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 مقدمة:

فت والتي حعخمذ على اظلىب املإامشة مع الاظشاف الاخشي، وهزه  ماسط الاخخالل العذًذ مً الحشوب املٍض

صبدذ تهذد اظشائُل مع وجىد بعض الذول التي تهذد الىجىد الاظشائُلي وجمكين امللاومت في كعاع الاظتراجُجُت أ

غضة، فعمل الاخخالل على حغُير اظتراجُجُت الحشوب الظتراجُجُت الاكخصاد لخىظُع سكعت الاظخفادة مً الذول الاخشي 

لى دولتهم مً خالل الاجفاكُاث والعُعشة على مع الاظخفادة مً ججشبت اجفاكُت اوظلى مً الجاهب الامني والحفاػ ع

الغير مً غير ما جخعش الذولت وجىدها والحفاػ على أمنها وعلُه جم الخخعُغ املدكم مً خالل الذول التي ظاعذث 

اظشائُل على اكامت دولتها وأكبر مشال على رلك ال ظعىد والتي جخمشل بالععىدًت ودول الخلُج التي جم جلعُمها مً 

ا واًذلىجُا مع ال ظعىد مً اللشن املاض ي والان اظشائُل جكشف  خالل ال بت فكٍش ظعىد ووضع اللبائل اللٍش

أوساكها اللذًمت على أنها جذًذة وعليها ظِخم جكملت املششوع اليهىدي في مىعلت الخلُج وسبغ اظشائُل بالخلُج مشوسا 

ت فخم جبذًلها باالظتراجُجُت بعىسٍا ولبىان ومع سؤٍت اظشائُل صعىبت جدلُم رلك مً خالل الاظ تراجُجُت الععكٍش

م الغامضت والتي جدمل العذًذ مً املعاوي مع املعالجت  الاكخصادًت وظِخم جدلُل اظتراجُجُت اظشائُل في هزه العٍش

كُت يهىدًت. ً املىعلذ مً أجل العالم وبضعامت أمٍش  الفلععُيُت للحالت الشاهىت مً مإجمش البدٍش

 ل نحو املنطقة العربيةاستراثيجية الاحتال

ت أو املعلىت بالخعاون الكامل  عمل الاخخالل على علذ العذًذ مً الاجفاكُاث مع الذول الخلُجُت ظىاء العٍش

خ فان  في املىعلت ظىاء الاكخصادي أو الامني أو الاجخماعي وكل رلك ًصب في املصلحت الاظشائُلُت، ولى سجعىا للخاٍس

عاهُا اليهىد بذأ الخلعُم  شة العشبُت في بٍش مً مىعلت الشام وجم كعع فلععين منها، وال ظعىد كعم شبت الجٍض

هفغ الىكذ والضمان لُخم العُعشة املعخلبلُت على املىعلت العشبُت وباالجفاق بين أل ظعىد واليهىد والان الىدُجت 

كُت وعلُه ظِخم ظشح العذًذ مً الاظتراجُجُاث  جؽهش واضحت للجمُع مً جكامل ألادواس بين العشفين وبمباسكت أمٍش

خعب ما وسد في ًىمُاث الكخاب واللادة اليهىد والزي اظدىذوا على العذًذ مً املخغيراث الذاخلُت والتي حعمل على 

 دعم فكشة الششق الاوظغ الكبير وبمعنى آخش اظشائُل الكبري.

 املتغيرات الداخلية والخارجية:

 ظتراجُجُخه لخىظُع سكعت الخعاون العلني مع الذول العشبُت :ما هي الذوافع التي جعلذ  الاخخالل ٌغير ا

  ظلىط اللُكىد وبكل ما ًمشله مً جمىد ظُاس ي وعذم زلت باقي الاخضاب باللُكىد بعبب الخىاصالث والتي

مت الاظشائُلُت أمام امللاومت في كعاع غضة جعل الاخخالل ًفكشون بأن ٌعشعىا في عملُت  ظببذ الهٍض
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ً كبل الاعالن عً بىىد صفلت اللشن، ودمج اظشائُل الخعبُع العشبي  الاكخصادي وعلذ مإجمش البدٍش

 باملىعلت لخللُل فشص الحشب عليها في خال ظُعشة الاخضاب الاظالمُت على الحكم.

