ٥ين ثٮَب٩ني ٭زٮَبٱو.
ساثو ٩و ِٝاؼبش١ض ّ٦ي اإل٭زش٭ذ/http://www.jcpa.org.il :
 -9مري ريئوت

ٍْ ثبٞ٥نبٍب األ٩ٮَخ راإلعزشارَغَخ ر٩ٮهب اْ٥الٝبد  ِ٩اْ٥ابمل
اْ٥شثاٌ رٍْ خقوفب ثذساعخ لصبس اغبشرة را٥ٮاضاّبد اؼبغ٦ؾخ
ثني ئعشائَ ٤را٥ذر ٣اْ٥شثَخ رؽش١بد اؼبٞبر٩خ ّالرح ّ٦ي اعزض٪بسٯ يف
ؾبب ٣ا٥ذساعبد االعزؾشاَٙخ اؼبزْٞ٦خ دبغزٞج ٤ئعشائَ .٤ر٪٦٥ش١ض ٩وٝاِ
ّ٦ي اإل٭زش٭ذ ساثيٰhttp://reut-institute.org/he/Default.aspx :؟
 -9المري اإلسرائيأي لأديمقراطية

ٍْذ أ١رب رأٱ٩ ٨ش١ض ٍْ ثٞنبٍب اغب ٨٢را٥ٮَاب ٧ا٥غَبعاٌ
راْ٥الٝخ ثني ا٥ذٍ ٬را٥ذر٥خ راٚ٥غبد راْ٥الٝخ ثني سأط اؼبب ٣را٥غَبعخ
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ّالرح ّ٦ي اٱز٪ب ٰ٩ثوا ِٝاإلّال ٧يف ئعشائَ .٤رٍقذس اؼبش١اض ١زجاب
ردرسٍبد رؾبالد ؽو ٣اْ٥ذٍذ  ٬٩اٞ٥نبٍب ر ٬٩ ٤ْ٥أٱ ٨اٞ٥نبٍب ا٥يت
ثبد اؼبش١ض ٍش١ض َّ٦هب يف اُر٭خ األخاريح درس ٩شعَْابد اإلٙزابء
اَ٥هودٍخ يف ا٥زأصري ّ٦ي اغبَبح ا٥غَبعَخ يف ئعشائَ .٤رٍْ اؼبش١ض أٍناب
ثبْ٥الٝخ ثني ئعشائَ ٤ر٦ٙغيَٮٌَ .19
ر ٬٩أثشص ا٥ذرسٍبد ا٥يت ٍقذسٱب اؼبش١ض ؾب٦خ "ٱْبٍ ٬ٱؾََْٚذ"
(اْ٥ني ا٥غبثْخ) ا٥يت رْ ثوا ِٝاإلّال ٧ئىل عب٭ت درسٍخ "ا٥ربؼبب"٫
ا٥يت رْ ثوا ِٝا٥زؾاشٍْبد اؼبخزٚ٦اخ ا٥ايت ٍقاذسٱب ا٢٥ٮَغاذ
اإلعشائَ.ٌ٦
ساثو ٩و ِٝاؼبش١ض ّ٦اي اإل٭زش٭اذhttp://www.idi.org.il/ :
Pages/Home_Page.aspx

رابعا :دوريات بحثية

ٱٮب ٟاْ٥ذٍذ  ٬٩اجملالد ا٥جؾضَخ ا٥يت رْا  -ما ٬٪ؽاإر٫
أخشى  -ثؾإر ٫ا٥قشاُ اْ٥شثاٌ اإلعشائَ ٌ٦رأنبهب:
 -1مجأة "سييور مموياد"

