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  إلھــداءا

  أهدي هذا الجهد إلى:

  .هما ما حییت: أمي، وأبيیأفیهما حقلن  نیْ الذَ  ديّ إلى روح وال

  مللأو التي صبرت معي دون كلل الصابرة الوفیة،  زوجتي إلى

  األحبابأبنائي بناتي و إلى 

  ز منا جمیعاً أرواح الشهداء األعإلى 

  إلى كل األحباب والشرفاء والوطنیین.

  

  باحثال    

  الجماصي داو محمد د



  ت
 

  شكــــــــر وتقدیـــــــــــر

له الحمد حمًدا كثیًرا،  ،ة في السالف وفي الغدإن الفضل هللا من قبل ومن بعد، وله المنَّ 

ِنْعَمًة ِمْن [ قال تعالى:اقتدر،  للناس ثم وشكر، اهللا حمد لمن الجزاء فخیر وأخیًرا؛  أو الً  وله الشكر

لمن جحد وكفر، وأنكر ما في اللوح  وسوء العاقبة، }35] {القمر:ِعْنِدَنا َكَذِلَك َنْجِزي َمْن َشَكرَ 

  }. 14] {القمر:َجزَاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفرَ  ...استطر، قال تعالى: [

شـكر والعرفـان، النـاس)، أتقـدم بال یشـكر ال مـن اهللا یشـكر ال( : النبـي قـول مـن انطالًقـاو 

أكادیمیــة اإلدارة والسیاســة للدراســات العلیــا وجامعــة  واإلثــراء، العلــم لمنــارة واالمتنــان، والمحبــة

 الصـفا فهـي والتقـى والعلم والهدى، بالنور فیها ینبض ما فكل فیها، من بكل الغراء متمثلةً  األقصى،

 لهـم وأدعـ كثیـر، بهمْ  النفعَ  ليَ  اهللاُ  رالذین قد المنارة هذه من العلم فأهل ،ُسقى عطشان ولكل والنقا،

األســتاذ الــدكتور/ محمــد المــدهون، واألســتاذ ذاكــًرا مــنهم،  واهتمــامهم، وكــرمهم فضــلهم  اشــاكرً 

الدكتور/ محمد رضوان، والدكتور/ أحمد الوادیة، فقد أحاطوني برعـایتهم، وحرصـهم الشـدید علـى 

  سیة واإلداریة فلهم مني كل الشكر والتقدیر.وجمیع الهیئة التدریمساعدتنا وتقدیم الخدمة لنا. 

ن أنسب الفضل ألهله: الـدكتور/ هشـام هذه األطروحة، أ أتممتیطیب لي بعد أن كما و   

بفضـل ــــ نـت الـذي رافقنـي حتـى تمكّ  وعلـى حماسـهمن جهد وتوجیه،  سلیم المغاري، على ما بذله

  من إنجاز هذا العمل.ـــ اهللا 

میــة اإلدارة والسیاســة للدراســات العلیــا، فقــد وجــدت مــنهم كــل وال أنســى زمالئــي فــي أكادی  

  تعاون وحب.

ـــدیر لألســـاتذة األفاضـــل أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة ـــام أتوجـــه بالشـــكر والتق ـــى  وفـــي الخت عل

  تفضلهم بقبول مناقشتي، وما أبدوه من توجیه ساهم في إثراء البحث.

  األستاذ الدكتور/ أسامة محمد أبو نحل

  الوادیة الدكتور/ أحمد جواد

 وبنــــاتي األحبــــاب، الــــذین صــــبروا معــــيشــــكري الخــــاص أقدمــــه لرفیقــــة دربــــي، وأبنــــائي و 

  قصوري نحوهم، رغم حاجتهم الماسة لي.انشغالي عنهم، و واحتملوا 
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  ملخص الدراسة

  يسرائیلالقومي اإل األمنوتأثیرها علي  اإلسرائیلیة ةاألمریكیالعالقات 

  )م2013 –م 2009( 

في فترة استثنائیة من تاریخ العالقة (اإلسرائیلیة)  ركزت الدراسة على العالقة األمریكیة

ة الحكم كأول رئیس أمریكي ة الرئیس األمریكي أوباما، الذي وصل إلى سدّ وهي فتر بلدین، بین ال

ما طبیعة وهدفت إلى اإلجابة على السؤال:  .فریقیةاألسالمیة و اإلصول األإلى أصوله متد ت

في الفترة (اإلسرائیلي)  العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة، وتداعیاتها على األمن القومي

الدعم االقتصادي، والعسكري، والسیاسي، ومواقف حیث: وذلك من  )؟م2013- م2009(

في المحافل الدولیة، وموقفها من المشروع النووي (إلسرائیل)  الوالیات المتحدة األمریكیة الداعمة

منهجان هما: المنهج في هذه الدراسة وثورات الربیع العربي. وقد استخدم الباحث اإلیراني 

  ي.الوصفي التحلیلي، والمنهج التاریخ

وقد توّصلت الدراسة إلى نتائج عدیدة، أجابت عن أسئلة الدراسة كافة، كان من أهمها: 

دولة االحتالل ضعیفة في طبیعتها، وتستمد قوتها من أمرین، هما: اإلسناد الدولي، أن 

، وأن إدارة الرئیس األمریكي (أوباما) سارت على نفس النهج الذي سار علیه والضعف العربي

ساء أمریكیا، مثل: صیغة المشاركة مع إسرائیل، والموقف من االستیطان، وتأیید أسالفه من رؤ 

، وٕاحباط تبني قرارات أممیة ضد إسرائیل، والتعاون م1967حل الدولتین، وتعدیل حدود عام 

  .االستراتیجي، وتأیید دفاع إسرائیل عن نفسها أمام المقاومة الفلسطینیة وأي هجوم إیراني

ناء الفلسطینیین والعرب عالقاتهم مع الوالیات المتحدة األمریكیة بب، الدراسةأوصى و 

على أساس النّدیة والمصلحة المتبادلة، وعدم توّقع انحیاز أمریكیا إلى المصالح العربیة في حال 

  تعارضت مع المصلحة اإلسرائیلیة، خصوصًا فیما یتعلق بحّل القضیة الفلسطینیة.

رئیسة، غّطت موضوعها، وأجابت عن أسئلتها، حیث تناول وقد تكونت الدراسة من أربع فصول 

الفصل التمهیدي مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهمیتها، ومنهجها، وعرضًا موجزًا ألهم األدبیات 

السابقة، مبینًا الفجوة البحثیة التي رّكزت علیها الدراسة، وتمّیزت بها عن غیرها من الدراسات 

ومفهوم األمن القومي (اإلسرائیلیة)  ول تاریخ العالقات األمریكیةالسابقة، فیما تناول الفصل األ



  ذ
 

اإلسرائیلي، وناقش الفصل الثاني موقع إسرائیل في السلوك األمریكي تجاه بعض الملفات: 

م، أما الفصل الثالث فقد 2011الملف النووي اإلیراني، وثورات الربیع العربي التي اندلعت عام 

في المجاالت االقتصادیة والعسكریة، وفي الفصل الرابع (إلسرائیل)  ناقش المساعدات األمریكیة

 الدعم األمریكيو ، الموقف األمریكي من العملیة السلمیة والمقاومة الفلسطینیةعالجت الدراسة 

، ثم ُختمت الدراسة بالنتائج والتوصیات.في األمم المتحدة والمحافل الدولیة(إلسرائیل) 



  ر
 

Abstract 
 

The U. S. A. Israeli Relations and its effect on 

Israeli national security 

 )2013 – 2009(  
This study focused on the American Israeli relationship in an exceptional period of 

the history of  the relationship between the two countries, a period of US President 

Obama, who came to power as the first US president whose origins extend from the 

Islamic and African assets. 

The study aimed to answer the question: What is the nature of US-Israeli relations, 

and its repercussions on the Israeli national security within the period (2009 -2013)? 

In terms of: the  economic support, military, political, the attitude of the United 

States in support (of Israel) in international forums, its attitudes on the Iranian 

nuclear project and the Arab Spring revolutions. The researcher used, the historical 

and descriptive and analytical approaches in this study. 

The study came out of many results, that answered all questions suggested, most 

importantly: the Israeli occupying power is weak in nature, and derives its strength 

from two things, namely: the international support, and Arab weakness, and that the 

US administration of  President Obama adopted the same approach that his American 

predecessors adopted, such as:  the formula of sharing with Israel, its position 

towards settlement,  its support  of the two-state solution, with adjustment of the 

1967 borders, the thwart of the UN resolutions that may be adopted against Israel, 

the strategic cooperation, and the support of the Israel's right to defend itself in front 

of the Palestinian resistance and any Iranian attack. 

 the study recommended constructing a Palestinian Arab relations with the United  

States on the basis of equality and mutual interests, and without expecting the US 

bias to the Arab interests especially once contradicting with the Israeli interests, 

regarding the resolution of the Palestinian issue. 

The study consisted of four main chapters, that covered the subject matter, and 

answered its questions. In the introductory chapter the researcher clarified the 



  ز
 

problem of the study, its objectives, its importance, its approach, and introduced a 

brief overview of the most important previous literature. The paper  highlighted the 

research gap between it and other research topics that characterized it from such 

previous studies, since the first chapter dealt with the history of Israeli American 

relations and the concept of Israel's national security.  Chapter two discussed Israel's 

position in the US behavior towards some files like: Iran's nuclear program, and the 

Arab spring revolutions that broke out in 2011. The third chapter discussed US aid 

(to Israel) in the economic and military fields, and Chapter four  addressed the US 

attitude towards the peace process and the Palestinian resistance, and the American 

support (for Israel) at the United Nations and other international forums.   The study 

ended with writing findings and recommendations. 
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  المقدمة

رب العالمیة وحتى الح م1897ها عام أسست المنظمة الصهیونیة العالمیة منذ تاعتمد

قیق أهداف المشروع الصهیوني وٕاقامة وطن قومي للیهود في فلسطین؛ الثانیة على بریطانیا؛ لتح

في سیطرة الصهیونیة على أرض فلسطین، وبناء مؤسسات الدولة،  ولفكان لبریطانیا الفضل األ

زیة بالنسبة أعداد كبیرة من یهود العالم إلیها، وبقیت بریطانیا الدولة العظمى المرك وتهجیر

   .م1948عام  )(إسرائیلدولة  عن قیام إلعالناحتى  للعصابات الصهیونیة،

آمن قادة (إسرائیل) ـــ بعد اإلعالن عنها ـــ أنها تعیش أزمة كیانیة في ظل وجودها في 

أمنها القومي بحاجة إلى عالقة متینة حمایة أن  محیط عربي یهّدد بقاءها في كل لحظة، وأدركوا

د ذلك بشكل صریح في مبادئها وقد ور مع دولة عظمى، تحصل على دعمها ورعایتها، 

  .)380: 1990االعتماد على قوة عظمى) (سوید، االستراتیجیة (

واصلت ، و م1948شّكلت بریطانیا مركز الثقل في حمایة المشروع الصهیوني حتى عام 

)، ثم انتقل مركز الثقل بعد ذلك 640: 2011(عوض،  "م1967فرنسا ذلك الدور حتى حرب عام 

نصًرا كبیًرا على الدول العربیة في  (إسرائیل)دة األمریكیة، بعد أن حّققت إلى الوالیات المتح

، وأثبتت أنها قادرة على حمایة مصالح الوالیات المتحدة األمریكیة، والقیام م1967یولیو/حزیران 

 – 112: 2002بدور وظیفي كأداة حرب وعدوان ضد دول المنطقة العربیة وشعوبها (الشریف، 

117.(  

قیام دولة إلى ما قبل اإلعالن عن (اإلسرائیلیة)  جذور العالقات األمریكیةتعود كما 

)، حیث أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة دعمها وتأییدها للحركة م1948عام ( (إسرائیل)

الصهیونیة منذ نشأتها األولى، وقد تجّسد ذلك في قیام الرئیس (ودرو ویلسون) بتقدیم الحمایة 

خالل الحرب العالمیة األولى، وقیام السفن األمریكیة بنقل مساعدات خاصة  للمستوطنین الیهود

)، كما ضغط (ویلسون) نفسه 38: 1979للیهود في فلسطین في تلك الفترة (مؤسسة األرض، 

  على بریطانیا إلصدار وعد بلفور بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطین. 
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الوالیات المتحدة األمریكیة منذ اإلعالن تلّقت (إسرائیل) دعًما اقتصادًیا وعسكرًیا من 

) م2014ـــ  1949في الفترة ( )إلسرائیل(عنها، حیث بلغ حجم المساعدات األمریكیة الرسمیة 

ملیاًرا) كان على شكل مساعدات عسكریة (ماضي،  64) ملیاًرا، أكثر من نصفها (118نحو(

والیات المتحدة إلى جانبها في ) ، إضافة إلى الدعم السیاسي الذي تمثل بوقوف ال86: 1999

المحافل الدولیة، وتغطیة أفعالها وجرائمها وتجاوزاتها لألعراف والقوانین الدولیة، ومنع إدانتها من 

 (إسرائیل)خالل استخدام حق النقض "الفیتو" أو الضغط على بعض الدول للتصویت لصالح 

  في الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي.

والعالقة الحمیمة معها، وقد  (إسرائیل)كد الرئیس األمریكي (باراك أوباما) على أمن وأ

)، حیث قال: "سأظل دوًما م2008أشار إلى ذلك في خطاباته التي صاحبت الدعایة االنتخابیة (

في الدفاع عن نفسها، في األمم المتحدة وفي أي مكان في العالم، وأمن  (إسرائیل)مؤیًدا لحق 

)، ثم أكد على ذلك 5/6/2008، السفیر اللبنانیةمقّدس، هذا أمر غیر قابل للتفاوض" ( ل)(إسرائی

، وفي م2009إبریل/نیسان  6في الخطابین أمام البرلمان التركي بتاریخ  - خصوًصا  - بعد فوزه، 

  خ في العام نفسه.جامعة القاهرة بمصر بتاری

(اإلســـرائیلیة)  القـــات األمریكیـــةللتعـــّرف إلـــى طبیعـــة الع فـــي هـــذه الدراســـةالباحـــث یســـعى 

)، مـــن حیـــث الـــدعم االقتصـــادي، والعســـكري، والسیاســـي، ومواقـــف م2014ــــــ  2009خـــالل الفتـــرة (

في المحافل الدولیة، وموقفها من المشروع النـووي  )إلسرائیل(الوالیات المتحدة األمریكیة الداعمة 

  وأمنها القومي. (إسرائیل)اإلیراني وثورات الربیع العربي وتداعیات ذلك على مصالح 

  اوتساؤالته مشكلة الدراسة

كثیـر مـن العـرب بفـوز الـرئیس األمریكـي (بـاراك أوبامـا)، الـذي ینحـدر مـن أصـور  تفاءل

و معســكر اعتقــال غوانتنــامأفریقیــة وٕاســالمیة، واعتبــروا أن قــراره االنســحاب مــن العــراق، وٕاغــالق 

میمــین فــي تركیــا ومصــر بعــد فــوزه، اللــذین أشــار خــارج الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وخطابیــه الح

فیهما إلى أصوله األفریقیة واإلسالمیة، ودعا إلى إحالل السالم وٕاقامـة دولـة فلسـطینیة، بـدًال مـن 

سیاســي جدیــد. ولكــن یبــدو أن (أوبامــا) فــي حركتــه  خطــابالحــرب والعنــف،  كــل ذلــك یــّدل علــى 
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عریضـــة للسیاســـات األمریكیـــة فـــي المنطقـــة، السیاســـیة ومواقفـــه الحقیقیـــة یســـیر ضـــمن الخطـــوط ال

یتعـّرف، مـن خـالل هـذه الدراســة، فــأراد الباحـث أن ، والحریصـة علـى أمنهـا،  )إلسـرائیل(الداعمـة 

ــــ  2009خـــالل الفتـــرة ((اإلســـرائیلیة)  إلـــى طبیعـــة العالقـــات األمریكیـــة )، وتـــداعیاتها علـــى م2014ــ

  األمن القومي اإلسرائیلي.

  :تيفي السؤال الرئیس اآل ، في ضوء ما تقّدم،وتتلخص مشكلة الدراسة

فــي (اإلســرائیلي)  القــومي طبیعــة العالقــات األمریكیــة اإلســرائیلیة، وتــداعیاتها علــى األمــن مــا

  ؟)م2013-م2009( فترةال

 : تیةع عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلیتفرّ و 

(اإلســرائیلي)  األمــن القــومي كیــف أثّــرت المواقــف األمریكیــة مــن الملــف النــووي اإلیرانــي علــى .1

 ؟)م2013ـــ  2009خالل الفترة (

ما مدى حرص الوالیات المتحدة األمریكیـة فـي مواقفهـا مـن ثـورات الربیـع العربـي علـى األمـن  .2

 اإلسرائیلي؟

 2009خـالل الفتـرة ( )إلسـرائیل(هل اختلف الدعم األمریكي االقتصادي والعسـكري والسیاسـي  .3

 األمریكیة قبل ذلك؟ )، مع المساعداتم2013ـــ 

  أھـداف الدراسة

وتداعیاتها على (اإلسرائیلیة)  طبیعة العالقات األمریكیةلى إف التعرّ  تهدف الدراسة

  وذلك من خالل: )، م2013ـــ  2009خالل الفترة ((اإلسرائیلي)  األمن القومي

 (إســرائیل)ح التعـرف إلــى المواقــف األمریكیـة مــن الملــف النـووي اإلیرانــي، وعالقــة ذلـك بمصــال .1

 وأمنها القومي.

دراســـة ســـلوك الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة تجـــاه ثـــورات الربیـــع العربـــي، ومـــدى حرصـــها علـــى  .2

 في مرحلة ما بعد تلك الثورات. (إسرائیل)ضمان أمن 
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فـــــي المجـــــاالت االقتصـــــادیة والعســـــكریة  )ســـــرائیلإل( األمریكیـــــةتحلیـــــل منحنـــــى المســـــاعدات  .3

مـــع  )م2013ــ���ـ  2009( فتـــرةالتلـــك المســـاعدات خـــالل  انســـجام مـــدىف إلـــى والسیاســـیة، للتعـــرّ 

  المساعدات األمریكیة قبل ذلك.

  أھمیة الدراسة

  : اآلتي فيدراسة الأهمیة تكمن 

 أو ًال: األهمیة النظریة

على  -  ي، لكنسرائیلالقومي اإل األمنو العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة، ُكتب الكثیر حول  .1

القومي  دراسات اهتّمت بتداعیات تلك العالقة على األمنجد ال تو  -  حد علم الباحث

 ).م2013ـــ  2009خالل الفترة (ي، بأبعاده المختلفة، سرائیلاإل

ي، سرائیلاإل بالعالقات األمریكیة اإلسرائیلیة، واألمنون یتوقع الباحث أن یستفید المهتمّ  .2

نوعیة تضاف  إضافةن تكون أو وُصّناع القرار من الفلسطینیین والعرب، من هذه الدراسة، 

 العربیة.إلى المكتبة 

  ثانًیا: األهمیة التطبیقیة

تسهم هذه الدراسة في فهم األسس التي تقوم علیها العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة، بغض  .1

 النظر عن طبیعة الرئیس األمریكي، وانتمائه وحزبه وأصوله العرفیة واإلثنیة.

یاغة السیاسات الفلسطینیة والعربیة تجاه الوالیات من شأن هذه الدراسة أن تسهم في ص .2

  .(إسرائیل)المتحدة األمریكیة و

  هج البحثامن

كمـا (اإلسـرائیلیة)  وصـف العالقـات األمریكیـةحث إلـى احتاج البی: التحلیليالوصفي المنهج  .1

في ضوء مجموعة من المتغیرات، مستفیًدا مّما صدر مـن تصـریحات ومواقـف  هاتحلیلهي، و 

 تعلقـــــة بالمســـــاعدات األمریكیـــــةاإلحصـــــاءات الم، كمـــــا یحتـــــاج إلـــــى تحلیـــــل ســـــرائیل)(إتجـــــاه 
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كــــل ذلــــك علــــى تــــداعیات مــــن  لیســــتدلّ فــــي المجــــاالت االقتصــــادیة والعســــكریة؛ (إلســــرائیل) 

 على األمن القومي اإلسرائیلي.(اإلسرائیلیة)  العالقات األمریكیة

قبــل (اإلســرائیلیة)  عالقــات األمریكیــةیحتــاج الباحــث للتعــّرف إلــى تطــّور ال: التــاریخي المــنهج .2

) من أحداث ساهمت في تحدید معالم السیاسة م2013ـــ  2009، وما واكب الفترة (م2009عام 

  وثائق.دراسة ما توّفر من معلومات و ، وذلك من خالل (إسرائیل)الخارجیة األمریكیة تجاه 

  الدراسات السابقة

الفلسطینیة  المقاومة( كتوراه بعنوان:): أطروحة د2013( دراسة هشام سلیم المغاري .1

 المقاومةاهتّمت الدراسة ب .)م2010ـــ  1987((اإلسرائیلي)  القومي األمنوتأثیرها على 

وتأثیرها  دراسة واقع المقاومة الفلسطینیةي، وهدفت إلى سرائیلالقومي اإل األمنالفلسطینیة، و 

وقد ت التنبؤ بمستقبلها، حاول)، و م2010ـــ  1987( في الفترة(اإلسرائیلي)  القومي األمنعلى 

على الشعب (اإلسرائیلي)  جاءت الدراسة في خمسة فصول، ناقشت أشكال العدوان

الفلسطیني، ومفهوم المقاومة الفلسطینیة، وأشكالها الشعبیة واإلعالمیة والقانونیة والمسّلحة 

ومقوماته وتطوره، ودرست ومبادئه (اإلسرائیلي)  واألمنیة، ثم تنأو لت مفهوم األمن القومي

أثر المقاومة الفلسطینیة على خمسة من مركبات األمن القومي اإلسرائیلي، هي: الهجرة، 

واالستیطان، واالقتصاد، والقدرة العسكریة، والعالقة بالوالیات المتحدة األمریكیة كدولة 

نهج نهج الوصفي التاریخي، والماستخدم الباحث ثالثة مناهج، هي: المعظمى. وقد 

 .التحلیلي، والمنهج االستقرائي

): وهي عبارة عن فصـل فـي بحـث باللغـة العبریـة، مقـدم إلـى معهـد 2012(أمیلي لنداو دراسة  .2

الضغوط والمعوقات أمام استراتیجیة دولیـة لوقـف بحوث األمن القومي اإلسرائیلي، بعنوان: (

ُبـذلت لوقـف المشـروع النـووي  تناقش الدراسة الجهـود الدولیـة التـي). يیرانالمشروع النووي اإل

ـــ  2010( ي خــالل الفتــرةیرانــاإل ي یرانــ)، ورّكــزت علــى إمكانیــة وقــف المشــروع النــووي اإل2011ــ

 األمریكیـةض والجهود الدبلوماسیة، خصوًصا في ظل انشغال العالم والوالیـات المتحـدة او بالتف

رات التــي حــدثت خــالل بثــورات الربیــع العربــي، كمــا ناقشــت الخیــار العســكري فــي ضــوء التطــو 



6 
 

فـي حـال تمكنـت مــن  إیــرانسیاسـة أمریكیـة الحتـواء و فتـرة الدراسـة، ثـم انتهـت بمناقشــة سـیناری

 قدرة نوویة عسكریة، وفشلت جمیع الجهود لصدها عن توجهاتها النوویة. كامتال

ــایز صــالح .3 دور ): وهــي عبــارة عــن رســالة ماجســتیر منشــورة بعنــوان: (2011( دراســة أحمــد ف

). تســعى الدراســة للوقــوف علــى شــعار األمریكیــةفــي السیاســة الخارجیــة  ین الجــددالمحــافظ

مكافحة اإلرهاب، الذي رفع لواءه المحـافظون الجـدد فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة، دون أن 

تتبنى األمم المتحـدة تعریًفـا موحـًدا لإلرهـاب، أو الـدوال الراعیـة لـه. وتكمـن أهمیـة الدراسـة فـي 

لوقـــوف علـــى الـــدور الـــذي لعبـــه المحـــافظون الجـــدد فـــي عهـــد الـــرئیس األمریكـــي أنهـــا حاولـــت ا

(بــوش) االبــن، والبصــمات التــي دمغــوا بهــا السیاســة الخارجیــة األمریكیــة، وانعكــاس ذلــك علــى 

مسار العالقات الدولیة في العالم أجمع. وقد جاءت الدراسـة فـي ثالثـة فصـول: تعـرض األول 

عیــاتهم الفكریــة، ونقــاط قــوتهم وأدوات نفــوذهم، وصــوًال إلــى إلــى نشــأة المحــافظین الجــدد ومرج

منطلقاتهم االستراتیجیة، وعالج الفصل الثاني مرتكزات السیاسة الخارجیة األمریكیة من وجهة 

فـــي عقیـــدتهم، مـــروًرا بأهمیـــة الشـــركات  (إســـرائیل)نظـــر المحـــافظین الجـــدد، بـــدًءا مـــن مكانـــة 

فـرض السیاسـة الخارجیـة األمریكیـة مـن خـالل القـوة متعددة الجنسیات، ودور حلف النـاتو فـي 

أو التهدیــد بهــا، أمــا الفصــل الثالــث فیعــرض نمــاذج مــن سیاســة المحــافظین الجــدد الخارجیــة، 

مثـــــل: دورهـــــم فـــــي األمـــــم المتحـــــدة، ومفـــــاهیم الســـــیادة الوطنیـــــة، والتـــــدخل اإلنســـــاني، ونشـــــر 

العــالم، والقضــاء علــى أســلحة  الدیمقراطیــة وحقــوق اإلنســان، والتعامــل مــع القــوى الكبــرى فــي

 الدمار الشامل، والحرب على العراق، وغیر ذلك.

): وهي عبارة عن بحث باللغة العبریة مقّدم إلى معهد بحـوث األمـن 2011( دراسة مارك هیلر .4

). لیـــان والســـنتان القریبتـــان(إســـرائیل): الســـنتان األو أوبامـــا والقـــومي اإلســـرائیلي، بعنـــوان (

ـــى المخـــاوفیتطـــّرق الباحـــث فـــي در  ـــرئیس األمریكـــي (اإلســـرائیلیة)  اســـته إل واألوروبیـــة مـــن ال

عــن الــرئیس (أوبامــا)  (إســرائیل)(أوبامــا) بســبب أصــوله اإلفریقیــة واإلســالمیة، ویــرى أن رضــا 

خالل النصف األول من فترته األولى، والثقة بخطواته في المستقبل ضئیل جًدا، كما یرى أن 

وأو  (إسـرائیل)حتى بین العرب والمسلمین، ویرجع ذلك إلى أن  تأیید (أوباما) یسّجل انخفاًضا

روبا والعرب لم یحصلوا من (أوباما) على مـا كـانوا یتوقعونـه، لكـن (هیلـر) یتوصـل فـي بحثـه 
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إلــى نتــائج عــدة، قــّرر مــن خاللهــا أن إدارة (أوبامــا) ســارت علــى نفــس الــنهج الــذي ســار علیــه 

، والموقـف مـن االسـتیطان، (إسـرائیل)لمشـاركة مـع أسالفه مـن رؤسـاء أمریكیـا، مثـل: صـیغة ا

، (إســرائیل)، وٕاحبــاط تبنــي قــرارات أممیــة ضــد م1967وتأییــد حــل الــدولتین، وتعــدیل حــدود عــام 

عـن نفسـها أمـام المقاومـة الفلسـطینیة واحتمـاالت  (إسـرائیل)والتعاون االستراتیجي وتأیید دفـاع 

 هجوم إیراني.

 المقاومـــةأثـــر { :دكتـــوراه بعنـــوان أطروحـــةعبـــارة عـــن  وهـــي): 2010( دراســـة إبـــراهیم حبیـــب .5

. هدفت الدراسـة إلـى معرفـة تـأثیر })م2009ـ  2005: (القومي المصري األمنالفلسطینیة على 

المقاومـــــة الفلســـــطینیة علـــــى األمـــــن القـــــومي المصـــــري: سیاســـــًیا وعســـــكرًیا وأمنًیـــــا واقتصـــــادًیا 

ضــــت للتطــــور التــــاریخي لألمــــن القــــومي واجتماعًیــــا، وأّصــــلت لدراســــات األمــــن القــــومي. وتعرّ 

ــا وخارجًیــا. وقــد  المصــري والتعــرف إلــى مركباتــه، وحقیقــة التحــدیات التــي تواجــه مصــر داخلًی

اســتخدمت الدراســة المــنهج التحلیلــي، وتوصــلت إلــى أن (إســرائیل) هــي الخطــر الحقیقــي علــى 

تقــدم عــن مصــر،    األمــن القــومي المصــري، فــي حــین شــّكلت المقاومــة الفلســطینیة خــَط دفــاٍع م

ــل مصــلحة  واختتمــت بالتوصــیات التــي دعــت مصــر إلــى دعــم المقاومــة الفلســطینیة التــي تمّث

 حقیقیة لألمن القومي المصري.

: وهـــي ورقـــة عمـــل تـــم عرضـــها فـــي نـــدوة لصـــناعة )Others  &Avner Golov )2010 دراســـة  .6

و نحـ = A National Security Doctrine for Israelالسیاسـات األمنیـة فـي (إسـرائیل)، بعنـوان: (

یعــاني مــن التهدیــدات (اإلســرائیلي)  ). وتــرى الدراســة أن األمــنســرائیلعقیــدة أمنیــة وطنیــة إل

والتحدیات منذ تأسیس (إسرائیل)، ومع ذلك فلم یهـتم قـادة (إسـرائیل) بكتابـة عقیـدة أمـن قـومي 

قتراح منهجیـة لكتابـة من شأنها أن تحمي وتعّزز مصالح (إسرائیل) وأمنها. واهتمت الدراسة با

عقیــــــدة أمنیــــــة إلســــــرائیل، ووضــــــع التصــــــور المناســــــب لتنفیــــــذها، وأشــــــارت الدراســــــة إلــــــى أن 

اإلســرائیلیین یعتقــدون أن األمــن مجــرد جــیش ودبابــات ومــدافع، لكنهــا أثبتــت أن عقیــدة األمــن 

وقد . والسیاسیةالقومي یجب أن تجمع بین السیاسات: العسكریة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، 

استطاع الباحثون المـزج بـین المصـداقیة التـي یمثلهـا المـنهج األكـادیمي، والخطـوات اإلجرائیـة 
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لـم یتحقـق (إلسـرائیل)  التي تمثلهـا أو راق السیاسـات. وخُلصـت الورقـة إلـى أن السـالم بالنسـبة

 بعد، وأن علیها االستعداد لكل االحتماالت.

 :The Israeli Security Policy( تیر بعنوان:): وهي رسالة ماجسZeynep Civik )2004دراسة  .7

Changes and Continuities   هدفت یة: المتغیرات والثوابتسرائیلاإل األمنیة= السیاسة .(

یة. وتتكون الرسالة من أربعة سرائیلاإل األمنیةإلى تحلیل الثوابت والمتغیرات في السیاسة 

یة، والعقیدة سرائیلاإل األمنیةفي السیاسة العوامل المؤثرة  ولأجزاء رئیسة، ناقش الجزء األ

یة، واستراتیجیات الهجوم والدفاع والردع. وحّلل الجزء الثاني متغیرات سرائیلالعسكریة اإل

. وناقش م1982حتى حرب لبنان عام (اإلسرائیلیة)  التهدیدات وثوابتها، والعقیدة العسكریة

ات القرن العشرین، یخالل تسعینائیلیة) (اإلسر  األمنیةالجزء الثالث التغیرات في السیاسة 

، وتهدید السالح المقاومةوتزامنها مع عملیات السالم، وظهور خطر المنظمات العربیة 

عند صانعي القرار من  األمنالنووي والتقلیدي؛ األمر الذي أدى إلى تغییر مفهوم 

انهیار عملیة السالم  یین. أما الجزء األخیر، فقد ناقش أثرسرائیلالسیاسیین، والعسكریین اإل

لم یصبها  األمنیة) (إسرائیل یة. وتوّصلت الدراسة إلى أن سیاسةسرائیلاإل األمنعلى سیاسة 

ات من القرن الماضي، وتغّیرت، بشكل متسارع، بعد ذلك، یتغییر كبیر حتى بدایة التسعین

 ة. العربی المقاومةة والدولیة وتطّور أنشطة اإلقلیمیكرّد فعل على المتغیرات 
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  الفجوة البحثیة

  جھ االختالفأو   الدراسة
جھ االتفاق بین أو 

  الدراستین

  جھ االستفادةأو 
  الفجوة

ي
ار

مغ
 ال

ام
ش

ھ
 

)
2

0
1

3
(

  

المستقل تختلف في متغیرها 

الزمني، وبعض  هاوٕاطار 

األهداف، وبعض مناهج 

  الدراسة.

كال الدراستین تهدفان إلى قیاس 

األثر على األمن القومي 

  .اإلسرائیلي

والمساعدات ستفاد منها في المبحث الخاص باألمن القومي اإلسرائیلي، ا

  في المجاالت االقتصادیة والعسكریة والسیاسیة(إلسرائیل)  األمریكیة

تهتم هذه الدراسة بمناقشة 

 العالقات األمریكیة

في فترة (اإلسرائیلیة) 

استثنائیة من تاریخ 

العالقة بین الدولتین، 

وهي فترة الرئیس 

یكي أوباما، الذي األمر 

وصل إلى سدة الحكم 

كأول رئیس أمریكي یمتد 

ند
 ل
ي
یل
أم

ة 
س
درا

و 
ا

)
2

0
1

2
(

  

 ةالمستقلتختلف في متغیراتها 

الزمني،  هاإطار والتابعة، 

وبعض األهداف، وبعض 

  مناهج الدراسة.

تهتمان بالملف  كال الدراستین

النووي اإلیراني، ودور الوالیات 

  المتحدة في محاولة تعطیله.

معرفة الجهود التي بذلتها الوالیات المتحدة األمریكیة لثني إیران عن 

  .(إسرائیل)مشروعها النووي؛ وضمان أمن 
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  جھ االختالفأو   الدراسة
جھ االتفاق بین أو 

  الدراستین

  جھ االستفادةأو 
  الفجوة

ح
صال

ز 
ای
 ف
مد

ح
 أ
سة

درا
 

)
2

0
1

1
(

  

 ةالمستقلتختلف في متغیراتها 

رًا زمنیًا والتابعة، وال تعالج إطا

وبعض مناهج محددًا، 

، وركزت على السیاسة الدراسة

  األمریكیة بشكل عام.

حاولت الدراستان الوقوف على 

مبادئ السیاسة الخارجیة 

األمریكیة، وانعكاس ذلك على 

مسار العالقات العالقة مع 

  .(إسرائیل)

فهم األسس التي تقوم علیها السیاسة الخارجیة األمریكیة، وعالقة ذلك 

في المجاالت كافة، فضًال (إلسرائیل)  دعم الوالیات المتحدة األمریكیةب

عن معرفة عوامل الضغط المؤّثرة في السیاسة الخارجیة إلدارة الرئیس 

  وأمنها. (إسرائیل)األمریكي (أوباما) وموقفه من 

إلى أصول إسالمیة 

وأفریقیة، وأثر تلك العالقة 

على األمن القومي 

  اإلسرائیلي.

لر
هی

ك 
ار

 م
سة

درا
 )

2
0

11
(

  

تختلف في هدف الدراسة، 

 حیث تعكس التخوف

لرئیس من ا(اإلسرائیلي) 

أوباما بسبب أصوله 

  اإلسالمیة واألفریقیة.

ركزت الدراستان على فترة 

الرئیس األمریكي (أوباما)، 

  .(إسرائیل)وأثرها على 

في فترة الرئیس األمریكي (أوباما)، (اإلسرائیلیة)  طبیعة العالقات األمریكیة

خصوًصا حول مواقف رؤساء الوالیات المتحدة األمریكیة من بعض 

  .ووضعها في المنطقة (إسرائیل)التي تخّص أمن القضایا 

م 
هی

برا
 إ
سة

درا

ب
بی
ح

 )
20

1
0

(
  

اإلطار الزمني، والمتغیر 

، المستقل، والمتغیر التابع

  وبعض مناهج الدراسة.

تنأو لت دراسة حبیب فصًال 

عن تأّثر األمن القومي 

  اإلسرائیلي.

قومي اإلحاطة بمفاهیم األمن القومي، وبعض المعطیات حول األمن ال

  المصري كإطار للحدیث عن الثورة التي أطاحت بالنظام المصري
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  جھ االختالفأو   الدراسة
جھ االتفاق بین أو 

  الدراستین

  جھ االستفادةأو 
  الفجوة

ة 
س
درا
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2
0

1
0

(
  

األهداف وبعض مناهج 

البحث واألهداف، 

  والمتغیرات.

تلتقي الدراستان في نظرتهما 

الشاملة لمفهوم األمن القومي، 

بما في ذلك االستراتیجیة 

  العسكریة اإلسرائیلیة. 

حول األمن والشعور بالخوف، (اإلسرائیلي)  دراستان في أن الفكراتفقت ال

  والنظرة إلى السالم مع الفلسطینیین واإلقلیم العربي لم یتغیر

ة 
س
درا

Z
ey

n
ep

 C
iv

ik
 

)
2

0
0

4
(

  

اإلطار الزمني، ومتغیرات 

الدراسة، حیث انصب اهتمام 

)Civik على االستراتیجیات (

العسكریة وبحث ما أصابها 

  ل فترة الدراسةمن تغییر خال

خطر المقاومة، وتهدید السالح 

النووي اإلیراني والتقلیدي، 

واحتماالت انهیار عملیة السالم 

  على األمن اإلسرائیلي.

استفاد الباحث من الدراسة في تكوین رؤیة جیدة عن بعض متغیرات 

الدراسة مثل: (المشروع النووي اإلیراني، والعملیة السلمیة، وأثر المقاومة) 

  ثرها على األمن اإلسرائیلي.وأ
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ولالفصل األ   

  اإلطار النظري للدراسة

  

  تمهیــد

حتـى  1945المبحث األول: العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة من عام 

  م2008عام 

  األمن القومي اإلسرائیلي: الثاني مبحثال

  لفصل األولخالصة ا
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  ولالمبحث األ 

  )2008حتى ( ةیسرائیلاإل األمریكیةالعالقات 

  مدخل 

  )1953 – 1945مرحلة: هاري ترومان (

  )1961 – 1953( ورادوایت أیزنهمرحلة: 

  )1963 -1961( جون كنیديمرحلة: 

  )1969 – 1963( لیندون جونسونمرحلة: 

  )1974 – 1969( ریتشارد نیكسونمرحلة: 

  )1981 – 1977( جیمي كارترمرحلة: 

  )1989 – 1981( رونالد ریجانمرحلة: 

  )1993 – 1989( بجورج بوش األمرحلة: 

  )2001 – 1993مرحلة: بیل كلینتون (

  )2008 – 2001مرحلة: بوش االبن (
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  مدخل

ا حول ما یطرح استفهامً و وه ،یة بكثیر من التحوالتسرائیلاإل –العالقات األمیركیة   تتسم

ا یحقـق مصـالح ة دولـة كبـرى بمـالمدى الذي یمكن فیه لدولة صغیرة أن تسـاهم فـي تشـكیل سیاسـ

صــعدة أعلــى   ســرائیلحیــث  قــدمت الوالیــات المتحــدة الــدعم والضــمانات إل ،هــذه الدولــة الصــغیرة

روقــة الوالیــات المتحــدة للقبــول أفمنهــا مــا جــاء مــن خــالل تقــدیم دعــم سیاســي  لهــا داخــل  ؛مختلفــة

صــدار قــرارات إلوقــف مــن خــالل ممارســة ضــغوط علیهــا أو  ،تــارةفــي األمــم المتحــدة بعضــویتها 

ا مــن خــالل تــوفیر خــر جــاء اقتصــادیً آوشــكل   الشــعب الفلســطیني،تــدینها بســبب ممارســاتها تجــاه 

  ،مـنحأو قـروض أو ئتمانیـة اشكال مختلفة من الدعم الفني والعلمـي سـواء عـن طریـق تسـهیالت أ

وهـذا  ،لفهـالى قوة كبرى تقف خإیحتاج  إسرائیل دا معروف استمرار وجو وشكل ثالث جاء عسكریً 

كقـوة قـادرة علـى حمایـة  إسـرائیلن عسكري ساهم فـي تثبیـت و امن تع األمریكیة دارةظهرته اإلأما 

  .)414: 2005 ،السروجي( قسهان

مـن االهتمـام  افقـد أبـدت الوالیـات المتحـدة قـدرً  ؛الوجود األمیركي فـي الـوطن العربـي قـدیم

الهیئـات  :أدواتـه ،م نوع من النفوذ األمیركي1909المبكر به في آسیا وأفریقیا، وانتشر منذ العام 

  .والبعثات العسكریة والثقافیة ،واإلرسالیات التبشیریة ،المصالح التجاریة أصحابو  ،الدبلوماسیة

روبیـة و غیر أن المصالح األمیركیة فـي الـوطن العربـي لـم تكـن بأهمیـة مصـالح الـدول األ

دة بنشـاط فـي حلبـة الصـراع الـدولي مـن أجـل وربما لهـذا السـبب لـم تـدخل الوالیـات المتحـ ،الكبرى

 ي المحــــیط الهــــادي والبحــــر الكــــاریبيتقســــیم الدولــــة العثمانیــــة، باإلضــــافة النشــــغالها بالتوســــع فــــ

  .)20: 1982 ،قاسمیة(

بالوطن العربي، فلـم یكـن  – انسبیً  –یات المتحدة غیر القصیرة إنه برغم عالقة الوال :أي

فطـوال القـرن التاسـع  ؛حتى قبل منتصف هـذا القـرن بقلیـل ،ةلها غیر مصالح محدودة في المنطق

اقتصـرت المصـالح األمیركیـة فـي الـوطن العربـي  ایة الحرب العالمیة األولى تقریبً عشر وحتى نها

علـــى تلـــك الناتجـــة عـــن وجـــود اإلرســـالیات الدینیـــة والمراكـــز الثقافیـــة، وبعـــض المصـــالح التجاریـــة 

ـــذب الشـــركات األمیركیـــة للمشـــاركةالمحـــدودة. حتـــى بـــدأت االكتشـــافات النفط فـــي اقتســـام  یـــة تجت

تحــت  بعــد الجغرافــي، وقــوع المنطقــة فعــًال ومــردُّ محدودیــة تلــك المصــالح عائــد إلــى: ال ،(الكعكــة)
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 :2007 عبــد الجــواد،( ســیاآروبــي، انشــغال الوالیــات المتحــدة بأمریكــا الالتینیــة وشــرق و النفــوذ األ

9-45.(  

 اًصــــبفلســــطین خصو  األمریكــــيطبیعــــة االهتمــــام  - ولفتــــرة قصــــیرة فقــــط -وقــــد تغیــــرت 

ت أصـبح إال أنهـان الوالیات المتحـدة لـم تعلـن الحـرب علـى تركیـا أفرغم  ؛اعمومً  األوسطوالشرق 

 الســــابقینوإلبــــراز هــــذا الموقــــف بالتفصــــیل ســــندرس مواقــــف الرؤســــاء  ؛بمســــتقبل المنطقــــة مهتمــــة

  سرائیل.م إلودعمه للوالیات المتحدة وعالقتهم بالحركة الصهیونیة

  )1953 – 1945( ترومانمرحلة: هاري  .1

هـا تولـد عن( خلفـت ،وما ارتكبتـه مـن مـذابح ضـد الیهـود ،روباأو كان لصعود النازیة في 

فـــي اســـتعداد للتعـــاطف مـــع المطالـــب الصـــهیونیة الداعیـــة  اا عاًمـــقضـــایا الالجئـــین الیهـــود) مناًخـــ

 وقــــد انعكــــس هــــذا المنــــاخ علــــى الــــرئیسروبــــا المتضــــررین مــــن النازیــــة. أو لتــــوفیر ملجــــأ لیهــــود 

م  تحــــدث فــــي مذكراتــــه عــــن تصــــوره ألهــــداف الحركــــة 1945اخــــر العــــام أو ففــــي  ؛ترومــــان)(

الصهیونیة قائًال: "في تقدیري أن أهداف الحركة الصهیونیة في هذه المرحلة هي إغاثة الالجئـین 

  )Truman, 1956: 144( الیهود، بینما یجيء هدف إنشاء الدولة الیهودیة في مرتبة ثانیة"

كمــا عبَّــر وزیــر الخارجیــة األمیركــي آنــذاك عــن عمــق تــأثره بقضــیة الالجئــین الیهــود فــي 

عـن ملجـأ، وأنـا أعتقـد  م بقولـه: "لقـد بحـث الیهـود طـویًال 1944نوفمبر) من العـام ( تشرین الثاني

أي جــنس كــ -یــتمكن فیــه الیهــود  ادف أكبــر. إننــا یجــب أن نبنــي عالًمــأنــه یجــب أن یكــون لنــا هــ

ن هـذا التـأثیر لـم یكـن بشـكل أومـع ، )Baram 2009:  261( مـن التمتـع بالحریـة والكرامـة" -آخـر

وجهت جهوده المساندة إلنشاء والذي  ،ترومان األمریكيال بعد قرار التقسیم ودور الرئیس إكامل 

ن ، والــذیاألوســطبمعارضــة قویــة مــن المتخصصــین األمیــركیین فــي شــؤون الشــرق  إســرائیلدولــة 

حــذروه مــن أن ذلــك ســوف یــورث الوالیــات المتحــدة عــداء العــرب، وســوف یضــر بمصــالحها فــي 

ترومان) على هذه الضغوط بقوله: "لألسـف فإنـه یجـب علـّي أن ( ، فقد رد الرئیساألوسطالشرق 

أستجیب لرغبة مئات األلـوف مـن الـذین یهمهـم نجـاح الصـهیوني، إذ ال یوجـد مئـات األلـوف مـن 

  ).The Middle East U.S Policy 1979:  35( "العرب بین ناخبيّ 
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الیهـودي بعــد ذلـك فــي القـرارات التــي تبناهـا ترومــان الخاصـة بتقریــر  التــأثیروظهـر مـدى 

 أیـار 8فقـد أرسـل فـي  ؛م1946االنجلیزیة التي زارت فلسطین في ربیع العام  –اللجنة األمیركیة 

أتلـــي) رســـالة یســـتحثه فیهـــا علـــى تنفیـــذ ( مـــایو) مـــن العـــام نفســـه إلـــى رئـــیس الـــوزراء البریطـــاني(

 ,.Truman. Op. Cit( توصـیات اللجنـة الداعیـة للسـماح بهجـرة مائـة ألـف یهـودي إلـى فلسـطین،

1956:  146.(  

م تاركـة  1948وعالن الحكومة البریطانیة االنسحاب من فلسطین في منتصف مـایإعند 

وسـلمت كـذلك القـوات البریطانیـة  ،نیةوالذخیرة تقع في یـد العصـابات الصـهیو  األسلحةمن  اكداسً أ

: 1999، قاســم، (م1948 إبریــلوحیفــا للعصــابات الصــهیونیة فــي  ،یافــا :يائقبــل انســحابها مینــ

258(.  

 ،الف من المرتزقـةربیة والوالیات المتحدة اآلو واستقدمت الحركة الصهیونیة من الدول األ

والتحقت  ،لى فلسطینإة وحدها من الوالیات المتحد - ىأولكدفعة  -الف جندي آووصل خمسة 

فـــي الحـــرب  اممـــن شـــاركو  ،لـــى ضـــباط أمـــریكیینإندت قیـــادة القـــوات الصـــهیونیة بالهاجانـــاة، واســـ

تأكیـدها  رن حكومـة الوالیـات المتحـدة األمیركیـة كانـت تؤكـد وتكـر أالعالمیة الثانیة، هذا مع العلـم 

ربـا أو م طیـارین مـن تقدكمـا اسـ ،على الحیاد من الصراع العربي الصهیوني فـي فلسـطین  بوقوفها

 عــددهابلــغ ی ،ســالح طیــران - یــام مــن نشــأتهاأبعــد  - إســرائیلمــر الــذي جعــل لــدى األ أمریكیــا،و 

 كثــر مــن مائــة طــائرة حربیــةألــى إ -بعــد اشــهر قلیلــة  -ن ارتفــع عــددها أربعــین طــائرة لــم تلبــث أ

   .)99 :1991، القوزي(

 ،مــریكیینأتــي واجههــا مــن قبــل مســئولین ن ترومــان رغــم المعارضــة الشــدیدة الأ ویالحــظ

سهم وزیر خارجتیه جورج مارشال ومدیر التخطیط السیاسي في وزارة الخارجیة في شؤون أعلى ر 

" إخصـائي وزارة الخارجیـة فـي  :نأوقد اعترف ترومان في مذكراته ب ،الشرق األدنى جورج كینان

 ,Truman( بـون بإنشـاء دولـة یهودیـةا بـدون أي اسـتثناء ال یرحدنـى كـانوا جمیًعـشؤون الشرق األ

Op. Cit., , 1956: 146.(  

 ،س الحجـج المعتـادة فـي تلـك الفتـرةففقد عارضت وزارتا الخارجیة والدفاع قرار التقسیم لن

بعـــد زوال نجـــم بریطانیـــا منـــع الســـوفییت مـــن ملـــئ الفـــراغ،  أمریكیـــا،وهـــي الحفـــاظ علـــى مصـــالح 

 "يوالسعود يوالكویت يالعراق طمریكیة امتیازات للنفاألخذت الشركات أالحفاظ على النفط، حیث 
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Taylor, (1971): 68)( ،  منـه مشـروع الوصـایة ت بـدًال نـوتب ،لغـاء قـرار التقسـیمإمریكـا أوقـد تبنـت 

 األمــنوصــدر عــن مجلــس  ،ن توضــع فلســطین تحــت الوصــایة الدولیــةأبــ؛ 1948 إبریــل 20فــي 

ن یقــیم أ :جــاء فــي القــرارم، و  1948 إبریــل 23لجنــة هدنــة فــي فلســطین فــي  إقامــةا بالــدولي قــرارً 

الـذین لهـم قناصـل  األمـنمكونة من ممثلین ألعضـاء مجلـس  ،لجنة هدنة لفلسطین األمنمجلس 

  ،.)927ملف وثائق فلسطین، ص( في القدس"

 ،بدأت على الفـور حملـة صـهیونیة واسـعة إللغـاء مشـروع الوصـایة والعـودة لقـرار التقسـیم

 ،األمریكیــةبــین ضــغط الصــهاینة وضــغط مشــرعي السیاســة الخارجیــة  یكــياألمر وقــد وقــع الــرئیس 

ن اقتـراح الوصـایة ال أم، 1948مـارس  25علن فـي أوقد استسلم الرئیس للضغوط الصهیونیة  و 

  )52: 1967 حكیم،( م1948ومای 12مریكا مشروعها نهائیا في أقفت أو یناقض التقسیم، ثم 

نه مع اقتراب موعـد أفمن المعروف  إسرائیل؛ولة بقیام د األمریكيوحول اعتراف الرئیس 

یبلغـــه فیهـــا  تشـــكیل  ،م، تلقـــى ترومـــان رســـالة مـــن وایزمـــان1948ومـــای 15نهایـــة االنتـــداب فـــي 

ن تبــادر الوالیــات المتحــدة أویقتــرح  ،مــایو15الحكومــة المؤقتــة للدولــة الیهودیــة فــي منتصــف لیلــة 

عـالن إدقیقـة مـن  12، وبعـد )(Stevens, 1962: 250 وتعتـرف بأحـدث دیموقراطیـة فـي العـالم.

: 1970 تن،نــك( إســرائیلحكومــة تعتــرف بدولــة  أو لكانــت الوالیــات المتحــدة  إســرائیلقیــام دولــة 

75(.  