 جذًذ ؼشوف املىعلت الذًمغشافُت ظىسٍا ما بين اًشان وجشكُا والخذخل الشوس ي مما جعل مً الاخخالل ج

كا وسوظُا واظشائُل لحل الاصمت العىسٍت واخشاج اًشان وجشكُا  الحلف مع سوظُا وبىاء الحلف الشالسي امٍش

مً املشهذ مً خالل اعالن بعض الاجفاكُاث املبرمت مع زالر الاظشاف وعمل مإجمشاث حعبم جمُع 

حغُيره مً خالل اهخخاباث الاظشاف للخخلص مً جشكُا واًشان في ظىسٍا وجصذس بشاس الاظذ مً جذًذ أو 

لحل الاصمت العىسٍت وبزلك جكىن اظشائُل دخلذ ملخغير جذًذ على الاصمت العىسٍت واؼهاسها امام العالم 

بأنها الصذًم الامشل للمىعلت العشبُت وغذا ظخذخل في خل الاصمت الُمىُت مع الععىدًت وغيرها مً 

 اللضاًا لكي جخصذس املشهذ العشبي.

  ظلى وعذم جلبل امللاومت لعباط وصمشجه ظخعمل على حغُير اللُادة الفلععُيُت او ظلىط مىؽىمت او

انهاؤها عً العاخت مً اللُادة العُاظُت لللُادة الاكخصادًت للىصىل لحل مع كعاع غضة ٌعير وفم 

الخعت الاكخصادًت واظخغالل  مُىاء غضة كمىكع اظتراجُجي في سبغ العذًذ مً الاماكً العشبُت 

ئُلُت في املششوع والخبادل الاكخصادي والخجاسي وغيره، فغضة ما صالذ جلف أما املششوع اليهىدي والاظشا

ت في الصفلت الاكخصادًت.  في املىعلت العشبُت كلُادة فلععُيُت وكمىعلت ضشوٍس

 في  العاكت الىىوٍت الاًشاهُت والاظلحت املىجىدة في املىعلت العشبُت والتي حعخبر مىؽىمت تهذًذ إلظشائُل

ع الاكخصادًت في املىعلت العشبُت مً  الي  04خال ظُعشة الاظالمُين عليها لزلك جم جدذًذ ميزاهُت املشاَس

ع الاكخصادًت بل كان ضمً اجفاكُت  04 ملُاس دوالس وهزا املبلغ لم ًأحي جضافا او صذفت أو زمً املشاَس

شائُل وبما أن الدعلح العشبي ٌعاوي عشبُت اظشائُلُت مً الخللُل الدعلح العشبي ملابل العالم مع اظ

ملُاس دوالس خالل عشش ظىىاث ظُكىن هصفهم مىجه لالكخصاد مع الذول العشبُت وبزلك جكىن  414

اظشائُل هجحذ في جأمين هفعها مً الصىاعاث والاظلحت العشبُت في خال حغيرث اللُادة العشبُت وسبعذ 

متها ظُاظُا. الذول العشبُت باالكخصاد الاظشائُلي والزي ٌعمل  على جشبُغ املىعلت وهٍض

ولِغ مفش أمام اظشائُل غير العُعشة على املىاسد العشبُت واللشاس العشبي ئرا اسادث   الاظخمشاس في الىجىد ، 

وأن جصبذ اظشائُل في ؼل العالم العشبي مشكض لألمىال العشبُت، وجخدىل أمىال الىفغ العشبُت ئلى أظىاق اظشائُل 

بزلك جخلصذ مً املشكالث الذاخلُت الاظشائُلُت والخاسجُت في ؼل الاصمت العشبُت املفخعلت اظشائُلُا  املالُت وجكىن 

له.  للعُعشة على املىعلت في ؼل الضعف العشبي وجمٍض
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وعلُه ظخعمل اظشائُل على حغُير املفاهُم اللذًمت بمىاكف اكشب ئلى الحلائم الجذًذة وهى عذم 

ا على أي مىعل  ت عشبُت أي كاهذ وجبذًلها بالعُعشة الاكخصادًت.العُعشة ععكٍش

 (3مؤثمر البحرين واسرائيل الكبرى )ًدبع )

 واهلل ويل التوفيق،

 مركز غزة للدراسات واالسرتاتيجيات
 

 