رْين ثبْ٥شثَخ (رٖيَخ ٩ش١ضح) ٍاشئظ ربشٍشٱاب رَ١ا ٤رصاسح
اػببسعَخ اإلعشائَ ٌ٦األعج ٜا٥ربرَٙغوس أ٥وَ٥ ٫ئب ٣رٱو عٚري عبثٜ
إلعشائَ ٤يف  ٬٩ ٤١رشَ١ب رعٮوة أٙشٍَٞب .ررقاذس اجمل٦اخ ١ا٤
ؽهشٍ ٬ررْ ث ب٥ذساعبد راؼبٞبالد ا٥يت رزنا٪ٮهب اجمل٦اخ خبفاخ
ثزؾ ٤َ٦٭زبئظ ا٥زيوساد يف اْ٥بمل اْ٥شثاٌ ّ٦اي راٝاِ ئعاشائَ٤
اإلعزشارَغٌ ّالرح ّ٦ي رب ٤َ٦ا٥زيوساد ّ٦ي فَْذ اْ٥بمل راعزٞشاء
لصبسٱب اؼبغزٞجَ٦خ ّ٦ي ئعشائَ.٤
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 -9مجأة "بوليتييا"

ؾب٦خ حبضَخ رْ ثبٞ٥نبٍب األ٩ٮَخ را٥غَبعَخ راالعز٪بَّخ .ررش١اض
اجمل٦خ خبفخ ّ٦ي رأصري ا٥زيوساد اػببسعَخ را٥ذاخَ٦خ يف ئعشائَ٦ّ ٤اي
اَْٞ٥ذح األ٩ٮَخ ا٥يت ؽ٪٢ذ ع٦و ٟاَ٢٥ب ٫ا٥قهَوين ذببٯ ا٥ذر ٣اْ٥شثَخ
٩ٮز طبغَٮَبد اٞ٥ش ٫اؼببمٌ ؽ ى اُ .٫ررن ٨ٱَئخ ربشٍش اجمل٦خ ّاذدا
١ ٬٩جبس اعبٮشاالد اؼبزٞبّذٍ ٬ا٥زٍ ٬هبْ٪و ٫ثني اػبَٚ٦خ اْ٥غا٢شٍخ
راأل١بديبَخ ٩ض ٤ا٥ذ١زوس سؤٙني ثَذٱزغوس سئَظ أس١ب ٫عالػ اعبو
اإلعشائَ ٌ٦األعج ٜرا٥زً ٍْذ ٩شعَْخ يف ؾباب ٣األحبابس اؼبزْٞ٦اخ
ثبَْٞ٥ذح األ٩ٮَخ.
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تعريف بالياتس
●

●

●

●

صاحل انىعامي ،ثبؽش ٩زخقـ يف ا٥ؾأ ٫اإلعشائَ ٌ٦ؽبفا٤
ّ٦ي ؽهبدح ا٥ذ١زوساٯ يف ا٦ْ٥و ٧ا٥غَبعاَخ رؿببماش يف ٝغا٨
االٝزقبد را٦ْ٥و ٧ا٥غَبعَخ يف اعببْ٩خ اإلعالَ٩خ ثٖضح.
ثبؽش ٩زْبرّ ِ٩ ٫ذد  ٬٩اؼبإعغبد ا٥جؾضَخ  ٬٩ثَٮهب "٩ش١اض
اعبضٍشح ٦٥ذساعبد" (ا٥ذرؽخ) ر"اؼبش١ض اْ٥شثاٌ ٥ألحببس ردساعخ
ا٥غَبعبد" (ا٥ذرؽخ) ر"٩ش١ض اؼبغجبس ٦٥ذساعابد راألحبابس"
(دثاٌ) ر"٩ش١ض دساعبد ا٥ؾش ٛاألرعو" (ّ٪ب.)٫
٩ ٬٩إٚ٥برٰ ١زبة "اْ٥غ٢ش را٥قؾبٙخ يف ئعشائَ "٤ا٥قبدس ّا٬
داس ا٥ؾشر )3001( ٛر١زبة "ئعشائَ ٤ثني اْ٥غ٢شح را٥اذٍ٬
راٚ٥غبد" ا٥قبدس ّ ٬داس ا٢٥زبة اعبب.)3044( ٌْ٩
ٍٮؾش ٞ٩بالرٰ ثب٭زَب ٧يف اعبشائذ راجملالد راؼبوا ِٝاْ٥شثَخ ؽاو٣
ا٥ؾأ ٫اإلعشائَ ٌ٦ررٞبىْبرٰ ٪١ب رشع ٨أّ٪اب ٣اْ٥ذٍاذ ٩ا٬
ا٢٥زبة اإلعشائََ٦ني  ٬٩اْ٥ربٍخ ئىل اْ٥شثَخ.
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