ات من القرن الماضي كان تحسین الظروف االجتماعیة یات ومطلع الستینیوفي الخمسین

التفــوق العســكري یحتــل مكــان واالبقــاء عــل  ،وجلــب المهــاجرین الجــدد مــن الخــارج ،واالقتصــادیة

ــــي هــــذه الفتــــرة إســــرائیلالصــــدارة فــــي اهتمامــــات  ــــت  ،ف ــــ ایً أساســــ امریكــــا دورً أوقــــد لعب مین أفــــي ت

دفـع تعویضـات إلجبارهـا  ،لمانیـاأا كبیرة على حیث مارست ضغوطً  ،سرائیلالمساعدات المالیة إل

مریكـــا أ، كمـــا قـــدمت )86: 1986 یحیــى،( عـــن الیهـــود الـــذین قتلــوا فـــي العهـــد النـــازي، ســرائیلإل

مریكــا أ" حیــث بلغـت المـنح التــي قـدمتها  ،فــي تلـك الفتـرة سـرائیلالكثیـر مـن المســاعدات المالیـة إل

ملیـون  369قـدرها  اوقروًضـ ،ملیون دوالر 435م، حوالي 1959م، وحتى 1950سنة  سرائیلإل

 ،دوالر ملیــــــون 10یمتهــــــا قجهــــــزة علمیــــــة أو  ،ملیــــــون دوالر 35دوالر، ومســــــاعدات فنیــــــة قــــــدرها 

ملیــون  347یة مبلــغســرائیلحصــیلة بیــع الســندات اإل ،ملیــون دوالر 95مریكیــة بمبلــغ أواســتثمارات 
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وما یتم جمعه عن  ،عفاءات من الضرائب والرسوم على ما یحصل من الیهوددوالر، هذا عدا اإل

  )137: 1971 امام،سرائیل (المؤیدة إل األمریكیةطریق الجمعیات والمنظمات 

ــــر المالیــــة اإلحیــــث كشــــف بنحــــ ــــســــرائیلاس ســــافیر وزی ــــذاك ب قــــد تلقــــت  إســــرائیلن أي آن

ـــغ هـــ ،ســـبعة ملیـــارات دوالر قـــدرها م 1956 -1949مســـاعدات مالیـــة بـــین عـــامي   ووهـــذا المبل

-1948ل خطـــة مارشـــال بـــین عـــامي روبـــا الغربیـــة مـــن خـــالو ون ألاألمریكیـــنصـــف  مـــا قدمـــة 

نســمة قــد تلقــت   ذات الملیــونيّ  رائیلإســن دولــة أأي  ؛ملیــار دوالر 13حیــث رصــدت لــه ، 1954

 جــارودي،( روبــا التــي كانــت آنــذاك مئتــي ملیــون نســمةأو كثــر مــن نصــف مــا تلقتــه كــل شــعوب أ

1991 :278(.  

وتشـــیید ســـكة حدیـــدة  ،یفـــاحا لبنـــاء مینـــاء قروًضـــ إســـرائیلتلقـــت  1950ویونیـــ 13وفـــي  

ر مســاعدة جدیــدة بمقــدار كمــا قــدم بنــك االســتیراد والتصــدی)، 15): 1971( شــعت،( اســتراتیجیة

ا قروًضـــ إســـرائیل أمریكیـــالمزبـــد مـــن التطـــویر الزراعـــي ومنحـــت  م،1950ملیـــون دوالر عـــام  35

 72م، و1951ملیـــون دوالر عـــام  64جـــل التطـــویر التقنـــي أومـــن  ،لتـــوطین الیهـــود المهـــاجرین

  )37 :1987 بكرو اب، (م1953ملیون دوالر عام  53م، و1952ملیون دوالر عام 

ــ م اتفاقیــة" النقطــة الرابعــة" التــي زادت المســاعدات والــدعم 1950ع الطرفــان عــام كمــا وّق

  ،عــن طریــق المــنح المباشــرة ســرائیلوهكــذا انهالــت المســاعدات والــدعم إل ،ســرائیلاالقتصــادي إل

ــــد فــــائض المنتوجــــات الغذائیــــة الزراعیــــة ،وقــــروض بنــــك االســــتیراد والتصــــدیر والتبرعــــات  ،وتوری

ـــداء الیهـــودي الموحـــدالمعفـــاة مـــ األمریكیـــة ـــع الســـندات اإل ،ن الضـــرائب عبـــر الن یة فـــي ســـرائیلوبی

هــي الدولــة الوحیــدة التــي تملــك هــذا الحــق فــي  ٕاســرائیلو  ،األمریكیــةالبورصــة  واالســواق المالیــة 

% مـــن 57م 1956-1949مـــا بـــین  ســـرائیلمـــوال الوافـــدة إل، اذ بلغـــت نســـب رؤوس األأمریكیـــا

  .)88: 1971، جابر( يسرائیلالدخل القومي اإل

عنـد الوالیـات المتحـدة فـي المـذكرة السـریة التـي  سـرائیلوقد ظهرت القیمـة االسـتراتیجیة إل

همیــــة أتمثـــل  إســـرائیلن إ :م، وقـــد ورد فیهــــا1949ومـــای 16فـــي  األمریكــــيقـــدمها وزیـــر الـــدفاع 

 فیمـــا یتعلـــق بموقعهـــا المركـــزي الهـــام فـــي الشـــرق - األمریكـــيمـــن المنظـــور  -اســـتراتیجیة كبـــرى 

  .)64: 1998، یاسین" (األوسط
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  )Dawingt  D. Eisenhower( )1961- 1953( ورادوایت أیزنهمرحلة:  .2

السیاســیة   األهــدافوالتــي كانــت فتــرة حكمــه حاســمة فــي تحدیــد شــكل  إســرائیل بعــد نشــأة 

یــــذكر ، و )152: 1986 ســــعودي،( الفلســــطینیین ي واصــــلت تأثیرهــــا نحــــووالمواقــــف العامــــة التــــ

بإصــدار كتیــب  1954أمــر عــام  ،للوالیــات المتحــدة رئیًســا أصــبح عنــدما نهــاورأیز المؤرخــون أن 

الثانیــة العالمیــة ولــدت بعــد الحــرب  إســرائیلن "إ :وسیاســة أمیركــا نحوهــا، جــاء فیــه إســرائیلعــن 

وبــــرز  ،وقامـــت لتعـــیش مــــع غیرهـــا مــــن الـــدول التــــي اقترنـــت مصــــالح الوالیـــات المتحــــدة بقیامهـــا

مریكــا رهینــة أنــا مــؤمن بــأن مصــالح أ( :مــن العــدوان الثالثــي فیقــولالعبــرة  أیزنهــاوراســتخالص  

 5یـــوم  أیزنهـــاور)، ویضـــیف األقصـــىكثـــر منهـــا رهینـــة الشـــرق أ األوســـطاســـتقرار منطقـــة الشـــرق 

مریكـــا تـــتلخص فـــي الحفـــاظ علـــى حاجـــة العـــرب المســـتمرة ألعـــل مصـــلحة ( :قـــائًال  1957فبرایـــر 

ا مـن هـذا العـالم العربـي صـلب ن جـزءً أذا ثبـت إ ،كريللمعونة الغربیـة مـع اسـتعدادنا للتـدخل العسـ

  .)64: 1998، یاسین( )إسرائیلعوده لدرجة تهدید 

الحصــول علــى الســالح والمعونــات  ســرائیلوقــد عملــت الوالیــات المتحــدة علــى تســهیل إل

أنها كانت تعطي الضوء األخضر لـبعض االتفاقـات فـي أو ، أخرىاالقتصادیة من أطراف دولیة 

وكنـدا فـي  إسـرائیل، موافقـة الوالیـات المتحـدة علـى إتمـام صـفقة بـین . ومن ذلك، مثًال هذا المجال

طـــائرة مقاتلـــة نفاثـــة أمیركیـــة النـــوع تصــــنع  34بموجبهـــا  إســـرائیلتتســـلم  ،1955اخـــر العـــام أو 

ولكـن الصـفقة  ،( (F –86 Sabre MK.6 6سـابر مـارك 86 –ف إبتـرخیص فـي كنـدا مـن طـراز، 

بســبب هجــوم  ؛رى إلغاؤهــا بضــغط مــن الوالیــات المتحــدة بعــد بضــعة أســابیعإذ جــ ،لــم یــتم تنفیــذها

  .)Peres, Sling 1972 :88( یة على القوات السوریة شمال بحیرة طبریةسرائیلشنته القوات اإل

 سـرائیلم علـى بیـع فرنسـا إل24/2/1956موافقـة الوالیـات المتحـدة فـي  اومن ذلـك أیًضـ 

أ، وذلـــك بحكـــم أن فرنســـا كانـــت ملتزمـــة بتنفیـــذ  4 –ســـتیر طـــائرة مقاتلـــة نفاثـــة مـــن طـــراز می 12

-118طائرة من الطراز المذكور لدول حلـف نـاتو، 150صفقة مولتها الوالیات المتحدة مؤلفة من 

p117) :Suez 1969(.  

 إسـرائیلولذلك كان من الضروري الحصول على موافقة الحكومة األمیركیة على إعطاء 

ائل أو ثم أعقب ذلك موافقة الوالیات المتحدة في  ،طائرات میستیر ویة في تسلم هذه الدفعة منأول
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إسرائیل، بما فیها إلى  ارنسا أولویة تسلیم األسلحة عمومً مایو) من العام ذاته على إعطاء ف( أیار

     الفرنســیة األســلحةمــن  وبالنســبة إلــى متطلبــات حلــف نــات ،)أ 4 –میســتیر ( مــن طــائرات امزیــدً 

34:Safran 1978( .الــدور الــذي لعبتــه الوالیــات المتحــدة فــي دفــع ألمانیــا الغربیــة  ،أیًضــا وكــذلك

فقد أدلى الناطق باسم وزارة الخارجیة األمیركیة روبرت ماكلوسیم فـي  ؛إسرائیللتقدیم السالح إلى 

 :، بتصـریح جـاء فیـهإسـرائیلاأللمانیة إلـى  األسلحةم، أي بعد افتضاح سر صفقة 7/12/1965

  )178: 1967، هاشم، والعظم( تمت بعمل وموافقة الحكومة األمیركیةإن العملیة قد 

ر فـي مذكراتـه إلـى أن الحكومـة األمیركیـة قـد أقنعـت و اكما أشار المستشـار األلمـاني أدینـ

فقد كانت الدوائر الحاكمة في الوالیـات المتحـدة  ؛حكومة بون بتسویة مسالة التعویضات األلمانیة

، علــى عــاتق ألمانیــا االتحادیــة، حتــى ســرائیلفــي المعونــة المالیــة إل مهتمــة بإلقــاء العــبء الرئیســي

 فالشونیســـكي( ســـرائیلإل المنحـــازةتتحاشـــى الســـخط فـــي البلـــدان العربیـــة علـــى السیاســـة األمیركیـــة 

  .)37): (د.ت

  )John F Kennedy  1961-1963جون كنیدي (مرحلة:  .3

الـذي دشـن برنـامج المبیعـات  ووه ٕاسرائیلعالقة وطیدة بین الوالیات المتحدة و  أسسفقد 

 وهــو  ،صـوات الیهــود التـي حســمت فـوزهأ% مــن 80ن حصــل علـى أبعـد  ،إســرائیللـى إالعسـكریة 

مـــــام المـــــؤتمر القـــــومي للمنظمـــــة أال قـــــ ثحیــــمرشــــح للرئاســـــة یمتـــــدح التجربـــــة الصـــــهیونیة،  أول

 وبـــل هـــ ،اا حزبًیـــمـــرً ألـــیس  ســرائیللصـــداقة إلان إ" : 1960 غســـطسأفـــي  األمریكیـــةالصــهیونیة 

نمــا قضــیة إ ،لیســت قضــیة  بــین الجمهــوریین والــدیموقراطیین إســرائیلن إ :ضــافأو  ،التــزام قــومي

 رئیًســاكــان كینیــدي ، )152، 1986ســعودي،( ا باســتراتیجیة الوالیــات المتحــدةا وثیًقــتــرتبط ارتباًطــ

ا بـرئیس حكومـة یون، حتى إنه أجـرى لقـاًء تاریخی�ـإسرائیل، كما یقّدر محّللون إسرائیلصدیًقا لدولة 

ـــل انتخابـــه مباشـــرًة، اكتشـــف إســـرائیل ـــر ُصـــَور األمریكیـــ، دافیـــد بـــن غوریـــون. ُقَبی  األقمـــارون عب

تقـدیم  إسـرائیل. ُطلـب مـن إسـرائیلجنـوبي  -االصطناعیة بنـاء المفاعـل النـووي فـي مدینـة دیمونـة

  إیضاحات، لتقوم بعد فترة بتقدیم كامل المعلومات للوالیات المّتحدة.

تبنــي  إســرائیل، أعلــن دافیــد بــن غوریــون فــي الكنیســت أّن 1960 ولانون األكــ 21فــي 

أّن كینیــدي، الــذي اســتهّل عهــده بعــد أّیــام،  ومفــاعًال نووی�ــا، لكنــه ُسیســتخَدم ألغــراض ســلمّیة. یبــد
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قنبلــة نوویــة. فــي لقائــه مــع بــن  إســرائیللمنــع تطــویر  أخــرىقبــل اإلیضــاحات، ولــم یطلــب أمــوًرا 

المبدئیـة العلنیـة  إسـرائیلموافقة  األمریكي، نال الرئیس 1961أیار  30رك في غوریون في نیویو 

مریكـي یوافـق علـى بیـع أرئـیس  أو لویعتبـر كینـدي  لزیارة علماء مـن ُدَول محایـدة إلـى الُمفاِعـل.

مـن  أو لوكـان   ،بعد حظـر دام خمسـة عشـرة سـنة ،صفقة صواریخ توماهوك)سرائیل (سلحة إلأ

  .)Christison, 1998: 41( ةیسرائیلر القدرات النوویة اإلتطوی عنیغض الطرف 

قوّتهــا العســكریة، التــي أظهرتهــا بعــد ســنوات فــي حــرب  إســرائیلدي، بنــت نــیخـالل عهــد ك

فقـــد أبـــدت  ؛. ورغـــم أّن الحلیـــف الرئیســـي ومصـــدر الســـالح المركـــزي كـــان فرنســـا1967حزیـــران 

خشــیة إشــعال ســباق تســلُّح،  ؛بتــردُّد و، ولــيســرائیلالوالیــات المتحــدة تعاطًفــا، وســاعدت الجــیش اإل

بتزویــد أســلحة متطــّورة، بینهــا صــواریخ حدیثــة مضــاّدة للطــائرات مــن طــراز "هــوك"، طلبهــا بدایــًة 

جـرى تزویـد الصـواریخ و  رئیس الحكومة دافید بـن غوریـون فـي لقائـه الـرئیس كینیـدي فـي نیویـورك

  ة انتخابات الكونغرس.، بضغط من أعضاء كونغرس دیموقراطیین في ذرو 1962صیف 

  ) Lyndomm B. Johnson( )1969 - 1963( لیندون جونسونمرحلة:  .4

وكانـت امتـداد التـي كانـت فـي عهـد كینـدي، نفس السیاسیة السابقة إدارة جونسون تبعت ا

ـــاإل األمریكیـــةبـــل زادت العالقـــة  ،لهـــا شـــخاص الـــرئیس مـــن األ إدارة، حیـــث كانـــت اســـرائیلیة وثوًق

ولـم یظهــر  ،یة بشــكل كبیـر فـي المنطقــةسـرائیللـى دعــم المصـالح اإلإنوا یـدعون قویـاء الـذین كــااأل

   .)32: 1971، المصري القومي االرشاد وزارة( جونسون أي اهتمام بالقضیة الفلسطینیة

 ولاحــنهــا تأمریكــا بأوحســب جــورج بــول مســاعد وزیــر الخارجیــة آنــذاك قــال: مــع تظــاهر 

ـــة تحمـــل الالمبـــاالة بوضـــوحوكانـــت جهودهـــا فـــ ،زمـــةایجـــاد حـــل ســـلمي لأل حـــت أو و   ،ي الحقیق

ضح جونسون لهـم أو ولقد  ،مرهم بأیدیهمأن یأخذوا أن لدیها  كبیر اعتراض على أیین بسرائیلإلل

علـى  إسـرائیلال تظهـر أورة ر ضـلشـكول أي لیفـي سـرائیلرئـیس الـوزراء اإل أنبـأولكنـه  ،ذلك وبجالء

لـــم یوجـــه جونســـون أي لـــوم )، 61: 1994، ودوغـــالس جـــورج،( القتـــال" أنهـــا الطـــرف الـــذي بـــدأ

لم یأخذوا  كونهممله أعرب عن خیبة أن كان قد إ و  م،1967عام  ا الحربأو نهم بدیین ألسرائیللإل

  .)81: 1994 كونات،( بمجرد بدء القتال سرائیلا إلا متحمسً مؤیدً  أصبحبل  ،بمشورته
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ي فـي حـرب سـرائیلإمریكـي أطـرح بعـض البـاحثین مسـالة وجـود تواطـؤ  ،وفي هـذا الصـدد

، حیــث ضــعاف نظــام عبــد الناصــرإفــي  هــذا الطــرح یحتجــون برغبــة جونســون وومؤیــد،  1967

نظریــة محمــد حســین  كدتــهأوهــذا مــا  ،طاحــة بــهوربمــا حتــى اإل كــان عــداؤه لهــذا النظــام واضــًحا،

فــي ذلــك وكـذلك روایــة محمـود ریــاض وزیـر الخارجیــة المصـري  ،هیكـل الخاصــة باالسـتدراج للفــخ

  .)49): 1984( ،هیكل( الوقت

ن امریكیــأن ایــدها باحثــأبــل  ؛لــم نكــن فكــرة المــؤامرة هــذه ولیــدة الدعایــة العربیــة التقلیدیــة

ن الوالیـــات المتحـــدة بعثـــت بطـــائرات أعلـــى  ،وجـــورج لونكزوفســـكي ،ســـتیفن فـــرین :همـــا ،نابـــارز 

 12نهــــا واصــــلت التحلیــــق فــــوق ســــاحة الحــــرب لغایــــة أو  ،یونیــــو 3اســــتطالع قبــــل الحــــرب یــــوم 

صــــارت الوالیــــات المتحــــدة الممــــول  1976ومنــــذ ، )63-62): 1994، (كونــــات( 1967ویونیــــ

ن الوالیــــات أ :یینســــرائیلبــــدى جونســــون لإلأكمــــا  ،والتأییــــد المطلــــق لسیاســــتها ،ســــرائیلالــــرئیس إل

ا فـي كیفیـة معالجـة وظهـر ذلـك جلًیـ، المتحدة لیس لدیها اعتـراض جـوهري علـى برنامجهـا النـووي

والــذي هــدفت  ،USA. LIBERTY األمریكیــةلســفینة لیبرتــي   إســرائیلالســتهداف  جونســون إدارة

فـي المتحـدة  األمـمقرتـه أوالـذي  ،طـالق النـارإسرعة احتالل الجوالن قبـل وقـف  إسرائیلمن ورائه 

 ،ثغـرة بفعـل الصـواریخ 821حیـث هـاجموا السـفینة وتركـوا فـي جسـمها ، 1976العاشر مـن یونیـو

كانــــت علــــى علــــم  األمریكیــــةن االســــتخبارات أ، وقــــد تــــبن بــــ75وجــــرح مــــن مالحیهــــا  34 اوقتلــــو 

 ،وثنیها عـن عزمهـا إسرائیلن تخطر وزارة الخارجیة إلنذار أوكان یفترض  ،يسرائیلبالمخطط اإل

ا ولكـن شـیئً  ،مریكیـةأطـائرات أو ا وترسـل لحمایتهـا سـفنً  ،ن تنبه السفینة للخطر التـي یحیـق بهـاأو 

  .)64): 1994( ودوغالس، جورج،( لمناسبق في الوقت اقمن ذلك لم یح

 دارةوعـدم المتابعـة مـن قبـل اإل ،حلفائهـا أكبـرسـفینة  إسرائیلا سهولة مهاجمة وظهر جلیً 

لقـت أ إسـرائیلولكـن  ،إسـرائیلحیـث قـدمت شـكوى الـى  ش،كمـا قـال جـورج بـو  ،للحـادث األمریكیة

نهـــا بـــدت كســـفینة إ و  ،حةن الســـفینة لـــم تكـــن تحمـــل عالمـــات واضـــأاللـــوم علـــى الضـــحایا بزعمهـــا 

" بصــورة متــرددة عاریــة عــن اللیاقــة "  اعتــذار عــن الحــادث  إســرائیلوفــي النهایــة قــدمت  ،عربیــة

 دراج النســــیانأوطویــــت القضــــیة  ،قــــدمت بصــــورة متــــأخرة تعویضــــات متواضــــعة للضــــحایا ،كمــــا

  .)65-63): 1994( ودوغالس، جورج،(
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 ســرائیلملیــون دوالر إل250م، 1969-1949وقــد قــدمت الوالیــات المتحــدة خــالل الفتــرة 

م 1967-1948غیـر العسـكریة مـا بـین  األمریكیـةوبلغـت المسـاعدات  ،بحـاث العلمیـةلتمویل األ

 1965-1948فـي الفتـرة مـن  أمریكیـاوبلغت المساعدات الیهودیة من یعود  ،ملیون دوالر 100

  .)298 :1966الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام ( ،ملیار دوالر 3.6

وقـــد  ،طننلـــى واشـــإبـــا ایبـــان بزیـــارة آي ســـرائیلم قـــام وزیـــر الخارجیـــة اإل1966وفـــي عـــام 

 ،خالل هذه الزیارة باإلضافة للـدعم السیاسـي والعسـكري علـى مكاسـب اقتصـادیة إسرائیلحصلت 

ومســاعدات فــائض  ،مریكــي بمشــروع تحلیــة میــاه البحــر المتوســط بواســطة الــذرةأهمهــا ارتبــاط أو 

  .)405 :1966الكتاب السنوي للقضیة الفلسطینیة لعام كیة (األمریغذیة األ

  )Richard Nixon( )1974 – 1969( ریتشارد نیكسونمرحلة:  .5

وكان الرئیس نیكسون یرى الصراع العربي  ،شابها التوتر ٕاسرائیلدارته و إن العالقة بین إ

وع التقلیــدي ا علــى حســمه دون الخضــه كــان عازًمــحیــث إنــ ،اطــار واضــح نســبیً إي فــي ســرائیلاإل

عجبتنـي أ" لقـد  :وقـد كتـب فـي مذكراتـه، فـي امریكـا إسرائیل وللنفوذ السیاسي الذي یتمتع به مؤید

انتصـــارهم  وقلقنـــي هـــأولكـــن مـــا  ،ي وصـــالبتهماســـرائیلیین والشـــعب اإلســـرائیلشـــجاعة الزعمـــاء اإل

علـى كسـب  ز الحدود بشـان قـدرتهمو اا بالثقة تتجخلق شعورً ، 1967رب في عام عالسریع على ال

لـى أي إضـات و اا یتسم بالعناد التـام تجـاه التوصـل عـن طریـق المفوموقفً  ،أي حرب في المستقبل

كثــر مــن أا ن انتصــارهم كــان عظیًمــإراضــي التــي احتلوهــا، عــادة أي جــزء مــن األإاتفــاق یتضــمن 

في  إسرائیلنصار أر النظر الذي یتمسك به وقص .من المشاكل التي واجهتها كثرأوكان  ،الالزم

ساط و عالم واألوفي الكونغرس ووسائل اإل ،األمریكیةقطاعات كبیرة ومنتقدة من الجالیة الیهودیة 

 ،عقـب الحـرب العالمیـة الثانیـةأفـي ربـع القـرن الـذي  ااضـحً و ف قـوكـان هـذا المو  ،الفكریة والثقافیة

 ســـرائیلغیـــر مناصـــر إل وبحیـــث صـــار الكثیـــرون یحســـبون مـــن هـــ ،ا بدرجـــة مـــن العمـــقمنغرًســـ

  ) Nixon, 1998: 481( "سانیةنلإلومعادیًا ا بل مناهضً معادیًا لها،  ؛ا لهامناهضً و 

ن نیكسـون اعتبـر أ ،القـومي األمـنفـي مجلـس  ولكد كیسـنجر مستشـار نیكسـون األأوقد 

ا إلظهـار تحصـنه كـم كـان تواقًـ ،خـر سـبقهآا تجاه الناخبین الیهود من أي رئـیس قل التزامً أنفسه  

  .)187): 1996( ن،سلیما( ضد ضغوطاتهم
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بـــرزهم فـــي البیـــت أوكـــان  ،دارتـــه عـــدد مـــن الیهــودإفقـــد كــان فـــي  ؛وعلــى الـــرغم مـــن ذلـــك

 وولیونـارد ،واد دیفیـد ،رثـر بیرنـزآ :ثم فـي وزارة الخارجیـة هنـري كیسـنجر، والمستشـارون األبیض

  . )97 ):2002( هوداف،( كما لم یكن یبدي أي تحرج بعالقته الشخصیة بالیهود ،غارفت

حتـى ذلـك  ،سـرائیلكثر الرؤساء مناصـرة إلأنیكسون كانت  إدارة إال أنع كل ما سبق وم

لــى مســتویات لــم تكــن إ ســرائیلقــت قــد رفــع حجــم المســاعدات االقتصــادیة العســكریة المقدمــة إلو ال

لم یسبق له  وعلى نح إسرائیلا  في صف مریكا تصطف دبلوماسیً أوجعل  ،متصورة  في السابق

وذلــــك بغیــــة  ،المتحــــدة األمـــمفــــي  األمریكــــي وســـفاف" فــــي اســــتخدام الفیتـــاإلالــــى درجــــة "  ،مثیـــل

بعـد  یتسـاءلبیلیـد  وي ماتتیـاهسـرائیل، الشي الذي جعـل الجنـرال اإلإسرائیلا لحمایة استخدامه مرارً 

الســـید  ومـــادام فیتـــ ،ســـرائیلإلســـیا والعـــالم الثالـــث  آمـــاذا تفیـــد معارضـــة أفریقیـــا و ":  1973حـــرب 

 ,Chomsky( "ســرائیلفــراغ محتــوى قــرارتهم المضــادة إلإا علــى المتحــدة قــادرً  األمــمنیكســون فــي 

(1974): p33(.  

لــى درجــة كبیــرة مــن التــدهور إوصــلت قــد یة التــي كانــت ســرائیلاإل األمریكیــةمــا العالقــات أ

 (الخــالف مــع منظمــة التحریــر)، األردنزمــة فســرعان مــا تحســنت بعــد أ، 1971اســط عــام أو فــي 

خــذ أوالـذي  ،بمهاجمـة أي تــدخل سـوري ضــد الملـك حســین ســرائیلنیكسـون إل إدارةتـي ســمحت لوا

ي ضــد أي تــدخل إســرائیلوبغطــاء جــوي  ،خضــر بمهاجمــة معســكرات منظمــة التحریــرالضــوء األ

القویــة هــي  إســرائیلن أنیكســون یتقبــل حجــة كیســنجر بــ أحیــث بــد ،عراقــي فــي حینــهأو  ،ســوري

رســـال كـــان إلـــذا   ،یتي  المتنـــامي فـــي المنطقـــةوحـــدها التـــي تســـتطیع التعامـــل مـــع الوجـــود الســـوف

ـــات المتحـــدة ســـرائیلإل األســـلحة ـــة هامـــة للوالی ـــل بخدمـــة مصـــلحة عالمی ـــات( كفی ): 1994( ،كون

115(.  

التوتر شهدت العالقات  والذي شهدت العالقات السوفیتیة المصریة تسیر نح الوقتوفي 

 األســلحةلرغم مــن االختالفــات الدوریــة حــول فبــا ؛االزدهــار وا نحــ كبیــرً یة تحــوًال ســرائیلاإل األمریكیــة

ففـي السـنوات المالیـة  ؛غیـر معتـادة فـي عالقتهمـا تعـاونمرحلـة  ٕاسـرائیلدخلت الوالیات المتحـدة و 

ملیـون  25عسـكریة قیمتهـا  اإسرائیل من الوالیات المتحدة قروًضـتسلمت  1968،1969،1970

وفي السنوات التالیة  األردنزمة أوبعد  ،ملیون دوالر على التوالي 30ملیون دوالر و 85و ،دوالر

ملیون  300، وملیون دوالر 545ا عسكریة قدرها قروضً  إسرائیلتلقت  1973 ،1972 ،1971
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 كونـــــات ( مثـــــالأأي مـــــا یقـــــارب زیـــــادة بمقـــــدار عشـــــرة  ،ملیـــــون دوالر علـــــى التـــــوالي 307دوالرو

)1994 :(149(  

الجـوي  الجسـرمن خالل  ظهر والذي، 1973سرائیل خالل حرب إل األمریكيزاد الدعم 

الحـرب مـن طـائرات ودبابـات عمـا خسـره فـى  يسرائیلاإللتعویض الجیش  ؛بالسالح إسرائیلبدعم 

وسمت بعملیة  ،أكتوبر بصورة رسمیة 13ومنذ  ،أكتوبر بصورة غیر رسمیة 10خالفه منذ یوم و 

أمریكیــة  وهــى طــائرات نقـل عســكریة،  141سـى و  5نیكـل جــراس واســتخدمت فیهـا طــائرات ســى 

 مذكراته في يسالجم الغنى عبد محمد 1973 أكتوبر حرب عملیات هیئة رئیس ویذكر ،عمالقة

 األســلحة مــن احتیاجاتهــا لنقــل العــال لشــركة الســبعو الجــامب بطــائرات إســرائیل تكتــف لــم( :ویقــول

 لكـــن، النقـــل جـــراءإ لســـرعة أمریكیـــة مدنیـــة طـــائرات اســـتئجار تحـــاوالم عملـــت ولـــذلك، والمعـــدات

 اســتخدام إلــى التفكیــر واتجــه ،العربیــة المقاطعــة مــن اخوًفــ معهــا تعــاونال رفضــت الطیــران ركاتشـ

 وىالجــــ الجســــر اســــتمر وقــــد...  والمعــــدات األســــلحة لنقــــل األمریكیــــة العســــكریة النقــــل طــــائرات

ــ )1973 نــوفمبر 14 حتــى أكتــوبر 13 مــن ااعتبــارً  ،یــوم 33 مــدة األمریكــي  الغنــى عبــد محمــد ـ

  .)1(): نت)yom-kippur-1973.info )2015( الجمسى

 الجسـر رحـالت مـن رسـمیة رحلـه أول كانـت أكتوبر، 13 یوم لنور خیط أول خروج ومع

 – 5 ســــي( العمالقــــة النقــــل طــــائرات طریــــق عــــن بــــدأت قــــد"  جــــراس نیكــــل"  األمریكــــي الجــــوي

 ،”  60 إم”  نوعیــــه مــــن دبابــــات متنهــــا علــــى تحمــــالن كانتــــا واللتــــین ،)141 وســــي، جالكســــي

 طاقتــه بكامــل بالعمــل العــریش مطــار ولیبــدأ، الوقــت ذلــك فــي الحدیثــة )جــو/  األرض( وصــواریخ

 ومــــن ،روبــــاأو  فــــي العاملــــة األمریكیــــة المســــلحة القــــوات مطــــارات مــــن رحلــــة 1432 الســــتیعاب

 الرئیســیة القواعــد ومــن بــل لألمریكــان، االحتیاطیــة المخــازن ومــن ،األمریكیــة العســكریة المطــارات

 فیرجینیــا بوالیــة" نورفولــك" قاعــدة مــن خرجــت قــد طیــران رحلــه أو ل وكانــت، أمریكــا فــي العســكریة

 الـــدعم یتوقـــف ولـــم الطیـــران، رحـــالت مـــن المئـــات العـــریش مطـــار ثـــم ،"اللـــد" مطـــار علـــي لتنهـــال

  التلفزیونیة، الصواریخ علي تشتمل كانت بل ؛فحسب) 60 إم( الـ دبابات عن للصهاینة األمریكي

 تكـن ولـم أمریكـا، في ساعتها االختبار تحت كانت والتي )مافریك( الحمراء تحت األشعة تستخدم

                                                           
1 http://yom-kippur-1973.info/bridge.htm  
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 عالیــة الســلكیة إشــارة وأجهــزه) 45 إم( دبابــات إلــي باإلضــافة، أمریكــا فــي بعــد الخدمــة دخلــت قــد

 - إیــه( الـــ وطــائرات ،فــانتوم وطــائرات ،رادار وأجهــزه ،كاملــة إلكترونیــة حــرب ومعــدات التشــفیر،

) شــــابرال( وصــــواریخ )فولكــــان(و ،)هــــوك( صــــواریخ وبطاریــــات ،)هــــوك كايســــ( وطــــائرات ،)4

) ملــم 105(و) ملــم 155(و) ملمــم 175( مدفعیــة وذخــائره) أي روك( وقنابــل) اوالتــ( وصــواریخ

  .)32-40): 2004( ،סלע( عنها اإلفصاح یتم لم معدات إلي باإلضافة هذه ،مدفعیه ومواسیر

) ملیــون 3.139( ة بقیمــةلوالیــات المتحــدســاعدات عاجلــة مــن اعلــى م إســرائیلحصــلت 

) 2.600( زو ام) ال یتجـ1972-1948( في حین كال ما حصلت علیه من عام ،مریكيأدوالر 

ا مـــن خـــالل ا وعســـكریً وســـاهمت الوالیـــات المتحـــدة اســـتخباریً  )،91، 1990ربیـــع،( ملیـــون دوالر

 ،یض  خسـائرهامـن تعـو  1973خـالل حـرب  سـرائیلالجسر الجوي الذي نقـل معـدات عسـكریة إل

 ومضــادات الـــدبابات والطـــائرات األمریكیـــةنـــواع متقدمــة مـــن الصــواریخ  أباإلضــافة الـــى وصــول 

) ملیـار دوالر 2.6( عن سرائیلإل األمریكیة)، وقد زاد متوسط المساعدات 81): 2004( فتحي(

 "كان ثلثاها على شكل مساعدات عسكریة.، م 2011وحتى نهایة  1971وذلك منذ عام  ،اسنویً 

)sharp, (2004): 28.( )147' עמ، מילרو(.  

باإلضــافة الـــى الـــرحالت المكوكیـــة والتــي نجـــح فیهـــا كســـینجر مــن فـــض االشـــتباك بـــین  

یة عبر قناة سرائیللى اتفاق بفصل القوات المصریة اإلإوذلك بإعالن  التوصل  ،القوات المتحاربة

-182): 1994( كونـات ( ئیلٕاسـراتم توقیع مماثل بین سوریا و  1974ومای 26وفي  ،السویس

190(.  

، 19/8/1974نیكســون مــن منصــبة بتــاریخ  األمریكــيفــي هــذه المرحلــة اســتقال الــرئیس 

وترغیـت" وحـل نائبـه "جیرالـد فـورد" مكانــه، الـداخلي فـي أمریكـا بســبب "فضـیحة  أثـر تفـاقم الوضـع

یاســي نفســه بالنســبة ولــم یتغیــر بــالطبع الطــاقم اإلداري والسیاســي، واتبــع الــرئیس فــورد الــنهج الس

ي. واعتمـــد بشـــكل كامـــل علـــى وزیـــر خارجیتـــه كیســـنجر والـــذي ســـرائیللقضـــیة الصـــراع العربـــي اإل

ولكنـــه لـــم یـــنجح بالـــذات  ،يســـرائیلاســـتخدم سیاســـة الخطـــوة خطـــوة فـــي حـــل  الصـــراع العربـــي اإل

ویرجــع  ،والــذي رفضــت كــل مقترحــات كیســنجر ،إســرائیلوصــول رابــین الــي رئاســة الحكومــة فــي 

وكان وزیر دفاعه  ،س حكومة ائتالفیة منقسمةأن اسحاق رابین تر أیام كونات هذا الوضع الى ویل
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-220): 1994( كونـات ( یرتكـب أخطـ أو لخذ مكانه عنـد أا على معون بیرس آنذاك متلهفً ش

221(.  

لـى الـرئیس إرسـالة  ،ا مـن مجلـس الشـیوخواستجابة لرسـالة بعـث بهـا سـتة وسـبعون عضـوً 

تـــم تقـــدیم مســـاعدات  ،االقتصـــادیة والعســـكریة إســـرائیلاالســـتجابة الحتیاجـــات  فـــورد یحثونـــه علـــى

مــن  إســرائیلوالتــي تــنص علــى اســتفادة  ،ىولــمقابــل توقیــع اتفاقیــة ســیناء األ ســرائیلاقتصــادیة إل

للوالیـات  ولمكـان الممـون األ إسـرائیلتـل فیهـا حات التـي تتسهیالت جمركیة تمس خاصة المنتجـ

یة الالزمة ولعلى توفیر المواد األ األمریكیةبتشجیع الشركات  األمریكیةومة وتتعهد الحك ،المتحدة

لـــــدى وزارة الـــــدفاع  ولاألهـــــي الممـــــون  إســـــرائیلن تكـــــون ألـــــى إباإلضـــــافة  ،یةســـــرائیلللســـــوق اإل

مــن  إســرائیلالمســتثمرة فــي  األمریكیــةن تعفــى الشــركات أبــنفس درجــة الممــونین علــى  ،األمریكیــة

-El( جــراء نــادر فــي أي معاهــدة اقتصــادیةإوهــذا  ،فــي الوالیــات المتحــدة رباحهــاأالضــرائب علــى 

Hassan (1991): 129-131.  

برعایـــة  ٕاســـرائیلبـــین مصـــر و  1975كانـــت اتفاقیـــة ســـیناء والتـــي وقعـــت فـــي بدایـــة عـــام 

تـي لبار النفط اآعادة إ و  ، شرق قناة السویسمیًال  40-20ي على عمق إسرائیلأمریكیة بانسحاب 

تتضمن مجموعة كبیـرة مـن  ،سرائیلكان هناك مذكرة تأكیدات أمریكیة إلو  ،ا لمصراستولت علیه

التــــــي تــــــالزم الوالیــــــات المتحــــــدة " فــــــي حــــــدود مواردهــــــا وبتفــــــویض مــــــن الكــــــونغرس  ،التعهــــــدات

ـــــى  ،واالعتمـــــادات المالیـــــة جـــــل .. بتقـــــدیم  المعـــــدات العســـــكریة مســـــتمر وطویـــــل األ أســـــاسوعل

): 1993( ،تشـیرجي( اتها من الطاقة واالحتیاجات االقتصـادیةي وطلبسرائیلومتطلبات الدفاع اإل

116(.  

فــي  ســرائیلعــداد خطــة طــوارئ عســكریة إلإ و  ،بأســلحة متطــورة إســرائیلوفیهــا تعهــد بــدعم 

 ،خــالل الســنوات الخمــس التالیــة ســرائیلحســاب المعونــة الســنویة إلن تراعــي أو  ،أي موقــف طــارئ

ول البتـرول الستیراد البترول نتیجة عن تخلیها عن حقـ لإسرائیضافیة التي ستتحملها النفقات اإلو 

 ،F16طائرات  :منها ،سلحة متطورةأللحصول على  إسرائیلوستبحث واشنطن طلبات  ،المصریة

ض مــــع و امریكــــا بعــــدم التفــــأن تلتــــزم أو  ،رض ذات الــــرؤوس التقلیدیــــةأرض أوصــــواریخ بریشــــیتغ 

وال تقبــل قــراري مجلــس  ،فــي الوجــود ســرائیلإطالمــا لــم تعتــرف بحــق  ،منظمــة التحریــر الفلســطینیة

ضـــخم تنــــازل مـــن الخزانــــة أنهــــا إ"  :دونالــــد نـــفالخبیــــر االقتصـــادي وقـــال ، 383 ،242 األمـــن
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دعـم  أكبـرمعونـة سـنویة بملیـاري دوالر و  إسـرائیلحیث التزمت الوالیات المتحـدة بمـنح  ،األمریكیة

  .)Neff, Fallen, (1995): 224( دبلوماسي تقدمه واشنطن الى قطر اخر

    )Jimmy Carter  1977-1981( جیمي كارترمرحلة:  .6

وكــان  ،بقــوة إســرائیلبرنــامج یناصــر  أســاسحملتــه االنتخابیــة علــى جیمــي كــارتر خــاض 

 ،)Carter, (1982): p207( "سـرائیلإل األمریكـيا بشدة في حال انتخابه سیحافظ على الدعم ملتزمً 

مـرات للحفـاظ  4یین خـوض الحـرب سـرائیلكـان علـى اإل "، ا بـالمعجزة الیهودیـةوكان كارتر معجًبـ

 ب بشـــجاعتهم وبنجـــاحهم فـــي البقـــاء واالزدهـــار فـــي ظـــروف صـــعبة جـــننـــي معإ  ،علـــى وجـــودهم

)Ibid (1982): 208(.  

شـد المعارضـین أوالـذي كـان مـن  ،وصادف وصـول كـارتر للرئاسـة وصـول منـاحیم بـیغن

وقــد وجــدت  ، 1967ي التــي احتلتهــا عــام راضــمــن األ إســرائیلقــرار انســحاب  ووهــ،  242لقــرار 

ا مـرارً  نعلأ والذي ،وحكومتهحیث بذل الكثیر من الجهود إلقناع بیغن  ،اا عنیدً كارتر خصمً  إدارة

وذلـــك بخـــالف حـــزب العمـــل والـــذي یتـــذرع  ،نـــه لـــن ینســـحب مـــن الضـــفة الغربیـــة وغـــزة والجـــوالنأ

ـــارات  ـــةباالعتب ـــیغن  ؛األمنی ـــل یتســـمك ب ـــارات  بشـــدةب ـــع اباالعتب ـــه بجمی ـــة بمطالبت لدینیـــة والتاریخی

  .)92): 1994( ،بول( القدیمة"." إسرائیلالمنطقة كجزء من 

مــر وممــا زاد األ ،مزیــد مــن الضــعف ویة تســیر نحــســرائیلاإل األمریكیــةوبــدأت العالقــات 

راضــي المحتلــة، رغــم االعتراضــات فــي تنفیــذ برنــامج المســتوطنات فــي األ إســرائیلانــدفاع  ،اتأكیــدً 

ن فــإذا مــا تــم إمــر أ ووهــ ،بالتــدخل فــي جنــوب لبنــان إســرائیللــى بــروز نیــة إباإلضــافة  یــةاألمریك

  .)117): 2002، (هوداف ( ا تبقى لها مصداقیة في العالم"من یفقد واشنطن أنه أش

 إســرائیلوتبعهــا توقیــع اتفاقیــة كامــب دیفیــد للســالم بــین  ،ثــم جــاءت زیــارة الســادات للقــدس

والـــذي حضـــره   ،لســـالمللتـــي قطعـــت الطریـــق علـــى مـــؤتمر جنیـــف وا ،ةیـــمریكأومصـــر وبرعایـــة 

نــه  صــدر منــه بیــان أبالــذات  ،اكثیــرً  إســرائیلغضــب أوهــذا  ،والــرئیس الروســي األمریكــيالــرئیس 

راضـــي أوالـــذي یؤكـــد علـــى ضـــرورة االنســـحاب مـــن  ،1977كتـــوبر عـــام أمـــن  ولمشــترك فـــي األ

ممــا  ،مــؤتمر جنیــف ٕاســرائیلیكــود و وهــاجم حــزب الل ،تــأمین حقــوق الشــعب الفلســطینيو  ،1967
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نـه ال أعلنـت أوالتـي   ،یـام فقـطأالبیان المشترك بعـد خمسـة  نلى تراجع الوالیات المتحدة عإدى أ

  .)424-423): 1994( كونات،( جل القضیة الفلسطینیة"أمن  إسرائیلینبغي الضغط على 

منتجــع كامــب د انعــزل كــارتر وبــیغن والســادات باإلضــافة الــى كبــار مستشــاریهم فــي قــو 

وقــد وضــع كــارتر فــي حســاباته ممارســة الضــغط الشخصــي علــى كــل  ،ســبتمبر 17-5دیفیــد مــن 

حـل مسـالة معقـدة وخطیـرة كمسـالة  المفاوضـاته یمكنـه عـن طریـق حیـث إنـ ،من بیغن والسادات

والتعــویض  ،ســاط الصــهیونیةو رفــع وزنــه السیاســي الــداخلي وتعزیــز عالقاتــه باألل ؛األوســطالشــرق 

 ن باالتحـــاد الســـوفیتيطشـــناعـــن التراجـــع الحاصـــل فـــي عالقـــة و  األوســـطفـــي الشـــرق بنجاحـــات 

   .)199): 1982( ،بوریسوف(

طـار اتفـاق السـالم بـین إ" : سـفرت نتـائج المحادثـات عـن االتفـاق علـى وثیقتـین همـاأوقد 

): 1994( كونــــات،، ("األوســــططــــار المباحثــــات الســــلمیة حــــول الشــــرق إو"  ، "ٕاســــرائیلمصــــر و 

 حم، ولم ینج1979مارس  26ٕاسرائیل في تفاقیة السالم بین مصر و احیث وقعت  )425-436

ـــة للضـــفة الغربیـــة وغـــزة حســـب االتفاقیـــة دارةفـــي تنفیـــذ اإل أمریكیـــاالســـادات و   ءوفـــي ضـــو  ،الذاتی

بـرز عقـد  ،مقابـل التسـویة إسـرائیلعـن فكـرة ضـمان  األمریكـياالتفاقیة والذي یظهر منها التخلي 

ن فـي بدایـة و اهارولـد بـر  األمریكـيوالذي اعتبرهـا وزیـر الـدفاع  ،إسرائیلك مع تفاق مشتر امعاهدة 

نهـــا ســــتعزز مســـار التســـویة الشـــاملة:".. وقــــد رفـــض موشـــیة دیـــان فكــــرة أب 1978ســـبتمبر عـــام 

 ,Quandt على تقدیم تنازالت ترابیة إسرائیلنها ستلزم أباعتبار  ،ى فیها ما یشبه الفخأالمعاهدة ور 

(1986): 217-242)(.  

عـت اتفاقیـة هـا وقّ إال أن ،ورغم تقدیم الوالیات المتحـدة معونـات عسـكریة ،اإلطاروفي هذا 

فـي  أخـرىوسـبقها التوقیـع علـى مـذكرة عسـكریة  2علـى غـرار اتفاقیـة سـیناء  إسـرائیلمشتركة مع 

وتتضمن  ،زرا وایزمانعي سرائیلن ونظیره اإلو ابر  األمریكيم، بین وزیر الدفاع 1979مارس  19

كمـا تتضـمن قائمـة  ،تبادل المعلومات العسكریة )RD( في برنامج البحث والتطویر تعاونا للفاقً ات

ن تتقـدم حولهـا بعـروض علـى قـدم وسـاق أیة سـرائیلیمكن للمؤسسات اإل ،منتج عسكري  650 ــــب

  .(Mansour, (1996): p107(ولف الناتحمع المؤسسات المنتمیة لدول 
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   )Ronald  Reagan() 1989 - 1981(رونالد ریجان مرحلة:  .7

همیــة اســتراتیجیة یعــول أ ســرائیلن إلأ ورأى مــع إدارتــه 1981الرئاســة عــام تــولى ریجــان 

لــــى إوعــــادت النظــــرة  ،شــــدهاأرب البــــاردة علــــى حــــن الأخاصــــة و  ،اإلقلیمــــيعلیهــــا فــــي الصــــراع 

لصـــمیم  اتعویضـــهم دون النظــر سیاســـیً أو وال بـــد مــن تـــوطینهم  ،نهــم الجئـــینأالفلســطینیین علـــى 

 .(Eberhard, (1996): 79-86( المشكلة

المركـز االسـتراتیجي الوحیـد فـي المنطقـة التـي تسـتطیع الوالیـات  إسـرائیلقـد تكـون  :وقال

یة في عهـد سرائیلوبدأت المكاسب اإل ،)123): 1994، (بول( "، ن تعتمد علیهأالمتحدة بالفعل 

م، وبشــكل ســافر 1981فبرایــر  22علــن فــي مــؤتمر صــحفي فــي أفقــد  ؛ولریغــان منــذ الیــوم األ

علــــى ســــؤال حــــول اعتبــــار الــــرئیس ریجــــان المعلنــــة بالحیــــاد فــــي رد  األمریكیــــةا للسیاســــة وخالًفــــ

خـالف اجتهـاد اإلدارات أننـي إفقـال:  ،یة في االراضـي المحتلـة غیـر قانونیـةسرائیلالمستوطنات اإل

 .(Christison, (1998): 48( نیةعتبرها قانو أنني إ ،السابقة في اعتبار المستوطنات غیر قانونیة

ا فـــي تنفیـــذ یین علـــى المضـــي قـــدمً ســـرائیلكـــد وزیـــر خارجیتـــه هـــیج  الـــذي شـــجع اإلأكمـــا 

فــــي بنـــــاء  األمریكیـــــةوعـــــارض أي تشــــریع یمنـــــع اســــتخدام المســــاعدات  االســــتیطاني، برنــــامجهم

بنــاء لن بــیغرئــیس الــوزراء اإلســرائیلي المســتوطنات الجدیــدة فــي االراضــي المحتلــة"، وهــذا شــجع 

لـــف أ 40لـــى إ ،1977الف عـــام آ 3عـــدد المســـتوطنین مـــن حیـــث زاد  ،مزیـــد مـــن المســـتوطنات

  .)127): 1994، (بول( م1983مستوطن عام 

م، باســـتخدام طـــائرات 7/6/1981بقصـــف المفاعـــل النـــووي العراقـــي فـــي  إســـرائیلقامـــت 

F15 الح نــــووي فــــي العــــراق كــــان علـــى وشــــك انتــــاج ســـ أنیون ســـرائیلوقــــد ادعــــى اإل ،األمریكیـــة

 األمریكـيوبمقتضى القانون  ،منهمأنه یهدد أن من حقهم مهاجمة أي بلد یعتقد أكدوا أو  ،المفاعل

ن الوالیـات أ ویولیـ 10علـن هیـغ یـوم أولـذلك  ،یةسـرائیللم یكن باستطاعة ریغان تجاهـل الغـارة اإل

خرق التفاقیـة الـدفاع ذا كان هناك إلدراسة  ،سرائیلإل F16طائرات  4لت تسلیم دفعة جّ أالمتحدة 

علـم أعنـدما  ،ا بعـد ذلـكا واحـدً ولكن تأثیر هذه الخطوة البسیطة تبدد یوًمـ ،م1952المشترك لعام 

یة لعالقتهــــا أساســــعــــادة تقیــــیم أو إي فــــي واشــــنطن ال تتوقــــع أي تغییــــر ســــرائیلریغــــان الســــفیر اإل

  .)130): 1994، (بول( "إسرائیلب
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ن تقـوم بـدور الشـرطي بـدل أعهـا أریئیـل شـارون علـى لسـان وزیـر دفا إسـرائیلوقد وافقت 

 إســـرائیلم، والتـــي ربطـــت 1981نـــوفمبر  30مریكـــا فـــي المنطقـــة مـــن خـــالل اتفاقیـــة وقعـــت فـــي أ

) والــذي نــص 128): 2002، (هــوداف ( صــراحة بموقــف واشــنطن المعــادي لالتحــاد الســوفیتي 

الســـوفیتي مـــن خـــالل فـــي مواجهـــة االتحـــاد  إســـرائیلن تكـــون أبشـــكل صـــریح فـــي االتفاقیـــة علـــى 

األمیركـــة الموجـــودة تحـــت  األســـلحةفیهـــا اســـتخدام  ســـرائیلوالتـــي یســـمح إل ،رات المشـــتركةو االمنـــ

االســــتراتیجي مــــع  تعــــاونعلــــى  ال اإلعــــالنویســــمح هــــذا  ،عنــــد الضــــرورة  ..) إســــرائیلتصــــرف 

ي رة  فــــو ان تــــروج لصــــورتها كدولــــة تتمتــــع بهــــامش كبیــــر المنــــأ  ســــرائیلالوالیــــات المتحــــدة   إل

  .)(Mansour, (1993): 120 ، المنطقة"

مـام أحیث قـال فـي خطـاب حماسـي 1981عالن بیغن ضم الجوالن في دیسمبر إ إال أن

وال حتـى الوالیـات المتحـدة ..  ،مـالء علینـا فـي شـؤون حیاتنـاحد یسـتطیع اإلأالكنیست:" لیس من 

 إدارةوكــان ردة فعــل  ،زلــى حــدود هــدر الــدماء واالســتفزاإن یجبرنــا علــى التراجــع أحــد ألــیس علــى 

االنفرادیــة مــن  إســرائیلن تحركــات أ ووالســبب هــ ،تجمیــد مــذكرة الوفــاق االســتراتیجي وریغــان وهــ

/ وقـــد نـــدد بـــیغن بالعقوبـــات ورد  األوســـطنها ان تـــؤذي مصـــالح الوالیـــات المتحـــدة فـــي الشــرق أشــ

  )134-133): 1994( بول،( . "إسرائیلفي  األمریكيبشكل شدید اللهجة على السفیر 

ــــة التــــي قامــــت بهــــا جماعــــة  ــــان العملی ــــیغن وشــــارون وایت ــــي ب ــــأاســــتغل الثالث نضــــال  وب

 ،1982ویونیـ4شـامل للبنـان فـي  ووقامـت بغـز  ،ي فـي لنـدنسـرائیلالفلسطینیة الغتیـال السـفیر اإل

  خضر من الكسندر هـیجن العملیة تمت بعد الحصول على الضوء األأغلب المصادر أوتجمع 

Rubenberg, (1986): 354)(.  

تسـتطیع تغییـر البیئـة السیاسـیة  إسـرائیلن أحدى نتائج اعتقاد حكومة بیغن بإ وكان الغز 

 ،حكومة صدیقة في لبنان إقامةهدافها الرئیسة ألى إفباإلضافة  ؛بواسطة القوة األوسطفي الشرق 

دهـا و ان یر اكـ إسـرائیلن إفـ ،وتـدمیر منظمـة التحریـر الفلسـطینیة ،ضعاف الموقف السوري هناكإ و 

ن أو  ،مریكیة كجزء مـن قـوات حفـظ السـالم فـي لبنـانأن توزیع قوات یتأمم یتن أفي  ،ضافيإحلم 

 إســرائیلفــان ذلــك یجعــل  ؛للقــوات المتعــددة الجنســیات فــي ســیناء األمریكــيســهام إلیهــا إ یضــاف

  .)192): 1993( ،تشیریجي( مریكيأداخل حزام دفاعي عسكري 
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 ،لـى بـیغن رسـالة شـدیدة اللهجـةإرسـل ریغـان أحیـث  ،ریغـان شـدیدة إدارةفعل  ةرد توكان

وعملــت الوالیــات المتحــدة  ،6/1982/ 25حیــث اســتقال فــي  ،والــذي جعــل هــیج یهــدد باالســتقالة

 ،للبنـان سـرائیلاإل وثار الغـز آفیلیب حبیب على احتواء   األوسطمن خالل مبعوث ریغان للشرق 

وارسال فرقة من  ،ظمة التحریر خارج لبنانجالء قوات منإ و وقف القتال في لبنان  والذي نجح في

وبهذا تحقق  ،وانتخاب بشیر الجمیل لرئاسة لبنان ،المارینز كقوة دولیة تشرف على عملیة الجالء

. وهما: خروج منظمة التحریر من لبنان، )Rubenberg. op.cit. 345و(شرطیها من الغز  سرائیلإل

  ووجود قوات دولیة لحمایة حدودها الشمالیة.

حیـث  ،الوسـطى أمریكیـاو  إیـرانن تجـاه ابتـوفیر دعـم سـري لسیاسـات ریغـ إسرائیللت وعم

 قـر الجنـرال ماتتیـاهوأو  ،كـونترا إیـرانمـا یعـرف بقضـیة أو  ،فـي قضـیة الرهـائن ایً أساسـ العبت دورً 

، فنـدلياألمریكیـة ( دارةالقذرة نیابة عـن اإل األعمالالوسطى ب أمریكیاتتعهد في  إسرائیلن إ :بیلید

)1993 :(176(.  

 األمریكیــــــةلقــــــت بظاللهــــــا علــــــى العالقــــــات أجونثــــــان بــــــوالرد العمیــــــل ن قضــــــیة أورغــــــم 

تحتوى على  ،وثیقة سریة للغایة 800كثر من أو  ،لف وثیقة سریةأبتسریب  حیث قام ،یةسرائیلاإل

ومعلومــات عــن  ،دراســات وتحلــیالت وحســابات ورســومات بیانــات وصــور لألقمــار االصــطناعیة

ین والـذین یعملـون لصـالح الوالیـات األمـریكیبل حتـى عـن هویـات العمـالء  ،عربیة مواقع عسكریة

    .)177-172): 1993، (كوكبیرن( المتحدة في الخارج

ا قام بنقل المعلومـات لالتحـاد السـوفیتي فان شامیر شخصیً  ؛وحسب السناتور بول فندلي

عـــن  إســـرائیلواعتـــذرت  ،الحـــرب البـــاردة مـــع موســـكووقـــت كانـــت الوالیـــات المتحـــدة تخـــوض فـــي 

  .)151): 1993، (فندلي( ن العملیة لم تتم بتكلیف رسميأضحت أو العملیة و 

حیث كان مجموع مـا منحـه ریغـان  ،واستمرت المساعدات االقتصادیة والعسكریة بالتدفق

أي بمـــــا یزیـــــد عـــــن  الثلـــــث عـــــن مجمـــــوع  ؛ملیـــــار دوالر 28خـــــالل والیتـــــه یزیـــــد عـــــن  ســـــرائیلإل

ملیـار دوال ر علـى شـكل  23وكان كمهـا مـا یقـارب  ،1980و1948ما بین  المساعدات المقدمة

  .)124): 1994، (بول( بات"هِ 
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   George Bush) 1993 - 1989( بجورج بوش األمرحلة:  .8

الوالیات المتحدة  لحاالقطبیین في العالم لص صراعنهت أ ،شهد العالم تحوالت دراماتیكیة

ا ضـد العـراق بعـد غزوهـا ن الوالیـات المتحـدة خاضـت حرًبـأباإلضـافة  ،بانهیار االتحـاد السـوفیتي

دولي بغداد ضمن تحالف  ،1991 ینایر 16وهاجمت الوالیات المتحدة في  ،1990للكویت في 

ولـم یقـم االتحـاد السـوفیتي  ،إلخراج القوات العراقیة مـن الكویـت شاركت فیه بعض الدول العربیة؛

ام صـدّ  ولاحـو  ،األمنلوالیات المتحدة في مجلس ت ضده بجانب ابل صوّ  ،بشيء لحمایة العراق

بصواریخ  إسرائیللمهاجمته مباشرة الستمالة الدول العربیة من خالل  قصف  إسرائیلحسین جر 

ونصـــبت الوالیـــات المتحـــدة صـــواریخ  ،جبـــر شـــامیر بعـــدم الـــردأ األمریكـــيالضـــغط  إال أن ،ســـكود

وهــذه الحالــة تتكفــل فیهــا  ،ین لتشــغیلهامــع جنــود أمــریكی إســرائیلبطاریــات لصــواریخ بــاتریوت فــي 

 إســرائیلكـون  أتعــد ضـربة فــي الصـمیم لمبــد ،إسـرائیل نالوالیـات المتحــدة بشـكل مباشــر للـدفاع عــ

  ).Mansour. op. cit, p 156( األمریكیةداة استراتیجیة لحمایة المصالح أ

 ؛يسرائیلیجاد تسویة للصراع العرب اإلإبعد حرب الخلیج انصبت الجهود األمیركة على 

جــوالت فــي  8بیكــر فــي جــواالت مكوكیــة فــي المنطقــة بلغــت  األمریكــيفــانطلق وزیــر الخارجیــة 

غلــب جهــوده منصــبة للحصــول علــى موافقــة أ توكانــ، 1991الفتــرة مــا بــین مــارس الــى اكتــوبر 

غلــب أســرائیلیة خــذت الجبهتــان الســوریة واإلأو  ،المتنازعــة علــى عقــد مــؤتمر ســالم دولــي األطــراف

 ,Enderlin( حیــث واجهــت بیكــر صــعوبات كبیــرة لتلیــین المواقــف المتشــددة للطــرفین." ،اماالهتمــ

(1997): 363-388(.  

ن یكســب أعالنــه المشــروط علــى الموافقــة علــى المــؤتمر الــدولي إواســتطاع شــامیر قبــل 

والــذي یقــول فیهــا  ،1975التــزام أمریكــي بــاحترام الرســالة بــین رابــین والــرئیس لألمریكــي فــورد فــي 

فــي هضــبة الجــوالن،  إســرائیلن یقــوم علــى بقــاء أن أي ســالم مــع ســوریا  یجــب أبــ ،مریكــيألتـزام ا

فــي الوفــد  ومریكیــة، االعتــراض علــى أي عضــأبرعایــة  ٕاســرائیلو  ووتطبیــع العالقــات بــین موســك

ي بین و االمتحدة والذي یس األمملغاء قرار إ من القدس، و أو الفلسطیني له عالقة بمنظمة التحریر 

 ).(Rubenberg, (1986): 303( ونیة والعنصریةالصهی
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وتحـــت الرئاســـة المشـــتركة لكـــل مـــن بـــوش وجورباتشـــوف  1991كتـــوبر أ 30وعقـــد فـــي 

حیـث لـم  ،نـه یحمـل فـي طیاتـه الفشـلأوالـذي كـان واضـح  ،األوسـطمؤتمر السـالم الـدولي للشـرق 

الـــذي عملـــت و  ،مـــن روس ومســـاعدیه األوســـطمـــر لفریـــق الشـــرق ن تركـــا األإیلبـــث بـــوش وبیكـــر 

 10ض و احیـــث كـــان شـــامیر یطمـــح للتفـــ ،علـــى اســـتغالله إلمـــالء شـــروطها وتصـــوراتها إســـرائیل

 ,Joffe( راضـــي المحتلـــة لصـــالح الیهـــودلـــى قلـــب الواقـــع الـــدیموغرافي فـــي األإســـنوات للوصـــول 

(1997): 04).  

ملیـــار  7.147األب نحـــوفـــي عهـــد بـــوش  ســـرائیلإل األمریكیـــةبلغـــت المســـاعدات حیـــث 

   .1991السنة المالیة  دوالر في

  )Bill Clinton 1993-2001مرحلة: بیل كلینتون  .9

ي الفتـرة التـي هـو  ،تحـوالت دراماتیكیـة 2000والعـام  1992ین عـامي شهدت الفتـرة مـا بـ

ا حراًكــشــهدت ذه الفتـرة ، بیـد أن هــ)236): 2008، (الشــوربجي( تـولى فیهــا الـرئیس بیــل كلینتـون

برعایـة  ٕاسـرائیلخـالل فـتح قنـوات سـریة مـع منظمـة التحریـر و ا لحل القضـیة الفلسـطینیة مـن نشطً 

 اقم مــن خــالل التوقیــع علــى اتفــ1993 ثمــرت جهودهــا فــي عــامأو ، 1991مریكیــة انطلقــت عــامأ

همیـــــة حــــل القضـــــیة أاستشــــعر  يكلینتــــون الـــــذ األمریكـــــيفـــــي واشــــنطن برعایـــــة الــــرئیس و ســــلأو 

  .)30): 1998( ،سبیر( ؛ الرتباطها باألمن القومي األمریكيالفلسطینیة

 تعــــاونوعــــد بتعزیــــز ال، ففــــي حملتــــه االنتخابیــــة ؛ســــرائیلا إلیعتبـــر بیــــل كلینتــــون مناصــــرً 

مـع و ، )linton, Al Gore, (1992)االسـتراتیجي والسیاسـي واالقتصـادي بـین واشـنطن وتـل ابیـب 

راء شخصــیة متشــددة آن كلینتــون نفســه لــم تكــن لــه أك بــســتور و مثــال جأن مــن و كــد بــاحثذلــك فقــد أ

وال میـول  ،للصـهیونیةلم یكن یحمل غیرة ربغان المناصـرة  وفه ؛يسرائیلن الصراع العربي اإلأبش

موال أ% من 60ن المتبرعین الیهود قدموا أوقد تأثر بحقیقة  ،الصناعة النفطیة وحنبوش وبیكر 

  .)309): د. ت، (ستوركو جإسرائیل (كثر من تأثرها بأیة قناعة قویة بشان أحملته االنتخابیة 

 ســـاسلـــى  وضـــع األإتوصـــل مـــع كلینتـــون  1993وحینمـــا زار رابـــین واشـــنطن فـــي عـــام 

مخـاطر التـي قـد التزامهـا بتقلـیص ال األمریكیـة دارةبـدت اإلأو  ،لوفاق اسـتراتیجي جدیـد بـین البلـدین
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): 2002( هـوداف،( یة نتیجة دخولها في عملیة سالم مـع جیرانهـاسرائیلاإل تتعرض لها الحكومة

159(.  

بعتــــاد  إســــرائیلجــــراءات تســــهیلیة لتزویــــد إلــــیص المخــــاطر شــــكل قت عملیــــة توقــــد اتخــــذ

  F15 Aطــائرات األســلحةومــن  ،یســمح لهــا باإلبقــاء علــى تفوقهــا النــوعي لقواتهـا ،ري جدیــدكعسـ

داء باإلضـافة الـى دعـم برنـامج جهزة كمبیوتر فائقـة األأو  ARAAMعالیة التقنیة ونظام صواریخ 

 األمریكیــــةبالشــــبكة  إســــرائیلوربــــط  ،حیــــتس" المضــــاد للصــــواریخ ي "ســــرائیلتطــــویر الصــــاروخ اإل

  .)Manor, (1996): 91-92( الصناعیة...الخ األقمارللمراقبة عبر 

المســتورة فــي مكــان عمیــق  إســرائیلن نیــة إ :شــاحك إســرائیلي ســرائیلالبروفســیر اإل وقــال

حــــت الســــیطرة نظـــام تمیــــز عنصــــري یكــــون فیــــه مجلـــس الحكــــم الــــذاتي ت إقامــــةمـــن اتفاقیــــة هــــي 

وقـــد  ،واجبـــات تجـــاه الســـكان الفلســـطینیین ةیـــأیین ســـرائیلبینمـــا یرفـــع عـــن كاهـــل اإل ،یةســـرائیلاإل

إلـــى  األردنودعــت  ،بعــد حــرب الخلــیج األردناســتغلت الوالیــات المتحــدة عزلــة حلیفتهــا القدیمــة 

وهذا  فسه،ن العامكتوبر من أتبعها معاهدة سالم دائمة في  ،1994وتوقیع اعالن مبادئ في یولی

ما أسهم في زیادة اهتمام األردن بحمایة حدود إسرائیل الشرقیة بعد أن كانت هادئة، بالفعل، مدة 

  .)312-295): 1997، (الحمش( اعامً  40زادت على 

ودمـــج  ســـرائیلربیـــة إلعوعملـــت الوالیـــات المتحـــدة بضـــغط شـــدید علـــى كســـر المقاطعـــة ال

یهـدف  ،كثـر شـموًال أطـار مشـروع إة كبیر" فـي سطیأو اقتصادیات المنطقة في شكل " سوق شرق 

 األوســـطبـــات یعـــرف بالشـــرق  مـــاو وه ،ياألوســـطالشـــرق  اإلقلیمـــيلـــى تغیـــر جـــذري فـــي النظـــام إ

  .)25): 1994، (بیرز( الجدید"

حیـث اسـتمرت  ،یةسـرائیلاإل األمریكیـةعلـى صـعید العالقـات  تقدم كبیروكان في المقابل 

ا على شكل هبات خالیـة ل ثالثة ملیارات من الدوالرات سنویً بمعد األمنیةالمساعدات العسكریة  و 

سـلحة صـارت تعتبـر فائضـة مـن جـراء تخفـیض الحضـور أكـذلك  إسرائیلكما تسلمت  ،من القیود

ا لشــــراء مصــــنوعات وخــــدمات وقــــع البنتــــاغون عقــــودً  1995وفــــي عــــام  ،روبــــاأو فــــي  األمریكـــي

  .)129 -125): 1997، (منصور( یة بقیمة ملیار دوالرإسرائیلعسكریة 
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بعدما صادق الكونغرس على قرار  ،نصر كبیر سرائیلتحقق إل ،وعلى الصعید السیاسي

رئــیس لجنــة الخارجیــة فــي مجلــس  وصــفوقــد  ،لــى القــدسإبیــب أمــن تــل  األمریكیــةارة فبنقــل الســ

 وثبتــت المــرة تلــأوهــي الدولــة التــي  ،إســرائیل مــعفــي العالقــة  نــه یصــحح اخــتالًال أبالقــراَر الشــیوخ 

  .)29-24): 1995( باتریك،( فضل صدیق لبالدنا في العالمأنها أ األخرى

 ،يإسـرائیلدانت بأشد العبارات تفجیـر بـاص أففي حین  ؛سرائیلإل األمریكيوتتابع الدعم 

ــــى المصــــلین فــــي الأجولدشــــتاین حینمــــا  وصــــفت قیــــام المســــتوطن بــــاروخ  رم حــــطلــــق النــــار عل

بجریمـة قتـل قـام بهـا شـخص  1994فبرایـر  25ا فـي ًصـوقتل فیها تسعة وستین شخ ،اإلبراهیمي

المتحـــدة  یـــدین  األمـــمویجـــب االلتفـــات لألمـــام ووقفـــت ضـــد صـــدور أي قـــرار مـــن  ،امختـــل عقلًیـــ

  ).96): 1997، (منصور( العملیة

ـــانون نفســـه وفـــي الســـیاق  ـــز مصـــالح  1995 اإلرهـــابلمكافحـــة  األمریكـــيجـــاء الق لتعزی

ســها حركــة أوعلــى ر  اإلرهابیــةالتــي تقــوم بهــا المنظمــات  هابیــةاإلر  األعمــالوحمایتهــا مــن  إســرائیل

لیضــع مواجهــة المقاومــة (اإلرهــاب) علــى علــى عرفــات  األمریكیــة دارةكمــا ضــغطت اإل ،حمــاس

  .)181-165): 1995، (الحمد( جدول أولویاته

صــابة  إ قتــل و إلــى ي لمخــیم قانــا التــابع لألمــم المتحــدة ســرائیلدى قصــف الطیــران اإلأوقــد 

 ،1996 إبریـل 18یة  فـي جنـوب لبنـان فـي سـرائیلا من الغارات اإللیه هربً إا أو نانیین الذین لجاللب

 ٕاسـرائیلالمتحـدة مـن جهـة وواشـنطن و  األمملى توتر شدید بین إدى أفقد  ؛من القتلى 102ا مخلفً 

 سعلـى ترشـیح بطــر  وي وهـددت بـالفیتاألممـوقـد رفضـت واشـنطن نشـر التقریـر  أخـرى،مـن جهـة 

  .)Awwad, (1998): 107( الیة ثانیةغالي لو 

قامـت مـرتین   1997ففـي مـارس  على جمیع الصـعد؛ سرائیلإل األمریكيواستمر الدعم 

إسـرائیل  بنـاء المسـتوطنات فـي یـدینان مواصـلة  األمنضد مشروعي قرار لمجلس  وبإشهار الفیت

  .)Awwad, (1998): 129القدس ( شرق
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  )2008 – 2001(مرحلة: جورج دبلیو بوش االبن  .10

ـــذ اســـتالم بـــوش االبـــن زمـــام االمـــور فـــي ینـــایر  ـــإم، 2001من ـــاك تطـــابق واضـــح ف ن هن

ولخـص عنـوان رئـیس فـي صـحیفة واشـنطن بوسـت  ،یةسـرائیلواإل األمریكیـةبـین السیاسـة  حوصری

ن بوش االبن وشارون یكاد كالهما یتطابقا حیال سیاسة الشرق أب ،هذا الوضع 2003في شباط 

  .)Kaiser, (2003): NET)()1( األوسط

تمر بحــداث الحــادي عشــر مــن ســأفــرغم التغییــر التكتیكــي مــن قبــل الوالیــات المتحــدة بعــد 

نــه أوتصــریح جــورج بــوش االبــن ب ،اإلرهــابط شــارون الســلطة الفلســطینیة ببــولــة ر احوم ،2001

 ؛ ما أغضب اإلسرائیلیین، لكن األمور عـادت إلـى طبیعتهـا بحلـول شـهریؤید قیام دولة فلسطینیة

فــي  األمریكــيوالنصــر  ،بفضــل جهــود اللــوبي الصــهیوني مــن جهــة وكــان ذلــك ،2001 نــوفمبر

 لى الدعم العربي في االشـتباك مـع القاعـدةإوالذي قلل الحاجة الملحة  أخرى،أفغانستان من جهة 

وقبــل االجتمــاع  ،األبــیضلــى زیــارة البیــت إعــي شــارون دُ  ،بنــاء علیــهو )، 55: 2009، الوادیــة(

كـــد أو  ،یةســـرائیلنتقـــد الـــرئیس بـــوش السیاســـة اإلی ولـــم، ا فـــي غـــزةهـــدافً أي ســـرائیلاإلهـــاجم الجـــیش 

ن لهــا الحــق فــي العــیش فــي أو  ،حكومــة ذات ســیادة إســرائیلن بــأ األبــیضالمتحــدث باســم البیــت 

ن یقـــوم بالمزیـــد مــــن أعرفـــات  الـــرئیس بـــوش مـــن األمریكـــيوفـــي المقابـــل طلـــب الـــرئیس  ،مـــانأ

  .) :Sanger, (2001)() وMilbank, (2001) :( إسرائیلعسكریة ضد جراءات بوقف الهجمات الاإل

مــن منظــور سیاســي ولــیس  األزمــةمــن احتــواء  بــدالً  ســرائیلإل األمریكــيا للــدعم واســتمرارً 

 ي،ســـرائیلوفـــرت الوالیــات المتحـــدة غطـــاء للتصــعید العســـكري اإل ،منــي فـــي المنــاطق الفلســـطینیةأ

ن الوالیـات المتحـدة ألـى إشـارة إألراض الفلسـطینیة فـي ا لـىإنتـوني زینـي أوقامت بإرسال الجنرال 

  .)12): 2001، (سلیم( مني ولیس سیاسيأتتعامل مع االنتفاضة من منظور 

ن أتینـت " بعـد جـورج تمـدا علـى ورقـة " عم األمنیـةنتوني زینـي خطتـه أ الجنرال ولقد بنى

ـــــل مســـــؤولیة  ،جردهـــــا مـــــن بعـــــدها السیاســـــي ـــــى تحوی ـــــاط األمـــــنونصـــــت عل ـــــي من ق الســـــلطة ف

وقد  ،معها تعاونوال األمنیة إسرائیلعمال أوبالتالي یصبح الدور الفلسطیني تسهیل  ،یینسرائیللإل

                                                           
(1) https://electronicintifada.net/content/bush-and-sharon-nearly-identical-mideast-policy/4394  
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المكتـب السیاسـي ( شكلت خطة زینـي غطـاء ومهـدت الطریـق لشـارون لتنفیـذ حملـة السـور الـواقي

  ).)17( للجبهة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین

وحصـــار  ،یة لألراضـــي الفلســـطینیةســرائیلات اإلمــن اجتیـــاح القـــو  األمریكـــيمــا الموقـــف أو 

 إبریــل 4حیــث حمــل الــرئیس بــوش فــي خطــاب لــه فــي  ،2002مــارس  29الــرئیس عرفــات فــي 

الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات المسئولیة عن فشله في تنفیـذ تعهداتـه بالقضـاء علـى مـا  2002

  )91): 1998، (جاد( اإلرهابیة األعمالسماه ب

للــدفاع عـــن  إســرائیلوحاجــة  إســـرائیله انحیــازه الكامــل بجانــب واعلــن فــي الخطــاب نفســـ

مـن صـنعه  ومشیرا الى  ان الوضع الذي یجد فیـه عرفـات نفسـه هـ اإلرهابنفسها امام ما اسماه 

نــه یتحــدث إ ال:وقــ ،تاللهــاحأعــادت اعلــى اســتحیاء باالنســحاب مــن المــدن التــي  إســرائیلوطالــب 

  .)17/3/2002 ،ةالحیاة اللندنیسرائیل (كصدیق ملتزم إل

فقــــد قــــدمت  ؛ي مجــــزرة ضــــد الســــكان الفلســــطینیین فــــي جنــــینســــرائیلوارتكــــب الجــــیش اإل

وحمل  جماعباإلوحظي  ،2002 إبریل 19مشروع  قرار في  األمنلى مجلس إالوالیات المتحدة 

وقــد تــم صــیاغة هــذا  ،ونــص علــى تشــكیل لجنــة لتقصــى الحقــائق فــي مخــیم جنــین ،1405رقــم 

و بـ(أ مـع اللجنـة تعـاونلاعـن قبولهـا  إسـرائیلوعبـرت  ،ٕاسـرائیلمـن قبـل واشـنطن و ر و االقرار بالتش

   )174): 2002، (الرب
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  المبحث الثاني

  اإلسرائیلي األمن القومي

  مفهوم األمن القومي

  مدارس األمن القومي

  تعریف األمن القومي اإلسرائیلي

  اإلسرائیلي مبادئ األمن القومي

  اإلسرائیلي مهددات ونقاط ضعف األمن
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  مقدمة:

أو  ،التعریــــفســــواء مــــن القــــومي،  األمــــنلــــیس هنــــاك إجمــــاع حــــول المقصــــود بظــــاهرة 

ــا  ،القــومي األمــنســبل وأدوات واســتراتیجیات تحقیــق  وأ ،و مصــادر التهدیــدأ ،األمنلمســتهدفین ب

م المفـاهیو  ،االعتبـارات االسـتراتیجیة المحـددةو  ،القـیم المجـردةوتتراوح التعریفات بین التركیـز علـى 

  یة.المجتمعیة ذات الطبیعة الشمول

القــــومي خــــارج الوالیــــات المتحــــدة فــــي منتصــــف القــــرن  األمــــنظهــــور مــــن الــــرغم وعلــــى 

تباین واضح  في تحدید مفهوم واحد لألمـن القـومي، بسـب االخـتالف فـي هناك  إال أن ،العشرین

 المغـاري،( القومي" األمنلى إا نظر من خاللهیة التي یُ و االفكري، والمصالح القومیة، والز  اإلطار

)2013 :(46(.  

 المســتوى علــى للتطبیــق وقــابالً  كامــل، بشــكل مفهوًمــا یكــون أن ینبغــي مصــطلح كــل نإ

 علــى مباشــر بشــكل كــذلك ویــؤثر االجتمــاعي، المســتوى علــى النطــاق واســع تــأثیر ولــه العــالمي،

 یحـدث أن ویمكـن لوجود،اأو  األصل حیث من انقطاع دون مستمر بشكل المهددة اإلنسان حیاة

ــا، ذلــك ــا ویوجــد دورًی  مــن عــدد إلــى باإلضــافة الطبیعــي، لألمــن الحالیــة اللغــة فــي رواج فــي حالًی

  .) Paleri, (2008): 65-66( "خرىاأل السمات

فــي الصــفحات التالیــة ســیتناول الباحــث مفهــوم األمــن القــومي بشــكل عــام، مــع ذكــر أهــم 

قومي اإلسرائیلي، فیتناول تعریفه، ومبادئه، ومهدداته ونقاط مدارسه، ثم یعّرج إلى مفهوم األمن ال

  قوته وضعفه. 

  القومي األمنمفهوم 

 التهدیـــد مـــن التحـــرراألمـــن القـــومي بأنـــه:  Joseph J. Rommجوزیـــف رومـــان  عـــرف

 غیـــر لألمـــن خـــرىاأل األشـــكال وتشـــمل ،التطـــور فـــي الحقـــة لزیـــادة السیاســـي واإلكـــراه العســـكري

  .)Romm, (1993( : 122( الوقت مع ظروف  تناسبت كما ،عسكريال

"قــدرة األمــة علــى حمایــة قیمهــا  :القــومي بأنــه األمــنموســوعة العلــوم االجتماعیــة وعرفتــه 

ة منــاآلأن األمــة   Walter Lippmannلیبمــان الداخلیــة مــن التهدیــدات الخارجیــة". ویــرى والتــر
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إذا  -حـرب مـا، وأنهـا قـادرة یة إذا اضـطرت إلـى تجنـب ساسـ"لیست في خطر التضحیة بـالقیم األ

   .)Lippmann, (1943) : 21( "على صیانتها باالنتصار في تلك الحرب -تم تحدیها

"حمایـة القـیم التـي تـم اكتسـابها وغیـاب  :یعنـي األمـنأن   Arnold Walfersویـرى ولفـرز

  .) Paleri, (2008): 52( الخوف من أي هجوم على تلك القیم"

ــدیهما بأنــه األمــنفیتحــدد   Trager and Kronenboryأمــا تریجــر وكروننبــرج   ذلــك  :ل

أو الجزء من سیاسة الحكومة الذي یستهدف إیجاد شـروط سیاسـیة دولیـة ووطنیـة مالئمـة لحمایـة 

  المحتملین".أو توسع القیم الحیویة ضد األعداء الحالیین 

بـل  ؛حسـبا فعسـكریً أو  اا تنموًیـاألمـن القـومي لـیس مفهوًمـن مفهوم أویرى یاسین سوید 

القــومي  األمــنمــة ونموهــا، وممــا ال بــد منــه الســتكمال یشــمل كــل المجــاالت المتعلقــة بتطــور األ

ة السـتكماله ناقصـة ولـاحقدرتها على بلوغ حد معـین مـن االكتفـاء الـذاتي الـذي تظـل أي م ،مةلأل

  .)101): 1998( سوید،( دونه"

الضـــرورة االســـتراتیجیة " مفهـــوم عســـكري یمثــل : نــهأالقـــومي ب األمـــنوعــرف حامـــد ربیــع 

القـومي یكمـن فـي تلمــس عناصـر الضـعف االسـتراتیجي القــومي  األمــنن جـوهر أویعتقـد  ،للـدفاع

بـین  تعـاونمن خالل صیاغة مبادئ سیاسیة تكون محصلة لل ، وذلكتخطیها محاولةفي الدولة و 

  ).38 ):1984، (ربیع( ر السیاسي"و المخطط العسكري والمنظ

هنري كیسنجر)  حیث ( االسبق األمریكيلسان وزیر الخارجیة  على األمریكيالتعریف و 

 لـى حفـظ حقـه فـي البقـاء"إالتصرفات التي یسعى المجتمع عن طریقها  :القومي بانه األمنعرف 

، وهـــو تعریـــف شـــبیه إلـــى حـــٍد كبیـــر بتعریـــف رئـــیس الـــوزراء اإلســـرائیلي )50 ):2010( حبیـــب،(

هـــي جبهـــة البقـــاء للشـــعب  ســـرائیلإل األمنیـــةلجبهـــة ن اإ:" األمـــن قـــائًال عـــن  ریعّبـــأشـــكول، حیـــث 

  .)91: 1999 فهمي،( جمع"أالیهودي في العالم 

یعنـي التطـور والتنمیـة   األمـنروبرت مكنمارا): " األمریكي (فه وزیر الدفاع في حین عرّ 

 ،McNamara( السیاســیة، فــي ظــل حمایــة مضـــمونة أو االجتماعیــة أو ســواء منهــا االقتصــادیة 

)198 :(150.(  
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الحقیقي للدولة ینبع من معرفتها للمصادر التي تهـدد  األمنن إ"  :قائًال مكنمارا  ضیفوی

 ،مختلف قدراتها ومواجهتها؛ إلعطاء الفرصة لتنمیة تلك القدرات تنمیة حقیقة في المجاالت كافـة

  ).12): 2008، (حرب( المستقبل"أو سواء في الحاضر 

القــومي لــه مفهومــان:  األمــنن أبــن طــالل بــ ي الســابق الحســناألردنــل ولــي العهــد وفّصــ

حدهما ضیق یقتصر على حمایة التراب الوطني وكیان الدولة ومواردها من االخطار الخارجیة، أ

ضـــد  لـــى الجبهـــة الداخلیـــة وحمایـــة هویـــة المجتمـــع وقیمـــه ویـــؤمن المـــواطنإســـع یمتـــد أو والثـــاني 

 ،مقاتـل فـي الصـحراء( ركة السیاسـیة "دنـى مـن الرفاهیـة والمشـاأ االخوف والفاقة، ویضـمن لـه حـدً 

  .)1()): نت2012(

البعـد الخـارجي  :القومي یرتكـز علـى بعـدین همـا األمنمفهوم مما سبق یمكن القول: أن 

منهـا أوبالتـالي یتعـرض  ،أي الضغوط الخارجیة التي تتعرض لها الدولـة وال تقـدر علـى مواجهتهـا

 یـــةو والمعنات الدولـــة السیاســـیة واالقتصـــادیة یعتمـــد علـــى مكونـــ :القـــومي للخطـــر، والبعـــد الـــداخلي

ــ سیاســتها الخارجیــة، ویتــأثر  ىوالعســكریة التــي تشــكل مظــاهر قوتهــا الداخلیــة، وبالتــالي تــؤثر عل

ـــدولي، وحالـــة االســـتقطاب، والصـــراع الـــدولي،  البعـــد الخـــارجي لألمـــن القـــومي بطبیعـــة النظـــام ال

یتـأثر بالخالفـات الداخلیـة، والمشـاكل الطائفیـة، مـا البعـد الـداخلي فأوالتبعیة، واالختراق الخارجي، 

  .لوجیة، والنشاط التنموي والتماسك االجتماعيیو یدواأل

رغـم مـا یتسـم  ،حیـانفضـفاض فـي بعـض األمفهـوم القـومي  األمنمفهوم  أنیالحظ كما 

أحــد التزامــات الدولــة مــن ناحیــة الحمایــة العضــویة  وفهــ ،بــه االســم مــن دالالت مصــیریة ودقیقــة

حیـث ، یتصف بالعالمیـة –ض النظر عن المسمیات غب –ن المفهوم إدیة لمواطنیها، ولهذا فوالما

االصـطالح للتعبیـر عـن أو لم تسـتخدم الكلمـة و ولـ ،ذا المفهـومهـقیادة لم تمـارس أو توجد دولة ال 

من الممكن و  ،ان یكون مطلقً أن ما ینطوي تحت هذا المفهوم ال یمكن إكذاك ف ،شرعیة الممارسة

بحیـث یشـمل حمایـة هیكـل النظـام السیاسـي القـائم ضـد أي  ،لى هـذا المفهـوم نظـرة واسـعةإ النظر

 ،ن یــتقلص هــذا المفهــومأال مــن خــالل القواعــد التــي وضــعها النظــام نفســه، فمــن الممكــن إتغییــر 

 .مفاجآت عدوان خارجيأو طماع أكونه حمایة الحدود ضد  ویعدبحیث ال 

                                                           
(1) http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec08.doc_cvt.htm  
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والبیئـة التـي یعمـل بهـا  ،بطبیعـة عمـل كـل شـخص هـاتأثر ویالحظ من التعریفـات السـابقة 

: نـهأالقـومي ب األمنجمال تعریف إیمكن  ؛وعلیه ،التي ینتمى الیها األمنیةأو والمدرسة السیاسیة 

تــــأمین انطــــالق مصــــادر قوتهــــا الداخلیــــة والخارجیــــة، فــــي شــــتَّي المجــــاالت  علــــى الدولــــة  قــــدرة(

ي الســـلم وفـــي الحـــرب، مـــع اســـتمرار االنطـــالق ، فـــيوالخـــارج يالـــداخل التهدیـــدمواجهـــة مصـــادر و 

  .وضوعة)لألهداف الم القوى في الحاضر والمستقبل تخطیطً المؤمَّن لتلك ا

  القومي األمنمدارس 

  كاآلتي: ربع مدارس أالقومي في  األمنإیجاز طار التعریفات المختلفة لألمن یمكن إوفي 

  لألمن. المدرسة االستراتیجیة التقلیدیة ذات المفهوم العسكري .1

  المدرسة االستراتیجیة المعاصرة ذات المفهوم السیاسي لألمن. .2

  المدرسة االجتماعیة ذات المفهوم  االجتماعي لألمن. .3

 المدرسة التنمویة ذات المفهوم الشمولي لألمن. .4

  لیدیة ذات المفهوم العسكري لألمن: المدرسة االستراتیجیة التقأوالً 

جدیـدا فـي  اولـى والثانیـة التـي عكسـت تطـورً المیة األتبلور هذا المفهوم ما بین الحرب الع

العالقـات المتبادلـة بـین الـدول بعضـها  أسـاسوالذي نشأ الى جانب القوة العسكریة على  ،المفهوم

، شـــــبیب( والتـــــي شـــــكلت قـــــوة سیاســـــیة عملـــــت علـــــى تســـــیس المفهـــــوم العســـــكري للقـــــوة" ،بعـــــض

العامـل هـو الجانـب العسـكري أن یـرون المدرسة االستراتیجیة التقلیدیة  أصحابو ، )31):2003(

  .)3): 1993، (نهار( "األمنفي تحقیق  اهمیة وحسمً أكثر واأل ،ي في عملیة بناء القوةساساأل

) فـــي كتابـــه السیاســـة الخارجیـــة للوالیـــات walter lippmann( مـــن هـــؤالء والتـــر لبمـــانو 

 التهدیـــدات الخارجیـــة"مـــة علـــى حمایـــة قیمهـــا مـــن قـــدرة األ والقـــومي هـــ األمـــن: یقـــول المتحـــدة "،

  ).49): 1988، (محمد(

نــه القــوة التــي تــوفر الحمایــة مــن ألألمــن ب األبــیضویؤكــد التعریــف الســابق تعریــف البیــت 

ــــد خــــارجي" ــــع أي تهدی ــــة وتمكــــن مــــن اســــتخدام القــــوة المســــلحة لمن ، شــــبیت( التهدیــــدات الخارجی

)2003 :(32(.  
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 وم السیاسي لألمنالمدرسة االستراتیجیة المعاصرة ذات المفه ثانیًا:

 ؛نتـــاج طبیعـــي للقـــوة العســـكریةو ن الجانـــب السیاســـي هـــأ :درســـةهـــذه الم أصـــحابیـــرى 

ا فـي عملیـة یً أساسـا و  مهًمـقـوي وفاعـل یعـد عـامًال  أسـاسن الجانـب السیاسـي القـائم علـى أبمعنى 

  .)34): 2003( ،شبیباألمن (بناء القدرات لتجنب الحرب وتحقیق 

 األمـنن أوالـذي یـرى  )Franccis A. Beer( بة لفرنسـیس بییـروهـذا المفهـوم واضـح بالنسـ 

 :Beer, (1988)) "شبه ما یكون بالسرطان الـذي یهـدد الجسـد ویفتـك بـهأوالتي هي  ،تحده الحرب

1).(  

علـى  اأساًسـ امرتكـزً  األمـنفجعلت مـن  ؛هناك تعریفات خلطت بین المدرستین السابقتینو 

التي هي و  ؛ درسة االستراتیجیة الكالسیكیة، والقوة السیاسیةوهي تمثل الم ؛القوة العسكریة :قوتین

   .)36): 2003، (شبیب( تمثل المدرسة االستراتیجیة المعاصرة

 اومســـیرً  ،لنظـــام السیاســـي واالقتصـــاديل ااألمـــن القـــومي بكونـــه حامًیـــوبهـــذا حـــدد وظیفـــة 

 كــوهنالقــومي،  المخــتص فــي شــئون األمــن أیًضــاویؤكــد هــذا المفهــوم  ،شــؤون النــاس فــي الدولــة

)Cohen النظـام توفیرهـا لسـالمة سیاسـاته  ولاحـمكانیـة الحمایـة التـي یإبأنـه"  األمـن) الذي یعرف

  .)37): 2003( شبیب،( المتعددة االتجاهات من التهدیدات الداخلیة والخارجیة"

ا علـى تصـور مصـطلحً القـومي: "  األمنوأكد على هذا المفهوم االستاذ البراك الذي یرى 

مع االعتماد على رؤیـة واعیـة  ،والتي یتعرض لها الوطن ،التحدیات ومضامینهالمصادر واضح 

 البراك،( "صوابیة ومفاهمیةلى واقعیة و إلى قدرة مؤثرة وفاعلة تستند إبكیفیة تحویل عناصر القوة 

ویركــز  ،بهــذا یفصــل بــین المفهــوم كنظریــة والمفهــوم كعملیــة تنفیذیــة و). وهــ24-43): 1986(

 ،قدر ممكن من المرونة والتـأثیر عنـد الممارسـة والتنفیـذ أكبرة الجانب النظري لتحقیق همیأعلى 

ا عــن المفهــوم النظــري كثیــرً أو  تبتعــد قلــیًال أو عنــدما یســتلزم المفهــوم ممارســة واقعیــة قــد تتغیــر أو 

  ).37): 2003، (شبیب( لألمن

 األمنفعرفا  )William. J.Taylor( ) وولیم تیلرAmos. A. Jordan( موس جوردنأأما 

 William and( بقائها"أو نه:" الحمایة العضویة التي قد یؤثر المس بها بسیادة الدولة أعلى 
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Jordan (1984) .P4( نهما یركزان على مبدأي الدفاع والردع بما أ. ویتضح من تعریفهما لألمن

  سیاسیة. أخرىتملك الدولة من قدرات عسكریة و 

الوطني  المستوى على والتخطیط في التنمیة وعلم فن أنهب :دوغالس ماكجریجورویعرفه 

 وحمایة ،األهداف لتحقیق وذلك  والعسكریة، والنفسیة واالقتصادیة السیاسیة باستخدام المقومات

 بما الوطنیة، الموارد جمیع ٕادارةو  السیطرة فن" نهإ :ضافأكما . لها الترویجأو  الوطنیة المصالح

 ضد وتأمینها فعالة بطریقة تشجیعهاالحیویة و  ایة مصالحهاالمسلحة، لحم قواتها ذلك في

  .)238: 2007 )ماكجریجور( מקגרגור( المحتملینأو األعداء الحقیقین 

واالســـــتراتیجیة   ،االســـــتراتیجیة الكالســـــیكیة :المدرســـــتین أصـــــحابن إوفـــــي المحصـــــلة فـــــ

 األمـــنفـــي تحقیـــق  ابـــل وحاســـمً  ؛اأســـاس مهًمـــیـــرون القـــوة العســـكریة منهـــا والسیاســـیة  ،المعاصـــرة

وتشكیل القدرة، األمر الذي قاد إلـى ظهـور مـا یعـرف بنظریـة القـوة  التـي هـي فـي األصـل نظریـة 

 ،محمــــد( ز المصــــاعب."و امــــا عنــــت بالقــــدرة علــــى الفــــوز فــــي الصــــراع وتجــــ أولسیاســــیة عنــــت 

)1988 :(49.(  

  لألمن االجتماعي المدرسة االجتماعیة ذات المفهوم ثالثًا:

ال بفعـل قـوة المجتمـع إوالتي ال یتأتى  ،المجتمع من التهدیدات الداخلیةویقصد به صون 

  وقدرته على تحقیق التوازن والرفاهیة والردع. 

فـــي قـــدرة المجتمـــع علـــى مواجهـــة  ااألمـــن منحصـــرً  كانـــت الرؤیـــة أن ؛ومــن هـــذا المنطلـــق

  ).15): 1983( المشاط،( جمیع المظاهر المتعلقة بالطبیعة المركبة الحادة العنیفة"

لــى تــدخالت وخلــط فــي تحیــد إدى أممــا  واســعًا؛ أصــبح األمــنن تعریــف أومــن المالحــظ 

عنهــا وحفظــه، والتــي تمخضــت  األمــنســناد إلــى بعضــها مهمــة أو إلیهــا إبعــاد القــوى التــي تســتند أ

 :برزهاأعدة وجهات نظر 

دعــائم  إقامــةوالتــي خلطــت بــین عــاملي المجتمــع والسیاســة فــي  النظــرة االجتماعیــة السیاســیة:

حـد أ )Harlod Brown( نو اف هـارلود بـر عـرّ  ؛وعلیـه ،وتحقیق التـوازن فـي المجتمـع والدولـة األمن
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راضـیها والحفـاظ أمـة و القدرة على صیاغة وحـدة األ هنأب :األمن زراء الدفاع في الوالیات المتحدةو 

  .)41): 2003، (شبیب( على عالقتها االقتصادیة مع دول العالم بشروط معقولة"

 France( مـــن منظورهـــا فـــرانس ســـكرمان األمـــنوالتـــي یعـــرف  ظـــرة االجتماعیـــة العســـكریة:الن

Schurman ًترتكز علیها أو قد تتعرض لها الدولة  ،خارجیة أخرىبعوامل داخلیة و  ا): " بانه متعلق

" )Schurman, (1974): 66(.  

یة هــي المجتمــع ســأساوهــي نظــرة قوامهــا ثــالث ركــائز  النظــرة االجتماعیــة السیاســیة العســكریة:

مل كل : " یشاألمنوالي یعتبر  )Steve Chan( والسیاسة والعسكر وهذا الذي وضحه ستیف حان

لألمــن، كــالتنظیم والعنــف المســلح والحــروب والتــدخالت الخارجیــة  امــا مــن شــأنه ان یشــكل تهدیــدً 

  ).Chan, (1984): 76( واالزمات الدولیة."

هـا إال أن ،جـوهر كـل نشـاط وباإلنسـان الـذي هـ الًغـبا ان هذه المدرسة تولي اهتمامً أورغم 

التنمیـة الشـاملة  أسـاسلى تطور نظـرة شـمولیة قامـت علـى إدى ألى الشمولیة والكمال مما إتفتقر 

  ).43 ):2003، (شبیبأیًضا ( من االنسان نفسه وانتهاء به انطالًقا ،لكل مناحي الحیاة

  : المدرسة التنمویة المعاصرة:ارابعً 

ن تتعرض لها الدولة سیسهل أن فهم التهدیدات التي یمكن أهذه المدرسة  أصحابدرك أ

   علیهم معرفة شاملة لألمن القومي.

 Robert( رامنـــــااألمریكـــــي روبـــــرت مكا فـــــي تعریـــــف وزیـــــر الـــــدفاع وظهـــــر هـــــذا جلًیـــــ

Mcnamara( یقـول مكنمـارا: "  ،تحقق من التنمیة القومیة الشاملةن یأیمكن  األمنن أالذي یرى ب

ذا لم توجد تنمیـة إ دنى من النظام واالستقرار، و یتضمن القدر األ وفه ااألمن یتضمن شیئً كان  ذاإ

ن إن النظــام واالســتقرار یصــبحان مســـتحیًال... إفــ - دنــى منهـــاأقــل درجــة علــى األأو  - داخلیــة

 "األمـنالتنمیـة وهـي جـوهر  وهـ األمـنو  ،منأن یوجد أالتنمیة، وبدون التنمیة ال یمكن  وه األمن

  .)120): 1970( مكنمارا،(
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یــذكر تـــامر محمــد ثـــالث دالالت تشـــیر لألمــن وهـــي: " داللـــة التحــرر وانتفـــاء التهدیـــد، و 

ـــة قیمهـــا األ ـــة وحمای ـــة المحافظـــة علـــى الدول ـــة عالقتـــه بالتنمیـــة ودالل  یة مـــن الخـــوف."ساســـودالل

  ).23): 1985، (محمد(

 ،التهدیـد الـداخلي والخـارجيوهذا التعریـف یـدمج وبشـكل  متـوازي بـین حمایـة الدولـة مـن 

وامـــتالك القـــدرة ودفـــع عجلـــة التنمیـــة الفاعلـــة والمتطـــورة بمـــا یتناســـب وحجـــم التفـــاعالت الداخلیـــة 

القــومي والتنمیــة الوطنیــة  األمــنین م لوجــود عالقــة تداخلیــة مترابطــة بــوجــاء هــذا الفهــ ،والخارجیــة

  بعاده الداخلیة والخارجیة.أوالقومیة الشاملة وذلك ب

ــــدات یتغیــــر نســــبیً  األمــــنمفهــــوم  إال أنعــــدد المــــدارس ورغــــم ت ا بتغیــــر الحاجــــات والتهدی

لـــى منـــع التهدیـــدات الداخلیـــة والخارجیـــة ویعمـــل علـــى فـــرض إیهـــدف  األمـــنویبقـــى  ،ویـــاتولواأل

  مة والمجتمع النظام. یة واالستقرار لألهالرفا

  سرائیليالقومي اإل األمنتعریف 

ن أ) یجـــب 33): 1986، (هـــورفیتش( )كیانیـــةزمـــة أكأمـــة تعـــیش  إســـرائیل( ن فرضـــیةإ

 ،والذي ینبع منه التهدید الدائم على الوجود ،يسرائیلالقومي اإل األمنالمنطلق لتعریف  هيتكون 

حیـث تعـددت التعریفـات والتـي حصـرت مـا  ،یة منذ قیامهـاسرائیلجماع لدى كل القیادات اإلإوهذا 

   بین التعریف العسكري وما بین التعریف الشمولي.

ضـباط  مجموعـات بـلقِ  مـن تتبكُ  ،م1948 حرب بعد استخدمت التي ىولاأل النصوص

 في الجیش النخبة" هیمنة إلى یشیر مما ،"يسرائیلالعامة للجیش اإل في قیادة  األركان  التخطیط

 مثـل  الجزئیـة النصـوص تـاله ،القـومي األمـن حـول بـالتفكیر األقـل علـى ،ي خالل جیلـینسرائیلاإل

وبعــدها نــائبي وزیــر الــدفاع  ســرائیل،اإل جــیش فــي التخطــیط لفــرع الســابق الــرئیس یر،تــام أبراهــام

 بـدأها التيو  األمن، مفهوم لصیاغة أخرى ةحاولم إجراء تم 1998-1999 في وشارون وایزمان

 المهـــم ومـــن ،2003 عـــام فـــي وذلـــك مریـــدور دان ثـــم ،مردخـــاي ســـحقإینـــه حوزیـــر الـــدفاع فـــي 

القومي، وال یوجد صیاغة رسمیة  مكتوبة لتعریف األمن تصورات الدیه لیس إسرائیل أن مالحظة

   .)3): 2014، (تماري)( תמרי( غیر رسمیةأو 
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مة وتقالیدها حمایة األ أنهب :جورشون كوهینالباحث في الشئون االستراتیجیة،  فهعرّ  وقد

 ، وقــد)20): 2014( ،)هكـوهین( הכהןاإلرهابیــة (الداخلیـة مـن التهدیــدات الخارجیـة والمنظمـات 

الـذي یعمـل فیـه الجـیش كجـزء مـن  اإلطـارنه:" أفه اللواء المتقاعد في جیش االحتالل فلنائي بعرّ 

یســرائیل تــال فقــد العقیــد مــا أ ،ل قــدرات الدولــة لضــمان وجودهــا"اجهــد قــومي عــام یعبــر عــن مجــ

  .)2): 1996( تال)،( ،טל(( مة والحفاظ على مصالحها الحیویةمن األأنه: "ضمان أوصفه ب

ال إن یـرى أي شـيء أنـه ال یسـتطیع أ :القـومي األمـنف بـن غریـون عـرّ  أخرىمن ناحیة 

وكـل شـيء  ،ءیضـم كـل شـي األمنمرتبط بفروع الحیاة .... و  األمنن أ، و األمنمن خالل نظارة 

مـن، أنه دون هذین ال یوجـد أعلى الجیش والسالح فقط، رغم  إسرائیلمن أولن یقوم  ،مشتق منه

تنمیــة  وهــ األمــن، ویعنــي االســتیطان، واحــتالل البحــر والجــو، و لیهــاإي الهجــرة یعنــ إســرائیلمــن أ

عــــداد مهنــــي متطــــور للشــــبیبة فــــي الزراعــــة، والمهــــن إ والبحــــث العلمــــي فــــي كــــل المواضــــیع، وهــــ

  ).48: 2007 محمود،( والصناعة، والبناء

الجـیش  القـومي فـي األمـنمؤسـس وحـدة ( براهام تـامیرإا اقترب من هذا المفهوم كثیرً  وقد

مجــال عالقــات  :منیــة تبنــى فــي مجــالینأیــة قــوة أن أالقــومي: "بــ األمــنصــف و ) حیــث يســرائیلاإل

الشـاملة  األمنیـةوفي مجال عالقات القـوة  ،ومجال عالقات القوى العسكریة ،الشاملة األمنیةالقوة 

ـــــار كـــــل عناصـــــر یجـــــب األ ـــــي الحســـــبان اعتب ـــــومي: السیاســـــي، واالقتصـــــادي،  األمـــــنخـــــذ ف الق

): 1987( ،وآخـــرون هركـــافي( مـــاعي، والعلمـــي التكنولـــوجي، والـــدیموغرافي، والعســـكري."واالجت

66(.  

 حیــث إن ،القــومي عنــد بــن غریــون وتــامیر األمــنهنــاك تقــارب فــي عناصــر  نأویالحــظ 

ناء عالقات بالقومي تتكون من التفوق النوعي في الوسائل القتالیة، والردع النووي و  األمنمبادئ 

ن كـــل مـــا ســـبق یشـــمل أى، والتفـــوق التكنولـــوجي االقتصـــادي  فـــي حـــین خاصـــة مـــع دول عظمـــ

  عند تامیر.  القومي األمنعناصر 

زمــة كیانیــة تهــدد أتعــیش  إســرائیلن أعلــى فرضــیة  األمنیــةوقــد قامــت نظریــة بــن غریــون 

وبالتـالي اعتمادهـا علـى غیرهــا  ؛یةساسـنهـا مضـطرة لالعتمـاد علـى نفســها بالدرجـة األأو  ،وجودهـا

) ال تســتطیع حســم الصــراع مــع (إســرائیل نهــاأكمــا  ،ى الصــدیقة یــأتي فــي المرتبــة الثانیــةمــن القــو 
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منیــة ألــى مركبــات مدنیــة و إبــل فــي حاجــة  ،عــدائها العــرب باالعتمــاد علــى القــوة العســكریة وحــدهاأ

: 2010( كـــالهجرة واالســـتیطان والتعلـــیم واالقتصـــاد ومـــا یلـــزم مـــن البنیـــة التحتیـــة البشـــریة" أخـــرى

29Golov, (.  

بـین االسـتراتیجیین  اإلسرائیلي القومي األمنورغم التباین في وجهات النظر في تعریف  

قـــادرة علـــى  ،وجـــود قـــوة عســـكریة ضـــاربة وهـــ ،االقاســـم المشـــترك بیـــنهم جمیًعـــ إال أنوالعســـكریین 

مـن  إسـرائیللیـه إ والالزمة لتحقیق ما تصـب األمنیةلى جانب النجاح في المعادلة إكسب المعركة 

)، ویالحـــظ ذلـــك فـــي نظـــر بـــن غریـــون نفســـه لألمـــن 235): 2013، (المغـــاري( هـــداف قومیـــة"أ

لـى جانـب قـوة عسـكریة تعتمـد إرست بناء قوة عسـكریة نظامیـة صـغیرة أمنیة أوالذي یتبنى نظریة 

وتكــون جـاهزة طیلـة الوقـت وتشـكل قبضـة حدیدیــة  ،علـى قـوات احتیاطیـة، یـتم اسـتدعائها للخدمـة

 ش،فــــ(یع اســــتباقیة"أو ســــواء بضــــربة وقائیــــة  .یة لضــــرب العــــدوإســــرائیلادرة تســــتطیع العمــــل بمبــــ

)1989 :(448(.  

لألمــن القــومي: "ال یوجــد تعریــف  إســرائیلیعقــوب عمیــدرور مستشــار رئــیس وزراء  یقــول

وقبــل بضــع ســنوات، قــدم فریــق بقیــادة   ،القــومي األمــنمجمــع علیــه لمفهــوم و  إســرائیلفــي  مكتــوب

ة فاشـــلة ولــاحفــي م یــدور وثیقــة مــن المبـــادئ والسیاســاتدان مر األســـبق  األمــن اإلســرائیليوزیــر 

ولكـن هــذه الوثیقـة لـم تنــاقش بجدیـة فــي  ،بیـان المبـادئ والسیاســات إلعــالنلتحقیـق توافـق اآلراء  

هـذا المبـدأ ال یـزال یخـدم باعتبـاره  .أي محفل حكومي، وبالتأكید لم یتعامل معها على أنهـا واجبـة

ئك الـذین یتعـاملون مـع هـذه القضـیة، علـى الـرغم مـن هـذا المـذهب أولهم أن الم ،الفكري ساساأل

  )20-7): 2002، (رو ر عمید עמידרור( یفتقر إلى صالحیة رسمیة

 طریقــة عــن تعبــر التــي المفــاهیم مــن مجموعــةو هــاإلســرائیلي  وخالصــة القــول، فــاألمن

 تشــكل التــي المفــاهیمف  ،بعمومیتــه األمــنمفهــوم  حقیقــة والتــي تفســر ،)والجــیش الحكومــة( تنظــیم

وضـــعها  بشـــأن لألمـــة مقبولـــة صـــور علـــى تحتـــوي والتـــي المجـــردة، المفـــاهیم هـــي األمـــن مفهـــوم

والذي ینطلق من الرؤیة الذاتیة للفرد والمجتمع حسب تأثرهم   األمن مفهوم جاء هنا ومن ،ياألمن

 والفـــرص اتوالتهدیـــد الظـــروف دراســـة( االســـتراتیجي للواقـــع نقـــدي تحلیـــل ،وعصـــر وقـــت أي فـــي

 االســــــتراتیجیة التغییــــــرات وتحدیــــــد الداخلیــــــة، والخیــــــارات والقیــــــود الشــــــروط اختیــــــار - الخارجیــــــة
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 ذات التنفیذیــــة االتجاهــــات وتحدیـــد أعــــاله التحلیـــل توصــــیفو  العســـكریة التــــداعیات ؛)والسیاســـیة

 ونظـم وجهـود  واتجاهات تنظیمیة لهیاكل تلك المفاهیم تترجم أن یمكن المستقبل؛ أجل من الصلة

 ســـواء المفـــاهیم، مـــن مجموعـــةال هـــذهف ،والتطـــویر للتـــدریب تكنولوجیـــة وعقیـــدة المحـــارب ومفـــاهیم

  .)2): 2014، (تماري)( תמרי( " األمن نظریةأو  عقیدة یسمونه ماو ه ،أو غیره المؤسسي منها

  اإلسرائیلي مبادئ األمن القومي

بمبادئهـــا  األمنیـــةیتـــه ارتكـــز علیـــه بـــن غریـــون فـــي نظر  ذيالـــ ســـاساأل إســـرائیلاســـتمدت 

  .الخمسة

  ي في الوسائل القتالیة التقلیدیة: التفوق النوعولالمبدأ األ 

ــــت  ــــى ر  إســــرائیلفقــــد جعل ــــةویاتهــــا أولس أالتفــــوق العســــكري عل واســــتقطعت مــــن  ،األمنی

 اســـرائیلیون تفوًقـــحتـــى حقـــق اإل 1956ن حانـــت حـــرب أومـــا  ،علـــىمیزانیتهـــا العامـــة الحصـــة األ

وقــــد  ،) فــــي عــــدد الــــدبابات7:1( وبنســــبة ،) فــــي عــــدد المقــــاتلین1( ) الــــى4.5( ا بنســــبةعســــكریً 

 ،ون مــع فرنســا وبریطانیــاابالتعــ 1956حــرب فــي العســكري ســاعدها ذلــك فــي تحقیــق االنتصــار 

 ا،الًفـــ 265لـــى إحیـــث وصـــل عـــدد جنودهـــا  ،م1967ب عـــام ر تفوقهـــا فـــي حـــ إســـرائیلوواصـــلت 

الف  254مقایل  ،وخمسون قطعة بحریة ،ةطائر  450و ،مدفع 3000و ،دبابة 1.300یساندهم 

): 1985( ســــالمة،( دبابـــة 1410ویملكـــون مجتمعــــین  ،األردنجنـــدي یمثلــــون مصـــر وســــوریا و 

27-23(.    

مــع التركیــز  ،بــالتفوق النــوعي ولــیس التفــوق الكمــي إســرائیلاهتمــت  1973وبعــد حــرب 

الرئیســة الــثالث فــي  األســلحةوالعمــل علــى مــزج التفــوق علــى مســتوى  ،علــى العمــل االســتخباري

  : تيوهذا یتضح من خالل الجدول اآل ،الجیش القوات البریة والجویة والبحریة

  

  

  



51 
  

 ولبنان في الفترة األردنومصر وسوریا و  إسرائیل) یبین عدد القوات النظامیة باآلالف لكل من 1( جدول رقم

)1973-2010( )Cordesman,2010,p2(  

  

ســرائیلي مقابــل الزیــادة ة فــي عــدد قــوات الجــیش اإلفقــد ظهــر بشــكل واضــح الزیــادة النوعیــ

فــي عــدد الجیــوش العربیــة، وقــد عالجــت ذلــك مــن خــالل زیــادة كفــاءة الجنــدي   االمضــطردة عــددیً 

 ؛وتبنـــت مبـــدأ "عســـكرة المجتمـــع" لتعـــویض الـــنقص المترتـــب علـــى ضـــعف العامـــل الــــدیموغرافي

ویتكون عادة مـن  ،له باستمرارالذي یباشر عم ووه ،حدهما نظاميأ :لى قسمینإفقسمت جیشها 

ا من المجتمع ا واسعً ویشكل قطاعً  ،: االحتیاطالثانيالضباط العاملین والجنود المكلفین بالخدمة و 

لــى إ ةفاضــإ ،ي خــاصإســرائیلیــتم االســتعانة بــه عنــد الضــرورة ضــمن نظــام وقــانون  ،يســرائیلاإل

لتكـــون قـــادرة علـــى  ،منهـــاأ لـــى مركبـــاتإضـــافت عنصـــر "الجاهزیـــة" أالنظریـــة العســـكریة ف  ؛ذلـــك

لیاتهـا علـى خـوض آن یضـاعف مـن قـدرات جنودهـا و أنه أوهـذا شـ ،مواجهة الخطـر فـي كـل وقـت

  .)5): 1985، (الون( المعركة"

جهـــاز  وفهـــ ؛خـــرىي فـــي صـــالحیاته صـــالحیات الجیـــوش األســـرائیلز الجـــیش اإلو اویتجـــ

التـي تعنـي االعتمـاد علـى  -عسكرة المجتمع  -لى فلسفة إ ااستنادً  ،ن واحدآعسكري ومدني في 

مــة الواحــدة ا لمفهــوم األتطبیًقــ ،فــراد المجتمــع الــذي یمكــن تعبئتــه عنــد الضــرورةأجــیش یضــم كافــة 

ساعة، وخط  24خالل  ولعلى تعبئة االحتیاط األ اعتمدحیث  ،المحاربة التي نادى بها وایزمان

، الكیالنـــي( ســـاء والرجـــال."لزامیـــة للنلـــى الخدمـــة اإلإضـــافة إ ،ســـاعة 72االحتیـــاط الثـــاني خـــالل 

)1969 :(120.(  

 ،قــدرات عســكریة مختلفــة مــن طــائرات وغواصــات وصــواریخ بالســتیة إســرائیلكمــا تمتلــك 

فهي تزود جیشها  ؛يلعلى تحسین مستواها القتا إسرائیلوتحرص  ،ة على حمل رؤوس نوویةر قاد
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لتكنولـــوجي علـــى كافـــة جـــل االبقـــاء علـــى حالـــة التفـــوق النـــوعي واأمـــن  ،بتقنیـــات عســـكریة حدیثـــة

 F35بشـــراء طـــائرات  إســـرائیلوضـــمن هـــذا الســـیاق قامـــت  )،1999بـــرزالي،( ،جیـــوش المنطقـــة

األقمـار الصـناعیة والتجسـس ، كـذلك تعتمـد علـى األمریكیـةالمتطورة كجزء من المعونة العسـكریة 

واســتمرت  ،م1988عــام  OFIQ1قمــر صــناعي باســم  أو لطــالق إحیــث بــدأت فــي  ،االلكترونــي

بحــاث أم، وقــد دفــع هــذا التطــور رئــیس مركــز 2010عــام  OFIQ9خرهــا آوكــان  األقمــارطالق بــإ

" بانها تستطیع رؤیـة  :الصناعیة التجسسیة األقماربوصف قدرة  -تل عنبر -یةسرائیلالفضاء اإل

 ،الصــناعیة األقمــارلــى محطــات القیــادة والســیطرة علــى إهــذا باإلضــافة  ،حمــد نجــادأشــعر وجــه 

قاعـدة تجسـس  أكبروهي  8200باإلضافة الى الكشف عن الوحدة   األرضت وهي منشئات تخ

ــــــدول العربیــــــة، وتنصــــــت مركزیــــــة   يســــــرائیلالســــــتخبارات العســــــكریة للجــــــیش اإللتابعــــــة علــــــى ال

  .)114 ،2011حسنین،(

حتــى  )العامــل واالحتیــاطي( يســرائیلن عــدد افــراد الجــیش اإلأ :یةإســرائیلوتقــدر مصــادر 

دبابـة  3895 اآلتیـة:ویمتلـك مـن المعـدات القتالیـة  ،الف جنـدي 361بحوالي نهایة االلفیة الثانیة

 غواصـــات 5 مروحیـــة، 289 طـــائرة قتالیـــة، 624 قاذفـــة صـــواریخ، 12مدفعیـــة،  1348قتالیـــة ،

  .)2/7/1999 معاریف،( نوویة من نوع دلفین ألمانیة الصنع

الكمي العربـي بـالتفوق یة مهمة مواجهة التفوق سرائیلنیطت للصناعات العسكریة اإلأوقد 

ي فــي الشــؤون االســتراتیجیة، فــان ســرائیلهــارون كالیمــن الباحــث اإلأوبحســب  ،يســرائیلالنـوعي اإل

بفعـل الصـراع  مـع العـرب والتوسـع فـي حجـم  ،یة حققت قفزة نوعیةسرائیلالصناعات العسكریة اإل

 ي"ســـرائیلجـــیش اإللـــى جانـــب الســـمعة العالمیـــة التـــي یتمتـــع بهـــا الإ ،األســـلحةالجـــیش ومشـــتریات 

)Klieman, 1999: P55(.  

  المبدأ الثاني: الردع

 أركــان قیــادة( ל"הרמטכ לשכתاإلســرائیلي بأنــه (ركــان الجــیش أكمــا عرفتــه قیــادة الــردع 

   .)20-19): 2015( )يسرائیلاإل الجیش
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ا یقـوم علـى العناصـر المادیـة وغیـر المادیـة التـي ، ولكـن ألنـه أیًضـالـوعيفـي  بنائـهالردع یتم  .1

هــي جــزء مــن اعتبــارات العــدو، مثــل نتــائج الصــراعات الســابقة، العملیــات الروتینیــة ممــا یــدل 

  .أي وقت مضى فياستخدام القوة بالتهدید أو على عدم جدوى الصراع 

ا، ال یـزال موجــودً و ي سـرائیلقــوة الجـیش اإلو علـى مزایـا  عتمـدی، ســرائیلي إلساسـالـردع العـام واأل .2

   .بالماضي، ألن التهدید لم یتغیرخفضت مقارنة انولكن أهمیته 

یجـب أن یقـوم علـى التحلیـل المسـتمر  وتكیف مع كل عـدوم مخصصأن تكون یجب  الردع  .3

   .لدیه عملیات صنع القرارو  تهوهوی هوالقدرات، اعتبارات ولخصائص العد

 ،ضــعاف معنویاتــهإ العــدو، و  إغاظــةویــراد بــه  ،نــواع القتــال غیــر المباشــرأنــوع مــن  وهــ

ســـماعیل إفـــه )، وقـــد عرّ 242): 2013، (المغـــاري، (العدوانیـــة األعمـــاللكثیـــر مـــن ومنعـــه مـــن ا

بغیـة عـدم تشـجیع  ،مجموعـة مـن الـدولأو نه التـدابیر التـي تعـدها وتتخـذها دولـة واحـدة أب :محمد

وذلـك عـن طریـق  ،مجموعـة مـن الـدولأو ن تشـنها دولـة معادیـة أالعدوانیـة، التـي یمكـن  األعمال

  .)89 :2007، محمد( لى حد یصبح فیه الذعر غیر محتملإخر اآلبث الذعر في الطرف 

ن أا وقــد ظهــر جلًیــ ،منــذ البدایــة علــى الــردع التقلیــدي والــردع النــووي إســرائیلوقــد عملــت 

والتـي  ،1973ا فـي حـرب والذي ظهـر جلًیـ ،ن ینجح على المدى البعیدأالردع التقلیدي ال یمكن 

علـى عـدة جبهـات عسـكریة وسیاسـیة إسـرائیل سـبیة لمهاجمـة رادة والوحـدة النالعرب اإل اامتلك فیه

   .1973، وهددت به في حرب عام إسرائیل للردع النوويواقتصادیة، لذا اتجهت 

" تلــــك التوجهــــات السیاســــیة العســــكریة الرســــمیة وغیــــر  :ویقصــــد بسیاســــة الــــردع النــــووي

)، وتملـك 139): 1993، (عبـد السـالم( الرسمیة التي ترتبط بامتالك السالح النووي واستخدامه"

مســـرع و  ،ومفاعـــل النبـــي روبـــین ،خمـــس مفـــاعالت نوویـــة وهـــي مفاعـــل ریشـــون لتســـیون إســـرائیل

ــــى مفاعــــل ناحــــل ســــوریك، ودیمونــــاإباإلضــــافة  ،ونالتخنیــــ ) وتغلــــف 78): 2001، (الشــــایب( ل

ن إ" : والـذي یتكـرر علـى لسـان المسـؤولین فیهـا ،مشروعها النووي بـالكثیر مـن الغمـوض إسرائیل

ى التــي تــدخل الســالح النــووي فــي المنطقــة ولكــن لــن تكــون الدولــة ولــلــن تكــون الدولــة األ إســرائیل

  ).Klieman, 2000: p157-p158( الثانیة التي تفعل ذلك"
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  سرائیلي الىویهدف الغموض في الملف النووي اإل

كیر التفنفسه له ویستخدم كعامل نفسي رادع لكل من تسول  ،التمتع بالقوة على الردع .1

  .إسرائیلبمهاجمة 

امتالك هذا  إلى أنوالذي یشیر  ،يسرائیلتتفق سیاسة الغموض مع البیان الرسمي اإل .2

ال یأتي بنیة استخدامه، وبهذا الخصوص فإن إسرائیل ترى أنها ال تسعى المتالك السالح 

عبد ( الضربة الوقائیة)( هذا السالح، لكنها لن تكون الثاني في امتالكه أو استخدامه

  ).139: 1999، السالم

والتي عبر عنها شمعون بیرس  ،وشروطها إسرائیلاجبار العرب على الخضوع إلمالءات  .3

باإلكراه التقلیدي في سیاق حدیثه عن  -  یةسرائیلمدیر عام وزارة الدفاع اإل -  1961عام 

یعني  ،نظام متفوق للسالح ىصول علحن الإحیث قال: " ،یةسرائیلاإل األمنیةالنظریة 

التي تتضمن  سرائیلیةخر على القبول بالمطالب اإلكراه الطرف اآلإأي  ؛تعماله باإلكراهاس

  ).4/5/1999 ایشاي، یدعوت احرنوت،( بقبول الوضع القائم وتوقیع اتفاق سالم"

 الرادعـة الـذراع لتكـون النوویـة القوة وبناء ،المفاعالت بناء على الحثیث العمل مقایل في

 مـن وذلك ،النوویة التقنیة المتالك اإلسالمیةو  العربیة تحاوالالم كل یرتدم على عملت سرائیلإل

 للـدول السـماح بعـدم إسـرائیل سیاسـة على یطلق الذي االسمو وه ،"بیغن مناحیم  عقیدة"  منطلق

  .ضدها النوویة األسلحة تستخدم أن من اخوفً  النوویة، التكنولوجیا لتطویر المعادیة

قامت بعملیـات   إسرائیلیة، ولكن سرائیلا من قبل الحكومة اإللم تعلن هذه السیاسة رسمیً 

ـــدول التـــي عملـــت علـــى تطـــویر  معلنـــة وغیـــر معلنـــة  فقـــد قصـــفت  ؛التكنولوجیـــا النوویـــة ضـــد ال

ت والاحــوالمبــرا" أو ا " عملیــة یً إســرائیلطلــق علیهــا أفــي عملیــة   1985المفاعــل النــووي العراقــي 

 ،מלמן( ي یرانوالتحشید العالمي ضد المشروع النووي اإلباإلضافة الى  محاربة  2007السوریة 

  .)1()): نت2008(

  

  

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il/1.1553087  
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  أ الثالث: االعتماد على قوى عظمىالمبد

حــد أن یعتمــد أوقــد فســره اللــواء اللبنــاني یاســین ســوید بقولــه: "  ،اهــذا المبــدأ بــات واضــحً 

ه العسـكریة قبـل مین المسـرح الـدولي ألعمالـأالطرفین المتخاصمین على مسـاندة خارجیـة بهـدف تـ

وتفتیــت  وضــعاف العــدإویــدمر الخصــم بقصــد  ،صــدقاءرادة األإیقــوى  ثثنــاء ذلــك بحیــأو أبــدئها، 

   .)380): 1990، (سوید( قواه

مثـل  ،یة علـى مصـطلح التوسـع علـى صـعید الفـاعلین الـدولیینسـرائیلاشتملت السیاسة اإل

ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني االحـــزاب مـــن التنظیمـــات غیـــر الرســـمیة أو الصـــین والهنـــد وروســـیا 

لـى ناعمـة إمن قوة صلبة  ،على صعید توسع حیز القوةأو المهنیة والعمالیة)، ( والنقابات المهنیة

ربــي و ونظــام الشــراكة مــع االتحــاد األ وذكیــة، وتعزیــز التحــالف االســتراتیجي مــع الوالیــات المتحــدة

اعتمـدت علـى  - ة نشأتهامنذ بدای - إسرائیلف ؛)19: 2009، المصري( طلسيوحلف شمال األ

االتحـاد الســوفیتي  أو ل مفاعـل نـووي بحثـي، وكـانوالتـي سـاعدتها فـي بنـاء  ،ثـم فرنسـا ،بریطانیـا

بعــد تحولهــا للحلیفــة  كبــروكــان للوالیــات المتحــدة الفضــل األ ،ائــل الــدول التــي اعترفــت بهــاأو مــن 

ات الــــدعم المــــالي ا فــــي كثیــــر مــــن المحطــــات علــــى مســــتویوكــــان هــــذا جلًیــــ ،ســــرائیلالمركزیــــة إل

ـــرات النوویـــة حیـــث حصـــلت ، والسیاســـي واللوجســـتي ســـاعدات عاجلـــة مـــن علـــى م إســـرائیلوالخب

 فـي حـین كـل مـا حصـلت علیـه مـن عـام ،مریكيأ) ملیون دوالر 3.139( ة بقیمةالوالیات المتحد

وســـــــــاهمت  )،91): 1990، (ربیـــــــــع( ) ملیـــــــــون دوالر2.600( زو ام) ال یتجـــــــــ1948-1972(

مـــن خـــالل الجســـر الجـــوي الـــذي نقـــل معـــدات عســـكریة  ،اا وعســـكریً یً اتدة اســـتخبار الوالیـــات المتحـــ

نــواع متقدمــة مــن ألــى وصــول إباإلضــافة  ،مــن تعــویض  خســائرها 1973خــالل حــرب  ســرائیلإل

)، وقــد زاد متوســط 81): 2004( فتحــي،( ومضــادات الــدبابات والطــائرات األمریكیــةالصــواریخ  

وحتـــى  1971وذلــك منــذ عــام  ،ا) ملیــار دوالر ســنویً 2.6( عــن ســرائیلإل األمریكیــةالمســاعدات 

  .)sharp, (2004): p28( كان ثلثاها على شكل مساعدات عسكریة." ،م2011نهایة 

  لمبدأ الرابع: الهجرة واالستیطانا

دخلــت علیــه تعــدیالت فــي أو  ،م1950عــام  إســرائیلصــدرته أكــان لقــانون العــودة والــذي 

لـى الـبالد بصـفة إن لكل یهـودي الحـق فـي القـدوم أعلى نص  م، والذي1971م، و1954عامي 
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 ،لیهــاإي فــي تشــجیع یهــود العــالم للهجــرة ساســالــدور األ ،)632: 2007، يو االشــرق( عائــد دائــم"

أو العـرق أو ا الستجالب كل یهود العالم دون وضع شروط علـى السـن والتي تركت الباب مفتوحً 

وطــن قــومي  إقامــةمــرتبط بیولوجي یــدأهــدف : ن وهمــایهجــرة هــدفین رئیســحیــث حققــت ال ،الجــنس

منــي لتغطیــة الــنقص فــي أللیهــود فــي فلســطین وتشــجیع یهــود العــالم للعجــرة الیهــا، والثــاني هــدف 

 عبــــاء الدولــــة االقتصــــادیة والعســــكریة واالجتماعیــــةألتكــــون فــــادرة علــــى تلبیــــة  ،عــــداد البشــــریةاأل

  ).54): 1972، (محارب(

لــى شــعب بــال إرض بــال شــعب، أ"  :یســرائیل زنغویــل لكاتــبلفقــد كانــت الــدعوة المنســوبة 

مجموع  إال أنت والاحورغم كل الم ،والتي روجت للیهود للهجرة واالستیطان في فلسطین ،رض"أ

ویعـــزز ذلـــك  )،11: 2009، دحـــالن( % مـــن نســـبة یهـــود العـــالم4لســـطین یقـــارب الیهـــود فـــي ف

ن المســتوطنات جــزء مــن إي الســابق:" ســرائیلریئــل شــارون رئــیس الــوزراء اإلأالمقولــة التــي قالهــا 

قیمـت فـي مهـد والدة الشـعب أكمـا  ،راضـي الدولـةأقیمـت علـى أ حیثیة، سرائیلاإل األمنیةالنظریة 

  .)3/8/2002 هارتس،( الیهودي"

م 2010وعـــــــدد ســـــــكانها عـــــــام  ،2كـــــــم 20980حیـــــــث تبلـــــــغ مســـــــاحة الدولـــــــة العبریـــــــة 

ن هنـاك مـا نسـبته أكمـا  ، 2/كـم366 لـىإویصل مسـتوى الكثافـة السـكانیة  ،نسمة 7,697,600

یسـكنون فـي مسـتوطنات الضــفة  إسـرائیلســكان  إجمـاليمـن ألـف مسـتوطن)  260(نحـو  3,7%

(الـرقم ال  ).Central Bureau of statistic Israel) (یةسـرائیلدائـرة االحصـاء المركزیـة اإل( الغربیـة

  یشمل الیهود الذین یسكنون شرق القدس). 

% عن عام 60بزیادة  ًا،مهاجر   24,112م2014عام  سرائیلإلووصل عدد المهاجرین 

 .علــى منــذ ســنواتوهــي النســبة األ ًا،مهــاجر  14,572والــذي بلــغ عــدد المهــاجرین فیــه  ،م2009

مــا عــدده  2001-1990نــة االخیــرة مــا بــین ســنوات و علــى نســبة هجــرة جــاءت فــي اآلأن أیــذكر 

   .مهاجر 1,010,091

ي، حیـث یعتقـد المفكـرون والساسـة سـرائیلالقـومي اإل مـناألواالستیطان یعد من مرتكـزات 

راضــي العـــرب أخـــالء إوال دولــة یهودیـــة بــدون  ،نـــه ال صــهیونیة بـــدون اســتیطانأ: " إســرائیلفــي 
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یون سـرائیل)، وتبرز خمسة دوافع ذكرها غسان دوعر یبرزها اإل16): 2012، (دوعر( وتسییجها"

  ) 23-22): 2012، (دوعر: (لتبریر االستیطان هي

ویتمثـــل فــــي ارتبـــاط الفكــــر الصـــهیوني ومــــا یقدمـــه مــــن  لوجي:یو االیــــدأو العامـــل القــــومي  .1

  لوجي.یو یدحیاء االلتزام األإ رض فلسطین و أبخصوص حق الیهود في  تمعتقدا

ن أحزمـــة والشـــبكات االســـتیطانیة هـــي خطـــوط دفـــاع یمكـــن ن األأباعتبـــار  ي:األمنـــالعامـــل  .2

نقطـة انطـالق عسـكریة لمواجهـة تهدیـد رجـال أو  ،ائیـةفي الحـد مـن العملیـات الفد اتلغب دورً 

 مـــن لیـــه إ تنبهــت  "مـــا :مـــر مــن البدایـــة حیـــث قــالوقـــد تنبــه بـــن غریـــون لهــذا األ ،مــةو االمق

 خطیـر تركیـز - ذلـك فـي بمـا -...  ألمننـا عسـكریة غیـر عناصر - االختبار هذا الصعب

 والـذي سـیبرز حـال ،مربعكم  6 حوالي )أبیب تلفـ ( صغیرة، أرض منطقة السكان في  من

 )2): 1953، (بن غریون)( גוריון-בן(وللعد مفاجئ هجوم

 ،ن شــبكة المســتوطنات تعــد ورقــة لهــا وزنهــا فــي أیــة تســویة مــع العــربإ العامــل السیاســي: .3

  ن تقرر الحدود الجدیدة.أا میدانیة یمكن ضاعً أو  یةسرائیلوبفضلها تضع الحكومة اإل

نشــــطة فــــي اســــتغالل المســــتوطنات للمیــــاه والزراعــــة واألالــــذي یتمثــــل  العامــــل االقتصــــادي: .4

  ، والموارد الطبیعیة لدولة فلسطین.السیاحیة

وتكـــریس  ،يســـرائیلیجـــاد حالـــة مـــن التـــأقلم مـــع الوجـــود اإلإلهـــدف یوالـــذي العامـــل النفســـي:  .5

 التعامل معه واستمراره.

  واالقتصادي واالعتماد على الذات المبدأ الخامس: التمیز التكنولوجي

هـا عملــت إال أن ،انطلقــت منـذ وجودهـا معتمــدة علـى المسـاعدات الغربیــة إسـرائیلن أم رغـ

اللــواء فـــي ا، وقــد عبـــر عــن ذلــك بوضـــوح ا وتقنًیــقتصـــادیً اجاهــدة علــى وجـــود اســتقاللیة واضــحة 

ال تسـمح مهمـا كانـت الظـروف بـان أ إسـرائیلیجـب علـى  :یغال الون في قولهالجیش اإلسرائیلي إ

إلمـــالء  إســرائیللــى خضـــوع إن ذلــك قـــد یــؤدي أل ؛ا علــى ضــمان خـــارجيتجعــل وجودهــا معتمـــدً 

د قــو  ،عــداءممــا قــد یكــون فــي صــالح األ ،يســرائیلحــول طــرق ووســائل النــزاع العربــي اإل ،سیاســي

لسان حالـه ا فإننا نعیش في عالم خیرً أو  ،نة غیر متفقة معنا في تقدیر الموقفمتكون الدولة الضا
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نـة و انفسـنا دون معأ عنقائنا یعتمد على قدراتنا الذاتیة في الدفاع واستمرار ب ،اصنع نفسكیقول: 

  )248): 2013، (المغاري( خارجیة

 ،ملیـارات مـن الـدوالرات 3ىوالتـي تصـل الـ سـرائیلإلالسـنویة  األمریكیةرغم المساعدات و 

ا تجــارة ا علــى المســتوى التكنولــوجي والزراعــي خصوًصــت مــن الــدول المتقدمــة جــدً أصــبحهــا إال أن

% مـــن 30یة ســرائیلحیـــث بلغــت نســـبة العــاملین فـــي الصــناعات العســـكریة اإل ،تصــنیع الســالحو 

یــــدي األ يجمــــالإ% مــــن 8و ،اتینســــبة العــــاملین فــــي المجــــال الصــــناعي فــــي منتصــــف التســــعین

بهــذه الصــناعات ممــا یجــد مــن هجـــرة  إســـرائیلویــرتبط نصــف العلمــاء والمهندســین فــي  ،العاملــة

  .)72 :2003شبیب،( العقول

ـــة  رئاســـةقـــد نشـــرت و  ـــركـــان قأهیئ ـــة  ولوأل -ي ســـرائیلادة الجـــیش اإلی ـــام دول ـــذ قی مـــرة من

غســطس أوذلــك فــي  ،للصــحفیین )ל"צה אסטרטגיית( يســرائیلالجــیش اإل اســتراتیجیة - إســرائیل

 هـي  :مبـادئ ةربعـأعلـى  یقـوم نـه:"أالقـومي ب لألمـنالجانـب العسـكري فیهـا  تفوالتي عرَ  ،2015

والتــي انعكســت علــى اســتراتیجیة الجــیش اإلســرائیلي  ،والقــرار ،الــدفاعيو بكــر، واإلنــذار الم ،الــردع

  .)10-9): 2015، ()يسرائیلاإل الجیش ركانأ قیادة( ל"הרמטכ לשכתعلى النحو اآلتي: (

  استراتیجیة الجیش اإلسرائیلي

 ،النتــاج ردع فعــإمــن خــالل  إســرائیلالدفاعیــة الموجهــة للــدفاع عــن قیــام  األمنیــةاالســتراتیجیة  .1

 .ذا لزم االمرإوتحیید التهدیدات والرد علیها 

من خالل و خضاع العدإ یة هي أنه ال یمكنكساسوالفرضیة األ -استراتیجیة عسكریة هجومیة  .2

وتفعیــل القــوة  ،لــذا وجــب تفعیــل قــوة هجومیــة لتحقیــق  نتــائج عســكریة واضــحة ؛موقــف دفــاعي

القــانون  وفــقن خــالل العمــل هــداف سیاســیة مــأوذلــك لتحقیــق  ،صــرارن یكــون مــع اإلأیجــب 

 .إسرائیلوالمحافظة على شرعیة دولة  قوانین الحرب و الدولي 

وتطـــویر عالقـــات  ،ن االســـتراتیجي: مـــن خـــالل تعزیـــز العالقـــات مـــع الوالیـــات المتحـــدةو االتعـــ .3

   .توطید وتعزیز مراكز الدعم  بالعالم أساسعلى  أخرىاستراتیجیة مع دولة 

ــــز دور  .4 ــــ إســــرائیلتعزی ــــي المنطق ــــزة ف ــــات مــــع ناو التعــــ وتعزی ــــات ٕاقامــــةو  المتحــــدة الوالی  عالق

   العالم. أنحاء جمیع في االتصال مراكز مع وكذلك رئیسیة، دول مع استراتیجیة



59 
  

مـــع العناصـــر  مـــع دول رئیســـةن المشـــترك و اات الســـالم، وٕامكانیـــة التعـــیـــالحفـــاظ علـــى اتفاق  .5

    .في المنطقة المعتدلة الفاعلة

والقـدرات التكنولوجیـة  القوى العاملـة،نوعیة  أساسبي الذي یقوم على الحفاظ على التمیز النس .6

 .المتقدمة "وسائل قتالیة" واستخبارات مختلفة

  األمن اإلسرائیلي النظامیة لمفهوم الفكرة

صــدر عــن قیــادة الجــیش اإلســرائیلي وثیقــة حــددت الفكــرة النظامیــة لمفهــوم األمــن القــومي 

 )يســـــرائیلاإل الجـــــیش اركـــــان قیـــــادة( ל"הרמטכ לשכת( اإلســــرائیلي، وهـــــي علـــــى النحـــــو اآلتـــــي:

)2015 :(10(  

 وتحســـین واالقتصــاد والعلــوم المجتمــع تنمیـــة لتمكــین ياألمنــ الهــدوء مـــن طویلــة فتــرات یجــادإ .1

 .والحرب الطوارئ لحاالت التأهب

 أســـاس علـــى تهدیــدات، تســـبب أن یمكــن  التـــي والعناصـــر ةاإلقلیمیــ البیئیـــة ضــد الـــردع خلــق .2

 بكامـــل الالزمــة العســكریة القـــوة بتفعیــل وقــرار الصـــلة، ذات قویــة، عســكریة قـــوة علــى الحفــاظ

 .الحاجة وقت في قوتها

 بالرغبـة یتعلـق فیمـا حقیقـي تهدید وخلق ،القوة بناء طریق عن الردع وصیانة وتعمیق ممارسة .3

 ضــربل بالتنســیق األمنیــة األجهــزة كافــة تفعیــلل مــوازاة ،العســكریة القــوة الســتخدام واالســتعداد

 .البناء وقوةو العد قدرات

  تلحـق التـي األضـرار مـن التقلیـل خـالل للتهدید، من السریعة واإلزالة والحرب الطوارئ حاالت .4

  .المنطقة في یةسرائیلاإل الردع قوة وتعزیز إسرائیل بدولة

  سرائیلياإل األمنمهددات ونقاط ضعف 

هـا تعـاني مـن نقـاط ضـعف نإال أ ،القـومي األمـنانجـازات علـى مسـتوى  سرائیلن إلأكما 

  :آلتيویمكن اجمال هذا المهددات با ،ومهددات تشكل خطر وجودي علیها
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  خطر الطبیعة الجغرافیة  

مسـاحة وشـكل الدولـة بالذات من ناحیة الموقع وال سرائیلخطر نقاط الضعف إلأونتشكل 

  .)20): 1988، (تامیر)( טמיר( والدیموغرافیا

 بهـا مـن منـاطق الیابسـة كافـة؛ وسـط محـیط عربـي معـادي یحـیطإسـرائیل فـي : حیـث تقـع الموقع .1

وهــذا مــا یفســر االعتمــاد الكامــل  ،مــع بــاقي دول العــالمالبریــة ممــا یقطــع عنهــا طــرق المواصــالت 

والتــي تضــطر  ،غیــر المتاحــة ســتیراد االحتیاجــات االســتراتیجیةعلــى الخطــوط البحریــة والجویــة ال

وكذلك السـلع الغذائیـة  ،ومنتوجات الطاقة ،واالخشاب ،الذالفو  :مثل ،الستیرادها من مناطق بعیدة

). ورغـــم 50 ):1987، (ســوفیر( والســكر ،والزیــوت ،وعلــف الحیوانـــات ،القمــح :مثــل ،یةساســاأل

ومنظمــــة التحریــــر  األردنمــــن خــــالل اتفاقــــات الســــالم مــــع مصــــر و  إســــرائیلفقــــد نجحــــت  ؛ذلــــك

  .امؤقتً  تخطي معضلة الموقع ولو فيالفلسطینیة 

فــي حــین یبلــغ فــي  ،٢الــف كــم 21ومســاحتها  ،كــم 430 إســرائیلیبلــغ طــول  احة والشــكل:المســ .2

ضــیق أوتعتبــر  ،كــم 95-72مــا الوســط فیبلــغ أ ،كــم117كــم والجنــوب70  -50الشــمال مــا بــین 

یتركــز  ،كــم 120ویبـغ طــول السـاحل  ،كــم 14ذ تبلــغ فقـطإ ،خاصـرة لهــا المحاذیـة للضــفة الغربیـة

): CIA() ،2015( المركزیـة االسـتخبارات وكالـة( دد السـكان% مـن عـ90-80فیه مـا مجموعـه 

 .)1()نت

لــف كـــم أ 20989ز مســاحتها و اال تتجــ صــغیرة المســاحة،دولــة  وي هــســرائیلوالكیــان اإل

جغرافــــــي العمــــــق الفقــــــدها أوشــــــكلها الطــــــولي  ،تعتبــــــر مــــــن الــــــدول القزمیــــــة فــــــي العــــــالمو  ،مربــــــع

مدینــة طبریــا  ىلــإووصــولها  ،مــةو امــى المقســتراتیجي، بــل جعــل كــل النقــاط الحیویــة تحــت مر االو 

تحـت مرمـى نیـران  أصـبحمـا الكیـان فأ ،فـاألمر بـالغ الخطـورة ،كم عن جنوب لبنـان35التي تبعد 

  .)29): 2012، (قاسم( مة  الفلسطینیة."و االمق

یة فــي ســرائیلن المرافــق والمــدن الحیویــة اإلأســیالحظ  ،وعنــد دراســة المســاحة والمســافات

صـیرة قممـا یمكـن صـواریخ  ،اال یبعد عن حدود الدولـة العربیـة كثیـرً  1948عام فلسطین المحتلة 

فـي الخاصـرة المحاذیـة للضـفة الغربیـة وقطـاع خاصـة  ،ها بسـهولةفمتوسطة المدى من اسـتهداأو 

  .)251): 2013، (المغاري( غزة 

                                                           
(1) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html  
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حتـى  ،إسـرائیللشـمال  2006مـر لـوحظ فـي اسـتهداف حـزب اهللا فـي حـرب عـام وهذا األ

مـا حركـة حمـاس فقـد نجحـت خـالل الحـروب الثالثـة والتـي أ ،لى مدینـة حیفـا االسـتراتیجیةإوصل 

بعـد مـن أحتـى وصـلت الـى مـا  ،يسـرائیلشنها االحتالل على قطـاع غـزة مـن اسـتهداف العمـق اإل

   .كم160مدینة حیفا والتي تبعد عن قطاع غزة 

   ثانیا: خطر الدیموغرافیا

فـــرغم موجـــات  ،یینســـرائیلبالنســـبة لإل كبــراألالقلـــق  ال یــزال الهـــاجس الـــدیموغرافي یشـــكل

إال یة سـرائیلالهجرة المكثفة والدعایة التي تقوم بها دائرة الهجرة واالسـتیعاب فـي وزارة الخارجیـة اإل

نحــــو شــــخص یشـــكل العــــرب الفلســـطینیین  مالیـــین 7نحــــو وصــــل الـــى  إســـرائیلعـــدد ســــكان  أن

  %) منهم.20(

والدعوة لمبادلة  ،قات على یهودیة الدولةو في كل اال ئیلإسراوهذا ما یفسر  اصرار قادة 

ــــادل األ ــــدأ تب ــــان( راضــــي والســــكانالســــكان العــــرب بســــكان المســــتوطنات مــــن خــــالل مب ، الغاردی

  )1(): صحیفة الكترونیة)2011(

 ،ویتضح ذلك من خالل خطة فك االرتباط وخطة انسـحاب المسـتوطنات مـن قطـاع غـزة

والذي تبجح وتعهد لناخبیه من  ،مشروع االستیطاني في الضفة وغزةر الظّ نَ ي نفذها شارون مُ لتوا

  .)25/3/2006سیخاروف واخرون ( مبیب في حال فرط بنتساریأنه سیفرط بتل أالیمین ب

صــلت الكاتــب شــموئیل شــنیتر فــي افتتاحیــة أو والتــي  ،یةســرائیلت اإلوالاحــورغــم كــل الم

واجـراءات لتحـدي النسـل عنـد  ،ودیة كبیـرةللدعوة إلنشاء عائالت یه 1967سبتمبر  29معاریف 

لــــى اعتمــــاد سیاســــة علنیــــة لتشــــجیع إباإلضــــافة  ،راضــــي المحتلــــةواأل إســــرائیلالفلســــطینیین فــــي 

مــام الهجــرة الیهودیــة أا یمثــل عائقًــ إســرائیلوفــي  ،لــى مــا وراء البحــارإالفلســطینیین علــى الهجــرة 

ا للصــفة الیهودیــة لتــالي یمثــل تهدیــدً وبا ،وتــوطین الشــعب الیهــودي ونشــره فــي مكــان مــا مــن البلــد

  ).259( : 2001، (مصالحةسرائیل (إل

والتـــي تشـــكل  1967طـــوال الوقـــت علـــى أن حـــدود  إســـرائیلصـــرار قـــادة إباإلضـــافة الـــى 

لـى خلـق حـدود إي إسـرائیل يوسـع ،ضات مع السـلطة الفلسـطینیة لیسـت مقدسـةو افي المف ساساأل

  مر الواقع. جدیدة تعتمد على فرض األ

                                                           
(1) http://www.theguardian.com/world/2011/jan/23/palestine-papers-expose-peace-concession  
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ســمي بالســـور الـــواقي عـــام ین الجـــدار العــازل والـــذي نفـــذ بعــد عملیـــة مـــا أى الباحـــث ویــر 

 ،بكافة السبل إلقرارهـا مـع السـلطة الفلسـطینیة إسرائیلهي الحدود النهائیة والتي تسعى  ،م2002

  ات یمكن التحكم بها.وننتلى مجموعة من الكإمن خالل توزیع الضفة الغریبة 

حیـث وصـل عـدد  ،الحروب الثالث التـي شـنت علـى غـزة ة خاللیوتزایدت الهجرة العكس

یقول روفي ریفیلن رئیس الكنسیت  ،لف شخصأ 750لى إیین الذي یعیشون في الخارج سرائیلاإل

الــذي یعبــر عنــه ســعي  ،یین مــن مســتقبل كیــانهمســرائیللــى نفــوس اإلإس أ" لقــد تغلــل الیــ :الســابق

الســتخدامها للفــرار مــن  ،روبیــةأو ت ســفر یین للحصــول علــى جــوازاســرائیلعــداد متزایــدة مــن اإلأ

یین لـــوال الشـــعور ســـرائیلا هـــذا الســـلوك لـــم یكـــن لیصـــدر عـــن هـــؤالء اإلمعتبـــرً  ،الدولـــة عنـــد الحاجـــة

مــــة و اهمهــــا المقأن الدولــــة فـــي طریقهــــا للتفكـــك والــــزوال ألســــباب عـــدة أالمتأصـــل فــــي نفوســـهم بــــ

  .)4/5/2008زید ، وبأ( الفلسطینیة

 متعـددة جارفـة جماهیریـة حالـة إلـى بـالتحّول آخـذة العكسـیة یةئیلسـرااإل الهجرة أنولوحظ 

 المؤسسـة لـدى كامًنـا هاجًسـا تمثـل وهـذه للتمركـز، جدیـدة وجهـات اختیـار مـع خاصة المستویات،

 مــن وقــت أي فــي المحتلــة فلســطین فــي لیســوا یینســرائیلاإل ثلــث قرابــة أنّ  تــدرك التــي ،یةســرائیلاإل

ج الحالــة وهــذه، قــاتو األ  العــالم إلــى االنطــالق دعــاة مــن یینســرائیلاإل الشــبان بــین تجاذبــات تــؤجِّ

 الـدعوات هـذه ضـد التحـریض تمـارس وٕاعالمیـة حكومیـة یةإسـرائیل سـاطأو و  الخـارج، إلى والهجرة

  .)1(): صحیفة الكترونیة)2014، (شاكر( الصهیونیة معاداة بوصف وتنعتها

ـــــادة ال ـــــرغم مـــــن التراجـــــع النســـــبي لمعـــــدالت الزی ـــــة فـــــي علـــــى ال ســـــاط الشـــــعب أو طبیعی

هــــذه الزیــــادة تظــــّل مرتفعــــة مقارنــــة بغیــــره مــــن الشــــعوب، ومقارنــــة بــــالمجتمع  إال أنالفلســــطیني، 

الیهــودي االســتیطاني فــي فلســطین. وباإلشــارة إلــى أن عــدد الفلســطینیین فــي فلســطین التاریخیــة، 

مة فـي نهایـة سـنة مالیین نس 5.9وحسب تقدیرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، بلغ نح

مالیین نسمة بناء على تقدیرات دائـرة اإلحصـاء المركزیـة  6.1، في حین بلغ عدد الیهود 2013

Central Bureau of Statistics, (2013)( . یةسرائیلاإل
 ()2(   

                                                           

(1) http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-10-19-1.2224848  

(2) http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0114/pdf/b1.pdf  
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% للفلســطینیین فــي الضــفة والقطــاع، 2.9الســنویة، والبالغــة  ووبنــاء علــى معــدالت النمــ

ى و ا% للیهود؛ فإن عدد الفلسطینیین والیهـود سیتسـ1.7"، وإسرائیل" 1948% لفلسطینیي 2.5و

مالیـــین  6.42كـــل منهمـــا إلـــى ، حیـــث سیصـــل عـــدد 2016فـــي فلســـطین التاریخیـــة خـــالل ســـنة 

وستصـــبح نســـبة الیهـــود المقیمـــین فـــي  ،علـــى حالهـــا وبقیـــت معـــدالت النمـــ و؛ وذلـــك فیمـــا لـــاتقریًبـــ

، حیـــث سیصـــل عـــددهم إلـــى 2020ة وذلـــك فـــي ســـن ،% فقـــط مـــن الســـكان48.9وفلســـطین نحـــ

، الفلســطیني لإلحصــاء المركــزي الجهــاز( مالیــین فلســطیني 7.18ومالیــین مقابــل نحــ 6.87ونحــ

  )1(): نت)2013(

  )2((باأللف نسمة) 2020-2011فلسطین التاریخیة  عدد الفلسطینیین والیهود المقدر في

  

  

ملیون  8.5الى  2016وبدایة عام  2015في نهایة عام  إسرائیلووصل عدد سكان    

   )3(اإلسرائیلي یتضح ما یأتي: لإلحصاء المركزي الجهاز لتقدیرات اووفقً ة، نسم

 نسمة 8462000 - حوالي في إسرائیل سكان عدد ویقدر 2015 دیسمبر 31 في. 

 6335  و٪) 20.7( العرب -  ألف 1757 ،)السكان من٪ 74.9( الیهود من ألف-

 أخرى.٪) 4.4( - 370000

 2 بنسبة إسرائیل سكان عدد ازداد ،2015 عام خالل .٪ 

                                                           
(1) http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1952.pdf  

   . http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1952.pdf مركزي لإلحصاء الفلسطیني،الجهاز ال ) 2(

(3) http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511355  



64 
  

 وغیرها من العرب٪ 23و یهود٪ 74( من الموالید  )176,700( حوالي كان العام خالل 

  .٪.)4.4 من

 28,000 الرئیسیة المنشأ بلدان وكانت ،2015 خالل إسرائیل مهاجر جدید وصلوا 

 المتحدة والوالیات٪) 23( وروسیا٪) 24( كرانیاأو و  ،٪)25( فرنسا: هي الجدد المهاجرین

)9٪(. 

  

  يیرانثالثا: خطر الصواریخ والبرنامج النووي اإل

 إیـرانمن خـالل اتفاقیـة  إسرائیلي على یرانبطاء الخطر النووي اإلإربما نجح الغرب في 

): صـحیفة 2015( ،الجزیـرة( ،2015دخلت حیـز التنفیـذ فـي سـبتمبر والتي  ،1+5مع مجموعة 

  )1()الكترونیة

تعرضـت ، حیـث 2006ظهر بشكل بارز خـالل الحـروب  خطر الصواریخ والذي نإال أ

م وحــرب 2012، وحــرب 2009-2008وحــروب  ،لــرد صــاروخي عنیــف مــن حــزب اهللا إســرائیل

منـــذ  إســـرائیلخطـــر مـــا تعرضـــت لـــه أشـــكل  ، حیـــثوالـــذي بـــرز فیهـــا ســـالح الصـــواریخ ،م2014

بشـكل كامـل تحـت مرمـى الصـواریخ  عهاوقو و  ،يسرائیلمن خالل استهداف كل العمق اإل ،نشأتها

  الفلسطینیة المنطلقة من قطاع غزة. 

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/14/%D8%A3%D9%87%D9%85-....  
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مة مـن اسـتراتیجیات وتكتیكـات و افإلى جانب  تطویر الصناعات الصاروخیة طورت المق

ممــا قلــل مــن قــدرة  ،طــالقكمواقــع لمنصــات اإل األنفــاقحیــث اســتعملت  ،اســتخدام هــذه الصــواریخ

 ؛ات فعــلطــالق الصــواریخ كــردّ إعملیــات  قصــفها، ولــم تــأتســرائیلیة علــى اكتشــافها و الطــائرات اإل

یة علـى مـدى سـرائیلاإل األهـدافبحیـث تـم قصـف  ،اطار تكتیكـات وخطـط وضـعت مسـبقً إبل في 

مـة ومـدى و اتقـدیره لحجـم المخـزون الصـاروخي للمق وفقـد العـدأممـا  ،یام خالل الحروب الثالثةاأل

همیــــة أكثــــر األ األهــــدافم التركیــــز علــــى كمــــا تــــ ،يســــرائیلطــــالق بالقصــــف اإلثر عملیــــات اإلأتــــ

ن والصــواریخ  قصــیرة و ایــف اســتعمال قــذائف الهــثباإلضــافة الــى تك ،كالمطــارات والمــدن الكبــرى

): 2015( ،القاسـم( ."عترضـهان تأوالتـي ال یمكـن للقبـة الحدیدیـة  ،الف غـزةغالمدى في ضرب 

80(.  

  مة الفلسطینیة و ارابعًا: خطر تنامي المق 

م، 2000األقصى الثانیة عام بانتفاضة و م، 1987ى ولتفاضة الفلسطینیة األباالن امرروً 

مـن  إسـرائیلخطـر مـا تعرضـت لـه أمـة الفلسـطینیة و اشكلت المق ،النتفاضة القدس الثالثة ووصوًال 

تـــدیر  كونهـــامـــة و احیـــث تكمـــن صـــعوبة التهدیـــد الـــذي تمثلـــه المق، القـــومي األمـــنمهـــددات علـــى 

 ،الشخصـي واالقتصـادي واالجتمـاعي األمـنمـر الـذي یهـدد األ ،اخلمـن الـد إسـرائیلمعركتها مـع 

كمـا  ،صـلیةي عـن االسـتعداد لمهامـه األسـرائیلویعیـق الجـیش اإل ،ویربك الحیـاة العامـة فـي الدولـة

 قــد تنعــدم بســببها الرفاهیــة التــي یســعى اإلســرائیلیون لتحقیقهــا." ،نهــا تمثــل حالــة اســتنزاف دائمــةإ

  ).253): 2013، (المغاري(

برز السمات التـي أ ،نزال خلف خطوط العدووعملیات اإل ،الهجومیة األنفاقفالصواریخ و 

ن تقاس بعدد أیة ال یمكن سرائیلفالخسائر اإل ؛م2014المأكولظهرت جلیة خالل حرب العصف 

والصــواریخ  ،األمــن واالقتصــاد أســاسنفســها قائمــة علــى  إســرائیلن حیــث إ ،القتلـى والجرحــى فقــط

ــــین  6كثــــر مــــن أي أ ،یینســــرائیل% مــــن اإل80ت تهــــدد ذخــــأذ إتعــــد بدائیــــة  الفلســــطینیة لــــم مالی

فقــد باتــت  ؛ا المصــانع والمنــاطق الحیویــة والمطــارات التــي تقــع فــي مرمــى الصــواریخمــأ ،يإســرائیل

 "المقاومـــةوتتكبـــد الخســـائر الكبیـــرة فـــي أي حـــرب مقبلـــة مـــع  ،تتـــأثر بشـــكل مباشـــر وغیـــر مباشـــر

  .)82): 2015، (القاسم(
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ا لشراء أربع سفن ألمانیة قادرة علـى حمـل أنظمـة قتالیـة متطـورة، اتفاقً  إسرائیلعت وقَ د وق

إنها ستستخدم "لحمایة حقول الغاز الطبیعي في البحر المتوسط"، في  :یةسرائیلاإلذاعة اإلوقالت 

 430وأشـارت اإلذاعـة إلـى أن قیمـة الصـفقة بلغــت  نصـف ملیـار دوالر. وصـفقة تبلـغ قیمتهـا نحـ

ملیون دوالر)، ستمول الحكومة األلمانیة ربعها، لكنها لم تفصح عن موعد  480ونحو(ن یور ملیو 

 :یة علــى موقعهــا اإللكترونــيســرائیلوذكــرت صــحیفة یــدیعوت أحرونــوت اإل تســلیم الســفن الجدیــدة.

ألفي طن، وقادرة على حمل أنظمة قتالیة متطورة من شأنها التمكین من  وأن "كل سفینة تزن نح

یة، وتشـــمل أنظمـــة تعقـــب ســـرائیللعملیـــات مـــن مســـافة مئـــات الكیلـــومترات مـــن الســـواحل اإلتنفیـــذ ا

ـــةو اضـــحت أن "الســـفن ستصـــل خأو لكـــن الصـــحیفة ، الصـــواریخ" ـــى أن تقـــوم وزارة الـــدفاع  ،ی عل

 :وتابعــت قائلــة ،ا"ا واحــدً یة بتركیــب األنظمــة القتالیــة المتطــورة فــي عملیــة تســتغرق عاًمــســرائیلاإل

ا للبحریـة ا أمنًیـا تحـدیً هـا تشـكل أیًضـإال أني، سـرائیلأثیر إیجابي علـى االقتصـاد اإل"لحقول الغاز ت

، الجزیـــــرة( "اســـــتراتیجیةا ت أهـــــدافً أصـــــبحیة التـــــي تقـــــوم بحمایـــــة هـــــذه الحقـــــول بعـــــد أن ســـــرائیلاإل

  .)1(): نت)2015(

یعتبــر نائــب رئــیس مركــز األبحــاث القومیــة فــي إســرائیل، أودي دیكــل أن عملیــة  الحــرب 

غزة قد حققت أهدافها؛ فعلى المستوى السیاسي، استطاع الجـیش اإلسـرائیلي إصـابة حمـاس  على

بشكل قوي وذلك من خـالل إضـعافها وردعهـا والزامهـا بضـبط العناصـر مـن التنظیمـات األخـرى، 

إال أن هـذه األهـداف محـددة؛ فعلـى المسـتوى االســتراتیجي، هـل حققـت األهـداف فـي ردع حمــاس 

تیجي بعید المدى؟ أما الهدف الثاني: وهو تحقیق وقف إلطالق النار بشروط على المدى االسترا

إســرائیل، إال أن هــذه الشــروط ال تلــزم حمــاس لمحاربــة إســرائیل مــرة أخــرى، حیــث إن حمــاس لــم 

تــنجح فــي الــزام إســرائیل إیجــاد آلیــة لفــتح المعــابر بشــكل واســع، أو إقامــة مینــاء بحــري، وربــط كــل 

لســـلطة الفلســـطینیة إلـــى غـــزة، أمـــا الهـــدف الثالـــث؛ فهـــو إخضـــاع  علـــى اتفـــاق مســـتقبلي بعـــودة ا

  ).  16):2014(دیكل)، ( דקלالمستوى التكتیكي التشغیلي (

 اوأیًضـ ،القتـالولقد نجحت حماس في التعلم من الحروب السـابقة، السـیما علـى مسـتوى 

  )  18-17: 2014)، (دیكل דקל( تیة:اآل المجاالت في التكیفعلى  القتال أثناء في قدرة أثبتت

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/news/international/2015/5/11/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%.....   
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 المفاجـأة مـن النقـیض علىالمفاجأة، ( انتزاع عامل  وبالتالي واستباقها، المبادرة على السیطرة .1

 حمـاس لقـوات شـدیدة أضـرار فـي تسـببت والتي المصبوب، الرصاص عملیة خالل یةسرائیلاإل

 .المدى وصواریخ  بعیدة

 حمــاس أركــان رئــیس" اســتهدف الٍ باغتیــ إســرائیلتها أبــد يتــال الســحاب، عمــود عملیــة وخــالل  .2

 ). المدى بعیدة الصواریخ تهدید تحییدو  الجعبري أحمد

مــن  سلســلة بعــد الحملــة خضــم فــي نفســها حمــاس فقــد وجــدت ؛مــا فــي عملیــة الجــرف الصــامدأ .3

 اسـتخدامب اسـتباقي إسـرائیل بـرد فعـل لمفاجـأة العسـكري الجناح قرر وعندها األحداث، تصاعد

ضــد  الهجمــات ومرحلــة إســرائیل، داخــل المــدى بعیــدة صــواریخ ٕاطــالقو  ،االســتراتیجیة قدراتــه

 نفسـه العسـكري الجنـاح أعـد نفسـه، الوقـت وفي ،ومن البحر األنفاق عبر یةسرائیلاإل األهداف

 في اللوجستیة الدفاعیة والمنظوماتمعتمًدا على القدرات  إسرائیل، مع لمدة طویلة من  القتال

حصًنا  حماس لحركة نو والعسكری نو السیاسی القادة اتخذهاتي وال ،المحصنة األنفاقو  المخابئ

  .قواتها على والسیطرة القیادة استمراریة على من الحفاظ تتمكن كي األرض، تحت

 بشـكل مخبـأة الصـواریخ مـن منصـات ایـرً ثك حمـاس شـیدت المحلـي، والتصـنیع التهریب بفضل .4

، التأثیر وقوة دقة حساب علىو ول ،في المراكز إسرائیل سكان على ضرر أكبرإللحاق  جید،

 فتـرة طیلـة مسـتمر بشكل الصواریخ إطالق لحماس سمح هذا من خالل زیادة المادة المتفجرة.

عنق ( المناطق قلب في حتى إطالق مواقع إنشاء تم. االخفاقات من اجدً  قلیل مع عدد القتال

 كانــت الهجمــات و، متحضــرةالمنــاطق ال منــاطق إلطــالق الصــواریخ فــي قلــبوهــي  ،الزجاجـة)

 لى اختراق جدار الحمایة للـدفاعإوالتي هدفت   - مختلفة یةإسرائیل أهداف -على الصاروخیة

والـــذي یهـــدف الـــى تعطیـــل  ،النجـــاح مـــن المعرفـــة بعـــدم الـــرغم القبـــة الحدیدیـــة) علـــى( الجـــوي

  .یام القتالأیین طوال سرائیلوتشویش الحیاة الیومیة لإل

مــــن تحــــت  العمــــق اإلســــرائیلي إلــــى تصــــلل الهجومیــــة فــــاقلألن التحتیــــة البنیــــة حمــــاس أعــــدت .5

 باإلضـافة ،یةسـرائیلاإل للقوات الكمائن ٕاقامةو  ،األسرالقتال و  بأعمال القیام أجل منو  األرض،

بطریقـة ال  غـزة قطـاع داخـلاألسـلحة ونقـل  ،المقـاتلین  لحمایـة األنفـاق اسـتخدام تـم ذلـك، إلـى

 اأیضً  األنفاق وكانت ،يسرائیلبالطیران اإلو الجاستهدافهم من خالل أو  رصدهم،یمكن معها 

مــن خــالل   وذلــك ،ي التــي دخلــت  قطــاع غــزةســرائیللمفاجــأة القــوات البریــة للجــیش اإل وســیلة
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 داخــل واختطــاف الجنــود للــدبابات، المضــادة بالصــواریخ للــدبابات الكمــائن ونصــب المتفجــرات

  .غزة

 فترة طیلة باالستمراریة التي سمحت لهااألرض، و والسیطرة تحت  القیادة قدرات حماس شیدت .6

 قصــیرة ناو هــال قــذائف قــدرات حمــاس شــیدت كمــا الصــاروخیة، القــدرات إلــى اإلضــافةب ،القتــال

 علـى أطلقـت والتـي ،ن قصیرة المدىاو تركیز القصف من خالل قذائف اله أدىحیث  ،المدى

 الجمــاعي لـى النـزوحإ ،يسـرائیلاإل الجـیش انتشــار غـزة ومنـاطق لقطـاع المحاذیـة المسـتوطنات

نتیجــة  ،خــالء المســتوطنات مــن ســكانهاإحمــاس فــي االســتفادة مــن  نجحــتقــد و ، المنطقــة مــن

   .ناو التركیز في القصف بقذائف اله

 مثــل مطــار اســتراتیجیة، أهــداف علــى جهودهــا تركــز أن حمــاس تحاولــ بعیــدة، مســافات علــى .7

     .دیمونة األبحاث النوویة في مفاعل الدولي، غوریون بن

من الفصائل الفلسطینیة  ومن الصعب تحدید ما إذا كان القتال من قبل حماس وغیرها

أي من الطرفین الرغبة  السیما أنه لم یظهر ،التخطیط المسبق بینها یجةنت 2014خالل حرب 

 أخرىمرة  وحماس إسرائیل وجدتفقد وكما حدث مرات عدیدة من قبل،  لكن ،في الصراع

استفادة حماس من الحرب منذ عملیة الرصاص و ، من القتال ها في خضم جولة طویلةینفس

خالل الفترة ما بین عملیة الرصاص المصبوب  استفادة واضحة من أخطائها. المصبوب یكشف

، مبتعدة قدر اإلمكان عن الصدام المباشر مع تصرفت حماس بضبط النفس والجرف الصامد

الظروف الصعبة التي یعیشها  االحتالل، حرصًا على عدم جر المنطقة إلى حرب في ظل

، وكان هناك داخل قطاع غزة البنیة التحتیة العسكریة قویتذلك، فقد  ورغمسكان قطاع غزة. 

زت هذه العملیة من خالل وقد تمی أیًضا، الضفة الغربیة ت منهجیة لتنفیذ هجمات فيحاوالم

  .یینأساسمشترك یتكون من عنصرین  نهج حربي

إسرائیل من خالل وسیلتین:  إلى ضربمیة، وقد هدف محاولة هجو  ول:العنصر األ

بجهد  الحفاظ على قدرة اطالق الصواریخ، الهجومیة األنفاق عبر الحدود عن طریق إطالق نار

في بیئات مدنیة مكتظة  األرضتحت  ها من منصاتبما في ذلك التستر على إطالق ،دفاعي

انجاز) من أي نوع، بل ( ا تحقیق قرارلم یكن القصد منه  انهذان العنصران الهجومی سكان،بال

یدفعهم للضغط على الحكومة  مما ،یینسرائیلبحیاة المواطنین اإل الضر الهدف منه الحاق
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كما استخدمت  ، حركة البضائع والناس في قطاع غزة لتخفیف القیود المفروضة على یةسرائیلاإل

 األمنالمدى لتقویض الشعور بائف قصیرة ذالعاملة في غزة اطالق ق خرىحماس والتنظیمات األ

عاملین مر وزاد على هذا األ، تقع على مقربة من السیاج الحدوديالتي  ،سكان المستوطناتن بی

 لدیه القدرةكان إطالق الصواریخ على مطار بن غوریون  بأن عترافاال، العامل األول: مهمین

استهدف  المطار ولم صاروخ  ذلكوقد أكد  ،إسرائیلتعطیل السفر الجوي الدولي إلى على 

ا من شركات الطیران إللغاء رحالت التصعید عددً  ودفع هذا ،الحدیدیة یعترضه نظام القبة

والتي  ،ن على المستوطناتاو قذائف اله والعامل الثاني: إسرائیل لبضعة أیام،طیران من وٕالى 

ق وباإلضافة لخطر إطال، إسرائیلعلى  مارس الضغط، مما على طول محیط غزةأطلقت 

والذي یمكن للقبة الحدیدیة اعتراضه، أضیف خطر آخر؛ أال وهو قذائف الهاون  ، الصواریخ

بناء قوة قتالیة  فيونجحت حماس ، يیسمح للسكان بالتحذیر الكاف الحیث قصیرة المدى 

هذا على عدد من ، وقد انعكس قوة اطالق الصواریخ على مدى قدراتها السابقة منتظمة، وزیادة 

، مما نوع والمدىق الصواریخ من ناحیة الكمیة والوزیادة إطال األسلحةمن حیث  ،المستویات

لحمایة معداتها وقدراتها  األرضلنقل عملیاتها تحت  خرىدفع التنظیمات الفلسطینیة األ

درة وزیادة من ق ،یام القتالأل اثابتة طو  صاروخیةوهذا مكنهم من الحفاظ على قوة  ،الصاروخیة

 סיבוני( یام األخیرة للحربعلى المستوطنات في األ ىمدون قصیرة الاطالق قذائف الها

  ).31-30)2014(سیبوني)، (

توفیر استجابة فعالة لصواریخ قصیرة المدى  ومع ذلك، القبة الحدیدیة غیر قادرة على

وتعمل إسرائیل اآلن ، یة المحاذیة لقطاع غزةسرائیلأطلقت على البلدات اإلالتي  ناو وقذائف اله

باسم شعاع الحدید، الذي تم تصمیمه  وهوما یعرف يخو ار تطویر الدفاع الص الجدیدعلى 

على  ،المدى ةصیر ق الهاونقذائف العتراض النظام اللیزر  هذا یستخدم ،تهدیداللمعالجة هذا 

وقد أبدى بعض المتخصصین في هذا  بشأن أداء نظام القبة الحدیدیة، إسرائیلالرغم من بیانات 

للتكنولوجیا، من معهد ماساتشوستس ثیدور بوستال Theodore Postol) ( مثلال مجالمجال رأیه 

الفوتوغرافیة من قال: إن تحلیًال مفصًال للصور  أنظمة الدفاع الصاروخي،ادعاء  منتقًدا

كان منخفضا على غزة، یوضح أن معدل االعتراض  التصعید الصواریخ  االعتراضیة خالل

االعتراض الناجح یتطلب  أن ، حیث یدعي2012رب مع تحسن طفیف عن ح ،%5بحوالي 

أن هذا لم  تظهرصواریخ  القبة الحدیدیة صور الصاروخ وجها لوجه، في حین أن أن یقترب 



70 
  

هو  ،صواریخ حماس عنخسائر الناتجة وعالوة على ذلك، قال ان سبب انخفاض ال، یحدث

(برمنت)،  ברמנט الندو)( לנדאו( مثل اإلنذارات المبكرة ،یةسرائیلاستعدادات الدفاع المدني اإل

)2014:( 35-41  (.   
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  خالصة الفصل األول:

مرت العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة بمراحل عدة، بدأت صامتة لكنها ركزت على دعم 

م، وفي المرحلة الثانیة ركزت العالقة على دعم 1922الهجرة واالستیطان، وامتدت حتى عام 

م، واقتصرت العالقة في الفترة 1948باالعتراف بالدولة عام إنشاء دولة إسرائیل وانتهت 

) على التعاطف العام والدعم المادي والمعنوي، ثم تحولت إلى تحالف 1956 – 1948(

، وتصاعدت بشكل كبیر بعد انتصار 1956استراتیجي بعد العدوان الثالثي على مصر عام 

حالة تصاعد مستمر ودعم م، واستمرت في 1967إسرائیل على ثالث دول عربیة عام 

  اقتصادي وعسكري وسیاسي حتى اآلن.

لألمن  في االلتزام بالمبادئ الخمسنجحت وفي سیاق حمایة إسرائیل أمنها القومي، 

 ؛یةسرائیلالقومي ومتغیراته بطریقة راعت الخصوصیة اإل األمنهم ثوابت أومزجت بین  ،القومي

والتقدم التكنولوجي من  ،االقتصادي ووالنم ،ةفحافظت على مفهوم المتغیر في القدرة العسكری

لكنها اعتبرت التفوق العسكري  ،القریب والبعید والمتوسط ىها قابلة للتغیر على المدحیث إن

 ،القومي األمنواالعتماد على الذات من االحتیاجات االقتصادیة والتمیز التكنولوجي من مبادئ 

 نبی إسرائیلوبهذا فرقت ، عداء المحتملینمیع األالتفوق العسكري على ج ونما جعلت المبدأ هإ و 

تحویل لى إوربما دفع بها  ،وبین التمیز والتقدم ،واالعتماد على الذات ووبین النم ،القدرة والتفوق

 ،يسرائیللى ثابت بالنسبة لألمن القومي اإلإالقومي  األمنمن متغیرات  خرىما تراه الدول األ

ن ثوابتها التاریخیة أو  ،یة والدیموغرافیة یشوبها كثیر من الضعفن ثوابتها الجغرافأیمانها بإ وه

  .والثقافیة واالنتماء لهویة مشتركة غیر قادرة على الصمود في وجه التحدیات
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  الفصل الثاني

  موقع إسرائیل في السلوك األمریكي تجاه الملف النووي اإلیراني 

  والثورات العربیة

   يیرانتجاه الملف اإل األمریكيلسلوك في ا إسرائیلموقع  :ولالمبحث األ 

  تجاه الثورات العربیة األمریكيفي السلوك  إسرائیلالمبحث الثاني: موقع 
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  المبحث األول

   موقع إسرائیل في السلوك األمریكي تجاه الملف اإلیراني

  

  مدخل تاریخي

  مرحلة ما بعد الثورة اإلیرانیة

  جاه الملف النووي اإلیرانيموقع إسرائیل في السلوك األمریكي ت

  أوًال: الخیار الدبلوماسي والحل السلمي

  ثانیا: العقوبات االقتصادیة
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  مدخل

هي مجموعة و  ،1+5یون من مجموعة یرانلیه اإلإن االتفاق الذي توصل أیعتقد البعض 

باإلضـــــافة إلـــــى ألمانیـــــا، والتـــــي تتـــــولى  ،مـــــناألالـــــدول الخمـــــس الدائمـــــة العضـــــویة فـــــي مجلـــــس 

 ،2006فـي عـام  المفاوضـاتبدأت المجموعـة  ، وقدحول برنامجها النووي إیرانضات مع و افالم

حیـز  دخـل حیـث .2015یولیو/تموز  14یة فیینا یوم و افي العاصمة النمسقد تم توقیع االتفاق و 

  .)1()14/7/2015، الجزیرة نت( 2015كتوبر أالتنفیذ في 

فـي منطقـة الخلـیج وة العسـكریة والتعـداد السـكاني، مـن حیـث القـ ،كبرالدولة األ ُتعـدُّ إیران     

في عام  اله األمریكينتیجـة لالحتالل  ،العربي، خاصة بعد خروج العراق مـن دائرة الفعل العربي

 ،فـــي المنطقـــة األمنیـــةسیاســـتها  إیـــرانرســـمت وقـــد  ،واهمیتهـــا الجغرافیـــة ومســـاندتها لـــه ،م2003

ة متطــورة، أثــارت العدیــد مــن التســاؤالت وردود الفعــل وتســلیحی وقامــت ببنــاء بــرامج وأبحــاث نوویــة

علـى دول  األمنیةة والدولیـة حولها وحول مـدى انعكاساتها ومخاطرها اإلقلیمیالسلبیة واالیجابیـة، 

  .)Rahmani, (2000): 133( المنطقة والعالم

مــن خــالل  )،1953( ات مــن القــرن العشــرینیفــي الســتین يیرانــانطلــق النشــاط النــووي اإل

عالقـة  أسـسوالتي وضعت وقتذاك  ،الوالیات المتحدة ألمانیا (شركة سمنز)، ومعالوثیق  تعاونال

علـى  األمریكیةن قضت االستخبارات أبعد  ،نظام الشاه محمد رضا بهلويوبین  هااستراتیجیة بین

م، علـى منـابع الـنفط ضـمن مجموعـة مـن 1953غسـطس أثورة رئیس الوزراء محمـد مصـدق فـي 

 .)176): 199، (السبكي( طلق علیه الكونسرتیوم"أ ،يیرانللبترول اإلالمحتكرین 

 5م وبقـوة 1967بمفاعل لالبحاث في جامعـة طهـران سـنة إیرانمدت الوالیات المتحدة  أ

 ،بان فترة الحرب الباردة ضد االتحاد السوفیتيإثمرة لعالقات استراتیجیة  تعاونان هذا الكو  ،میغا

ة یــاجنتإي بطاقــة یرانــیــة للبرنــامج النــووي اإلو الــذي یمثــل حجــر الز ا ،)16): 2010، (النصــرو اب(

  ) Zanotti and others, 2012: p27. (الوتونیون سنویً كغم نت ب6

ذرة ( طـار برنــامجإنطلقـت فـي اوالتـي  ،والوالیـات المتحـدة علــى االتفاقیـة إیـرانبعـد توقیـع 

  .)16: 2010، نصرو ب(أ م1956عام  أیزنهاور األمریكيطلقه الرئیس أالذي  )جل السالمأمن 

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/14 ...... 
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مــن  ولالنوویــة فــي األ األســلحةعلــى معاهــدة الحــد مــن إنتــاج وتجربــة  إیــرانوقــد وقعــت  

 ,Zanotti and others(1970فـي الخـامس مـن مـارس عـام  اأصـبح التوقیـع نافـذً م، و 1968ویولیـ

2012: p11 (  

ه مــن مصــادر لبنــاء مــن اســتیراد مــا تحتاجــ إیــرانإلــى توقیــع المعاهــدة  تمكنــت  اواســتنادً 

  - اوبمدة قصیرة جدً  - ،إلنتاج الطاقة الكهربائیة انوویً  مفاعًال  23 وقد بنت ة، النووی تالمفاعال

ملیـار دوالر  30یة وبتكلفـة یرانوتغطى عموم المساحة اإل ،اتیمنتصف التسعین فيلتكون جاهزة 

فـــي صـــناعة  ســـاسشـــكل األالـــذي ی ،نتـــاج البلوتنونیـــومإیمكنهـــا التـــي وهـــي المفـــاعالت  ،مریكـــيأ

في منطقة الشرق  حداثةا و كثر تسلیحً أوالذي سعى الیه الشاه لبناء قوة عسكریة  ،النوویة األسلحة

فـي  ،%90) قـد أنجـز العمـل فیـه بمـا یقـارب 1-بوشـهر( مع سقوط الشـاه كـان مفاعـل، و األوسط

  .)113 ):2006، (ي، عبد االلهاو الر . (%50) إال 2-بوشهر( حین لم ینجز من مفاعل

  یة یرانمرحلة ما بعد الثورة اإل

نتیجة  ،1984إلى عام  1979ي من عام یرانبعد سقوط الشاه توقف البرنامج النووي اإل

، (حیــث ضــرب صــدام حســین المفاعــل ) مــن ناحیــة1988-1980( یــةیراناإل –للحــرب العراقیــة 

ـــاء الحـــرب)، یـــة یرانئـــد الثـــورة اإلألن قا أخـــرىومـــن ناحیـــة  النـــووي اإلیرانـــي (بوشـــهر) مـــرتین أثن

اإلمــام الخمینــي) كــان لــه رؤیــة أیدیولوجیــة تتمثــل فــي تحــریم اســتخدام أســلحة الــدمار اإلســالمیة (

  .)118): 2006، (ریاض يو االر ( ألغراض عسكریة" الشامل

 القـرار لهـذا شاملة ُمراجعة تمت إیرانب أحاطت التي ةاإلقلیمیو  الدولیة الظروف ظل وفي

 أثناء العراقي والصاروخي الجوي للقصف یةیراناإل النوویة المنشآت ضتتعر  عندما، 1982 عام

 العـراق كـان فیمـا ،األسـلحة مشـتریات علـى الحظـر مـن فیـه ُتعـاني بدأت الذي الوقت في ،الحرب

 المســــؤولین جعــــل الــــذي األمــــر وفرنســــا، الســــوفیتي االتحــــاد مــــن یحتاجــــه مــــا كــــل علــــى یحُصــــل

  . النووي للتسُلح ببرنامج التزود ورةضر  في التفكیر ُیعیدون یینیراناإل

 يیرانــاإل النــووي البرنــامج كــارمون، إیلــي البروفیســور اإلرهــاب للباحــث فــي شــؤون ووفقــا

  .)1(): نت)2015، (כרמון( ةرئیس هدافأ ثالثة لدیه

                                                           
(1) http://www.kipa.co.il/community/show/10918367  
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 تحدیه، على أخرى نوویة، ال تجرؤ دول أسلحة یملك النظام  عندما. النظام للبقاء على دفاعي .1

  .العسكریة بالوسائل به إلطاحةا أو محاولة

 مـن سـیجعل ،النوویـة األسـلحة مظلـة تحـت العربـي، الخلیج في ةاإلقلیمی یةیراناإل الهیمنة رساءإ .2

 وتفعیــل تشــجیع طریــق عــن ،الســعودیة إلــى البحــرین مــن جیرانهــا علــى إیــران تســیطر أن الســهل

  .البلدان هذه الشیعة في

 أي تحركـات لتجنـب ٕاسـرائیلو  المتحـدة الوالیـات مثـل دول على يیراناإل النووي التهدید ،االبتزاز .3

  .شل أي نشاطات دولیة ضدهاتوبهذا  ،)كوریا الشمالیة أنشطة غرار على( عسكریةأو  سیاسیة

مـع كـل مـن  إیـرانأبرمـت ف ؛على العودة إلى ملفها النـووي إیرانكل هذه العوامل شجعت 

منهــا تــدریب  ،بمســاعدات نوویــة قیمــة إیــران زودت اتفاقیــات) 1990و1987( الصــین وباكســتان

 قـدو  ،أبحاث التخصیب باستخدام اللیزر وفي ،یین في مجال استخالص البلوتونیومیرانالعلماء اإل

حیث جرت أبحاث التخصیب  ،كاهوتا)( القدیر خان في جرى التدریب في مختبرات الدكتور عبد

لتزویــدها بــالوقود  ،مــع الصــین بــرام اتفاقیــةإمــن  1991ینــایر  15ونجحــت فــي ، وتركیــب القنبلــة

  .) Zanotti and others, 2012: p17(. شعار الوكالة الدولیة للطاقة النوویةإالنووي من دون 

 ،لبنـاء مفاعـل للمـاء الخفیـف فـي بوشـهر إیـرانمع   اتفاقً ا 1991روسیا في عام  وقعتو 

 األمریكیــةالضــغوط  ورغــم، كمــال هــذه االتفاقیــةإیــران  حالــت دون إلولكــن الظــروف االقتصــادیة 

في افشال العدید من الصفقات لشراء المعـدات النوویـة مـن األرجنتـین  والتشـیك  اسببً كانت والتي 

من توقیع عقد مع روسیا لتنفیذ مشروع  1995ها نجحت في عامإال أن ،یطالیةاإل ووشركة انسالد

  .)Mayer, (2004): 8( .شراف الوكالة لدولیة للطاقة النوویةإبوشهر تحت 

 ،يیرانـــــانطالقـــــة ســـــریعة للبرنـــــامج النـــــووي اإل 2002- 1991لفتـــــرة مـــــا بـــــین اشـــــهدت 

كمـــا قامــــت بنشـــر المنشــــآت  ،بحـــاث النوویـــة المتقدمــــةیة إلجــــراء األأساســـت تملـــك بنیــــة أصـــبحو 

  )55): 2001، (محمود( حاطتها بجدار هائل من السریةإ االستراتیجیة على مساحة واسعة و 

وذلـك  ،وسـیا باسـتعادة الوقـود النـووي المسـتنفذ مـن بوشـهرقنـاع ر إمریكا فـي أحت جن وقد

كغـم مـن  180لـى قـدره إصـل تسـلحة نوویـة أنتـاج من اسـتخدامه إل األمریكیةف و االمخ ءفي ضو 

  .)97): 2003، (عبد المؤمن( االبلوتونیوم سنویً 
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یـــة علـــى الســـاحة یرانالنوویـــة اإل األزمـــةالعـــام الحقیقـــي النفجـــار  وهـــ 2002ویعتبــر عـــام 

ومن خالل مـؤتمر صـحفي  ،یة المعارضةیرانوذلك حین قدمت منظمة مجاهدي خلق اإل ،دولیةال

 وناتانز، راكأموقع مثل  إیرانت النوویة السریة في آمعلومات عن العدید من المنش ،في واشنطن

 جاد في مقاطعة یزدأي فكما كشف عن منجم من خام الیورانیوم  (دیتیریوم)، لماء الثقیلل مصنعٌ 

)Kerr) ،2005(1( ): نت(.  

نهـــا تطـــور اســـتخدام مفاعـــل نـــووي صـــغیر باالعتمـــاد علـــى أب وقـــد اعترفـــت إیـــران أیًضـــا

  .)874-845): 2004، (شانون( ةالقدرات الذاتیة المحلی

 نیـــة بفـــك أختـــام الوكالـــة ووســـائل مراقبتهـــا عـــیرانقامـــت الســـلطات اإل 2006فـــي ینـــایر و 

ثــار اســتیاء المجتمــع أممــا  ،تخصــیب بــالطرد المركــزيیعتقــد بأنهــا تعمــل بــأجهزة ال ،منشــآت نوویــة

المقتــرح الروســي بنقــل عملیــات التخصــیب إلــى  إیــرانرفضــت  2006ائــل العــام أو فــي و  ،الــدولي

 ،یین الســتخدامه فــي أغــراض تصــنیع ســالح نــوويیــرانضــمانًا لعــدم لجــوء اإل ،األراضــي الروســیة

 ،ودعـم روسـیا والصـین ،األمریكیـةو  بیـةاألورو باتفـاق فـي وجهـات النظـر  ،يیرانـوقوبل الرفض اإل

ومــن ثــم توحــدت المواقــف الدولیــة  ،برنامجهــا النــووي بشــكل كامــل إیــرانعلــى ضــرورة أن توقــف 

ي یرانـلیقضي بإحالة الملـف النـووي اإل ،2006فبرایر 4وصدر قرار مجلس محافظي الوكالة في 

 احیـث ال یـزال األمـر متعلقًـمـن دون اتخـاذ إجـراءات عقابیـة فـي هـذه المرحلـة،  األمنإلى مجلس 

علیهـا مـا  دولیـة فـي مرمـى فـرض عقوبـات إیـرانت أصبحبالشك في طبیعة هذا البرنامج، وبذلك 

 ,Zanotti and others(. حتواهـا قــرار مجلـس محــافظي الوكالــةلـم تمتثــل لقائمـة الطلبــات التــي ا

2012: p32  

عــد ذلــك درجــة عالیــة مــن وشــهد ب ،ضــافيتعلیــق العمــل بــالبرتوكول اإل إیــران إعــالند عــوب

عطـاء إمـع  ،8/3/2006فـي  األمـني لمجلـس یرانـحالـة الملـف اإلإحیـث قـررت الوكالـة ، التشنج

نجـاد الـرئیس اإلیرانـي محمـود علـن أو  ،نشـطة التخصـیبألتعلیـق  28/4/2006مهلـة حتـى  إیران

ن أ عـالن نجـادإوتبعه  ،%3.5نجحت في تخصیب  الیورانیوم بنسبة  إیرانن أ 9/4/2006في 

 :Zanotti and others, 2012( لـى عضـویة الـدول التـي تملـك التكنولوجیـا النوویـةإانضـمت  إیـران

p22 (.  

                                                           
(1) http://www.armscontrolwonk.com/archive/600517/exiles-and-iran-intel/  



78 
 

  يیرانتجاه الملف النووي اإل األمریكيفي السلوك  إسرائیلموقع 

ي فـــي بنـــاء القـــوة التســـلیحة یســـرائلواإل األمریكـــين یغفـــل عـــن الـــدور أال یمكـــن للمتـــابع 

  .يیرانة ضد المشروع اإلو اا في بناء العدسهم كثیرً أوالذي  ،د الشاهیة في عهیرانوالنوویة اإل

 بالمنطقــة النوویــة القــوة الحتكــارهم اكســرً  يیرانــاإل النــووي البرنــامج فــي یونســرائیلاإل ویــرى

 عســــكریة قــــراءة إذن یقرؤونــــه فهــــم ؛الحــــرب وقــــت فــــي علــــیهم اوجودًیــــ اوخطــــرً  الســــلم، وقــــت فــــي

 البرنـــامجین مـــع حصـــل كمـــا ،بالكامـــل البرنـــامج هـــذا" تفكیـــك"بــــ الـــدوام علـــى ویطـــالبون ،ســـاسباأل

  .)1()نت :2015، الجزیرة( ولیبیا العراق في النوویْین

 علــــى اعســـكریً  اخطـــرً  یشـــكل ال يیرانـــاإل النـــووي البرنـــامج أن فیـــدركون األمیركیـــون أمـــا

 العســـكریة المخـــاطر مـــن مـــدى وأبعـــد ســـعأو  إســـتراتیجیة برؤیـــة یقرؤونـــه وٕانمـــا المتحـــدة، الوالیـــات

 اتغییـــرً  األوســـط والشـــرق الخلـــیج فـــي الســـائدة اإلســـتراتیجیة المعادلـــة ســـیغیر أنـــه فیـــرون ؛المباشـــرة

تعاملــت  وقــد ،المنطقــة علــى بظاللــه المخــیم األمیركــي العمــالق تحــت مــن البســاط یســحب ا،عمیًقــ

  :أتيما ییلها كصیراني ضمن مجموعة من الرؤى یمكن تفالوالیات المتحدة مع الملف النووي اإل

بصـورة  األمریكیـةتنـامى دور الدبلوماسـیة فـي السیاسـة  : الخیار الدبلوماسي والحـل السـلمي:أوالً 

 إدارةن إ و ، ســدة الحكــم فــي الوالیـــات المتحــــدة أوبامــابــاراك  األمریكــيواضــحة بعــد تــولي الــرئیس 

وتعمـل   ،إیـرانلـى إنــسبة ویــة للوســیلة الدبلوماســیة بالولعطـت األأ أوبامابـاراك  األمریكيالـرئیس 

ا بـــالتخلي عـــن سیاســـتها المعادیـــة للوالیـــات المتحـــدة دبلوماســـیً  إیــرانقنـــاع إعلـــى  األمریكیــة دارةاإل

وقـد تسـعى الوالیــات  ،األمریكیـةا للمصـالح تهدیدً  والتي تعدها ،مریكانیراه األحـسب ما  األمریكیة

ـــــزات إلإالمتحـــــدة  ـــــدیم عـــــدة محف ــــى تق ــــرال ـــــروز مؤشـــــر الحـــــل ن، ی ــــي ب ـــــستند هـــــذا االحتمـــــال ف وی

  ).19 :2012، السعبري( جـل تحقیـق هـذا الهـدف االسـتراتیجيأ منالدبلوماسـي لحـصول التقـارب 

مـــن خـــالل ســـلوكیات وقـــرارات الـــرئیس  ٕایــرانو  األمریكیــةوالحــوار بــین الوالیــات المتحــدة 

حیــث تتنــاقض سیاســته  ،غــایرة ألسـالفه مــن الرؤســاءفـي انتهــاج سیاســة م أوباماباراك  األمریكي

فـي  اإلسـالمیةمنــذ انتــصار الثــورة  إیرانفهـم انتهجـوا سیاسـة المقاطعـة الجدیـة مـع  ؛مـع سیاسـتهم

یـــة یرانف اإلو ادارات الـــسابقة لــم تـــراع المخـــن اإلأ األمریكیــة دارةدركـــت اإلأذ إ ،1979عـــام إیــران

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/18 ....... 
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وقـد اتضـحت  ،ولهذا كانت القطیعـة بـین البلـدین لمـدة طویلـة ،في المنطقة مریكیةاألمـن السیاسة 

بأنــه "ســیعتمد  أوبامـابــاراك  األمریكـيعلـن الــرئیس أحینمـا  ،ینـایر معالم هذه السیاسة الجدیدة في

المباشـــر االنخـــراط  أســلوبنـــه ســـیعتمد إكمـــا  ،وملفهـــا النـــووي إیــرانا فــي التعامـــل مـــع ـا جدیـــدً نهًجــ

السابقة تتبعه خالل  األمریكیة دارةالمواجهـة واالحتـواء الـذي كانـت اإل أسلوب مـن بـدًال  ،إیرانمـع 

  .السنوات الثماني الماضیة

ـــــرئیس إ ،األمریكــــيهــــم مؤشـــــرات التطـــــور تغـــــیر الخطـــــاب الرسمـــــي أومــــن  ذ وصـــــف ال

ي الـــــذي یرانـــ مــــن النظـــــام اإلبـــــدًال  ،میةاإلســـالبــــصفة الجمهوریـــــة  إیــــران أوبامـــابـــــاراك  األمریكـــي

المتشـددة علـى المبـادرة  إیـرانقوبلـت تصـریحات   وقـد، علـى وصــفه بــه األمریكیة ةدار اعتـادت اإل

  )1()نت :2015، الجزیرة( .األمریكيبلهجة غیر مألوفة في الخطاب الرسمي  األمریكیة

الجدیـــدة لتغیــــیر خطابهــــا  األمریكیــة رةدادفعـــت اإل األمریكیــةهنـــاك جملــــة مـــن المــــصالح 

: همهــــاأویمكــــن تركیــــز هـــذه المصــــالح فــــي عـــدة ملفــــات  ،اإلســـالمیةالرسمـــــي تجــــــاه الجمهوریــــــة 

 .).ذكره سبق مصدر، شعبان(

 عــامًال قــد یــشكل  ،فغانــستانأا في ا كبـیرً دورً  یرانن إلأالوالیـات المتحـدة  أدركت فغـاني:الملـف األ

ـــامي لحركـــة طالبـــان، ا مهمًـــ  وفــي حــال التوصــل إلــى حلــول سیاســیة مــع فــي تحجـــیم الـــدور المتن

ا لوجـود مـوانئ نظــرً  ،لـى افغانــستانإ األمریكیةا لإلمدادات ا مناسـبً ممـرً  إیرانتكـون  إیران، فإنها قد

  .الفغانيفي التعامل مع الملف ا یرانالخبرة السابقة إلفضًال عن كثیرة في بحر قزوین والخلیج، 

ا فــــي التـــــأثیر فــــي الـــــداخل ا مهمًـــــ تـــــؤدي دورً  إیــــرانن أاألمریكیــــة  دارة: تـــــرى اإلالملـــــف العراقـــــي

 .(الشیعیة) مـن خـالل نفوذهـا على بعض االحزاب والقوى السیاسیة العراقیة ،العراقـي

مــن  إیـرانـارب مــع الحالیــة بأهمیــة الحــوار والتقـ األمریكیـة دارةتعتقــد اإل :األوسـطملـف الـشرق  

 ،ت علــى قناعــة تامــةأصـبح األمریكیةفالوالیات المتحدة  ؛األوسطجـل عملیـة الـسالم في الشرق أ

 ،لحــــزب اهللا فــــي لبنــــان إیــــرانوالـــــدعم الــــذي تقدمــــه  ،ي مـــــن عملیـــــة الـــــسالمیرانــــن الموقـــــف اإلأبـــــ

عملیـــة الســـالم طیلــــة  ة لتعثـــراألســـباب الرئیســـكانـــا مـــن  ،ولحركـــات حمـــاس الجهـــاد فـــي فلســـطین

مـــن شـــأنه مـــساعدة  إیــرانفـــاق جدیـــدة مـــع آوفـــتح  تعــاونن الحـــوار والإولـــذا فـــ ؛الـــسنوات الماضـــیة

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/18 ....... 
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عــــدة حلــــول فـــي  األمریكیـــة دارةوضــــعت اإل وقـــد ،فـــي جهودهـــا إلحـــالل الســـالم األمریكیـــة دارةاإل

  منها: األمریكیةصلحة الـسلمي لدراسـتها والوصـول الى نتـائج تحقق الم والـسیناری

والمنظمات الدولیة ذات العالقـة بالبرنـامج النـووي  الحوار الذي یعتمد الضغط على الدول أسلوب

 ولاحـت ،إیـرانفـي  اإلسـالمیةمنـذ انتــصار الثــورة  األمریكیةن الوالیـات المتحـدة أنالحظ  ،يیراناإل

 ،يیرانــالبرنــامج النــووي اإل لتــأثیر علــىبوســعها لالـــضغط علـــى الـــدول الـــتي تقـــدم والعمــل بكــل مــا 

ومجلــس المحــافظین فـي الوكالــة مــن  ،الضغط على الوكالة الدولیة للطاقة الذریـة ةمارسموكذلك 

 ،)121 ):2006، (حسـین( الــدولي األمـنلـى مجلــس إي برمتـه یرانحالـة الملـف النـووي اإلإجـل أ

فیمــا یتعلــق بالبرنــامج  إیـرانـا مــع تعاونـكثــر ولـة األبوصـفها الد ،خـص روسـیا االتحادیـةوعلـى األ

 ،للســالح الروســي فــي المنطقــة ولالعمیــل األ إیــرانت أصــبحـات یــفمنـــذ الثمانین ؛يیرانــالنـــووي اإل

مـــع تأكیـــد  ،ا لتنفیـــذ مشـــروع بنـــاء مفاعـــل بوشـــهراتفاًقـــ إیـــرانات عقـــدت روســـیا مـــع یوفـــي التســـعین

وبالتــالي صــنع القنبلــة  ؛نتــاج وتخــصیب الیورانیــومإ یـرانیح إلن المشـروع لـن یتـأروسي ألمریكا بـ

 ):2001، (االصـــفهاني( ال یتعـــارض مــــع معاهــــدة نــــزع الــــسالح تعـــاونن هــــذا الإ و  كمــــا ،الذریــــة

145.(  

 تعـــاونروســــیا بوقــــف ال وطالبــــت ،الوالیــــات المتحــــدة لـــم توافــــق علــــى هــــذا االتفــــاقبینمـــا 

بـل مــضت  ،األمریكیةلكـن روسـیا لم توافـق علـى طلـب الوالیـات المتحـدة  ،كريالنـووي غـیر العـس

لـى محطـة إعلنــت عــدم توقفهــا عـن تصـدیر الوقـود النـووي أو  إیـران،فـي  أخرىفي بناء مفاعالت 

  ).122 ):2011، (حسین( الى روسیا لمعالجته مجددً إن یعاد الحقا أشریطة  ،یةیرانبوشهر اإل

 أمیركــا بــین الجدیــدة ســتارت معاهــدة علــى التوقیــع خــالل أوبامــا الــرئیس قــال ،2010 إبریــل فــيو 

 إیــران، فــي مواجهــة عقوبــات بــإنزال یطــالبون أخــرى ودول وروســیا المتحــدة الوالیــات نإ :وروســیا

 مـع نتسـامح لـن" وأنـه النوویـة، األسـلحة انتشـار عـدم معاهـدة بموجب بالتزاماتها الوفاء في لفشلها

 منطقـة في تسلح سباق حدوث ومن خطر النووي، االنتشار حظر معاهدة تنتهك تيال اإلجراءات

 :Zanotti and others, 2012( .الجمـاعي األمـنو  الـدولي المجتمـع مصـداقیة حیویـة، والتـي تهـدد

p37 (  
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كـان لدیـه تحـدیا آخـر: كیـف یمكـن الـذهاب و جـون كیـري  األمریكـيوقـال وزیـر الخارجیـة 

، وقــال أحــد حلفائــه فــي مجلــس الشــیوخ، فــي إشــارة إلــى إیــراناســیة مــع بعمــق مباشــرة إلــى الدبلوم

، ألنــه یغــوص بنفســهأنــك ذاهــب لرؤیــة جــون كیــري و تخمینــي هــ" :احتمــال نشــوب نــزاع عســكري

ه ســـیرث حیـــث إنـــ:  یـــرانإل الخـــاص جـــه الســـید برینـــان تحدیـــهویو  ،یعلـــم مـــا البـــدیل الـــذي ســـیكون

، لتخریـــب األبـــیضجزئیـــا فـــي البیـــت  علیـــهأشـــرف مشـــروع وكالـــة االســـتخبارات المركزیـــة، والـــذي 

جــوهر هــذا الجهــد كــان مقدمــة معقــدة مــن ســالح اإلنترنــت فــي محطــة ، يیرانــالبرنــامج النــووي اإل

ولكـــن  ، معظـــم حاجاتهـــا مـــن الوقـــود النـــووي إیـــرانلتخصـــیب الیورانیـــوم فـــي ناتـــانز، حیـــث حققـــت 

یــة المســتخدمة یراناإل )قــمّ ( إنیــث ، ح)قــمّ (فــي مدینــة  األرضعلــى المواقــع العمیقــة تحــت  ســیركز

 یــــةیرانمواقــــع النوویــــة اإلالي هجــــوم علــــى أفــــي إنتــــاج الوقــــود  والمســــتهدفة بالقصــــف فــــي حالــــة 

)1(صحیفة الكترونیة) ):2013، (نیویورك تایمز(
.  

  ثانیا: العقوبات االقتصادیة

ــممــن أو مریكیــة أصــدار قــرارات إ. مــن خــالل 1  المتحـــدة  : لقــد نجحــت الوالیــاتالمتحــدة األم

والســلوك المتشــدد الــذي  ،حـــول برنامجهـــا النـــووي إیــرانجمـــاع غـــربي ضـــد إفــي تكـــوین  األمریكیــة

عملــت الوالیـــات المتحـــدة علـــى اقنـــاع الـــدول الغربیـــة  اذإ ،مـــن وجهـــة النظـــر الغربیـــة إیـــرانتســلكه 

 أخــرىومــن جهــة ا مــن خـــالل فــرض عقوبــات قاســـیة، اقتــصادیً  إیــرانوالیابـان بــضرورة محاصــرة 

للتصــدي للعقوبــات  محاولــةبیــة فــي و ر أو  مــن بنــوك صــوًال أســـحبت  إیــرانن أبــي و ر أو ذكـــر تقریـــر 

بـي بتجمیــد و ر أو ا لقــرار تحــسبً  ،یـرانإلـى خطــوة احترازیــة مـن قبـل إا مــشیرً  ،المالیة الجدیدة ضـدها

   .ربیـةو یـة في البنـوك األیرانصـول اإلاأل

ـة والدولیــة اإلقلیمیـوحــث المنظومــة  ،عــن العــالم إیـرانلعــزل  اولـةمحوتعد هذه العقوبــات 

ومــن  ،ا علـى تقلـیص ذلـك التعامـل بقـدر االمكـان مـن جانــبا وتجاریًـ الـتي تتعامـل معهـا اقتـصادیً 

الــدولي ضــد  األمـنخـــر تــشدید العقوبـــات االقتـــصادیة عــبر القــرارات الصـادرة مــن مجلــس آجانــب 

والـــذي تــم بموجبــه فــرض  ،2006 ول) فــي كــانون األ1737( خاصــة بعــد صــدور القــرار ،إیــران

نشـــطة تخصـــیب الیورانیـــوم ألعـــدم امتثالهـــا لقراراتـــه الســـابقة المتعلقـــة بوقـــف  ،إیـــرانى عقوبـــات علـــ

                                                           
(1) http://www.nytimes.com/2013/01/09/us/politics/obama-nominees ..... 
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 United( نقل التكنولوجیا النوویة والصاروخیة ولوقد استهدفت العقوبات في المقام األ ،وتعلیقها

Nations Security Council Resolution, (2006): net()1(.  

االمتثـال للقـرارات الســابقة  إیــرانبعـد رفـض  األمــنكمـا وسـعت العقوبـات مــن قبـل مجلـس 

وفــرض المزیـد مــن العقوبــات  ،رصــدتهم المالیـةأوتجمیــد  ،يإیرانـمســؤول   13لیشـمل حظــر سـفر 

وهـدد باتخـاذ مزیـد مـن  ،النوویـة ریـد السـلع والتكنولوجیـات ذات الصـلة باألنشـطةو على تصدیر وت

  .)2(): نت)2009، (حسیناألمن (من مجلس  41التدابیر بناء على البند 

تجـــوب العـــالم لحــث الــــدول علــــى تقلــــیص اســـتثماراتها فـــي  األمریكیـــةوكــذلك فـــان الوفـــود     

التــي عقوبـات وضـغوط علـى البنـوك  وكــذلك فــرض ،یــة جدیــدةإیرانیــة اســتثمارات أومنــع  ،إیـران

اقتصـادیة مـن  إیـران عقوبـاتن الوالیات المتحدة تفـرض علـى أا علمً  ،یةیرانتتعامل مع البنوك اإل

الــــرئیس الـــذي وقعـــه  ،دامــــاتو)( وفــــق قــــانون إیـــرانالتعامــــل مــــع  األمریكیـــةخـــالل منـــع الــــشركات 

ل علــى همیة فرض حظـر تجـاري شـامأكد فیه أوالذي  ، 1995ذار عام آفي   ،سـبق كلینتـوناأل

  ن حیـثنیــسا مـام المـؤتمر الیهــودي العــالمي فـي نیویــورك فـي  ألقـاه أفي الخطـاب الـذي  ،إیران

لتـساعدنا علـى  ،فضل وسیلة تنتهجها بلـدناأ ،إیرانن فـرض حظـر تجاري ضد أنـا مقتنـع بـأ" :قـال

  .اإلرهابیةلفعالیات وقیامهـا  بدعم ا ،المـدمرة األسلحةللحـصول علـى  إیرانكبـت میـول 

وعلــى الــدول التــي تســاعد  ،إیــرانوقــد نجحــت الوالیــات المتحــدة فــي فــرض عقوبــات علــى 

إلرغام الدول  ،ن یوسع العقوبات االقتصادیةأوكذلك تسعى لتقدیم مشروع قانون من شأنه  ،إیران

حــدث مـا أ األمریكـيویعــد هــذا المــشروع  ،إیـرانلكي تقلـل وارداتها مــن  ،يیرانالمستوردة للنفط اإل

یــة مــن تخصـیب الیورانیـوم الـى المسـتوى الــذي یرانلیـه الوالیـات المتحـدة لمنـع الحكومـة اإلإتسعى 

تجــري محادثــات مــع القــوى الكبـرى فـي  إیرانبینمـا كانـت  ،سـلحة دمـار شـاملأیمكنهـا مـن صـنع 

ن یعطـــي هـــذا المـــشروع الجدیـــد أالمفـــروض ومـــن  ،يیرانــكازاخســتان لمناقشــة البرنـــامج النـــووي اإل

 ،لفـرض عقوبـات مالیـة علـى الـشركات االجنبیــة ،ضـافیةإسـلطات  أوبامابـاراك  األمریكيالـرئیس 

ـــنفط  ولاحــوت ،بالقـــدرة الحیویـــة القتـــصادها إیــرانالـــتي تمـــد  ـــادرات الـ ـــل صـ ـــدة تقلیـ ـــات المتحـ الوالیـ

                                                           
(1) http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1737 (2006)  
(2) http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10993&article ….  
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ـــى هــــذه الــدوللــى الــــصین واإي یرانــاإل ـــان مــــن خــــالل الــــضغط علـ : 2007، تــورس( لهنــــد والیابـ

  .)1(صحیفة)

عــــداد قــــانون خــــاص بالعقوبــــات المفروضــــة علــــى إكــــذلك ســــعت الوالیــــات المتحــــدة الـــى 

للضـغط  ،بي لتسویة المدفوعات المصرفیة بین الـدولو ر و یـستهدف نظـام البنك المركزي األ ،إیران

لیــــة للتحویــــل یــــة مــــن اســـتخدام نظــــام التــــسویة اآلیرانبنـــك لمنـــع الــــشركات والبنــــوك اإلعلـــى هـــذا ال

ن هـــذا القـــانون ســـوف یـــصدر عقوبـــات ضـــد المؤســـسات المالیــة أویعـــني  ،روبـــاأو الـــسریع عـــبر 

 یة.یراننظام تارغیت) بما یخدم المصالح اإل( التي تنجز معامالتها المالیة مستخدمة

ـــــة واالســـــتثماریة: . العقو 2 ــــــیص التبــــــادالت االقتــــــصادیةبـــــات التجاری فالعقوبـــــات  ؛وتعــــــني تقل

ــــى  األمـــماالقتصـــادیة التـــي فرضـــت مــــن قبــــل الوالیــــات المتحــــدة و  یــــراد منهــــا  ،إیـــرانالمتحــــدة عل

ال مـــن خـــالل فـــرض حـــصار بحـــري علـــى إوال یمكـــن ذلـــك  ،استـــسالم الحكومـــة للـــضغوط الغربیـــة

یـة یرانواغـالق التجـارة اإل ،وایقاف االستثمارات الخارجیة في قطاعي النفط والغـاز ،يیرانط اإلالـنف

ي. ولكــن هــذه العقوبــات ال تتناســب یرانــلــى ضــرر كبیــر فــي االقتصــاد اإلإممــا یــؤدي  ،الخارجیــة

 Zanotti and(ي والتهدیـــدات المفترضــةیرانــمنطقیـــا مـــع شـــدة الـــضرر مـــن البرنـــامج النـــووي اإل

others, 2012: p40 (.  

 ،یــة فــي المطــارات الدولیــةیرانوهبــوط الطــائرات اإل ،ویشــمل ذلــك حظــر الطیــران المــدني

یـة علـى یرانفراد مـن النخبـة اإلأوكذلك وضع  ،لعاب الریاضیةیة في األیرانومنع مشاركة الفرق اإل

  لى دول العـالم.إالقائمـة الـسوداء للـدخول 

ــة: 3 وتجمیـــد الودائـــع  ،تـــستهدف مـــصالح الـــشرائح الـــصناعیة العلیـــا والتجاریـــة. العقوبــات المالی

وتعـــد عملیـــة عرقلـــة نفـــاذ  ،یـــةیرانالحكومیـــة وودائـــع الـــشركات واالفـــراد الـــذین یحملــون الجنـــسیة اإل

ا النـوع مـن كمــا یتضـمن هـذ ،ركـان العقوبـات المالیــةأـا مـن ا هامً ركنًـ  إیرانلى دولـة إاالسـتثمارات 

ما یزیــد و وهــ ،إیـرانالعقوبات تــصعیب الــشروط الخاصــة بإعـادة الجدولــة للــدیون المــستحقة علــى 

وكــذلك علــى  ،القتصــادي فیهــااویضــغط بشــدة علــى صــناعة القــرار  ،زمــة الــدیون الخارجیــةأمـــن 

  ،یونهـا الخارجیـةقـساط لـسداد داحتیاطي العملة الصعبة التي سـوف تستهلك في دفـع الفوائـد واأل

                                                           
(1) http://www.turess.com/alwasat/6203  
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 ،قائمـة التبــادالت النقدیـة الدولیــة یــة مـــنیرانوتــستهدف العقوبــات المالیـــة رفــع العملـــة الوطنیــة اإل

یؤثر على سمعـة  ووه ،األمنلى غطــاء مــن مجلــس إجـراءات الـتي ال تحتاج وهـذه تعتـبر مـن اإل

ن هـــذه االجـــراءات فـإـــا وعمومً  ،یـرانعدائیــة غربیـــة إل نمــا هــي اجــراءاتإ ،اا ودولیًـ اقتـصادیً  إیران

جعـل طهــران تبنـي احتیاطـات نقدیــة  2001 ن سـعر الــنفط المرتفـع مـن عـامأل ،ال تـؤثر علـــیها

ن أل ،لــــى صــــندوق النقــــد الــــدوليإا ال تحتــــاج كثیــــرً  إیــــرانن أكمــــا  ،كبیــــرة فــــي مواجهتهــــا النوویــــة

لـى الحـد الـذي إولكــن لــن تصـل  ،یـة ســوف تتــأثریرانملـة اإلن العأو  ،اقتصادها یعتبر شبه مكتفي

ربیــة الــتي تتعامــل و والعقوبات المالیة المفروضة علـى الشـركات األ ،يیرانتؤثر على االقتصاد اإل

 لــى مـــدة زمنیـــة كبیـــرة إوتحتـــاج العقوبـــات  ،إیــرانوســـوف تتضــرر هـــذه الشـــركات قبـــل  ،إیـــرانمـــع 

  .)1()نیةصحیفة الكترو ): 2011، (هارتس(

ن ذلــك التأییـــد الـــدولي للعقوبـــات االقتـــصادیة أ: األمریكــيهــاس) الباحــث والمفكــر ( ویـرى

إلحـداث  ،ـا عــن الرؤیــة المــشتركة والمتطابقــة الســتخدام هــذه الوســیلةیعطــي انطباًعـ ،إیـرانعلـى 

مــا یمكـن ان و وهـ ،یةجلهــا العقوبــات االقتــصادأالــتي وضــعت مــن  األهـدافتغـیرات مهمـة تحقـق 

ن العقوبــات االقتصــادیة قــد أ عــن فضــًال  ،نحـــصل علیــه مــن تطبیــق القــوة العســكریة فــي مكــان مــا

وهــــي اســــتخدام القـــوة العســـكریة بســـبب عـــدم الحــــصول علـــــى  ،لـــى خطــــوة الحقــــهإـا تــــؤدي غالًبـــ

لتغیـــیر الكامـــل فــي حـــداث اإن هـــذه العقوبـــات لــم تـــستطع أو  ،مـــن العقوبـــات االقتـــصادیة األهــداف

مـــسوغ للـــضربة العـــسكریة  ومـــن الحـــصول علـــى الـــسالح النـــووي وهـــ إیــرانوبالتـــالي منـــع  ،األزمــة

  ).27 ):2009، (هاس( المحتملة

لــى نتـــائج إســـالیب الـــتي قـــد تـــؤدي فـــضل األأمـــن  ســلوبیعـــد هـــذا األضــات المباشــرة: و ا. المف4

ن نتـــائج الضـــغوط الدولیـــة والعقوبـــات أذا عرفنـــا إا خــــصوصً  ،المتنــــاحرة األطـــرافترضــــي جمیــــع 

علــى الوالیــات  ؛لــذا ،عـن حقهـا فـي التقنیـة  النوویــة إیـرانیقاف إاالقتصادیة لم تعطي ثمارها في 

فـي حقهــا مــن  إیـرانلـى النتــائج الــتي تطمــئن إخــر للوصــول آالمتحـدة والغـرب الـسعي في طریـق 

ن العــالم بأنهــا لــن تـــستخدم تلـــك التقانـــة فــي صـــنع القنبلـــة ئن تطمــأ إیــرانعلــى و  ،التقنیــة  النوویــة

ــــة ــــأتي مــــن خــــالل الحــــوار والمف ،الذری ــــك ی ــــین الطــــرفین و اوذل ـــرانضــــات ب ــــات المتحــــدة  إی والوالی

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il/1.1605664 
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 جـــلأمـــن  ،تـــسرع فــي برنامجهـــا النـــووي إیــران ن العقوبـــات االقتـــصادیة جعلـــتأـا علًمــ ،األمریكیــة

الـتي تمكنهـا مـن التطـور في الـصناعة والطـب وانتـاج الطاقـة الكهربائیـة  ،النوویـة للتقنیةالوصـول 

ضــــات و اللمف إیـرانلــــذا كــــان علــــى الغــــرب جلــــب  ؛خـرىالـــسلمیة مـــن دون االســـتعانة بالـــدول األ

ن تبدأ من الجانب أه الخطوة من المفروض هذ ،)29 :2012، السعبري( ألنها الوســـیلة الناجحة

ـــتي تجعــل ن تبــادر وتعطــي األأفعلــى الوالیــات المتحــدة  ؛األمریكــي تســتجلب ثقــة دلـــة الناجحــة ال

  .ي تـصرف تقـوم بـهأغـیر واثقـة مـن و  ،شاؤمیة مـن الوالیـات المتحـدةفهـي لـدیها نظـرة تـ؛ إیران

ضات و اار ضمن مجموعة من البدائل المطروحة في المفیندرج هذا الخی الخیار العسكري: ثانیًا:

ـــرانالجاریـــة مـــع  ــــق مــــسدود إی ــــذي قــــد یحــــدث نتیجــــة االخــــتالف  ،فیمــــا اذا وصــــلت الـــى طری وال

طـار معاهـدة الحـد مـن إلى برنـامج نــووي ســلمي متـاح ضـمن إالداعیـة  إیرانوالتـصادم بـین رؤیـة 

متـــاح لكثیــر  ووكمــا هــ ،ین وكالــة الطاقــة الذریــة الدولیــةومســموح بــه ضــمن قــوان ،االنتشـار النــووي

 األمریكیــةوبـــین رؤیـــة الوالیـــات المتحـــدة  ،كألمانیــا والیابـــان واالرجنتـــین والبرازیـــل :مــن دول العـــالم

وكــذلك الخــوف  ،إســرائیلي مــن یرانــوالموقــف اإل إیــرانیــدیولوجي مــع المبنیـــة علـــى االخـــتالف األ

هنا تباین كبیر بین الرؤیتین بالشكل الـذي یجعـل و  ،والغربیة في المنطقة كیةاألمریعلى المصالح 

مــن  إیـرانلـى منــع إفالوالیـات المتحـدة والغربیـون یــسعون ؛ لى حـد كبـیرإاحتمالیـة التـصادم قائمـة 

ي المنطقـة. ا علـى هیمنـة الـدول الغربیـة فألنها سـوف تـشكل خطـرً  ،لى بنـاء قـدرة نوویـةإالوصـول 

 ,Nadim( إیرانممـا یـستدعي شـن حـرب موسـعة ضـد ، النوویـة إیرانورفـض التعایش السلمي مع 

2014: net)
لـى مرتبـة الـدول إ إیـران وصـولن یكـون بـدافع االسـتعجال والسرعة قبـل أویمكـن ، (1) 

  .نتاج السالح النوويإالقادرة على 

هـــي مـــن تقـــوم أو  ،مــــن قبـــل الوالیـــات المتحـــدة وتحقیـــق هــــذا الــــسیناری إســـرائیلتطالـــب و 

ذلـك مـن خـالل شـهادة مـدیر و  ،يیرانـبنفـسها في توجیـه ضـربة اســتباقیة ضــد البرنــامج النــووي اإل

لـى إتقییم الوكالـة الدولیـة یخلـص ، و مام الكونجرسأدینیس بلیر) األمریكیة (االستخبارات القومیة 

نهـــا إ و  ،نتـــاج الـــسالح النـــوويإـة والـــصناعیة الـــتي تخولهـــا ت تمتلــك القــدرة التقنیــأصــبح إیــرانن أ

ـــى  ـــادرة علـ ـــون قـ ـــوف تكـ ـــترة إسـ ـــووي فــي فـ ـــسالح النـ ـــصنع الـ ـــالزم لـ ـــوم الـ ـــن الیورانیـ ـــة مـ ـــاج كمیـ نتـ

                                                           
(1) http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-missile-arsenal ..... 
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 ،ةیـیرانعـسكري محتمـل السـتخدام القـوة ضـد المنشآت النوویـة اإل وكثـر مـن سـیناریأ هناكو قریبة، 

لــى تـــدمیر المواقـــع النوویـــة إحـــداها خطـــط الـــساسة مـــن العملیـــات الـــسریة الـــتي تهـــدف إیتـــضمن 

وذلك عـن طریــق  ،لمواصلة البرنامج النووي جهـزة الكومبیـوتر الـتي البـد منهـاأ تعطیلو  ،یـةیراناإل

بوش یقضي  وسیناری( ییننإیرااسـتخدام فـرق محـدودة العـدد مـن القـوات الخاصـة ومـن معارضـین 

  .)1236 یة، صحیفة الوطن، العددیرانبضربات قاصمة للمواقع االستراتیجیة اإل

 أكبـــر تشـــكل إیـــران أن فـــي يیرانـــاإل النـــووي البرنـــامج  زاءإ يســـرائیلاإل یـــتلخص الموقـــف

  عــام اخــرأو  فــي عــودة الــال نقطــة إلــى سیصــل النــووي برنامجهــا نأو  ،إســرائیل علــى وجــود خطــر

 علـى القدرة، شهاب بتطوره الجاري( البالستي یرانياإل خو الصار  مقدور في نه  سیكونأو  ،2005

الرئیس  من كل یخف ولم، 2007 عام أي عامین، خالل إسرائیل وسط یصیب س نوويأر  حمل

 فـي القـائم النظـام إسـقاط فـي رغبتهمـا )موفاز لو ؤ اش( الدفاع ووزیر ،)كتساف موشي( يسرائیلاإل

ییـد تأ كسـب جـلأ مـن دبلوماسـیة حملـة بدأت إسرائیل إن: )هآرتس( صحیفة رتذك حیث طهران،

عنـدها  فعلـت مثلمـا واحـد جانـب مـن جـراءإ تتخـذ قـد نهـاأو  إیـران، مـن لموقفهـا العالمي العام يأالر 

    ).8 ):2004، (سویلم( 1981 عام )زیراكأو ( العراقي النووي المفاعل قصفت

 ،منهــا: النــووي وبرنامجهــا إیــران مواجهــة فــي یةأساســ ركــائز عــدة علــى إســرائیل وتعتمــد

  ).29 ):2005، (عدوان(

ــ .1 وبــین ، النوویــة الوحیــدة بالمنطقــة ةقــو ال إســرائیلتؤكــد  بقــاء  التــي ،بــیغن)( ن نظریــةیالجمــع ب

قواعد لها في وسط  إسرائیلومن ثم أقامت  ،نظریة بین غریون الداعیة الحتواء إطراف الصراع

، ووثقت عالقاتهـا االسـتراتیجیة األمریكیةمع الوالیات المتحدة  تعاونلبا ،خاصة أذربیجان ،سیاآ

وأكث  في تطویـق إیـران مـن الجنـوب  ،2004خاصة بعد زیارة شارون في  سبتمبر ، مع الهند

إســرائیل للســعي لــدى تركیــا  قــد تســتخدمه ، عــن اتفــاق عســكري  ســابق مــع تركیــاالشــرقي، فضــًال 

ـــة عنـــد الضـــرورة، وال ننســـى الوجـــود العســـكري الســـتخدام مطاراتهـــا القریبـــة مـــن ال حـــدود اإلیرانی

ي، وعلیه تكون إیران رغم اتساع بفغانستان والعراق والخلیج العر ااألمریكي المباشر في كل من 

  أمریكي في كل مكان یحیط بها تقریبا. إسرائیليمساحتها وتشعب حدودها مطوقة بوجود 



87 
 

زاء إا كثــر حزًمــأالتخــاذ إجــراءات  األمریكیــةالضــغط المســتمر خاصــة علــى الوالیــات المتحــدة  .2

التـي قـد تكـون هـي مـن  ،ةیة خلف الوالیات المتحـدسرائیلومن ثم توارت كل التحركات اإل ،إیران

أو كانــت دبلوماســیة مانعــة  إســرائیل بــاي وســیلة ممكنــة ســواء یطبــق نظریــة بــیغن بالنیابــة عــن

   .عسكریة وقائیة

ما قد بالتي تعتقد إنها ر  األمور في ،العتماد على غیرهاا في اال تعول كثیرً  إسرائیلن وأل  .3

خططها المستقبلیة لتوجیه ضربات استباقیة وقائیة لضرب المنشآت النوویة و تمس وجودها 

  یة إذا دعت الحاجة لذلك.یراناإل

لفـتح البـاب  اإلرهـابلكنها تسعى الستغالل ملـف   ،عند الملف النووي فقط إسرائیلتوقف تال  .4

الــدول  ،اإلرهــابواالســتمرار فــي دعــم  اإلرهابیــةبــإیواء الجماعــات  إیــرانه التهــام علــى مصــراعی

فــي  إســرائیلیــة یفیــد یرانن فــتح العدیــد مــن الملفــات علــى الجبهــة اإلأل وذلــك ،ســرائیلرة إلو االمجــ

ا إلســقاط النظــام السیاســي فیهــا تمهیــدً  ،إیــرانفــي تكثیــف الضــغوط علــى  ســاستحقیــق هــدفها األ

  ة العراقیة.بعلى غرار التجر 

لـى مزیـد مـن إودعـت  ،محطـة بوشـهر غیـر مقبـول تشـغیلسـرائیلیة واعتبـرت الحكومـة اإل   

وقالـت وزارة الخارجیـة  ،حتمال الخیار العسكريالا مبقیة الباب مفتوحً  ،إیرانالضغط الدولي على 

علـــى یـــر مقبـــول غمـــر أي بـــالوقود إیرانـــمفاعـــل نـــووي  أو لد یـــو ن تز إیة فـــي بیـــان لهـــا: ســـرائیلاإل

 ،لحملهـــا لالنصـــیاع للقـــرارات الدولیـــة إیـــرانوعلـــى القـــوى الكبـــرى زیـــادة الضـــغط علـــى  ،االطـــالق

نه ال یمكـن تصـور أضاف البیان أو  ،وانتاج الماء الثقیل ،ووقف نشاطاتها في تخصیب الیورانیوم

والوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة مـــن  األمـــنن یـــتمكن بلـــد ینتهـــك بشـــكل فاضـــح قـــرارات مجلـــس أ

  .)89: 2013 ،لةالعكّ ( ستفادة من فوائد الطاقة الذریةاال

ن سیاســة أدلیــل علــى  ،إیـرانوهذا التصعید من قبـل الوالیـات المتحـدة فـي سیاسـتها ضـد 

وتــأمین مصــادر الطاقــة وحمایــة  ،الوالیـــات المتحـــدة تتخـــذ منحـــى الـــسیطرة  والهیمنــة علــى العــالم

ـــــد ،فــــي المنطقـــــة األمریكیــــةالمصــــالح   األمریكــــيحیــــث نفــــذ الجــــیش  ،إســــرائیلمـــــن أفاع عـــــن وال

ـــاتریوت مـــن بطاریـــات  م2012نـــوفمبر  12ســـرائیلي فـــي واإل ـــة أعملیـــة اطـــالق صـــواریخ ب مریكی

بـالتزامن مـع عملیـات اعتـراض صـواریخ  ،یةسـرائیلیة نصبت في قاعدة بلماخیم الجویـة اإلٕاسرائیلو 
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بإعـــادة تجهیـــز قواتهـــا  إســـرائیلوقـــد قامـــت  ،یةســـرائیلطلقـــت باتجـــاه االراضـــي اإلأیـــة ٕایرانســـوریة و 

 ،المعــارك البریــةلمحاكــاة رات عســكریة مكثفــة بالــذخیرة الحیــة و االعســكریة وتــدریبها مــع القیــام بمنــ

قــد تكــون علــى  ،هــداف بعیــدة المــدىأي علــى غــارات ضــد ســرائیلاإل وواجــراء تــدریب لســالح الجــ

تعزیـــز القـــدرات االســـتخباریة  يهـــ ائیلٕاســـر ویـــات الوالیـــات المتحـــدة و أولت أصـــبحو  ،إیـــرانرجـــح األ

 ،األمـــنهـــداف الغـــارات الجویـــة وشـــن عملیـــات داخلیـــة لزعزعـــة أجـــل تحدیـــد أمـــن  ،إیـــرانداخـــل 

): 2007، (قهـوجي( لحـرب مقبلـة اتحسـبً  ،إیـرانداخـل  ةثنیـة والطائفیـثارة الخالفـات اإلإسهیل تول

120-123(.  

یــة فــي عهـــد یراناإل األمریكیــةالقــات وعلـــى الـــرغم  مــن التفــاؤل الحــذر الــذي طــرأ علــى الع

ـــاراك  ـــرئیس ب ـــذي  ،أوبامــاال بــین  مفاوضــاتمكانیــة الحــوار والإتتضــمن  إیــرانلــى إشـــارة إرســـل أال

ففــي  ؛إیـرانتـضع جمیـع االحتمـاالت والخیــارات الممكنــة للتعامــل مـع  أوباما إدارة إال أن ،البلدین

بانهــــا ســــوف تــــرى رئــــیس یقــــول  إیـــران أوبامـــااراك بــــ األمریكـــيمــــؤتمر صــــحفي خاطــــب الــــرئیس 

  .)6): 2011، (التنیر( يیرانن ینفـذ صـبره تجـاه البرنـامج النـووي اإلأویفعـل بإشارة منـه الى 

خــر عــدة ســیناریوهات ي یطــرح بــین الحــین  واآلسـرائیلواإل األمریكيعـالم ن اإلأوالسـیما 

تفـرد  وعلـى نحـأو االشـتراك  وعلـى نحـ ،یـةیرانلمواقـع النوویـة اإلللخیـار العـسكري المحتمـل ضـد ا

كما فعلـت فـي ضـرب البرنـامج النـووي العراقــي  ،یةیرانبضربة عسكریة للمواقع النوویة اإل إسرائیل

ســـواء مـــن قبـــل  ،وعلــــى الــــرغم مـــن صـــعوبة الجـــزم بإمكـــان حـــدوث هـــذا االحتمـــال ،1981عــــام 

علـــى الـــرغم مــــن التــــصمیم  ،الغـــربیین األمریكیـــة وحلفائهــــایـــات المتحـــدة مـــن قبـــل الوالأو  إســـرائیل

 األزمــةوهنـــاك عـــدة رؤى لحـــل  ،تحقیـــق تقـــدم فــي برنامجهـــاو علـــى منعهـــا مـــن امـــتالك  األمریكــي

  .)6): 2011، (التنیر( یة نوضحها كالتاليیرانالنوویة اإل

 سـلوبحـول ماهیـة األ األمریكیة دارةداخل اإلهناك جدل : إیرانر النظام في یى: تغیولالرؤیة األ 

ي یرانـوایجـاد السبیل إلیقاف البرنامج النـووي اإل ،إیرانالنوویـة مـع  األزمةالذي یجب اتخاذه لحل 

مكانیـة إلـى إمـن الوصـول  إیـراني المسـتمر حـول ضـرورة ایقـاف ومنـع سـرائیلمع وجـود التأییـد اإل

وهــذا  ،األوسـطالقوة الكبرى فـي منطقـة الشـرق  إسرائیل وبالتالي لن تكون ،تصنیع السالح النووي

 :أوبامـابـاراك  األمریكـيالـرئیس  إدارةحیـث یـرى فریـق مـن داخـل  سـرائیليا لألمـن اإلتهدیـدً  یعــني
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هـدافها المطلوبـة حتـى مـع تأكیــد أن تحقـق أال یمكن  إیرانبأن سیاسة العقوبات االقتصادیة ضـد 

إال  ،جـوالت جدیـدة مــن العقوبــات االقتـــصادیة المهمـــة والمـــؤثرة بإمكانیة فـرض األمریكيالـرئیس 

باســـتخدام العقوبـــات االقتصـادیة  أوبامـابـــاراك  األمریكـين سیاســة الــرئیس أهنــاك رؤى تؤكــد  أن

مـن خــالل الــضغط علیهــا للحــصول علــى تنــازالت  ،مفاوضـاتة اللـاو لى طإ إیرانجل جلب أمن 

عـن مواصـلة برنامجهـا النـووي للحصـول علـى  إیرانن توقف أهذه الفكرة ال یمكن  إال أن ،یـةإیران

مــن خــالل  إیــرانتغییــر النظــام فــي  ون الحــل الوحیــد إلیقــاف هــذا البرنــامج هــأو  ،الســالح النــووي

  .)62: 2013 ،لةالعكّ ( .التدخل العـسكري

یـة غیـر مرتبطـة إیرانة وطنیـة قضـی وي هـیرانـن البرنــامج النــووي اإلأولكـن مـن المحتمــل 

ر النظـــام وجلـــب نظـــام مـــوالي یلــى تغـــیإذا ســـعت إ األمریكیــةفالوالیـــات المتحـــدة  ؛يیرانــبالنظـــام اإل

ن أولـــذا تـــرى  ،ا مـــستقبًال تهدیـــدً  نـــه لـــن یـــشكلإ أمي یرانــهـــل ســـیتوقف البرنـــامج النـــووي اإل ،لهـــا

قبـل الــشروع  األمریكیةالوالیـات المتحـدة  ولاحي الوقـت نفـسه توف ،اأمریكیً ن یكـون أر البـد یالتغـی

والتركیــز  ،ي مـن المعارضـةیرانن تقـوم بتحریـك الـداخل اإلأ إیرانباختیـار الـضربة العـسكریة ضـد 

ة ار ثــــإمــــن خــــالل ، ي مـــن طبیعـــة النظـــام الحــــاكمیرانــیجـــاد حالـــة امتعـــاض لـــدى الـــشارع اإلإعلـــى 

نعـرات شـعبیة حـول أسـلوب النظــام فـي اسـتخدام النظـام القضــبة الحدیدیـة لإلمسـاك بزمـام األمــور 

ـــار اإلمحاولتــه تحجــیم عمــل و فــي الــبالد،  لــى تغیــر النظــام السیاســي إالــذي یســعى  ،صــالحيالتیـ

اني وبالتـــالي تـــستفید الوالیـــات المتحـــدة مـــن وجــود نظــام علمــ ،لــى دولـــة علمانیـــةإوتحویلــه  ،برمتــه

ا علــى الوجــود وال یكــون خطــرً  ،األوســطیحــافظ علــى مصــالحها فــي الشــرق  إیــرانمــوالي لهــا فــي 

ومــسیرة  إسـرائیلمــن أا علـى وال یكون خطـرً  ،وال على مصادر النفط وتدفقه ،في الخلیج األمریكي

  .)Carothers, (2003): net()1( الـسالم في المنطقـة

ــــات المتحــــدة إ ــــرى امتعــــاض الشــــارع اإلال  األمریكیــــةن الوالی ــــت ي المعــــارض للنظــــام یران

مــن  نمــا الســبب الــرئیسإ و  ،ر النظــام السیاســي الحـاليیا لتغـــیا كافًیــسـببً  إیــرانالسیاسـي الحــاكم فــي 

مــــن خـــالل امتالكــــه  ،هـــذا النظــام زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة محاولــة وهــ األمریكیـــةوجهــة النظــر 

 اإلقلیمــيمـــن لأل كبــروتعـــده التحـــدي األ األمریكیــةالمتحـــدة  وهـــذا یـــؤرق الوالیـــات ،الـــسالح النـــووي

                                                           
(1) https://www.foreignaffairs.com/articles/2003-01-01/promoting-democracy-and-fighting-terror  
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لى إهدافه في الوصول أنهاء هذا التحدي ومنع النظام من تحقیق إ یتم التغیر و  فلماذا ال ،والـدولي

  .)Lemann, (2002): net()1( التقنیـة النوویـة الـتي تمكـن مـن صـنع السالح النووي

یقــــودهم  ،حــــول هــــذا الــــرأي توافقـــت األمریكـــيونجرس عــــضاء الكـــأوهنـــاك مجموعــــة مــــن 

، وفــق ) ملیــون دوالر50( یــة مقــدارهیراناقترحــوا تقــدیم دعــم للمعارضــة اإلو  ،ن بــاكو االـــسیناتور بــر 

یـة یرانلمعارضـة اإلل تخصـص هـذه األمـوالن أمنهـا  ،األمریكـيالكـونجرس الشروط التـي وضـعها 

هـذا المبلـغ للمعارضـة التـي تحظـى بشـعبیة كبیـرة  كما یخصص ،احصرً  إیرانالموجودة في داخل 

  .)63: 2013 ،لةالعكّ ( يیراناإل في الداخل

ظهـرت مـن تبعیـة أن الحكومـة الالحقـة مهمـا إفـ ،إیرانر النظـام الـسیاسي في یفاذا تم تغـی

ضرورة العلمیــة الحاجـة والواقــع االقتــصادي والــ إال أن ،األمریكیةوصـداقة تجـاه الوالیـات المتحـدة 

الجدیـدة علـى االسـتمرار فـي البرنـامج النـووي  والـصناعیة والزراعیـة وغیرهـا سـوف تــرغم الحكومــة

  .ني الذي بناه الشاه وطوره النظام السیاسي الحاكم اآلیراناإل

ــة الثانیــة: ــتــدمیر البرنــامج النــووي اإل الرؤی ســتراتیجیة العســكریة اال: مــن خــالل أو الي فقــط یران

نــه أل ،یــةیرانهــم مقومــات القــوة العســكریة اإلأي مــن یرانــیعــد البرنــامج النــووي اإلحیــث  ،مریكیــةاأل

 فـــضًال  ،النوویـــة الـــتي تؤهلـــه الــى امـــتالك الـــسالح النـــووي نیــةیــرتبط بإمكانیــة الحصــول علـــى التق

همیــة أأن و  ،لكذا مـــا اقتـــضت الضــرورة لــذإیعـــد ســـالح ردع  وفهـــ ؛اـا وسیاســـیً همیتـــه معنوًیــأعـــن 

ح بــین الرغبــة بالهیمنــة و اســباب تــتر أیــة تتركــز علــى عــدة یرانامتالك الــسالح النــووي للحكومــة اإل

لــى إهــداف تمتــد أوبــین  ،ذا امتلكــت هــذا الســالح النــوويإ ،اإلســالمیةأو ة اإلقلیمیــســواء  ،والقیــادة

فالسـالح النــووي  ؛یــدات التـي تواجههــاالـدفاع فــي ظـل التهد یــرانالــشعور بــامتالك وســـیلة تــؤمن إل

  .)8-7: 2010، روجرز( یـةیرانستراتیجیة  اإلاالي غایة قومیـة في یراناإل

 ،ا النوویـــة فـــي عـــدة منـــاطق متباعـــدةوزعـــت مواقعهـــحیـــث  یـــرانهـــذا البرنـــامج بالنســـبة إل

مواقع في فهناك  ،یةیرانیصعب الوصول الیها مع الوجـود العـسكري القوي والصاروخي للقوات اإل

بإعـداد مواقــع تحــت  إیـرانوقامــت  ،هــواز وســاجهاندد واألز راك وناتــانز وقــم وخــرج ویــأصــفهان و أ

ـــتحكم بدرجـــة حرارتـــه والـــضغط عـــن بعـــد ،األرض مــر وهــذا األ ،وقامـــت بـــشق نفـــق عمیـــق یـــتم ال

                                                           
(1) http://www.newyorker.com/magazine/2002/04/01/the-next-world-order  
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یمثــل نقطــة ارتكــاز تســتند ي یرانــوان الســالح النــووي اإل ،اجیــدً  األمریكیــةتدركــه الوالیــات المتحــدة 

هــم مقــوم مــن مقومــات القــوة ولــذا تســعى الوالیــات المتحــدة لتوجیــه ضــربة عســكریة أل ،إیــرانعلیهـا 

 ،إیـــرانتــــدمیره ســــوف یــــساهم بإضـــعاف قــــدرة أو یقــــاف هــــذا البرنــــامج أن إفهــــي تــــدرك  ،یـــةیراناإل

 ،یــةیرانعلى المنشـآت النوویـة اإل ى علـى القـضاءولمریكـي بالدرجـة األأي عمـل عـسكري أویركـز 

ن أبــــ ،كــــسفورد البحثیــــة عــــن احتمالیــــة العمــــل العــــسكريأویــــذكر التقریــــر الــــذي نــــشرته مجموعــــة 

ـــة األ ،الرئیـــسیة العـــسكریة الـــتي یجـــب تـــدمیرها األهــداف ـیة مـــن الـــضربة ساســوالـــتي تـــشكل الغای

ــــشآت النوویـــة ـــامج النـــووي اإله المنشـــآت هـــي األوهـــذ ،العــــسكریة تكمــــن فـــي المن ـــهـــم للبرن  ،يیران

حیــث ســیكون  ،ویحددها التقریر كـاالتي: محطــات تخــصیب الیورانیــوم الواقعــة فـي منــشأة ناتــانز

 أكبــرجهـــزة الطـــرد المركـــزي والعمـــل فــي الوقـــت نفـــسه علـــى القـــضاء علـــى أالتركیـــز علـــى تـــدمیر 

  ـین العـاملین. عـدد ممكـن مـن العلمـاء والفنی

ـــشآت النوویـــة اإل ـــه األیرانهـــذا التركیـــز الواســـع علـــى المن یقـــاف هـــذا إ وـي هـــساســیـــة هدف

عمـل رادع لـیس فقـط ضـد  األمریكيوهذا بحسب المدرك االستراتیجي  ،القضاء علیهأو البرنـامج 

النــووي خــارج المظلــة تطـویر برنامجهــا أو  السـتحداث یة دولة قد تسعى مستقبًال أبل ضد  ،إیران

 ولاحـي فـي التریــث ألي دولــة تیرانـوبالتـالي سـوف یــساهم تــدمیر البرنــامج النــووي اإل، األمریكیة

قوتهـــــا  األمریكیــــةولـــــذلك ســــوف تـــــستخدم الوالیــــات المتحـــدة  ،الــــسعي لتطـــــویر برنامجهــــا النـــــووي

، روجــرز( فحـــة االنتـــشار النـــووي فــي العــالمالعـــسكریة لرفـــع مـــصداقیتها فــي سیاســـتها الرامیـــة لمكا

2010 :9(.  

ذا مــا اختـــارت الـــضربة العـــسكریة المحـــدودة إ األمریكیــةن الوالیــات المتحــدة أوهــذا یعنــي 

وســـوف  ،ســـوف تـــستخدم النظـــام الـــصاروخي والهجـــوم الجـــوي ،یـــةیرانلتـــدمیر المواقـــع النوویـــة اإل

حیــث عملــت االســتخبارات المركزیــة  ،یــةیرانمنشــآت النوویــة اإلتـــستهدف معظـــم هـــذه الـــضربات ال

  یرانیة التي یراد تدمیرها.حصاء وتحدیـد المفاعالت النوویة اإلإومراكز المعلومات على  األمریكیة

 ،ي بصــورة غیــر مباشــرةیرانــوكــذلك تعیــین المنشــآت التــي تقــدم الــدعم للبرنــامج النـــووي اإل

للـــرد  إیـرانن تــستخدمها أیـة التـي یمكــن یرانالمواقـع العسـكریة اإل وتسعى الوالیات المتحـدة لتحدیـد

ن تكــــون أوممكــــن  ،جــــل القــــضاء علیهــــا قبــــل اســــتخدامها للــــردأفــي حــــال تعرضــــها للهجــــوم مــــن 



92 
 

جـــــأة مـــــر ســـــیحقق مفان مثـــــل هــــذا األأل ،الــــضربة تـــــستهدف قـــــدرات الـــــرد قبــــل ضـــــربة المنـــــشآت

ن هـــــدف الـــــضربة ســــــتكون أوســـــائل االعـــــالم والتقـــــاریر الــــــسریة تؤكـــــد علـــــى  حیـــث ،یینیـــرانلإل

الـــتي یجـــب اســـتخدامها بـــسبب طبیعـــة انتـــشار  األســلحةللمنــــشآت، وحــــددت االســــتراتیجیة طبیعــــة 

ـــة اإل ـــشآت النووی ـــة المتباعـــدةیرانالمن ـــاء جـــزء فـــضًال  ،ی ممـــا  ،األرضعمـــاق أمنهـــا تحـــت  عـــن بن

ــــب  ــــإیتطل ــــى اخــــتراق أصــــابتها ب  :2012، الســـعبري(األرض نواع محــــددة مــــن القنابــــل قــــادرة عل

37،(  

وهــي نقطــة  ،ي المتالك التقانة النوویةیرانالسعي اإل وهم نقاط الخالف بین الدولتین هأن إف ؛لـذا

 ولاحـت األمریكیـةن الوالیــات المتحــدة إلــذلك فــ، يانیر اإل األمریكيـي في الـصراع ساسالخـالف األ

حیــــث الرؤیــــة  ،يیرانـــهــــدافها تــــدمیر البرنــــامج النــــووي اإلأهــــم أن أل ،لـــى اســــتعمال القــــوةإاللجــــوء 

 اإلقلیمــيعدوانیــة علــى المســتوى  راكثــ جعلهــاللـــسالح النـــووي الـــذي  إیــرانمـــن امـــتالك  األمریكیــة

سیناریوهات العمل العسـكري  ،لى توازون القوىإك للسالح النووي ال یـؤدي وهذا االمتال ،والدولي

یــة والتـــشدد یرانلى زیــادة في المخــاطر اإلإیة، والــردع بقــدر مــا یؤدي یرانضد المنشآت النوویة اإل

ـــــلوكها العــــــدواني متحـــــدة الـــــذي یـــــدفع بالوالیـــــات ال وي المحتمـــــل هـــــیرانــــهــــذا  الـــــسلوك اإل، فــــي سـ

وتشــترك مــع الوالیــات المتحــدة  ،لتـــدمیر هـــذا البرنـــامج النـــووي باســـتخدام القــوة العســكریة األمریكیــة

وال یمكــن  ،یــةیرانبــل هــي المحــرض الرئیــسي لــضرب المنــشآت النوویـة اإل ،إسرائیل األهداففي 

مــع الوالیــات المتحـــدة  تعـاونبالو أمــا بمفردهــا إ ،القیــام بــه ولاحـي الــذي تسـرائیلاغفـال الــدور اإل

للــــسالح  إیــرانن امــــتالك أمــــن  إســرائیللمــــا تــــراه  ،یــــة النوویــــةیرانلــــضرب المنــــشآت اإل األمریكیــة

ي فضــال عنــه یرانــفــي ظــل الســالح النــووي اإل ،وكیانهــا فــي خطــر إســرائیلالنــــووي ســیجعل وجــود 

  )75 - 72: 2013 ،لةلعكّ ا(. سیكون هناك تسابق نووي في المنطقة

 طهـران تجـد قـد ،-النوویـة إیـران منشـآت علـى- مستقبلي يإسرائیل هجوم شن أعقاب في

 التحتیـــــة البنیـــــة ضـــــد صـــــغیرة تخریـــــب بعملیـــــات للقیـــــام وكالئهـــــا اســـــتخدام إلـــــى مضـــــطرة نفســـــها

 ضــد - انكارهــا یمكــن - هجمــات شــن عــن فضــالً  الخلــیج، منطقــة فــي یــةاو البتروكیم للصــناعات

 األعمــال هــذه وســتهدف. المنطقــة فــي الخـامس األمریكــي األســطول مــن عناصــرأو  تجاریــة سـفن

 واشــنطن تـدخلت إذا المتحــدة الوالیـات بمصـالح خطیــر ضـرر إلحــاق علـى إیـران قــدرة إظهـار إلـى
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 ضــد المحــدودة الهجمــات حتــى فإنــه ذلــك، ورغــم. ٕاســرائیلو  اإلســالمیة الجمهوریــة بــین صــراع فــي

 رد إلـى یـؤدي ممـا طهـران، تریـده لمـا معـاكس تـأثیر لهـا یكـون قد امسالخ األسطول من عناصر

  ).31 :2012، السعبري( .المتحدة الوالیات قبل من قاس

، غـــیر الـــضربة العـــسكریة إســرائیل بهــا قـــد تعمـــل أخــرىن هنـــاك مجـــاالت أویمكــن القــول 

علنتــه أمنهــا حســب مــا  نــذكر ،يیرانــالنــووي اإل لـــضرب البرنـــامج أخــرىوربمـــا ستـــستخدم وســـائل 

  ) 90 - 87: 2013 ،لةالعكّ (: حرنوتأدیعوت یصحیفـة 

  یین.یران: تــصفیة الخــبراء اإلأوًال 

یین في طهران خالل العامین الماضیین: وهم الدكتور یراناربعة من العلماء اإل تم اغتیال

واالستاذ  ،واالستاذ  داریوش رضائي نجاد ،والدكتور مجید شهریاري ،مسعود على محمدي

باغتیال هؤالء  ٕاسرائیلیون الوالیات المتحدة و یرانوقد اتهم المسؤولون اإل، حمدي روشنأمصطفى 

لقاء القبض على عشرین إحزیران  الماضي عن  -في  یونیو إیرانعلنت  أو  ،العلماء النوویین

  .األمریكي والوكخرهم آغتیال العلماء النوویین، و امن العناصر المتورطة في 

وهي قاعدة صاروخیة  تخزن بها  مام علي،انفجار في موقع اإل وقع ،2010 توبرأك في

 شــخص فــي االنفجــار، وفــي18حیــث قتــل  ،طهــران مــن كــم 500ونحــ وتبعــد  3صــواریخ شــهاب 

 ،وهـم مجیـد شـهریاري ،ینیـراننه قتل اثنین من العلماء اإلأبفیة ذكرت تقاریر صح 2010 نوفمبر

نتیجة انفجار  في  ،قلشخص واحد على األ 2011وا في ماییضً أوقتل  ،وفریدون عباس دیواني

ن علـى مــتن أ، 2011ویة  یونیـسـرائیل، ذكــرت صـحیفة هـآرتس اإلبیـدانمصـفاة نفـط فـي مدینـة ع

 44حیـــث قتـــل غیهـــا  فتروزودتـــك فـــي شـــمال روســـیا الطـــائرة الروســـیة التـــي تحطمـــت فـــي مدینـــة

ي فـي یرانـفـي بنـاء المفاعـل النـووي اإل شاركوا ،من الخبراء  النوویین الروس 5شخص من بینهم 

  .بوشهر

نــه أنبــاء بذكــرت األ ،ي فــي بیتــهإیرانــدرویــش رئــاي عــالم فیزیــاء  2011ووقتــل فــي یولیــ

  .)1())2011، (ملمان)( מלמן( يیرانمرتبط بالبرنامج النووي اإل

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il/1.1181389 
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ـــدفاع اإل ـــر ال االســـتخبارات ( مـــانأ البحـــث ي ایهـــود بـــراك ومســـئول وحـــدةســـرائیلواقـــر وزی

 ي فـيیرانـنهم من نفذوا عملیة تفجیر فـي قاعـدة تابعـة للحـرس الثـوري اإلأكریة) ایتان برون بالعس

ـــدة میـــدج، 2011 نـــوفمبر 12  أســـاسك اســـتخدمت حیـــث  ،طهـــران مـــن" كـــم 45 حـــوالي فـــي بل

خص مــن بیــنهم ضــابط شــ 14، حیــث قتــل فــي االنفجــار 4 وشــهاب 3 شــهاب صــواریخ إلطــالق

 يیرانــــوهـــذا سیســــبب فـــي تــــأخیر المشـــروع اإل ،يیرانــــخي اإلیقـــود المشــــروع الصـــارو  برتبـــة مقــــدم

  .)1())2011، (ازوالي)( אזולאי(

حیـث یوجـد بـالقرب مـن  ،أصـفهان مدینـة في قوي انفجار حدث 2011 نوفمبر 28 وفي

 األقمــار صــور - ذكــرت صــحیفة تــایمز قلیلــة أیــام وبعــد ،الیورانیــوم لتحویــل نوویــة محطــةمنطقــة 

 الحـــق وقـــت فـــي ولكـــن االنفجـــار، فـــي تضـــررت النوویـــة المنشـــآت نأ -لنـــدن ومقرهـــا الصـــناعیة

 المرفــــق ولكــــن یتضــــرر، لــــم نفســــها النوویــــة المنشــــأة أن الصــــناعیة األقمــــار لصــــور اوفًقــــ نشــــرت

  .)2())2011، (شرف)( שרף( تدمرت ربما مخازن بمثابة كان ذيال رةاو المج

 وســط فــي یــزد محافظــة فــي للفــوالذ مصــنع فــي انفجــار 2011 حــدث دیســمبر 11 وفــي

 البرنـــامج ضـــد المتحـــدة الوالیـــات عملیـــات مـــن كجــزء عقوبـــات فرضـــت علیـــه مصـــنعو وهـــ إیــران،

، ب����ن دیف����د)( דוד בן ای����ال)( איל( انفجــــار فــــي أشــــخاص قتــــل ســــبعة  ي حیــــثیرانــــاإل النــــووي

2011()3(.  

 ا،عاًمــ 32 العمــر مــن البــالغ روشــان، أحمــدي مصــطفى قتــل ،2012 ینــایر 11 وفــي 

 ســـیارة فـــي الیورانیـــوم لتخصـــیب نطنـــز للمنشـــأة الكیمیـــاء خبیـــر مـــدیر نائـــب بمنصـــ اأیًضـــ شـــغل

ـــة ـــالمتفجرات محمل ـــایمز صـــنداي صـــحیفة وذكـــرت ،طهـــران شـــمال فـــي جامعـــة قـــرب ب  واصـــفة  ت

 مصــــدر عــــن نقلــــت كمـــا- ،یینإســــرائیل عمــــالء مأنهــــ كـــدت أحیــــث  االغتیــــال، عملیــــة بالتفصـــیل

 بنـــاء عـــادةإ وأنـــه مـــن الصـــعب علیهـــا إیـــران، وقـــفو هـــ االغتیـــاالت ن الهـــدف مـــنأبـــ -يإســـرائیل

  )71: 2013 ،لةالعكّ ( .االغتیاالت بعد النووي برنامجها

                                                           
(1) http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4154194,00.html  
(2) http://www.haaretz.co.il/1.1587660  
(3) http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=852946 
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كوابــل لتوصــیل قــاموا بــإتالف   مجهــولین مســلحینإن  إیــران: قالــت ،2012 آب 15 فــي

 فــي عبــوات ناســفة  مــن خــالل تفجیــر وبــوردو، نطنــز فــي الیورانیــوم تخصــیب لمنشــآت الكهربــاء

  .األلمانیة سیمنس شركة إیران اتهمتد وق ،2012 سبتمبر

 ،عن شبكة سي بي أس نیوز األمیركیة 2/3/2014ونشرت قناة الجزیرة تقریرا في  یوم 

 إدارةیة كشفت لها أنها شعرت بالضـغط مـن سرائیلإن مصادر مقّربة من وكاالت االستخبارات اإل

وأضافت الشبكة أنه رغم عدم ، انإیر لوقف تنفیذ االغتیاالت داخل  أوباماالرئیس األمیركي باراك 

ي أدار حملـة اغتیـاالت لسـبع سـنوات ضـد سـرائیلفـإن الموسـاد اإل ؛مـن قبـل بـذلك إسرائیلاعتراف 

بأنـه یهـدف  إسـرائیلبهدف إبطاء التقّدم الذي أحرزته طهـران، والـذي تشـعر  ،یین كبارإیرانعلماء 

كة في برنامج البالد النووي. وقد قتل یین من المشار یرانإلى تطویر سالح نووي، وردع العلماء اإل

یین علــى األقــل، أغلــبهم بقنابــل زرعــت فــي ســیاراتهم، ونقلــت عــن مصــادر أن إیــرانخمســة علمــاء 

وأماكن  ،إیرانأمر الموساد بالتركیز على التفتیش داخل  وي بنیامین نتنیاهسرائیلرئیس الوزراء اإل

ألخیـرة مـع التـي قـّدموها فـي اتفـاقیتهم النوویـة ایین یخرقـون التزامـاتهم یـرانعلى دلیـل أن اإل ،أخرى

  .2013 فبرایر" في 1+5مجموعة "

 الـدفاع فارتشـین التابعـة مباشـرة لـوزارة قاعدة في انفجار وقع ،2014 أكتوبر 5 لیلة وفي

 األقمـــار صـــور تحلیـــلبـــأن   األمریكیـــة ISISكـــدت شـــركة أو ، قـــلاأل علـــى اثنـــان قتـــلو  ،یـــةیراناإل

 على یدل مما - بیئیة أضرار وتسبب االنفجار في  ،اتمامً  دمرا رین او مج منزلین أن :الصناعیة

فـــي هـــذه  النـــووي االنشـــطار إنتـــاج حـــاولت إیـــران أن اســـتخباراتیة مصـــادر وتقـــدر ،االنفجـــار شـــدة

 شــمال حــي ن فــيالنــووی المهندســینمــن  أربعــة علــى القضــاء كــان 2014 نــوفمبر وفــي ،القاعــدة

، سولمون)( סולומון( واحدة یةیراناإلمن و  السوریة الجنسیةمن  ویبد ما على منهم ثالثة دمشق،

2014()1(.  

  یرانيثانیــا: زرع الفیروســات في الحواســیب المركزیــة للمــشروع النــووي اإل

إن الفیـروس الـذي  :حیث قال دیمتري روجوزین سفیر روسیا لدى حلـف شـمال األطلسـي

سبب في خروج أجهزة الطرد المركزي عن السـیطرة. أصاب نظام الكومبیوتر في مفاعل بوشهر ت

                                                           
(1) http://invokemobile.com/nana/iarticle.aspx?ServiceID=126&ArticleID=1086574  
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ســـام للغایـــة وخطیـــر.. كـــان یمكـــن أن یحـــدث انعكاســـات خطیـــرة للغایـــة،  والفیـــروس.. وهـــوقـــال: 

وأضاف: هذه األلغام كان من الممكن أن تؤدي  ،ا تأثیر الفیروس بأنه مثل األلغام المتفجرةواصفً 

التــي  ،كرانیـاأو فــي  1986وي الـذي وقــع عـام إلـى تشـرنوبیل جدیــدة، فـي إشــارة إلـى الحــادث النـو 

: یجــب علــى حلــف شــمال األطلســي أن قــائًال وتــابع  ،ا ممــا عــرف باالتحــاد الســوفیاتيكانــت جــزءً 

  .)73: 2013 ،لةالعكّ ( اا خاصً یحقق في األمر.. هذا لیس موضوعً 

ي وفیــروس یرانــن مصــاعب البرنــامج النــووي اإلأ' :كشــفت صــحیفة 'نیویــورك تــایمزوقــد 

 ،جهـــزة الطـــرد المركزیـــة فـــي مفاعـــل نطنـــز جـــاءت نتیجـــة لجهـــود امریكیـــةأنیت الـــذي ضـــرب ســـتك

ن مركـز الجهـود كانـت فـي مفاعـل دیمونـا فـي أضافة لدور الماني وبریطاني ثانوي، و إصهیونیة، 

 محاولـــةفـــي  ،صـــهیونیة مشـــتركة مریكیـــة أتحـــول لمیـــدان فحـــص لعملیـــة حیـــث صـــحراء النقـــب، 

ونقلـت عـن مسـؤولین عـارفین بالتجـارب وعـن خبـراء ومسـؤولي  ،لنوویـةا إیـرانللتأثیر علـى جهـود 

ن إ :وتقــول المصــادر ،ا وبشــكل ســرين العملیــة المشــتركة تجــري منــذ عــامین تقریًبــأ ،اســتخبارات

 ألجـلالباحثین قـاموا بصـناعة جهـاز طـرد مركـزي یشـبه جهـاز الطـرد المركـزي فـي مفاعـل نطنـز 

جهـــزة الطـــرد أل عـــن تخریـــب خمســـة بـــرامج مســـؤوًال الـــذي كـــان  ،فحـــص فاعلـــة فیـــروس ســـتاكنیت

جـــل التوصـــل أمـــن  إیـــرانولكنـــه لـــم یــدمرها بالكامـــل ممـــا یعنـــي تـــأخیر جهــود  ،یـــةیرانالمركزیــة اإل

جـل فحـص فاعلیـة أنـه مـن إ :مریكـي قولـهأونقلت الصحیفة عـن خبیـر  ،سلحتها النوویةألصناعة 

الفیــروس مفعــول  ســرىولهــذا الســبب  ،لــة التــي تعــرف تفاصــیلهایجــب تجریبــه علــى اآل ،الفیــروس

  .)1()2010هارتس، ( إسرائیلجرب في  حیث

ي، یرانـــاإل النـــووي للبرنـــامج الضـــرر لحـــقأ نجـــاد أن هـــذا الفیـــروس كـــد الـــرئیس أحمـــديأو 

ون لتخریـــــب البرنــــامج النـــــووي األمریكیــــن الفیــــروس صـــــممه الصــــهاینة و أشــــارات قویــــة عـــــن واإل

 السـابقبعد تصریحات صدرت عن رئیس الموسـاد  ،ریةوجاء الكشف عن العملیات الس ،يیراناإل

ن البرنـــامج أنهـــا تعتقـــد إالتـــي قالـــت  ،األمریكیـــةمـــائیر داغـــان وهـــیالري كلینتـــون وزیـــرة الخارجیـــة 

لشـراء مكونـات متعلقـة  إیرانثر على قدرات أمر الذي األ ،ي تم تعویقه لسنوات عدةیرانالنووي اإل

تواجــه صــعوبات إلنتــاج قنبلتهــا  إیــرانن أســت الصــهیوني خبــر الكنیأوكــان داغــان قــد  ،بالبرنــامج

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il/captain/software/1.1233127  
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جهـــزة الطـــرد أصـــاب أالفیـــروس الـــذي  وهـــم معـــوق هـــأو  ،2015النوویـــة المخطـــط لهـــا فـــي عـــام 

جرتهـا الصـحیفة علـى مـدار أروبیون الفیروس في مقـابالت أو مریكیون و أووصف خبراء  ،یةیراناإل

المجـد ( 2009نتشار حول العالم فـي عـام وكان الفیروس قد بدأ باال ،نه محلي ومعقدأ ،اشهر 3

  .)1( )ياألمن

 طـــــروادة حصـــــانأن فیـــــروس   تـــــایمز، نیویـــــورك صـــــحیفة ذكـــــرت 2011 أكتـــــوبر وفـــــي

)Duqu) لفیـروس  وهـو شـبیه ،هـاكرز قبـل مـن إنشـاؤه تـم سیمانتیك أمن خبراء لشركة اوفقً  ،هاجم

ــــــرف ،)Stuxnet( ستكســــــنت ــــــونإیران مســــــؤولون واعت ــــــروس نأ ی ــــــد الفی ــــــي همهــــــاجم الجدی  28 ف

 ،جهزتهــــاأ مــــن المعلومــــات یجمــــع ،"لهــــب" یســــمى فیــــروس اكتشــــاف إیــــران أعلنــــت ،2012ومــــای

متهمـــة  ،النفطیــة صــادراتها لــى تعطــلإ دى ذلــكأو  ،المعلومـــات مــن الكثیــر فقــدوا بــأنهم واعترفــت

): ص�������حیفة 2012، (ی�������ارون)( ירון، (وراء هـــــــذا الهجــــــوم الفیروســـــــي الجدیـــــــد إســــــرائیل بأنهـــــــا

  .)2()الكترونیة

رابعــا:  ثالثــــا: الــــضغط الدبلوماســي علــى مجلــس األمــن الــدولي لفــرض عقوبــات قاســیة علــى إیــران

 ،یة قامـت بـإجراء لقـاءات مـع شـركات غربیـةسـرائیلاإل األمنیـةن القیـادة إف ،بحسب وثائق ویكلكس

  ربیـة.و مـن التعامـل مـع البنـوك األ إیرانوعـزل  ،ااقتـصادیً  إیرانجل عزل أمن 

وحـسب وثــائق ویكلـیكلس بـإجراء لقـاءات مـع  ،مئـیر داغـان)( مـسا: قـام رئـیس الموسـاد الـسابقخا

   .إیرانیة لدفع تغییر نظام الحكم في یرانالمعارضة اإل

ـــ ،یةســرائیلســتراتیجیة  العســكریة اإلاالالرؤیــة الثالثــة: مــن خــالل  ـــساسة اإل عتبریـ یون ســرائیلالـ

م، كمــــا ســـاهمت مجموعــــة مــــن التقاطعــــات 1978یــة یراننــــذ قیـام الثــورة اإلي لهــــم میرانــالعـــداء اإل

ا هـــــذا الكیــــان غاصـــــبً  إیـــرانحیــــث تعـــــد  ،والكیــــان الـــــصهیوني إیــــرانیدیولوجیـــــة بــــین الدینیـــــة واأل

وهـــذا واجــب مقـــدس  ،حــق للفلــسطینیین وویجــب اســتردادها منـه فهـ ،ألراضـي الــشعب الفلـــسطیني

للحصـول علـى السـالح النـووي زاد  إیـرانوســعي  ،سـرائیلاحـدى الـدول المهــددة إل إیرانمـن  جعـل

ا تـــشكل خطـــرً  إیــرانن أالفكـــر الـــصهیوني یقـــوم علـــى فكـــرة  ؛لــذا ،إســرائیلمــن شــدة الخطــورة تجــاه 

 ،یــةیرانعـــسكریة اإلي النــووي یعـــزز القــدرة الیرانن الــسالح اإلأو  ،يسرائیلعلــى مـستقبل الوجــود اإل

                                                           
(1) http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=3708  
(2) http://www.haaretz.co.il/1.1719020  
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ــــیما  ــــذا الســـالح ســـوف یجعـــل أالسـ تــــساعد سنهـــا أو  ،إســـرائیلتتصـــرف بعدوانیـــة تجـــاه  إیـــرانن هـ

فـــي تزویــــدهم بأســـلحة نوویــــة تكتیكیــــة  ،وحركــــة حمــــاس ،حــــزب اهللا :مثــــل ،حلفائهــــا فـــي المنطقــــة

وهــذا یــؤدي  ،إسـرائیلضغط علـى ا للـتعزیـز قـدرات هـاتین الحـركتین عـسكریً أو  ،إسرائیللمواجهـة 

 عــــن فـــضًال  ،إســـرائیلضـــد  إیـــرانالمدعومــــة مـــن  اإلســالمیةلــى زیـــادة مــــصادر القـــوة للحركــــات إ

 إســرائیلن تكــون أنــه یجــب إ :یة القائلــةســرائیللــى ســالم دائــم حســب الرؤیــة اإلإصـــعوبة التوصــل 

  )35 :2012، السعبري( .اا وخوفً لى السالم خضوعً إقوى حتى یضطر العرب الدولة األ

ا محــورً  إســرائیلجعــل مــن  ،یــةیرانیة لألحــداث والتطــورات النوویــة اإلســرائیلهــذه القــراءة اإل

مــن ضـــرب  ولألنهــا تعــد نفســها المســتفید األ ،إیــراني احتمــال عســكري ضــد أا فــي ا ومهًمــیً أساســ

انتــصرت فـي الحــرب أو  ،ـاوًیـنو  إیـرانذا مــا تطــورت إ كبـروالخاســر األ ،یـةیرانالقـدرات النوویـة اإل

ي یرانــالعســكري اإل تعــاونن القـــدرة النوویـــة العـــسكریة تتطـــور بفضــل الإذا تركـــت فـــوإ  ،المـــستقبلیة

نها ستكون ضمن الحملــة أ إسرائیللذا ترى  ،المستمد من كل من روسیا والصین وكوریا الشمالیة

وحــــدها بــــضرب  إســـرائیلن تقــــوم أو أ ،نإیـــراالجویــــة والــــصاروخیة فـــي حــــال تـــم القــــرار بــــضرب 

بـــضرب  إســرائیلفقـــد تقـــوم  ؛كمــا فعلـــت مـــع البرنـــامج النـــووي العراقـــي، یرانیـــةالمنـــشآت النوویـــة اإل

جمـاع دولي مـن قبـل أو إ ،مریكي داخليأجمـاع إي بـسبب صـعوبة تحقیـق یرانالبرنـامج النـووي اإل

ن تـــدعم أوكـــذلك یمكـــن  ،إیــران باســـتخدام القـــوات العـــسكریةضرب لـــ األمریكیــةالوالیـــات المتحـــدة 

یــــــة بمفردهــــــا بمــــــساندة یرانلــــــضرب المنــــــشآت النوویــــــة اإل إســـــرائیل األمریكیـــــةالوالیــــــات المتحــــــدة 

 قــــدو  ،یریــــهمدتتزویــــــدها بمقــــــذوفات ذكیــــــة وذات قــــــدرات )، و 42 :2012، الســــعبري( معلوماتیـــــة

كمـــا  ،ا نـــوع مـــن التجـــارب علـــى اســـتخدام هـــذه المقـــذوفاتي علـــى ســـوریً سـرائیلیكــون الهجــوم اإل

ـــدفع  األســبابحــــد أن أ ـــوة إســرائیلالــــتي تـ ـــة ال وهــــ ،الــى اســــتعمال القـ ـــدم قــــدرة سیاسـ  مفاوضــاتعـ

المــــتالك الـــــسالح والــــسعي  ،مـــــن منعهــــا مــــن تطــــویر برنامجهـــــا النــــووي إیـــرانالدبلوماســــیة مــــع 

في مركـز دراسـات الـسیاسة  األوسطالنـووي، وهنـا یقـول جـیمس فلیـبس الباحـث في شـؤون الـشرق 

الدولیـة علـى  األطـرافنابع من عدم قـدرة  ،إسرائیلعلى  إیرانن التهدیـد الـذي تـشكله إ :الخارجیـة

المتالك القنبلة  إیرانقت لصالح مع تسارع الو  مفاوضاتوفشل سیاسة ال ،يیراناحتواء الخطر اإل

 إدارةن أالســیما  إیـرانالستخدام القـوة ضـد  سرائیلتشكل عامل دفع قوي إل األسبابهذه  ،النوویة
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ویعـــزز مـــن  إیـــرانوهـــذا ســـوف یطمـــئن  ،إیـــرانتؤكـــد علـــى الحـــل الدبلوماســـي مـــع  أوبامـــاالـــرئیس 

  .سیاسـتها الرامیـة إلنتاج  السالح النووي

 وزیـــر بـــاراك، لیهـــود تســـجیًال  الثانیـــة یةســـرائیلاإل القنـــاة بثـــت آب،/سأغســـط 21 یـــوم فـــي

ـــدفاع  منفصـــلة، مناســـبات ثـــالث فـــي إنـــه :قـــائًال  األســـبق، يســـرائیلاإل الـــوزراء ورئـــیس الســـابق ال

 ،الهجمــات هــذه شــن عــن تراجعــت لكنهــا یــةیراناإل النوویــة المنشــآت لمهاجمــة) إســرائیل( خططــت

 غـــابي الوقـــت، ذلـــك فـــي يســرائیلاإل األركـــان رئـــیس رفـــض ،2010 عــام فـــي فإنـــه لــــباراك؛ ووفقــا

 موشــیه ي،ســرائیلاإل الــوزراء مجلــس أعضــاء تراجــع كمــا ،الهجــوم خطــة علــى الموافقــة أشــكنازي،

 آخــر حیــث هجــوم إلغــاء تــم 2012 عــام وفــي ا،أیًضــ أخــرى خطــة عــن شــتاینتس، ویوفــال یعلــون

 لیون آنذاك األمریكي الدفاع وزیر من وزیارة ،ةیسرائیلاإل األمریكیة العسكریة راتاو المن مع تزامن

  .)(Zanotti and others, 2012: 48 بانیتا

 تــولى عنــدما أنــه ،2011ویولیــ فــي ت ،بیبــن كســ ،"معــاریف"ـلــ الدبلوماســي المراســل أفــاد

 مـا اسـتمرت التـي االجتماعـات مـن سلسـلة أقام منصبه،و نتنیاه بنیامین يسرائیلاإل الوزراء رئیس

 والـــذي طرحـــه ســـلفه یهـــود بـــراك  ،العســـكري الخیـــار اســـتعراض فیهـــا  ،ســـاعة رینعشـــ مجموعـــه

   الصحف. في نشرت لتقدیرات اووفقً . )1()2011، كسبیت)( כספית(

 باستخدام وهجوم ،الجو سالح طائرات عبر هجوم: للهجوم رئیسیان خیاران لدى إسرائیل

على  خطر في عدم وجود ات السابقة،عن الخیار  الخیار هذا ویتمیز ،البالستیة"3 أریحا" صواریخ

توفیر االصابات الدقیقة  على قادرة كانت إذا ما حول الشكوك أثیرت ولكن ،الطیارین حیاة

 اعلنً  یناقش ي یراناإل الموضوع النووي  نإ باراك، یهودإ ي،سرائیلاإل الدفاع وزیر وقال ،الالزمة

 نخفي ال ونحن العامة، والمناقشات التالمقاب من له حصر ال عدد هناكو  ،إسرائیل في لسنوات

 :Zanotti and others, 2012 .اعلنً  قضایا عملیاتیة ال یمكن مناقشتها هناك ذلك، ومع ،أفكارنا

48)( .  

 لـن إسـرائیل أن ادعـت ،ویكیلـیكس وثـائق مـن كجـزء 2011 عام في مسربة ثیقةوهناك و 

 2005 عــام فــي أصــًال  مكتوبــة حیــث نشــرت وثیقــة ،النــووي برنامجهــا مهاجمــة فــي صــعوبة تجــد

                                                           
(1) http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/255/964.html  
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 مهاجمــة إســرائیل علــى الصــعب مــن تجعــل التــي األمریكیــة، المتحــدة للوالیــات الحجــج مــن العدیــد

یــة علــى مســاحة كبیــرة  یرانت النوویــة اإلانتشــار المنشــآوهــي  ،يیرانــاإل النــووي البرنــامج وتقــویض

   .ویةانین قنبلة نو یر تاج اإلإنن الهجوم سیسرع في أو  یرانیة،والخشیة من ردة العل اإل

 نصتـ ،المتحـدة الوالیـات فـي لمخـابراتل ویكیلـیكس وثیقـة سـربت 2012 فبرایـر 28 وفي

علـــى  إســـرائیل روســـیا حیـــث وافقـــت صـــفقة، ســـنوات بضـــع قبـــل تاعقـــد وروســـیا إســـرائیل أن علـــى

لهـا  قـدمت المقابـل وفـي لجورجیـا، إسـرائیلالتـي باعتهـا  طیـار بـدون طـائرات عطاء روسیا رمـوزإ

  .)(Zanotti and others, 2012: 33 إیران قبل من المستخدمة الدفاع نظام رموز یاروس

صـواریخ قـصیرة منظومة نجـاز إعـن  إیرانعلنـت أ ، حیثیة المتطورةیرانثانیا: القدرة العسكریة اإل

 ه بــــالـــذي یقـــدر مـــدا( وكـــذلك اختبـــار لـــصاروخ شـــهاب ،وزلـــزال )فـــاتح( تنـــدر)( المـــدى مـــن طـــراز

وذلـــك بعـــد ایـــام قلیلـــة مـــن قیامهـــا بإخطــار الوكالــة الدولیــة  ،إســرائیلز و ان یتجـــأي یمكـــن أ ،)كـــم(

رات التــي و ان المنــأا علًمــ ،قــم مدینــة حــد جبــالأتحــت  ،للطاقــة الذریــة عــن مفاعلهــا النــووي الجدیــد

داة ردع باتجـــاه الـــدول أ نمـــا هـــيإ و  ،الختبــار دفاعاتهــا لیـــست موجهـــة لـــدول الجـــوار إیــرانتجریهــا 

باســـتخدام صـــواریخ  كمـــا افتـــتح وزیـــر الـــدفاع ،إیــران قـــوة رد ســـریعن لـــدى أمـــع بیـــان  ،المـــستكبرة

: 2011، حســــین( مـــــع امكانیـــــة اطـــــالق عـــــدة صـــــواریخ مـــــن منـــــصة واحـــــدة ،ذات عـــــدة رؤوس

117(.  

 م، في تقریرًا له أعده مایكل' التابع للمعهد األمریكي للسالربرایم نشر موقع 'إیران

 األممومفتش أسلحة سابق ب ،بالمعهد الدولي للدراسات االستراتیجیة األمنیةِإِلمان، خبیر الشؤون 

  ي. یرانالمتحدة، قدرات السالح الجوي اإل

من صـواریخ المدفعیـة بعیـدة  اكبر واألكثر تنوعً تمتلك المخزون األ إیرانوقال التقریر إن 

 200وتشــیر التقــدیرات إلــى امتالكهــا مــا بــین  ،األوســطالبالســتیة فــي الشــرق  المــدى والصــواریخ

. 2-و 1-تســمیتها إلــى صــواریخ شــهاب أعــادتالــذي  ،ســي)( -ب) و( -صــاروخ ســكود 300و

  ).49 :2012، السعبري( .110 -كما أنها تمتلك المئات من صواریخ زلزال وفتح

ا وعالنیـة علـى البرنـامج النـووي رً على الضغط على واشنطن لتحریضها سـ إسرائیلدأبت    

نــه قـد ال یتبقـى لتـل ابیــب مـن خیـار ســوى ألـى إا بـالتلمیح وكانـت تـبطن تحریضــها دائًمـ ،يیرانـاإل
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ال تصـوغ هواجسـها  إسرائیلن إ :إسرائیلویقول المسئولون في  ،یة بالقنابلیرانقصف المنشآت اإل

" وال تخاطـب الوالیـات ، شـن نحـن الهجـومنأو نتم أن تهاجموا أما إ :مثل ،في عبارات إیرانن أبش

  ذلك ا ما یثیرونیین كانوا غالبً سرائیلهم قالوا: ان كبار المسؤولین اإلإال أننذار المتحدة بصیغة اإل

  .لى واشنطن على مدى السنوات الماضیةإتهم اثناء زیار أ

 مع  تشتركتي وال سرائیل،كثر حساسة بالنسبة إلیة األیراناإل النوویة القضیة إلى بالنظر    

 الــدول مــن مســؤولین مــع 2014و 2013 عــامي فــي یونإســرائیل العربیــة، التقــى مســؤولون الــدول

وصــلت  راتاو المشــ وقیــل إن ،النوویــة األســلحة مــن خالیــة إقلیمیــة منطقــة بشــأن للتشــاور ،العربیــة

 یأخــذ أن یجــب الســالح نــزعأو  ،يســرائیلاإل العربــي الســالم كــان ذاإ مــا بشــأن ،مســدود طریــق لـىإ

)، على تخفیض عدد أجهـزة الطـرد 1+5( ها مع مجموعةمفاوضاتفي  إیرانوافقت  وقد ،األسبقیة

، وستقوم بتشغیل 6104ألف جهاز إلى  19المركزي التي تستخدمها في تخصیب الیورانیوم من 

، منهــا فقــط، بموجــب اتفــاق نــووي شــامل ســتوقعه فــي المســتقبل مــع الــدول الســت الكبــرى 5060

  .)Williams, 2015()1( فاقویشمل االت

 األمریكیـةبتخفیـف تـدریجي للعقوبـات االقتصـادیة  اإلطـاربموجـب اتفـاق  إیرانوستحظى 

 إیــرانمــع التزامهــا باالتفــاق النــووي الشــامل الــذي تســعى  ،المتصــلة بالبرنــامج النــووي األوروبیــةو 

ا فـي اد فرضـها سـریعً یونیو/ حزیران المقبل، علـى أن یعـ 30والدول الست الكبرى إلنجازه بحلول 

  حال إخالل طهران لتعهداتها.

 ،اإلرهـــابالمرتبطـــة ب إیـــرانعلـــى  األمریكیـــةفیمـــا أشـــار نـــص االتفـــاق إلـــى أن العقوبـــات 

  والصواریخ البالیستیة، ستبقى بموجب االتفاق النووي المستقبلي. ،وانتهاكات حقوق اإلنسان

                                                           
(1) http://www.reuters.com/article/us-nuclear-un-conference-israel-idUSKBN0NH0H420150426  
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  لــــمدخ

جـزاء ألقد ظل الوطن العربي خارج موجات التغییـر والتحـول الـدیموقراطي التـي اجتاحـت 

   .ٕایرانكتركیا و  األوسطبلدان الشرق  وحتى بعض ،الالتینیة أمریكیاسیا والى آمن شرق 

) رئیس وكالة الهجرة الیهودیة ومؤلف Natan Sharansky( وفسر نثان شارانسكي

الذي اعتبر العرب  اإلرهابو  ا للدیموقراطیة: قوة الحریة للتغلب على االستبدادكتاب دعمً 

الفاعوري، ( دیموقراطیةمر الذي یستوجب نقلهم الى الاأل ،والمسلمین لیسوا مهیئین للدیموقراطیة

2013 :82(.  

لــى قــدرة الــنظم الســلطویة إن مــرد ذلــك یعــود أكادیمیــة كمــا اعتبــرت بعــض الدراســات األ

 ،بدلیل بقاء بعض الرؤسـاء فـي السـلطة لعقـود طویلـة ،على االستمرار والتأصل في البنیة العربیة

ن الفشـل فـي التنبـؤ بـالثورات ولـم یكـ  ،الشيء الذي جعلها بمنأى عن التحوالت التي عرفها العالم

حیث اعتـرف  ،الكبرى ولبل امتد لیشمل أجهزة استخبارات الد ،ا على االكادیمیینالعربیة مقصورً 

ذ صـرح جـیمس إرصـد مؤشـرات الربیـع العربـي، أو  ،العدید من المسؤولین عن عجزهم فـي التنبـؤ

كــد أ" كمــا ، ســنا عــراقییناســتماع نحــن لفــي جلســة األمریكیــة كــالرك مــدیر االســتخبارات الوطنیــة 

فشــلت  األمریكیــةاالســتخبارات  ن أندیــان فینشــتایوالدبلوماســي ورجــل األمــن األمریكــي اتور الســین

أو كـادیمي سـواء كـان الحقـل األ ؛وعلیـه ،خاطر االنتفاضات في الـوطن العربـيفي التحذیر من م

فــي توقــع حــدوث ثــورات ا فقــد عــرف كالهمــا اخفاًقــ ؛جهــزة االســتخبارات المهتمــة بشــؤون المنطقــةأ

 )36: 2012(الحروب، .عربیة

جـورج واشـنطن سـتاذ العلـوم السیاسـیة والعالقـات الدولیـة بجامعـة أاعتبر مارك لینش  وقد

لـــي فـــي یكهالتغییـــر ال وواكبتــه هـــ ،دت للربیـــع العربـــيهّـــمة المهمـــة التــي یـــلحــد التغیـــرات الهیكأن أ

تكنولوجیا االتصال قدرة النظم علـى ضعفت أحیث )، Lynch, (2012): p24( الفضاء العربي

  .تغییرها بما یناسبهاأو التحكم في حركة المعلومات 

روبــرت كــابالن مــن جهتــه فــي الباحــث فــي األمــن القــومي والعالقــات الدولیــة شــار أ وقــد

 ،ن الشعوب العربیة لـم تنـتفض بسـبب المـأزق الفلسـطینيألى إمقال بعنوان النظام العربي الجدید 
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الوالیـات المتحـدة بقـدر مـا ثـارت ضـد البطالـة والطغیـان واهـدار الكرامـة أو الغـرب ولم تثر بسـبب 

 األوســطوهــذا مــا یشــكل الموجــة الكبــرى فــي التغییــر فــي تــاریخ الشــرق  ،فــي مجتمعاتهــا الداخلیــة

)Kaplan, (2011): net()1(.  

كیـك للتف اامریكیً  هكثر شمولیة من مجرد كونأا الخالقة یعد تعبیرً  ىن مفهوم الفوضأغیر 

وعملیـة رد الفعـل الثـوري العربـي علـى هـذا المفهـوم لمسـئولیته  لتماسك الجبهات العربیـة، نهجممال

ــة التعبئــة التــي قــادت الحــراك الجمــاهیري ،كمصــطلح وكخطــة عــن قــوة الــدفع الهائلــة هــي و  ،وحال

نظریـات خطـر الأتعتبـر الفوضـى الخالقـة مـن  ؛ورغـم ذلـك ،عملیة فیها الكثیر من اجتزاء الحقیقـة

هــم خطــر واألدوات األحــد األأكمــا تعتبــر الدیموقراطیــة  ،األمریكیــةبحــاث نتجتهــا مراكــز األأالتــي 

منـذ احـتالل العـراق  األمریكیةعنوان السیاسة  وفقد كان شعار نشر الدیموقراطیة ه ؛لهذه النظریة

 اانطالًقــ ،الخــرا بعــد اي تــدحرج الــنظم واحــدً نــالتــي تع ،ا الــى نظریــة الــدومینواســتنادً و  ،2003فــي 

عــادة رســم الخریطــة الجغرافیــة السیاســیة إتــتم  ،حــدثها ســقوط النظــام العراقــيأفاعیــل التــي مــن األ

 )36: 2012(الحروب، . التي تشكلت بعد الحرب العالمیة الثانیةو 

ثني والدیني واالستخدام الصریح للطائفیة بهدف االستفادة من التنوع الطائفي واإل

یؤكده مایكل لیدن في الوالیات المتحدة، وهو ما لى حالة تناقض إتحول  ،الموجود في المنطقة

ن الوقت قد حان لكي یتم إ و  ،وصفتنا المركزیة ون التدمیر هإ :حد المحافظین الجدد بقولهأ

بل  ،للنظم فقط لیس سط جدید عبر تغییرأو ل صوغ شرق أجتصدیر الثورة االجتماعیة من 

  .)54: 2012(الحروب،  الجغرافیا السیاسیة

فانــه  ؛ا علــى ثنائیــة التفكیــك والتركیــبنظرًیــ أســسالخالقــة تت ىولــئن كانــت نظریــة الفوضــ

حســـب  ،احــداث شـــيء مـــن الفوضــى والخلخلـــة فــي المجتمعـــات العربیـــة الراكــدة سیاســـیً إبــد مـــن ال

وهذا ما یسمى العالج  ،واالزدهار والحریة األمنن ذلك سیخلق دینامیة جدیدة توفر شارانسكي أل

  .)77): 2005، (صالح( صدمةبال

 ،ن القــــوى االســــتعماریة تســـــتغل تناقضــــات المجتمعــــات الذاتیــــة والبینیـــــةأیتفــــق الجمیــــع 

لحدودیـة اي تسـتغل وتوظـف الخالفـات هـف ،نظمتهـاأجـل انهـاك المجتمعـات وتركیـع أوتوظفها من 

                                                           
(1_ http://foreignpolicy.com/2011/01/28/the-new-arab-world-order-2/ 
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نشـــقاقات ن تصـــبح األـــى إوتفاقمهـــا  ،ا التباینـــات الطبقیـــة والمذهبیـــة فـــي المجتمـــعیًضـــأوتســـتغل 

وتوجیـه حركـة الصـراع  ،لیة مدمرة تتـیح للقـوى االسـتعماریة فرصـة التـدخل المباشـرآسیاسیة ذات 

   .بینهما بما یخدم مصالحة الخاصة النهائیة

ن تكون هذه الحركات بدایة لحقبة أكان العدید من صناع القرار والمحللون یأملون 

نها فرصة تاریخیة للوالیات أاالنتفاضات ب أوباماوصف الرئیس باراك  فقد  ؛جدیدة في المنطقة

ن تسمح أنها أن التحوالت من شأعربت وزیرة الخارجیة هیالري كلینتون عن ثقتها في أو  ،المتحدة

 .األوسط الشرقفي  االستقرار والسالم والدیموقراطیةو  األمنا لتحقیق لواشنطن للمضي قدمً 

Jones, 2012)()1( 

 ،دور الوالیــــات المتحــــدة فیمــــا حــــدث فــــي المنطقــــة ســــئلة حــــولثیــــر الكثیــــر مــــن األأكمــــا 

وتحدید هویة أنظمة الحكم  ،توجیه نتائجها محاولةدارتها و إ وانخراطها في عملیة الحراك الشعبي و 

فــي  األمریكیــةحیــث نشــرت صــحیفة نیوزویــك  ،المســتقبلیة فــي البلــدان التــي حــدثت فیهــا الثــورات

دور بــــرامج  لاو تنــــتین الثــــوریین، مریكیــــة للمــــدوناألا حــــول وزارة الخارجیــــة رً تقریــــ 2011 إبریــــل/1

/ 14وفــي  ،تــدریب المــدونین فــي تعبئــة الحــراك الشــبابي  فــي كــل مــن مصــر وكولومبیــا وفنــزویال

سـاعدت علـى  ،ا حـول مجموعـات مـن الوالیـات المتحـدةنشرت نیوزویك تایمز تقریـرً  2011 إبریل

 ،لتمویــل والرعایــة التــي قــدمتها للنشــطاءمــن خــالل بــرامج التــدریب وا ،تغذیــة االنتفاضــات العربیــة

جاء التقریر الذي نشره مركز بیترسبرغ  ذاته،وفي السیاق  ،الل السنوات الماضیةخلدیموقراطیین 

 ،فـي الثـورات العربیـة األمریكـيحـول الـدور  31/3/2011بدراسات الشرق األدنى المعاصـر فـي 

اعتبــرت  ن روســیاأبــدلیل   ،تماعیــةوالتــي تحــدثت عــن تعبئــة االحتجــاج مــن خــالل الشــبكات االج

ا برنامًجـ 350شرف علیهـا أالتي  ،سطیةأو ا للمبادرة الشرق ا مباشرً الحراك العربي منذ بدایته نتاجً 

ـــةالخارجیـــة  إدارةشـــراف إتحـــت  ،2001فـــي عـــام  لـــوف مـــن خضـــع خاللـــه عشـــرات األ األمریكی

، عبــد الشــافي( تصــال الحدیثــةللتــدریب والتعبئــة السیاســیة باســتخدام وســائل اال المــواطنین العــرب

)2011 :(90(.  

                                                           
(1)  https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2012-12-03/mirage-arab-spring  
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من  األمریكيلمعرفة التعامل  ،ها كل على حدةلاو تن وللحدیث عن الثورات العربیة یجب

والتي مثلت لحظة مفصلیة على مستولى  ،مع هذه الثورات أخرىي من جهة سرائیلجهة واإل

   .اإلقلیم

  الثورة التونسیة 

 ،م والتـــي2010دیســـمبر  17ربـــي فـــي تـــونس فـــي ثـــورات الربیـــع الع أولعنـــدما انطلقـــت 

 ،الـذي قـام بإضـرام النـار فـي جسـده فـي نفـس الیـوم ،ا مع الشاب محمد البوعزیزيانطلقت تضامنً 

 ،تعبیًرا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي یبیع علیهـا مـن قبـل الشـرطیة فادیـة حمـدي

وخــروج آالف التونســیین  ،2010بر دیســم 18أدى ذلــك إلــى انــدالع شــرارة المظــاهرات فــي یــوم 

وعـــدم وجـــود العدالـــة االجتماعیـــة وتفـــاقم الفســـاد داخـــل  ،ضـــاع البطالـــةأو الرافضـــین لمـــا اعتبـــروه 

ونــتج عـن هــذه المظـاهرات التـي شــملت مـدن عدیــدة فـي تـونس ســقوط العدیـد مــن ، النظـام الحـاكم

برت الـرئیس زیـن العابـدین ، وأجاألمنالقتلى والجرحى من المتظاهرین نتیجة تصادمهم مع قوات 

وتقــدیم وعــود لمعالجــة المشــاكل التــي  ،بــن علــي علــى إقالــة عــدد مــن الــوزراء بیــنهم وزیــر الداخلیــة

 2014نــادى بحلهــا المتظــاهرون، كمــا أعلــن عزمــه علــى عــدم الترشــح النتخابــات الرئاســة عــام 

  .)1(): نت)2013، (الجزیرة(

ســـنوات مـــن  5تـــونس كـــالیوتیوب بعـــد كمـــا تـــم بعـــد خطابـــه فـــتح المواقـــع المحجوبـــة فـــي 

ـــــى تخفـــــیض أســـــع ـــــار بعـــــض المنتجـــــات الغذائیـــــة تخفیًضـــــالحجـــــب، باإلضـــــافة إل لكـــــن ، اا طفیًف

ممـا أجبـر الـرئیس بـن  ،وازدادت شدتها حتى وصلت إلـى المبـاني الحكومیـة اتسعتاالحتجاجات 

إلـى السـعودیة  بحمایـة أمنیـة لیبیـة ،على التنحي عن السـلطة ومغـادرة الـبالد بشـكل مفـاجئ ،علي

محمــد الغنوشــي فــي نفــس الیــوم عــن تولیــه  ولفــأعلن الــوزیر األ، 2011ینــایر  14یــوم الجمعــة 

 56وذلـك حسـب الفصـل  ،وذلك بسبب تعثر أداء الرئیس لمهامه ،رئاسة الجمهوریة بصفة مؤقتة

لكــن المجلــس الدســتوري قــرر بعــد ذلــك  ،مــن الدســتور، مــع إعــالن حالــة الطــوارئ وحظــر التجــول

من الدستور وٕاعـالن شـغور منصـب الـرئیس، وبنـاًء علـى ذلـك أعلـن فـي  57وم اللجوء للفصل بی

عــــن تــــولي رئــــیس مجلــــس النــــواب فــــؤاد المبــــزع منصــــب رئــــیس  2011ینــــایر  15یــــوم الســــبت 

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EFAAE699-904F-4CF5-9B1D-EE6EEEC57ED9.htm  
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 60إلــى  45إلــى حــین إجــراء انتخابــات رئاســیة مبكــرة خــالل فتــرة مــن  ،الجمهوریــة بشــكل مؤقــت

ة المفجــر الرئیســي لسلســلة مــن االحتجاجــات والثــورات فــي عــدد مــن وشــكلت الثــورة التونســی ،یوًمــا

  .الدول العربیة

المتحـدة بـان كـي مـون عـن قلقـه إزاء التطـورات الجاریـة  األمـمفي حین أعـرب أمـین عـام 

في تونس وأسفه للخسائر الحاصلة فـي األرواح، ودعـا إلـى البحـث عـن تسـویة دیمقراطیـة لألزمـة 

بشـجاعة  أوباماباراك  األمریكيتعبیر والتجمع، من ناحیته أشاد الرئیس واالحترام الكامل لحریة ال

الشـعب التونسـي، وقــال إن الوالیـات المتحـدة تقــف إلـى جانــب المجتمـع الـدولي للشــهادة علـى هــذا 

النضــال الشــجاع مــن أجــل الحصــول علــى الحقــوق العالمیــة التــي یجــب أن نحــافظ علیهــا، وٕانــه 

: 2013الفـــاعوري، ( لتونســـي الـــذي یســـعى إلســـماع صـــوتهســـیذكر علـــى الـــدوام صـــور الشـــعب ا

129(.  

مـر جـاء ن هـذا األأ الإمـر بخیار الشـعب التونسـي فـي نهایـة األ األمریكيورغم الترحیب 

نتیجــة  أوبامــا إدارةفقــد اضــطرت  ؛وذلــك بعــد شــهر مــن انــدالع االحتجاجــات والمواجهــات ،امتــأخرً 

ن أفمـا  ،ظر في سیاستها وتحالفاتها في المنطقةیة في تونس ومصر إلعادة النو اسأالمالتطورات 

 ،ســعى للتمســك بشــركائه المســتبدینااللتبــاس و ى والغمــوض ولــالصــدمة األ األبــیضز البیــت و اتجــ

بقـت الحكومـات الغربیـة علـى المباالتهـا أصـالح واالنتقـال السـلمي  حیـث لى اإلإمن خالل دعوة 

  .)57: 2013، ارةبش( حوالحسن األأصیبت باالرتباك في أو أ ،الواضحة

 إســـرائیلٕالـــى أن و  یة بعـــد ســـقوط النظـــام التونســـيســـرائیلد أشـــارت وســـائل اإلعـــالم اإلقـــو 

وتــونس فــي أعقــاب ســقوط نظــام زیــن العابــدین بــن  إســرائیلتخشــى قطــع "العالقــات الســریة" بــین 

فإن ما یفترضه بعض صناع القرار فـي تـل أبیـب  ،الذي ارتبط بعالقات "غیر معلنة" معها ،علي

ن تـــداعیات متوقَّعـــة لثـــورة الیاســمین فـــي العـــالم العربـــي یصــیب قـــادة الكیـــان الصـــهیوني وُنخَبـــه مــ

وعبــر عنــه  نائــب رئــیس الــوزراء الصــهیوني ســیلفان شــالوم، الــذي ینتمــي لعائلــة مهــاجرة ، بالــذعر

، حیـث (زیـن العابـدین بـن علـي)من یعقب على أحـداث تـونس قبـل فـرار  أو للیكون  ،من تونس

شى ما أخشاه أننا نقف حالًیا أمام مرحلة جدیدة وبالغـة الخطـورة فـي العـالم العربـي، فـإن قال: "أخ

القـومي  األمـنسقط النظـام التونسـي القـائم، فقـد ال یـؤثر ذلـك بشـكٍل كبیـر فـي الوقـت اآلنـي علـى 



108 
 

ي، لكن یمكن االفتراض أن هذا التطور سیشكِّل سابقة قـد تتكـرر فـي دول یـؤثر اسـتقرار سرائیلاإل

ــمَّ اســتبدال ، ظامهــا علینــا بشــكل مباشــر"ن وكــان شــالوم أكثــر وضــوًحا عنــدما قــال أنــه فــي حــال َت

فإن هذا یحمل في طیاته خطًرا كبیًرا  ؛بأنظمة دیموقراطیَّة إسرائیلاألنظمة في الدول التي تحیط ب

تشـكِّل ي، على اعتبار أنه یفتـرض أن تعتمـد األنظمـة الجدیـدة أجنـدة سرائیلالقومي اإل األمنعلى 

وبرر شـالوم حقیقـة أن هنـاك مصـلحة مشـتركة بـین  ،یَّةسرائیلبحد ذاتها مس�ا بالمصالح القومیَّة اإل

ــــة مــــا أســــماه بـــــ "األصــــولیَّة  إســــرائیل ــــي محارب ــــة الشــــمولیَّة ف  اإلســــالمیةومعظــــم األنظمــــة العربیَّ

ان تنسیًقا أمنی�ا مباشًرا جد في كثیر من األحیأو ما و ، وهإسرائیلالتي تهدِّد  ،ومنظماتها المتطرفة"

التابعـــة لألنظمـــة  األمنیـــةیَّة واألجهـــزة ســـرائیلواالســـتخباریَّة اإل األمنیـــةوغیـــر مباشـــر بـــین األجهـــزة 

  .)1(): نت)2011، (النعامي( العربیَّة

 :على األحـداث األخیـرة فـي تـونس بقولـه وومن جانبه عقب رئیس الوزراء بنیامین نتنیاه

ضــرورة  وهــ األوســطا فـي عــدة مواقــع بالشــرق ترتبــة علــى مــا یجــري حالًیــإن أحـد االســتنتاجات الم

تتـابع مـا یجـري فـي  إسـرائیلا إلـى أن في أي اتفاق سیاسي یتم التوصـل إلیـه، مشـیرً  األمنترسیخ 

وأشارت وسائل اإلعالم المذكورة إلى أنه رغـم عـدم وجـود عالقـات دبلوماسـیة غیـر معلنـة  ،تونس

فــإن الیهــود حظــوا بمعاملــة حســنة مــن جانــب الســلطات التونســیة، وتشــیر  ؛وتــونس إســرائیلبــین 

یهـودي تونسـي، وكـان قـد  42300هـاجر إلیهـا  1948عـام  إسـرائیلالدراسات إلـى أنـه منـذ قیـام 

ي سـرائیلوأجرى نائب وزیر الخارجیة اإل ،في العام الماضي إسرائیلا إلى ا تونسیً یهودیً  16هاجر 

، وطلـب أن ترعـى سـفارتاهما فـي تـونس الیهـود هنـاك ،ریطانیا وفرنساداني أیالون اتصاالت مع ب

إن الرئیس التونسي المخلوع اهتم خـالل حكمـه بسـالمة الیهـود  :یةسرائیلوقالت وسائل اإلعالم اإل

  في تونس، لكن توجد تخوفات اآلن من طبیعة تعامل النظام الجدید معهم.

تسعى إلى تهیئة الظروف الطـاردة لیهـود یة سسرائیلومن األهمیة القول إن المؤسسات اإل

ف أمنیـة سـیتعرض لهـا یهـود و اي یتحدث عن مخـسرائیلتونس والتسریع بها، ولهذا بدأ اإلعالم اإل

   ).64: 2012الحروب، ( تونس بعد فرار الرئیس المخلوع بن علي

                                                           
(1) http://paltoday.ps/ar/post/99572  
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ول بالـذه ٕاسرائیلو  أمریكاو  ومصرأصیبت األنظمة الغربیة الحلیفة للنظام التونسي فرنسا 

الحلیفــة والدهشـة، لقـد كـان الموقـف المعلــن لهـذه الـدول أنهـا مســاندة لألنظمـة الدیكتاتوریـة العربیـة 

ومـا زلنـا فـي هـذا السـیاق نتـذكر الموقـف السـاذج الـذي اتخذتـه وزیـرة الخارجیـة الفرنسـیة عنـد  ،لها

ن أجــل قمــع وعرضــها تقــدیم المســاعدة العســكریة للنظــام التونســي مــ ،زیارتهــا الســیاحیة إلــى تــونس

وقامـــت الســـلطات  ،رفضـــت الحكومــة الفرنســـیة لجـــوء زیــن العابـــدین إلیهــا ،االنتفاضــة فـــي مهــدها

 ،الفرنسیة ببعض اإلجراءات لضمان منع أیة تحركات مالیة مشبوهة لألصول التونسیة في فرنسا

بدایــة عــن االقتصــادیة والمالیــة التــي تمــر بهــا الوالیــات المتحــدة جعلهــا تتلكــأ فــي ال األزمــةكمــا أن 

خاصــة وأنهـــا لــم تجــف أقــدامها بعــد مــن مســتنقع العـــراق  ،ة العربیــة الحلیفــةتقــدیم العــون لألنظمــ

لمحـافظون الجـدد فـي الثورة من فوق) والفوضى الخالقة التي لوح بها ا( وفشلها الذریع في تحقیق

لیا، حتـى كما أنها لم تتحمس للتدخل العسكري لصالح الثوار كما في سوریا حا بن،عهد بوش اال

  ).43: 2012(الحروب،  ال تدخل في مغامرة عسكریة  مجهولة العواقب

  الثورة المصریة

ي والغربي سرائیلواإل األمریكيكان االهتمام  ،إسرائیلبسبب بعد تونس عن الحدود مع 

التي اجتاحت مصر كان  اتى لالحتجاجولفمنذ اللحظات األ ؛ابما حدث في مصر مضاعفً 

ولم  ،ت فیها الوالیات المتحدة مخاطر متعددةأفقد ر  ؛معها أوباما إدارةفاعل هناك تباطؤ شدید لت

ن لدى إ: قائًال  أوباماوتلعثم الرئیس  ،ها ورعایتهانا یجب استثمارها والدفاع عتر فیها فرصً 

في عدد  تعاوننحن ن ،اا جدً تعاونوكان الرئیس مبارك م ،الوالیات المتحدة شراكة وثیقة مع مصر

كد نائبه أا، و ئك المنتشرون في الشوارع بمسئولیة االحتجاج سلمیً أولویضطلع  ،من القضایا

في حین علق روبرت غیبس السكرتیر . للشعب حق التظاهرو ا" بایدن: " مبارك لیس دیكتاتورً و ج

: " نحن لسنا بصدد االختیار بین من هم  في الشوارع ومن هم في األبیضالصحفي للبیت 

  .)CBS NEWS, 2011()1( ا بین الطغاة والمحكومیناخالقیً  يو ا" وكانه یس ،الحكومة

ا التعامل رافضً  ،على حدةمن الثورات العربیة التعامل مع كل حالة  أوباماالرئیس  قرر

هم بین دول الربیع فشكلت مصر الثقل األ ؛ودعمه وفق مقیاس واضح مع الربیع العربي بمجمله

ن یمضي فیها من دون رقابة، وكان ضمة ألتغییر ولم تكن الوالیات المتحدة لتسمح ل ،العربي

                                                           
(1) http://www.cbsnews.com/news/white-house-were-not-taking-sides-in-egypt/  
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خطر كبیر بعد استثمار عشرات الملیارات من الدوالرات في هذا البلد منذ توقیع كامب دیفید عام 

ا لحجمهما ودورهما هم وكیلین عربیین نظرً أحد ألى جانب السعودیة إوتعد مصر  ،1979

 ،جیش المصري لتأمین تغییر بطئ مدروسسارعت واشنطن بالشراكة مع ال ؛بناء علیه ،اإلقلیمي

 عوصادف وجود كبار الضباط المصریین في واشنطن لحضور اجتماعات التنسیق لحظة اندال

 سیطرة العسكر على وتیرة التغییر في فترة ما بعد مبارك ،واضحا األعمالفبات جدول  ،الثورة

كیة المركزیة السابقة ألمیر حیث یذكر نائب مدیر وكالة االستخبارات ا، )17): 2013، (بشارة(

ومدیر المخابرات العامة المصریة  أوباما إدارةكان الوسیط في االتصاالت بین وقد  ،مایك موریل

الراحل اللواء عمر سلیمان الذي طلب من الوالیات المتحدة توجیهات، ُطلب من سلیمان إقناع 

وبعد أن اقتنع الجمیع أن  ،مبارك بالتنحي عن السلطة وٕاعالن مجلس انتقالي في خطاب لألمة

وتذهب  ،من فبرایر مفاجأة غیر مستحبة ولكان خطاب مبارك في األ ،الرسالة وصلت وستنفذ

  .)7/5/2015برنامج الواقع العربي على قناة الجزیرة بتاریخ (عكس ما خطط 

نــه لــن یعــد إ :ضــحأو و  ،اتوقــف تحالفــه مــع قــادة مصــر المنتخبــین حــدیثً أوبامــا علــى شــدد 

ي علـى غـزة فـي نـوفمبر سـرائیلاالعتـداء اإل جاءو  ،المسلین حلفاء له حتى یحددوا موقفهماالخوان 

دانـــة مقتضـــبة ومماطلـــة إفبعـــد  ،قیتهاصـــدمهـــر ظفرصـــة للـــرئیس المصـــري الجدیـــد كـــي ی 2012

رات و اعـد مشـب ،وحماس إسرائیل نمرسي في وساطة ناجحة لوقف اطالق النار بیالرئیس مضى 

  .)18): 2013، (بشارة( أوبامامباشر مع وثیقة مع واشنطن وتنسیق 

ا بـــأن التغییـــر السیاســـي ، مبدیـــة تفهًمـــالربیـــع العربـــيعـــن كثـــب تطـــورات  إســـرائیلراقبـــت 

بجاراتها العربیات، وعلى میزان القوى العـام فـي  إسرائیلالواسع، من شأنه أن یؤثر على عالقات 

ومـع ذلـك،  ،لمقصـود عـن اتخـاذ موقـفیة الرسـمیة باالمتنـاع اسرائیلوتمیزت السیاسة اإل ،المنطقة

ي أن التغییر السیاسي السریع وغیر المراقب یتعـارض مـع المصـالح ولي األسرائیلیشیر التقییم اإل

التغییـرات فـي المنطقـة، وهـي متخوفـة علــى  إسـرائیلومنـذ بدایـة الربیـع العربـي تراقـب  ،یةسـرائیلاإل

ویوضــح  ،بشــكل خــاص األردنمــع مصــر و  اسـتمرار االســتقرار بشــكل عــام، وعلــى اتفاقیتــا الســالم

ـــرات السیاســـیة فـــي تـــونس والتـــي جمـــدت عالقاتهـــا  ،هـــذا التوجـــه لمـــاذا كـــان النقـــاش حـــول التغیی

في حین أشیر للتغییر فـي مصـر أنـه  ،اكانت ثانویة نسبیً -مع اندالع االنتفاضة الثانیة  إسرائیلب
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انـدلعت موجـة المظـاهرات فـي  لـك، وعنـدماذوعلـى ضـوء  ،سـرائیلذات أهمیة مصـیریة بالنسـبة إل

وفــي حالــة تــونس، صــرح رئــیس  ،بهــدوء اســتمرار الوضــع القــائم إســرائیلدعمــت  ،تــونس والقــاهرة

 اوصــدرت تصــریحات مشــابهة تباًعــ ،بأنــه یأمــل بعــودة االســتقرار إلیهــا والحكومــة بنیــامین نتنیــاه

ســابق شــاؤول ضــاع فــي مصــر، حیــث صــرح رئــیس األركــان ووزیــر الــدفاع الو عنــدما انفجــرت األ

تتطلــع إلــى اســتمرار الوضــع القــائم، وتتمنــى بنجــاح النظــام مــن الســیطرة علــى  إســرائیلأن  :موفـاز

فقـد  ؛المعارضـة فـي مصـرأو لـم تـدعم بشـكل رسـمي النظـام  إسرائیلورغم أن حكومة  ،ضاعو األ

غـرب یة رسـمیة شـجعت مـن وراء الكـوالیس حلفائهـا األمریكـان والإسـرائیلأن جهـات  :ذكرت تقـاریر

  .)91: 2012(عبد الشافي،  على ضبط انتقاداتها الموجهة لنظام مبارك

للطـــابع المتقلـــب  اعالقاتهـــا مـــع الربیـــع العربـــي، نظـــرً تتعامـــل بحـــذر فـــي  إســـرائیلوظلـــت 

ي الشــدید مــن أن ســرائیلوالخــوف اإل، والطاقــة الكامنــة فیــه المشــجعة لعــدم االســتقرار فــي المنطقــة

أهمیــة حاســمة  وق الســالم مــع مصــر، الــذي یعتبــر بالنســبة لهــا ذیــؤدي التحــریض إلــى إلغــاء اتفــا

صـــرح رئـــیس الحكومـــة بنیـــامین نتنیـــاهو:  2011وفـــي فبرایـــر عـــام  ،ةاإلقلیمیـــألمنهـــا ومكانتهـــا 

 اإلسـالمیةالذي اسـتغلت فیـه الجهـات  األوسطفي الشرق  ةالتاریخ القریب یشیر إلى حاالت كثیر “

ـــدعم، وفـــرض نظـــم غیـــر دیمقراطیـــة..قواعـــد اللعبـــة الدیمقراطیـــة، مـــن أجـــل ا  ،”لحصـــول علـــى ال

اسـتخدام الثـورات فـي العـالم  إیران ولاحست ؛، فمن جهةاكان ثنائیً  لذي عّبر عنه نتنیاهوالخوف ا

مـن  إیـرانالعربي لتعزیز قوتها ومكانتها في المنطقـة، كمـا صـرح بـذلك عنـدما تطـرق إلـى أهـداف 

ي غیر معني برؤیة مصر تدافع عـن حقـوق الفـرد رانین النظام اإلإ :ضافأو  ،التحوالت المصریة

…  القـــرن الواحـــد العشـــرین ووالنســـاء واألقلیـــات، وهـــي غیـــر معنیـــة بـــأن تكـــون مصـــر متقدمـــة نحـــ

ي معني بأن تتحول مصر إلى غزة ثانیة، وتقاد من قبل قوى متطرفـة تعـارض كـل یرانوالنظام اإل

قلقه من الدور والتـأثیر الـذي تلعبـه التنظیمـات عن  وعّبر نتنیاه كمایرفعه العالم الدیمقراطي.  ما

، عّبـر عـن 2011وفـي خطـاب ألقـاه فـي نیسـان عـام  ،بعد الثورات األوسطفي الشرق  اإلسالمیة

یقـع فـي  1989روبـي الـذي حـدث عـام و كانـت تریـد أن تـرى الربیـع األ إسرائیلن إ :فه بقولهو امخ

 اإلســالمیةحســب أقوالــه، فــإن التنظیمــات و  ،يإیرانــالمنطقــة، لكــن وبــدًال مــن ذلــك شــاهدنا شــتاء 

توقـع  2011ا. وفـي نـوفمبر عـام السـیطرة علیـه تـدریجیً  ولاحـستستغل التحریض في المنطقة، وت

رئــیس الحكومــة بــأن االحتمــاالت هــي أن نــرى موجــة إســالمیة شــاملة تعــم الــدول العربیــة، وهــي 
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حــول العصــر  ونیــامین نتنیــاهالرؤیــة المتشــائمة لب ،موجــة غیــر مؤیــدة للغــرب، ولیســت دیمقراطیــة

حققــت  اإلسـالمیةیعتمــد علـى التقیــیم بـأن المنظمــات  ،المتوقـع لمــا بعـد الثــورات فـي العــالم العربـي

، فهنـاك مـن یؤكـدون إسـرائیللكن هذا غیر مقبول على الكثیـرین فـي  ،نجاحات في الربیع العربي

 اإلســالمیةا المجموعــات علــى الطــابع غیــر الموحــد لإلســالم السیاســي والمبــررات التــي ســتطرحه

وشــمال  األوســطللمشــاكل االقتصــادیة الشــدیدة التــي یمــر بهــا الشــرق  ارً للعمــل بصــورة واقعیــة، نظــ

التــي ستحصــل علــى مكانــة وقــوة فــي مراكــز القــرار والدولــة  اإلســالمیةویعتقــد أن الجهــات  ،أفریقیــا

  ي على الرف.سرائیلبمشاكلها الداخلیة، وستضع بشكل مؤقت الملف اإل أو ًال ستهتم 

ي، حیث أشارت االستطالعات التي سرائیلوامتد الخوف من الربیع العربي إلى الشارع اإل

 ا لهــمالربیــع العربــي مضــرً أن یین یــرون ســرائیل% مــن اإل51، أن 2011أجریــت مــع نهایــة عــام 

لكــن االســتطالع عبــر  ،ســیتغیر لألحســن)أو % قــالوا أن الوضــع لــن یتغیــر 12و% 15مقابــل (

بــأن مكانتهــا ستتحســن فــي المنطقــة، نتیجــة الســقوط الممكــن لنظــام  :إســرائیلبــه قــادة  عمــا یصــرح

ستعداد مجدد مـن حمـاس وحزب اهللا في المنطقة. وا إیراناألسد في سوریا، وٕاضعاف مكانة وقوة 

وعلــى ضــوء عــدم  ،عــن طهــران، وبالطاقــة الكامنــة بعملیــة الدیمقراطیــة بعیــدة المــدى اللعمــل بعیــدً 

علـــى أمنهـــا وتســـتثمر فیـــه. وفـــي  إســـرائیلة، ال غرابـــة أن تركـــز اإلقلیمیـــي للهبـــات الوضـــوح الحـــال

واالســتثناء الوحیــد هنــا  ،األردنالمقابــل تبــذل الجهــود للمحافظــة علــى اتفاقــات الســالم مــع مصــر و 

  الیوم إلى إسقاط النظام فیها. إسرائیلسوریا، التي تمیل  وه

تخلي مصر عن اتفاقیة كامب دیفید  )عیرانخبیر األمن القومي اإلسرائیلي (یستبعد  ولم

 )(The Pew Research Center جـراه معهـدأي ألـى نتـائج اسـتطالع للـر إا فـي حكمـه مسـتندً 

% 36دون وجــوب الغــاء معاهــدة كامــب دیفیــد مقابــل یــ% مــن المصــریین یؤ 54 نأالتــي اظهــرت 

  .)Oded, (2011)()1( ا وجوب المحافظة علیهاأو ر 

الراســخة  إسـرائیلة و اعــن عـد ن غیـاب مبــارك سیسـمح بـالتعبیرأمـن  لــدارأدان كمـا حـذر 

ال یســتبعد انــدماج االســالمیین فــي الحیــاة السیاســة المصــریة و وهــ ،فــي الــوعي الجمعــي بمصــریین

ومــن هــذه التهدیــدات ســتفرض  ،والتحــالف مــع الجــیش وهــذا ســیعجل فــي وضــع حــد لكامــب دیفیــد

                                                           
(1) http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=2336  
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ویــــات ولة علــــى صــــیاغة ســــلم األو عــــال ،تهــــاوبنی األمــــنزیــــادة  فــــي حجــــم میزانیــــة  إســــرائیل ىعلــــ

  .)4: 2011، النعامي( ي بشكل جذريسرائیلاإل

ن التحـوالت إ :قـال يیبني غـانتس الـذ سرائیلركان الجیش اإلأوقد عبر  عن ذلك رئیس 

ن التحـــوالت أا معتبـــرً  ،ضـــافیة للجـــیشإالتـــي یشـــهدها العـــالم العربـــي توجـــب تخصـــیص موازنـــات 

  .على كل الجبهاتفاقمت من مستوى التهدیدات 

والت فـي ن التحـأئك الـذین یـرون أولإیهود براك مع (سابقًا) ي سرائیلاإل وزیر الدفاعیتفق 

ن تتنافس األحزاب المصریة أا متوقعً  ،ب دیفیدمعلى مصیر معاهدة كا يخطر حقیق مصر تمثل

 وذا السـینارین هـأویـرى بـراك  ،والوالیـات المتحـدة إسـرائیلظهار عدائها لكـل مـن إفیما بینها على 

ـــات بشـــكل جـــ ـــدفع  ،ريذیعنـــي زیـــادة النفق ـــات المتحـــدة ب ملیـــار دوالر إضـــافي  20ویطالـــب الوالی

منهـــا أعلـــى تحمـــل تبعـــات الثـــورات العربیـــة علـــى  إســـرائیلمســـاهمة فـــي مســـاعدة  ،األمـــن ةنـــز المو 

ت وســـیعود بـــالنفع علـــى الوالیـــا ،حـــد عوامـــل اســـتقرار المنطقـــةأهـــي  إســـرائیلن أا معتبـــرً  ،القـــومي

 .)1()2012، روبین)( רובין( المتحدة

المصـریة  األمنیـةلقد تجندت عوامل عدة في حشد شرعیة الشـارع التـي تحتاجهـا االجهـزة 

تجنـدت كـل عناصـر الثـورة المضـادة  ،منها تفرد االخوان دون خبـرة فـي الحكـم ،الستعادة قبضتها

ا عمومً  ،ل التجربة الدیموقراطیةمن الدولة وفلول مبارك على افشاأفي االقلیم كله لمساعدة جهاز 

 ،وعملـــت قطاعـــات واســـعة علـــى تجهیـــز الشـــارع لهـــذا الـــدور ،خـــوان المســـلمین وحـــدهاتجربـــة اإل

كالمتضـررین مـن  ؛خر بسـوء نیـةوبعضها اآل ،بعضها بدافع التضرر من حكم االخوان المسلمین

المصــري بأجهزتــه  مــناأللیهــا إینــایر والــذین اجتمعــوا لخلــق شــرعیة الشــارع التــي یحتــاج  25ثــورة 

عـالم الخـاص والـدعم المـالي الخلیجـي بكثافـة وعمل اإل ،سها الجیش لكي یقوم باالنقالبأوعلى ر 

حـزاب معارضـة أوعملـت  ،جـواء الفشـل والتشـاؤم الالزمـة لـذلكأوترویج  ،إلنتاج التعبئة االعالمیة

ن أهنـاك فلـول أي منـذ ألنـه لـم یعـد  ،خـوانالفلول ضد اإل تعاونزالة الحظر على إلإلخوان على 

  .)3): 2013، (بشارة( الرئیسي وت جماعة االخوان المسلمین هي العدأصبح

                                                           
(1) http://www.themarker.com/news/1.1871130  
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 ویة بنیـــامین نتنیـــاهســـرائیلعلـــى الـــرغم مـــن التعلیمـــات التـــي أصـــدرها رئـــیس الحكومـــة اإل    

، الـذي أطـاح بـالرئیس المصـري محمـد الناعملوزرائه بالتزام الصمت وعدم التعلیق على االنقالب 

ومنفذه وزیر الدفاع الجنرال عبد  ،یة احتفت بشكل الفت باالنقالبسرائیلالنخب اإل إال أن مرسي؛

ي بشـــأن االنقـــالب الكثیـــر مـــن الثنـــاء واإلعجـــاب ســـرائیلوقـــد تضـــمن الجـــدل اإل ،الفتـــاح السیســـي

ي آرییــه شــافیت مظــاهر االحتفــاء العارمــة التــي حظــي بــه ســرائیلولقــد صــور الكاتــب اإل ،بالسیســي

 .(Gaffney, 2012: 38) وحالة اإلعجاب بما أقدم علیه السیسي" ،العسكري االنقالب

، فـال یحتـاج المـرء أن یكـون لدیـه عـین إسرائیلبطل  وإن الجنرال عبد الفتاح السیسي ه"

ثاقبــة بشـــكل خـــاص حتـــى یكتشــف حجـــم التشـــجیع العمیـــق واإلعجــاب الخفـــي الـــذي تكنـــه النخبـــة 

الـذي و بسـجن الـرئیس المنتخـب  الكبـرى مـن الجنـوب، الـذي قـامیة تجاه قائد قـوات الجـارة سرائیلاإل

وفـي الوقـت الـذي یحتـدم الجـدل فـي الوالیـات المتحـدة بشـأن الموقـف مـن  ،قام بتعیینه في منصبه

ـــرئیس  ـــر المتنـــورة لل ـــة غی ـــرال السیســـي والدیموقراطی ـــه الجن ـــذي یمثل ـــدیموقراطي، ال ـــر ال التنـــویر غی

جـــدل حـــول هـــذه المســـألة، فكلنـــا مـــع السیســـي، كلنـــا مـــع ال یوجـــد ثمـــة  إســـرائیلمرســـي؛ فإنـــه فـــي 

االنقالب العسكري، كلنا مع الجنراالت حلیقـي اللحـى، الـذین تلقـوا تعلـیمهم فـي الوالیـات المتحـدة، 

تلقـى تعلیمـه فـي الوالیـات  أیًضـاونحن نؤید حقهم في إنهاء حكـم زعـیم منتخـب وملتحـي، مـع إنـه 

الحال فـي  ویتوجب أن یكونوا خاضعین لتعلیماته، كما هن هؤالء الجنراالت كان أالمتحدة، ومع 

هذا التقییم جـاء ضـمن تقـدیر موقـف أعـده طـاقم مـن بـاحثي " مركـز أبحـاث ، "النظم الدیموقراطیة

   .)1()2013، جونزسیكي)( נסקי'גוז فرلوب)،( פרלוב دیكل)،( דקל( القومي " األمن

االنقالب بمعــــزل عــــن الموقــــف ي العارمــــة بــــســــرائیلال یمكــــن فهــــم مظــــاهر االحتفــــاء اإل

ي التقلیدي من النخب الحاكمة في مصر بعـد ثـورة الخـامس والعشـرین مـن ینـایر، والـذي سرائیلاإل

إن احتفــاظ العســكر بمعظــم الصــالحیات فــي مصــر یمثــل " مصــلحة  :ینطلــق مــن افتــراض مفــاده

هذا الموقف عبر عن وقد  ،؛ في حین إن إضعاف نفوذهم یضر بهذه المصلحةسرائیلقومیة " إل

 ب��ار( אלי-בר )،بیــریتس( פרץ، (ي األســبق بنیــامین بــن الیعــازر،ســرائیلبوضــوح وزیــر الــدفاع اإل

ى فــي تولیفــة الحكــم القائمــة تــر  إســرائیلإن محافــل التقــدیر االســتراتیجي فــي  ،)2()2011، ائیل��ي)

                                                           
(1) http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=4844  
(2) http://www.themarker.com/dynamo/1.1694938  
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ن أن یسهم في مصر بعد االنقالب، والتي تضم العسكر واللیبرالیین أفضل صیغة حكم یمك احالیً 

ســـتراتیجیة؛ حیــث یســـود افتــراض إن مثـــل هــذا التحـــالف إســرائیل االوجودهــا فـــي تحقیــق مصـــالح 

ة كبیرة في مواجهة " الجهات المتطرفة "، حیث ال تمنع هـذا التحـالف عـن القیـام یسیكون ذا فاعل

  .بذلك قیود ایدلوجیة

ینـه یحمـل فـي طیاتـه ي بانقالب العسـكر وتزیسرائیلوفي بعض األحیان، فإن االحتفاء اإل

ستشــراقیة اســتعالئیة، عبــر الــزعم بــأن التجربــة دللــت علــى إن امضــامین عنصــریة ذات خلفیــات 

اعتبـــر الســـفیر الســـابق والمعلـــق بوعـــاز بســـموت، إن  ، حیـــثالطغـــاة فقـــط بإمكـــانهم حكـــم مصـــر

  .االنقالب یثبت إن نظام حكم على غرار نظام مبارك یصلح فقط للتعامل مع المصریین

ا أن أو ســتفزت مظــاهر االحتفــاء بالطاغیــة بــاالنقالب العســكري فــي مصــر، حیــث ر وقــد ا

یة، التــي تبــیح لنفســها تبریــر التعــدي علــى ســرائیلهــذه المظــاهر تعكــس فــي الواقــع نفــاق النخــب اإل

ن صــعود اإلخــوان ، وألإســرائیلنهــا جلبــت للحكــم قــوى ال تنســجم مــع مصــالح أالدیمقراطیــة لمجــرد 

یون سـرائیلٕازاء العوائـد اإلیجابیـة التـي یرصـدها اإل، و حركـة حمـاس - أخـرىضمن أمـور  –ساعد 

ف مــن إن تــؤدي حالــة عــدم االســتقرار فــي مصــر و اكنتــاج لالنقــالب علــى مرســي، فــإن هنــاك مخــ

ـــة الفوضـــى الـــذي قـــد یقـــود إلیهـــا  اإلســـالمیةإلـــى تعـــاظم خطـــر الجماعـــات  المســـلحة، كنتـــاج حال

إن تتطور أشكال االحتجاج ضد تحالف  إسرائیل وتخشى ،احتجاج اإلسالمیین على عزل مرسي

 انطالًقـا إسـرائیلباسـتهداف  اإلسـالمیةلتصل إلى حد قیام الجماعات  ،العسكر واللیبرالیین الحاكم

  .)1()2013، لفین)( לוין بوستن،)( בוסתן( من سیناء

یــد تعــاظم التهد ون النتیجــة األبــرز لهــذا التحــول هــأ :مــن افتــراض مفــاده إســرائیلوتنطلــق 

ــــى الجبهــــة الداخلیــــة اإل ــــار ســــرائیلعل ــــى اعتب ســــتكثف اســــتخدام  اإلســــالمیةن الجماعــــات أیة، عل

یین سـرائیلقـین اإلقیة فـي نظـر الكثیـر مـن المعلِ اصـدمإن تعاظم هـذه المخـاطر یضـفي  ،الصواریخ

لكــي تالئــم  -إدخــال تغییــر علــى بنــاء منظومــة القــوة العســكریة  -ي ســرائیلعلــى قــرار الجــیش اإل

ي إلى تحقیق هـدفین سرائیلویفترض أن یهدف التوجه الجدید للجیش اإل ،لتهدیدات الجدیدةطابع ا

لشـن  ام علـى الهجمـات دون أن یكـون مضـطرً یین، وهما: حمایة الجبهة الداخلیة، والرد بحـز أساس

                                                           
(1) http://sikurmemukad.com/4groups/  
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حــرب بریــة؛ وهــذا یســتدعي زیــادة االســتثمار فــي مجــال تعزیــز الوحــدات الخاصــة واالســتخبارات 

جویــة وقــدرات ســالح الجــو، وذلــك علــى حســاب ســالح المــدرعات والمدفعیــة وســالح والــدفاعات ال

  .المشاة

أن تــتمكن  وهــ ،ع القــرار فــي تــل أبیــب بشــكل خــاصایثیــر القلــق لــدى دوائــر صــن إن مــا

مــن الســیطرة علــى ســیناء فــي أعقــاب حالــة الفوضــى التــي یمكــن أن تنتهــي  اإلســالمیةالجماعــات 

ي األمنــ تعــاونیة أهمیــة تكثیــف الســرائیل، تــدرك المحافــل اإلهنــا، ومــن ضــاع فــي مصــرو إلیهــا األ

 إســرائیلن هنــاك مــن اقتــرح أن تبــادر أومصــر فــي هــذه الفتــرة، لدرجــة  إســرائیلواالســتخباري بــین 

من جمع معلومات استخباریة عمـا یحـدث فـي سـیناء  األمنیةبتزوید مصر بقدرات تمكن أجهزتها 

  .)1()2013، لفین)( לוין بوستن،)( בוסתן( بشكل ناجع وفعال

  الثورة اللیبیة 

المـدن اللیبیــة، بنغــازي، إلــى  أكبــر، خــرج اللیبیـون فــي ثــاني 2011شــباط/فبرایر  15فـي 

وخالل أیام كانت االنتفاضة قد انتشرت إلـى سـائر أنحـاء  ،الشوارع للمطالبة بسقوط نظام القذافي

أن تصــبح البلــد التــالي بعــد  وبــدا وكــأن لیبیــا كانــت علــى وشــك، الشــرق وٕالــى بعــض أجــزاء الغــرب

لكــن وعلــى عكــس نظیریــه التونســي  ،تــونس ومصــر فــي االنضــمام إلــى مــا ُیســمى الربیــع العربــي

ضـح القـذافي بـأن ال نیـة لدیـه بـالتنحي وأعلـن بأنـه سـیقاتل حتـى النهایـة وبكـل أو فقد  ؛والمصري

الرئیســــیة فــــي وركــــز ُجــــل اهتمامــــه علــــى قاعــــدة ســــلطته  ،الوســــائل الضــــروریة للتمســــك بالســــلطة

فقد تمكن من الصـمود فـي  ؛المتحدة األممطرابلس، ورغم التدخل العسكري الذي تم بتفویض من 

یتمثل في أن المناطق  ،اا مسدودً التقریر، یكاد الوضع یشكل طریقً  وحتى وقت كتابة هذا ،مواقعه

هـا تحـت سـیطرة الشرقیة تسیطر علیها المعارضة والمناطق الجنوبیة والغربیة الزالـت ال فـي مجمل

 األوســـطت المظــالم التــي غــّذت االنتفاضــة اللیبیــة حكایــة مألوفــة فــي الشــرق أصــبحلقــد  ،النظــام

، أّدت إلــى دارةفعقــود مــن التســلط والقمــع السیاســي، إضــافة إلــى الفســاد وســوء اإل ؛وشــمال أفریقیــا

   .تهمیش شرائح واسعة من السكان

                                                           
(1) http://sikurmemukad.com/strategy062013/   
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عبـر الفـیس  2011عشر مـن فبرایـر إلى یوم غضب في السابع  قد دعا نشطاء لیبیونو 

بـوك، علـى غـرار مـا حـدث فـي مصــر وتـونس والـیمن وغیرهـا، حیـث نـزل آالف المتظـاهرین إلــى 

فبرایـر بنشـوب  20الشوارع، ورغم تهدیدات سیف اإلسالم في مداخلته علـى التلفزیـون یـوم األحـد 

ســقوط قتلـى، وألنــه االحتجاجـات اســتمرت، ممـا أدى إلــى قمـع أمنــي عنیـف و  إال أنحـرٍب أهلیــة، 

فقـد وقعـت انشـقاقات فـي صـفوف القـوات المسـلحة التـي  ؛كلما زاد مستوى العنف أدى إلى التفكك

  .)103: 2013الفاعوري، ( ما أدى إلى عسكرة الثــورة اللیبیةو رفضــت قتل المتظاهرین، وه

حـول  اا حـادً قبل استصدار قرار التدخل الـدولي للقـوات، عقـد اجتمـاع طـارئ شـهد انقسـامً 

الخلیجــي تیــار الموافقــة، فیمــا رفضــت الجزائــر  تعــاونتحدیــد القــرار، حیــث تزعمــت دول مجلــس ال

جـوي  حظـرآخـر المطـاف بالموافقـة علـى فـرض  وسوریا والسودان والـیمن، وخـرج هـذا الجمـع فـي

فقد قال وزیر خارجیة سلطنة عمان ''یوسف بن علوي'' الذي ترأس االجتماع في  للطیران اللیبي؛

موسى'': إن الدول العربیة توافقـت علـى  ور صحفي مشترك مع األمین العام للجامعة ''عمر مؤتم

فـي الوقـت نفسـه أي شـكل مـن أشـكال دولة عمان قرار فرض الحظر الجوي على لیبیا، ورفضت 

كمـا  ،اللیبیـة األزمـةالتدخل العسكري البري، حیث أكد ''بن علوي'' أن هذا الحظـر ینتهـي بانتهـاء 

ا لهـم علـى الصـمود فـي الخارجیة العرب تقدیم المساعدات العاجلة للشعب اللیبـي عوًنـ قرر وزراء

وجه االعتداءات التي یتعرضون لها، وفتح قنوات اتصال مـع المجلـس الـوطني االنتقالیـة اللیبـي، 

واعتبر األمین العام للجامعة العربیة في مؤتمر صحفي قرار وزراء الخارجیـة فـتح قنـوات تواصـل 

موسـى'' أن تعـرض الشـعب  وا بـه، وأكـد ''عمـر ا عملًیـلس الوطني االنتقالیة اللیبـي اعترافًـمع المج

اللیبي النتهاكات جسیمة وجرائم خطیرة من قتل المدنیین والتحریض على أعمال العنف والعدوان 

ضـح أن قـرار مجلـس الجامعـة بفـرض حظـر أو من طرف السلطات اللیبیة یفقـدها الشـرعیة، كمـا 

غة یجواء اللیبیة ال یعنـي التـدخل العسـكري بـأي حـال مـن األحـوال، وأضـاف أن صـجوي على األ

ا الدولي الذي له أن یقـرر مـا یـراه طبقًـ األمنالقرار جلیة في هذا الشأن، وهي أننا نطالب مجلس 

ا، حیـــث المتحـــدة وحقــوق اإلنســان المتعــارف علیهــا عالمًیــ األمــملمبــادئ القــانون الــدولي ومیثــاق 

أن یكـــون عملیـــة وقائیـــة ولیســـت عســـكریة غرضـــها  وى'' أن الحظـــر الجـــوي ال یعـــداعتبـــر ''موســـ

نه أكـد علـى أن القـرار المتخـذ یؤكـد علـى مراعـاة السـیادة والسـالمة إ احمایة المدنیین اللیبیین، كم

ا إلــى أن هنــاك تنســیق بــین الجــانبین اإلفریقیــة، مشــیرً أو لــدول الجــوار، ســواء كــان منهــا العربیــة 
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والموقــف الــذي اتخذتــه الجامعــة بشــأن الحظــر الجــوي  ،فریقــي رغــم بعــض االختالفــاتالعربــي واإل

مــام أمتوافــق إلــى حــد كبیــر مــع المطلــب العربــي الشــعبي، حیــث تظــاهر مئــات المــواطنین العــرب 

ـــة  ـــة قبیـــل وخـــالل االجتمـــاع الطـــارئ لـــوزراء الخارجیـــة العـــرب، لمطالب مقـــر جامعـــة الـــدول العربی

جــوي علــى لیبیــا، كمــا أن المتظــاهرین والثــوار فــي لیبیــا لــم یكــن  المجتمــع الــدولي بفــرض حظــر

ا لباقي جمهور العرب في مختلف الدول، بل كانوا یرددون هتافات تطالـب بالتـدخل موقفهم مخالفً 

  .)1(): نت)2013، (عليأو ( األجنبي الفوري لتحریرهم من رصاص النظام

 2011خــالل الفتــرة مــن مــارس قــرارات بشــأن لیبیــا  5الــدولي  األمــنأصــدر مجلــس لهــذا 

حتى دیسمبر من نفس العام، شملت إدانة أعمال العنف في لیبیا وفرض قیـود اقتصـادیة وتجمیـد 

أمـــوال النظـــام اللیبـــي بـــالبنوك الخارجیـــة، وكـــذلك الســـماح بالتـــدخل األجنبـــي المســـلح فـــي القضـــیة 

  المتحدة. األمماللیبیة، تحت رایة 

 بشـأن الحالـة اللیبیـة 1973و 1970رقمـي  ألمناوعلى الرغم من صدور قراري مجلس 

ــا إلــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وحظــر ( ــة الوضــع فــي لیبی والســفر،  األســلحةومضــمونهما إحال

منطقة حظر طیران جوي في األجـواء اللیبیـة)،  ٕاقامةوتجمید األصول اللیبیة في الدول الغربیة، و 

بشــأن الطلــب مــن مجلــس  2011مــارس  2خ بتــاری 7298 عــن قــرار الجامعــة العربیــة رقــم فضــًال 

ضـاع فـي لیبیـا، واتخـاذ اإلجـراءات الكفیلـة بفـرض منطقـة و تحمل مسـئولیاته إزاء تـدهور األ األمن

منـاطق آمنـة فـي األمـاكن التـي تتعـرض  ٕاقامـةحظر جوي على حركة الطیران العسكري اللیبـي، و 

، أي بعــد مــا 2011ارس لــم یتــدخل كمنظمــة ســوى فــي نهایــة شــهر مــ وللقصــف، فــإن حلــف النــات

، حیــث بــدأ أعضــاؤه الرئیســیون فــي شــن هجمــات األزمــةیقــرب ممــا یزیــد علــى شــهر مــن انــدالع 

ا مــع بــدء الضــربات وبــدا للمــراقبین أن نظــام القــذافي ســینهار ســریعً  ،جویــة علــى الكتائــب اللیبیــة

ـــات ـــة للن ـــت القیـــاد والجوی ـــم تـــدخل المعركـــة بثقلهـــا، ونقل ـــف شـــمال والوالیـــات المتحـــدة التـــي ل ة لحل

ا لكتائـــب القـــذافي، عبـــر ممارســـة عملیـــة الكـــر والفـــر وتبـــادل ا الفتًـــثمـــة صـــمودً  إال أناألطلســـي، 

  ).117: 2014(ساعو،  السیطرة على بعض مدن الشرق اللیبي

                                                           
(1) http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818  
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ال یرغب بتسلیح قوات المعارضة، خشیة أن یقع السالح في  وفي الوقت نفسه، فإن النات

للغــرب، كمــا أن التفــویض الــذي عملــت  اكــن أن تشــكل تهدیــدً عــات متشــددة، یمیــد تنظیمــات وجما

إلـى حمایـة المـدنیین، وبمـا  سـاسیستند فـي األ وبمقتضاه قوات الوالیات المتحدة ودول حلف النات

وعدم  ،یعني عدم التدخل كطرف مباشر مع المعارضة إلحراز نصر عسكري على قوات القذافي

 إدارةولعـل سـلوك  ،االعسـكریة مـا یجعـل الحلـف ضـعیفً  اترغبة  أمریكا الدخول  بثقلها في العملی

ف من التورط في المستنقع اللیبي، بما یضعف و ا، أرجعه البعض إلى المخاألزمةفي هذه  أوباما

ــدیمقراطیین فــي أیــة انتخابــات قادمــة، الســیما أن ســلبیات تجربــة الــرئیس الســابق جــورج  فــرص ال

  ).49: 2014(ساعو،  األمریكيى الرأي العام ا علبوش في العراق وأفغانستان ال زال مؤثرً 

، بعـد أن انتهـت الفتـرة األولـى أخـرى امة حلف شمال األطلسي لتسعین یوًمـمه تمدیدوتم 

  ).77: 2012(عبد الشافي، . 2011حزیران/یونیو  30في 

كانت قوات المتمردین مشكلة من مدنیین  ،اا دمویً طال أمد الحرب األهلیة واتخذت طابعً 

وقد أعرب جنراالت حلف شمال األطلسي عن ازدراءهم  ،ین ومسلحین بشكل سیئغیر مدرب

ا للحرب، حیث نقلت صحیفة لیكونومیست: "إنهم لیسوا مستعدین حقً  ،العلني لجیش المتمردین

  .)Woods, 2011()1( ا. إنهم یستعرضون فقط"أنهم یریدون القتال حقً  ووال یبد

-یة" إســــرائیلام عــــن وقــــوف مؤسســــة أمنیــــة "یة" اللثــــإســــرائیلأماطــــت مصــــادر إعالمیــــة "

وراء إرسـال مجموعـات مـن المرتزقـة األفارقـة إلـى لیبیـا  -وبتفویض من حكومة الكیان الصهیوني

 11للهجــوم علــى الثــوار، ودفــع نظــام القــذافي بمئــات المرتزقــة لمواجهــة الثــوار الــذین خرجــوا منــذ 

وقالــت المصــادر إن  ،قیــد معمــر القــذافيیوًمــا فــي معظــم أنحــاء الــبالد مطــالبین بإســقاط نظــام الع

" تنظـر إلـى الثـورة اللیبیـة مـن منظـور أمنـي اسـتراتیجي، وتعتبـر إسـرائیلتسریبات أمنیـة تؤكـد أن "

وذكـرت المصـادر اإلعالمیـة  ،أن سقوط نظام القذافي سیفتح الباب أمام "نظام إسالمي" فـي لیبیـا

ووزیــــر  ،ووزیــــر الحــــرب إیهــــود بــــاراك ،یــــاهوي" بنیــــامین نتنســــرائیلأن رئــــیس الــــوزراء "اإل :نفســــها

ا بتجنید مرتزقة فبرایر الماضي قرارً  18اتخذوا في اجتماع ثالثي یوم  ،الخارجیة أفیجدور لیبرمان

"الجزیـرة نـت"، أن  تردأو ، حسـبما األمنیـةوأكـدت التسـریبات  ،أفارقة یحـاربون إلـى جانـب القـذافي

                                                           
(1) http://www.marxist.com/gaddafi-dead-revolution-and-counter-revolution-in-libya.htm  
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"غلوبـل  األمنیـةمدیر مؤسسة االستشـارات -زیف االجتماع وافق على طلب من الجنرال یسرائیل 

بوضع مجموعات مرتزقـة شـبه عسـكریة  -سي إس تي" التي تنشط في العدید من الدول األفریقیة

من غینیا ونیجیریا وتشاد وجمهوریة أفریقیا الوسطى ومالي والسنغال وأفراد من الحركات المتمردة 

مســـؤول االســـتخبارات اللیبیـــة عبـــد اهللا  تحـــت تصـــرف ،وفـــي جنـــوب الســـودان ،فـــي إقلـــیم دارفـــور

فقــد أكــد رئــیس شــعبة االســتخبارات العســكریة الجنــرال آفیــف  ؛وحســب المصــادر نفســها ،السنوســي

ا رئـــیس شـــعبة شـــمال أفریقیـــا فـــي الخارجیـــة شـــالوم الـــذي حضـــره أیًضـــ–كـــوخفي خـــالل االجتمـــاع 

یغلـــب علیهـــا "الطـــابع الـــدیني أن المتابعـــة الدقیقـــة والرصـــد الثاقـــب أظهـــرا أن ثـــورة لیبیـــا  -كـــوهین

واألصولي"، وأن جماعة اإلخوان المسلمین لها الید الطولي فیها، وعلى األخص فـي شـرق لیبیـا، 

ا مدینة بنغـازي. واعتبـر كـوخفي أنـه إذا مـا سـقط نظـام القـذافي فـإن النظـام البـدیل سـیكون وتحدیدً 

ــــا إســــالمیً "نظاًمــــ  األردنان المســــلمین فــــي مصــــر و ا لحركــــة اإلخــــو ا اســــتراتیجیً ا"، ممــــا یــــوفر عمًق

  ).31: 2012(المركز العربي،  والسودان

ي" ألحــداث الثــورة اللیبیــة علــى أنهــا امتــداد للتغییــر ســرائیلاإلعالمــي "اإل لاو وقــد جــاء التنــ

الجذري الذي یشهده العالم العربي، والذي بدأ بـالثورة فـي تـونس ومصـر، لكنـه توقـع صـمود أقـوى 

تونس وحسني مبارك  لثورة أكثر مما كان علیه سابقیه زین العابدین فيللقذافي مع بدایة أحداث ا

بــــأن القــــذافي اكتســــب مزیــــد مــــن الخبــــرة واالســــتعدادات المتمثلــــة فــــي تشــــدید  افــــي مصــــر، زاعًمــــ

وقمــــع المتظــــاهرین بعنــــف وقســــوة منــــذ البدایــــة، لكــــن مــــا لبــــث أن تبــــدد هــــذا  األمنیــــةاإلجــــراءات 

للحریة وتحطیم أغالل القمع والقهر الـذي  واللیبي الذي یصب وانهار تحت أقدام الشعب والسیناری

  عانى منه تحت حكم القذافي ألكثر من أربعة عقود متتالیة.

التــي دفعــت  األســبابي" فــي إطــار قراءتــه للثــورة اللیبیــة رصــد ســرائیلاإلعــالم "اإل ولاحــ

لقبائلیــة ، والتركیبــة اضـاعهم االقتصــادیة الجیـدة إلــى حــد مـاأو اللیبیـین للثــورة علـى زعــیمهم، رغــم 

یعیق اندالع مثل هـذه الثـورة، وهنـا ذكـرت دراسـة أكادیمیـة صـادرة  اا حصنً للبالد، التي كانت دومً 

أن البطالــة التــي تفشــت بــین صــفوف الشــباب  :وأفریقیــا األوســطعــن مركــز دیــان لدراســات الشــرق 

باإلضـافة إلـى عامـل مهـم  ،األسـباباللیبي وأزماته االقتصادیة المتصاعدة، كانت أحد أبرز هـذه 

ســـع للطبقـــات االجتماعیـــة المختلفـــة فـــي الحیـــاة أو التهمـــیش السیاســـي ومنـــع مشـــاركة  وآخـــر، هـــ



121 
 

شـــؤون  إدارةاة والحریـــة والمشـــاركة فـــي و االسیاســـیة، والعـــیش فـــي ظـــل معادلـــة عـــدم العـــدل والمســـ

  الدولة.

ودیـت رونـین عقــد الشـئون االســتراتیجیة، یهفـي ت الدراســة التـي أجرتهـا الخبیــرة ولـاحكمـا 

ى اعتبـار أنــه مقارنـة بـین األنظمــة السـاقطة فــي مصـر وتــونس والنظـام اللیبـي برئاســة القـذافي علــ

  .للحاق بهما ااألقرب حالیً 

ولعــل مســتقبل الثــورة اللیبیــة لــن یصــعب التوقــع بــه كحــال الثــورتین الســابقتین فــي تــونس 

 وفي الـذي بـات یتـرنح بشـدة ویبـدنجاحاها في نهایة المطـاف فـي إسـقاط نظـام القـذا وومصر، وه

ي" رسمي علـى السـقوط الوشـیك لمعمـر القـذافي جـاء مـن جانـب الـرئیس إسرائیلرد فعل " أو لأن 

عـن رغبتــه  ادته مـن إسـقاط نظـام القـذافي معرًبـي" شـیمون بیریـز، الـذي أعـرب عـن سـعاسـرائیل"اإل

الثــورة ضــده. وأضــاف بیریــز  لهــا، بعــد رئیًســافــي أن یــرى لیبیــا بــدون القــذافي، واســتبعد أن یظــل 

، وها إسرائیلبدون  األوسطأن القذافي صرح منذ أسبوعین بأنه یرغب في أن یرى الشرق  امبتهجً 

یین" المختصـین فـي سـرائیلاآلن بات بدون حكم، وفى هذا السیاق أعرب عدد من الخبـراء "اإل وه

تنـاحر د القـذافي، نتیجـة للأهلیـة فـي عصـر مـا بعـ اي عـن تـوقعهم بـأن تشـهد لیبیـا حرًبـالشأن اللیبـ

بسبب التركیبة العشائریة للمجتمع اللیبي؛ حیث ستسعى كـل عشـیرة  االمرتقب عقب إسقاطه نهائیً 

فــي فــرض ســیطرتها وهیمنتهــا علــى الــبالد بعــد القــذافي، والســیطرة علــى مصــادر الطاقــة والثــروات 

یــالت، تــتحكم فیهــا العشــائر فیمــا توقــع الــبعض تقســیم لیبیــا، لتتحــول إلــى دو  ،المعدنیــة فــي الــبالد

  .)1()2011، عباس( الكبرى

  الثورة السوریة 

بدمشـق لإلهانـة ” الحریقـة“تعـرض أحـد الشـباب مـن تجـار منطقـة  2011فبرایـر  19في 

ات مــــن والضــــرب المبــــرح مــــن قبــــل أحــــد عناصــــر الشــــرطة بالشــــارع، ممــــا أدى إلــــى تجمــــع المئــــ

نـب الشـرطة، وأصـروا علـى اسـتمرار تجمهـرهم لهـذا السـلوك مـن جا االمواطنین المتضـامنین رفًضـ

وكانـــت  ،المتـــورط يلحـــین حضـــور وزیـــر الداخلیـــة الـــذى اعتـــذر للشـــباب وتعهـــد بمعاقبـــة الشـــرط

                                                           
(1) http://islammemo.cc/hadath-el-saa/thawrah-libya/2011/02/23/117845.html  
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: 2013، عرفات( ”بینذل ما يالشعب السور “ى في دمشق ولالتظاهرات األ يهتافات السوریین ف

17-22(.  

تــي ترتكبهــا الشــرطة ضــد الشــعب الســوري ضــد االنتهاكــات ال احتقــانویتضــح ممــا ســبق 

المواطنین، وحـرص النظـام السـوري علـى اسـتیعاب غضـب المـواطنین، لمنـع تكـرار مـا حـدث فـي 

  الدول العربیة من ثورات أدت إلى أسقاط أنظمة الحكم.

 2011مـارس  15ا مـن الثالثـاء وهذه كانـت الشـرارة إلطـالق العدیـد مـن المظـاهرات بـدءً 

 ،مــارس 18ت إلــى عــدة محافظــات فــي جمعــة الكرامــة یــوم رجــاء ســوریة، وامتــدت التظــاهراأ يفــ

زتهــا فــي حــق و االكرامــة  والحریــة ومعاقبــة الشــرطة علــى تج :وكانــت مطالــب الثــورة الســوریة هــي

ز االنقســــامات الطائفیـــة فـــي ســــوریا ومهاجمـــة النظــــام و اوكانـــت شــــعارات الثـــورة تتجـــ ،المـــواطنین

  .بأنها حركات ارهابیةالسوري الذى كان یتهم الحركات الشعبیة السلمیة 

تجـــاه القضـــیة الســـوریة بـــالتردد والغمـــوض، ولكنـــه لـــیس موقـــف  األمریكـــياتســـم الموقـــف 

 دارةبصــدد مراجعــة سیاســاتها تجــاه اإل األمریكیــة دارةفقبــل انــدالع الثــورة الســوریة كانــت اإل ؛جامــد

ل الداعمة لإلرهاب تتعامل مع سوریا على أنها من الدو  األمریكیة دارةالسوریة، فبعد أن كانت اإل

یة بـــدعمها لحمـــاس ســـرائیلومـــن ثـــم یجـــب تغییـــر النظـــام القـــائم بهـــا، كمـــا أنهـــا تهـــدد المصـــالح اإل

 األمریكيتغیر هذا الموقف بفوز الدیمقراطیین بأغلبیة المقاعد في الكونجرس  ،المقاومةوفصائل 

 ،األمریكیـةلح وتأكدهم أن سیاسات الجمهوریین تجاه سـوریا فشـلت فـي تحقیـق المصـا 2008في 

تجـاه سـوریا وهـذا كـان متوافـق  األمریكیةلذلك ترسخت لدیهم قناعات بضرورة تغییر االستراتیجیة 

ـــرئیس  ـــة ال ـــارك  األمریكـــيمـــع رغب ـــدة فـــي العالقـــات أوبامـــاب ـــة جدی ـــدأت مرحل  األمریكیـــة، لـــذلك ب

  السوریة.

عها أمــام بمــا تحملــه مــن تحــدیات تضــ األمریكــيوجــاءت الثــورة الســوریة لتربــك الموقــف 

: (سـاعو، تجاه القضـیة السـوریة علـى رأسـها األمریكیةمثلت محددات للسیاسة  األمریكیةالسیاسة 

2014 :119(  

  

  



123 
 

  ي السوري.و اغیاب السیطرة على السالح الكیم .1

في المنطق بعد الفشـل الـذى حققتـه فـي العـراق  أخرىعدم رغبة أمریكا في التورط في حروب  .2

  وافغانستان ولیبیا.

  .إسرائیلبأمن  األمریكي االلتزام .3

  .األمریكیةاتساع حجم الكارثة اإلنسانیة والمسئولیة األخالقیة للوالیات المتحدة  .4

تزاید نفوذ الـدول الكبـرى علـى رأسـهم روسـیا والصـین فـي سـوریا والمنطقـة علـى حسـاب تراجـع  .5

  في المنطقة. األمریكيالدور 

مــن جانــب الــرئیس الســوري  ولــةمحامنــذ انــدالع الثــورة الســوریة أعلنــت واشــنطن أن أي 

ي سیعرضـــه لضـــربة عســـكریة أمریكیـــة، أي أن اســـتخدام و ابشـــار األســـد الســـتخدام الســـالح الكیمـــ

ولذلك جاء استخدام نظام بشار للسالح  ،ي یمثل خط أحمر ال یجب االقتراب منهو االسالح الكیم

الــذى أســفر ز لهــذا الخــط األحمــر و و اتجــ 2013أغســطس  21ي فــي منطقــة الغوطــة فــي و االكیمــ

ى التـي یسـتخدم ولـورغم أنها لیست المرة األ ،ضحیة من المدنیین 1400عن مقتل ما یقرب من 

إلـى اسـتخدامه مـن جانـب  األمریكـيحیث أشار وزیر الخارجیة  ،ي في سوریاو افیها السالح الكیم

مـــرة فـــي وقـــت ســـابق، ولكـــن اســـتخدام الســـالح علـــى نطـــاق واســـع هـــذه المـــرة وضـــع  11النظـــام 

  ).109: 2013، سویلم( وبالده أمام اختبار حقیقي األمریكيیة الرئیس مصداق

إلــى التصــعید والتهدیــد بضــربة عســكریة محــدودة،  األمریكیــةوهــذا دفــع بالوالیــات المتحــدة 

 ،األمریكـــيزه للخـــط األحمـــر و اي وتجـــو المحاســـبة النظـــام الســـوري علـــى اســـتخدامه للســـالح الكیمـــ

وفــى نفــس الســیاق عملــت  ،أخــرىیــة و اقیــام بهجمــات كیمولخفــض قــدرات النظــام الســوري علــى ال

الوالیات المتحدة على حشد تأیید ومشاركة دولیة لتوجیه ضربة عسكریة للنظام السوري هذا على 

قنــاع أمــا علــى المســتوى الــداخلي ســعى الــرئیس لحشــد تأییــد مــن الــرأي العــام إل ،الــدولي المســتوى

ضـد  األمریكـيج التصعید أو وفى  ،كریة لسوریاالكونجرس لكى یعطیه موافقه لتوجیه ضربة عس

ي الســــوري بعــــد تلمیحــــات مــــن و اجــــاءت المبــــادرة الروســــیة لنــــزع الســــالح الكیمــــ ،النظــــام الســــوري

حول  ،2013سبتمبر  9جون كیري في  األمریكيعلى رأسهم وزیر الخارجیة  ،مسئولین أمریكان

المحتملــــة بتســــلیم كــــل أســــلحته مــــا یمكــــن أن یفعلــــه الــــرئیس الســــوري لتجنــــب الضــــربة العســــكریة 
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ي و امـــن هـــذا المقتـــرح جـــاءت المبـــادرة الروســـیة لنـــزع الســـالح الكیمـــ  ،یـــة للمجتمـــع الـــدوليو االكیم

ولـذلك اتفـق  ،األمریكـيالسوري، والقت المبادرة الروسیة تأیید من جانـب الـرئیس األسـد، والـرئیس 

سبتمبر  12ت في جنیف في و ر وسیرجى الف وزیري خارجیة الوالیات المتحدة وروسیا جون كیري

  .)112: 2013، القاسم( على تنفیذ المبادرة الروسیة وتنص االتفاقیة على 2013

  یة.و االكیم األسلحةانضمام دمشق إلى معاهدة حظر  .1

  یة ومصانعها.و اإفصاح دمشق عن حجم ومواقع أسلحتها الكیم .2

  یة التحقق من ذلك.و االكیم األسلحةأن یتاح لمفتشي حظر  .3

  مع المفتشین الدولیین. تعاونیة بالو االكیم األسلحةیة تدمیر تحدید كیف .4

تصدر في حقه عقوبات دولیة من  ،وفى حالة امتناع النظام السوري عن االلتزام بهذا االتفاق .5

  المتحدة. األممبموجب الفصل السابع من میثاق  األمنمجلس 

 ،لمـــأزق الســـوريأن یبتعـــد عـــن التـــورط فـــي ا وبامـــاونالحـــظ أن هـــذه المبـــادرة أتاحـــت أل

ویتجنب تداعیات محتملة لتوسع الضربة العسكریة لحرب واسعة، وكذلك غیاب دعـم الـرأي العـام 

فرصة انتصار دبلوماسـي أمـام العـالم  وباماوبالتالي وفرت المبادرة أل ،وتردد الكونجرس األمریكي

لتخلــي عــن وفــى نفــس الوقــت إجبــار النظــام الســوري علــى ا ،یتــیح لــه عــدم توجیــه ضــربة لســوریا

 إســرائیلكانــت تســعى للحفــاظ علــى مصــالح  األمریكیــةلــوحظ ان  التحركــات  ي.و االســالح الكیمــ

  :التي تتمثل في

ویـة فـي أیـدى عناصـر متطرفـة أو فـي یـد حـزب امنع سقوط ترسانة األسلحة البیولوجیـة والكیم .1

بشار األسد  استخدام الرئیس . وما ساعد على تحقیق هذا الهدف هوما یهدد أمن إسرائیلاهللا 

، وجــاءت المبــادرة الروســیة التــي 2013وي فــي منطقــة الغوطــة فــي أغســطس االســالح الكیمــ

واعتبـــرت  ،وافقـــت علیهـــا أمریكـــا ودعمتهـــا إســـرائیل مـــن أجـــل نـــزع الســـالح الكیمـــاوي الســـوري

إســرائیل أن االتفــاق مكســب اســتراتیجي یصــب فــي صــالحها مــن خــالل الــتخلص مــن قــدرات 

ا أي الســــالح الكیمــــاوي وضــــمان عــــدم وقوعهــــا فــــي أیــــدى ســــوریا قــــدیمً  الــــردع التــــي امتلكتهــــا

 فــي مواجهـــة إســرائیل وبالتـــالي تظــل إســـرائیل تنظیمــات مســلحة یمكـــن أن تســتخدمها مســـتقبًال 

  متمتعة بتفوقها في السالح التقلیدي والغیر تقلیدي. 
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وهـذا مـا  ،طیناسقاط نظام بشار األسد الداعم إلیران، وحـزب اهللا فـي لبنـان، وحمـاس فـي فلسـ

، فمنذ أن بدأ نقـاش القضـیة السـوریة فـي مجلـس من أجل حمایة إسرائیل سعت أمریكا لتحقیقه

أي بعــد شــهر ونصــف مــن انــدالع الثــورة، كانــت وجهــة نظــر  ،2011إبریــل  21األمــن منــذ 

ثـــم جـــاء  ،اا ســـلمیً  سیاســـیً الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة وٕاســـرائیل  والـــدول الغربیـــة تؤیـــد انتقـــاًال 

، والذى قدمته كـل مـن 2011أكتوبر  5مشروع قرار للتصویت داخل مجلس األمن وذلك في 

ا إلى تقریر مجلس المانیا والبرتغال وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة وٕایرلندا الشمالیة استنادً 

لحقـوق  ةنهجـم، والـذى أشـار إلـى وجـود انتهاكـات واسـعة وم17حقوق اإلنسـان فـي دورتـه ال 

وكان مشروع القرار یحمل النظام  ،في سوریا ترقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانیة اإلنسان

الســـوري مســــئولیة تـــدهور األوضــــاع ویطالبـــه بــــإجراءات فوریـــة لوقــــف العنـــف وتخفیــــف حــــدة 

ثم جاء قرار مجلـس  ،األزمة، واألهم أنه كان سیتابع تنفیذ القرار والنظر في الخیارات المتاحة

الـــرئیس الســـوري بشـــار األســـد للتنحـــي بعـــد ارتكـــاب  الـــذى یـــدعو 2012 فبرایـــر 4األمـــن فـــي 

  ).126-125): 2013رؤوف، (نظامه الكثیر من المجازر بحق الشعب السوري (

اســتمرار الســالم واالســتقرار فــي الشــمال مــن مرتفعــات الجــوالن، ومنــع العناصــر الجهادیــة مــن . 2

علـى هضـبة  إسرائیلستمرار سیطرة تأسیس كیانات ومعاقل خاصة بهم في الشمال، لضمان ا

تدفع من أجـل  إسرائیلكانت  ،حتى عندما بدأ الحدیث عن تشكیل حكومة في سوریا ،الجوالن

تشــكیل حكومــة ال مركزیــة لضــمان اســتمرار ســیطرتها علــى الجــوالن، لــذلك كانــت تــؤثر علــى 

ل حــول أمریكــا عنــدما دار الحــدیث عــن هــذا الموضــوع فــي مــؤتمر جنیــف، حتــى أذا دار الجــد

اســتمرار مطالــب  أخــرىومــن ناحیــة  ،تشــكیل حكومــة یكــون الــدفع بتشــكیل حكومــة ال مركزیــة

  استمرار الصراع حتى ال یلتفت إلى هضبة الجوالن.أو  ،سقاط نظام بشارإ

ة بعد استخدامها الكیماوی األسلحةالروسي بشأن  األمریكين االتفاق إفي سیاق متصل ف

ضـحیة مـن 1400أسفر عـن مقتـل مـا یقـرب والذي  2013أغسطس  21في منطقة الغوطة في 

المــدنیین، لـــم یكـــن مـــن أجـــل حمایـــة المـــدنیین ولكنـــه كـــان فرصـــه مواتیـــه مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن 

التقلیدیـة  األسـلحةي فـي یلسـرائإممـا یضـمن تفـوق  ،السـوري كمـا سـبق أن ذكرنـا الكیماويالسالح 

لثـــورة بـــدأ النظـــام فـــي تنفیـــذ مجـــازر وانـــدالع ا 2011فمنـــذ  صـــیف  ،والغیـــر تقلیدیـــة فـــي المنطقـــة
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وفى هذه األثناء كان الجنود المنشقون  ،واسعة بحق األحیاء السكنیة بدعوى تحصن إرهابیین بها

إلى عدد من المحافظات التي تشـهد تظـاهرات كثیفـة للهـروب مـن المالحقـات  نأو جیلعن النظام 

معاقبــة أهلهــا علــى إیــواء المنشــقین مــا أدى إلــى اقتحــام الجــیش النظــامي لهــذه المنــاطق و  ،األمنیــة

ومع تقدم الثورة السوریة صار النظام السـوري  ،من خالل تنفیذ عدد من المجازر المروعة ضدها

  التي ترتكب في حق الشعب السوري. بشعالمجزرة األ لذلك لم تكن الغوطة هي ؛أكثر دمویة

تها من أجل الحفـاظ واجهت الوالیات المتحدة تحدیات من جانب روسیا والتي تستخدم قو 

وذلك بالنظر لما سـیترتب علـى تغییـر نظـام األسـد مـن  ،على الوضع الراهن أي بقاء نظام االسد

تداعیات وتكلفة سیاسیة واستراتیجیة كبیرة بالنسبة للمصالح الروسیة، خاصة في ضـوء اعتمادهـا 

یـة مصـالحها فـي وحما ،األوسـطسـد فـي تنفیـذ سیاسـاتها الخارجیـة فـي الشـرق على نظام بشـار األ

فقـــد اســـتخدمت  ؛عـــن الموقـــف الروســـي االـــذى ال یختلـــف كثیـــرً  اإلقلـــیم، وكـــذلك الموقـــف الصـــیني

وذلـك بـالنظر إلـى أن بشـار األسـد  ،الصین كل قوتها ضد أي دعوة لتغییر النظـام السـوري بـالقوة

ن تـدفق طـار اسـتراتیجیتها لتـأمیإللصـین، فسـوریا دولـة مهمـة بالنسـبة للصـین فـي  يیعد حلیف قو 

  وأفریقیا. األوسطالنفط من الشرق 

إن التغاضــي األمیركــي عــن "التوغــل" الروســي العســكري بهــذا الشــكل الفــج فــي الصــراع 

بسوریا لیس مجرد داللة علـى تراجـع الوالیـات المتحـدة أمـام طموحـات بـوتین فـي المنطقـة، ولـیس 

لـة جدیـدة علـى تمسـك الـرئیس دال و، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، هـأوباماا على "تردد"  جدیدً دلیًال 

األمیركي باستراتیجیته القائمة على تحقیق أهداف بالده دون توریط جیشه بحروب جدیـدة، ودون 

 إدارةین فـــي اإلقلیمیـــ، وباالعتمـــاد علـــى "الـــوكالء" األوســـطانخـــراط مباشـــر فـــي صـــراعات الشـــرق 

  .)1()2015، هاللو اب( الصراعات وضرب األعداء والخصوم بعضهم ببعض

الدولـة الوحیـدة التـي تـتحكم فـي مسـار الصـراع  األمریكیـةذلك لم تكن الوالیات المتحـدة ول

فمنـذ أن بـدأ نقـاش ؛ فـي ایجـاد حـل لألزمـة السـوریة األمـنوأتضح ذلك في فشـل مجلـس  ،السوري

أي بعـــد شـــهر ونصـــف مـــن انـــدالع  ،2011 إبریــل 21منـــذ  األمـــنالقضــیة الســـوریة فـــي مجلـــس 

ا، ا ســلمیً  سیاســیً والــدول الغربیــة تؤیــد انتقــاًال  األمریكیــةالوالیــات المتحــدة الثــورة، كانــت وجهــة نظــر 

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/4 ..... 
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ا، وهـذه ا داخلًیـبینما كان هناك موقف روسـي وصـیني رافـض ألى تـدخل فـي سـوریا باعتبـاره شـأنً 

  المواقف المبدئیة تكاد لم تتغیر رغم تطور األحداث في سوریا.

ملین التـدخل بالحصـول علـى مباركـة مـن  للدور الروسي في سوریا اسـتبق الكـر واستكماًال 

النظام السوري بشن غارات ضد المعارضـة، وٕاخطـار الوالیـات المتحـدة بالضـربة، وتنسـیق مسـبق 

، الشـهر الماضـي وإلـى موسـك وي بنیـامین نتنیـاهسـرائیلمع تل أبیـب أثنـاء زیـارة رئـیس الـوزراء اإل

الرئیس فالدیمیر بوتین حق استخدام  وداخلیا وباإلجماع كما جرت العادة، خول البرلمان الروسي

عــام بیــع كرانیــا ر أو القــوات المســلحة خــارج الحــدود، للمــرة الثانیــة منــذ أحــداث القــرم وجنــوب شــرق 

2015.  

، فقرار األوسط"ال یصعب التكهن بفشل سیاسة الكرملین المستجدة في منطقة الشرق    

ا، قعة، وتطورات الوضع میدانیً ا مقارنة بالنتائج المتو البدء بأي عملیة عسكریة سهل جدً 

  ین والدولیین"اإلقلیمیواالرتدادات على العالقات المستقبلیة مع الالعبین 

ـــة  ـــبعض إلـــى أن التـــدخل مـــدعوم بغطـــاء إقلیمـــي ودولـــي لفـــرض خطـــوط تهدئ ویـــذهب ال

، واحد وحزب اهللا، وٕاضعاف المعارضة السوریة في آن إیرانمؤقتة، ویدفع باتجاه إضعاف تدخل 

 ، بمـا فیهـا النظـام، علـى القبـول بحـل سیاسـي وفـق مبـدأاألطـرافا إلى إجبـار جمیـع الحقً ویهدف 

فیما یرى فریق واسع أن التدخل یهدف إلى الحفاظ على مواقع روسیا في  )،ال غالب وال مغلوب(

آخــر مــوطئ قــدم لهــا فــي المیــاه الدافئــة شــرق المتوســط، وتعزیــز حضــورها فــي المنطقــة، والحفــاظ 

  .)1()2015، الیاس( االستراتیجیة واالقتصادیة على مصالحها

تحریك الموقف عبر طرح  محاولةوقد استمر السجال بین القوى الكبرى حتى انتهى عند 

، والـذى قدمتـه كـل 2011أكتـوبر  5وذلك في  ،األمنمشروع قرار للتصویت داخل مجلس  أو ل

ا إلــى تقریــر اســتنادً  ،ٕایرلنــدا الشــمالیةو  األمریكیــةمــن المانیــا والبرتغــال وفرنســا والوالیــات المتحــدة 

، والذى أشار إلى وجود انتهاكات واسعة ومنهجه لحقوق 17مجلس حقوق اإلنسان في دورته ال 

وكــان مشــروع القــرار یحمــل النظــام  ،اإلنســان فــي ســوریا ترقــى إلــى مســتوى الجــرائم ضــد اإلنســانیة

، األزمـةلوقـف العنـف وتخفیـف حـدة ویطالبه بـإجراءات فوریـة  ،ضاعو السوري مسئولیة تدهور األ

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/7/%D8%A7%D9%84%D9%8  
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ولكن استخدمت روسیا والصین  ،واألهم أنه كان سیتابع تنفیذ القرار والنظر في الخیارات المتاحة

ز القــرار والتــدخل علــى غــرار النمــوذج اللیبــي وفــرض منطقــة حظــر جــوى و اخشــیة تجــ وحــق الفیتــ

  فوق لیبیا مما اضر بمصالح روسیا والصین.

مــن جانــب روســیا والصــین ضــد أي أجــراء یهــدد نظــام  وق الفیتــكمــا اســتمر اســتخدام حــ

ألعاقــه قــرار مجلــس  واســتخدمت روســیا والصــین حــق الفیتــ 2012فبرایــر  4ففــي  ؛ بشــار األســد

الـرئیس السـوري بشـار األسـد للتنحـي بعـد ارتكـاب نظامـه الكثیـر مـن المجـازر  والذى یدع ،األمن

 فــــي تشــــجیع تشــــكیل األمریكــــيفــــي الــــدور وظهــــرت بــــوادر فــــي التغییــــر  ،بحــــق الشــــعب الســــوري

واالعتــراف بــه مــن  2012نــوفمبر  11االئــتالف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة الســوریة) فــي (

كمـــا باركـــت الوالیـــات ، وتشـــجیع دول كثیـــرة علـــى االعتـــراف بـــه ،جانبهـــا كممثـــل للشـــعب الســـوري

 نفـس الوقـت الـذى وضـعت فیـهالقیادة المشتركة للمجالس العسـكریة الثوریـة) فـي ( المتحدة تشكیل

  .اإلرهابجبهة النصرة) على قائمة (

لضمان أمنها،  األرضإلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات على ” إسرائیل“سارعت 

  )1()2013 الجزیرة،( وللتعامل الفعال مع مسارات األحداث في سوریا:

وعلى طول الحدود  امتطور على مسافة سبعین كیلومترً  سیاج كهربائي إلكترونيإقامة جدار/ -1

 ،مزود بأجهزة كشف متطورة لكل حركة خارجة عن المألوف” ذكي“جدار  ومع سوریا؛ وه

  .2013وومن المفترض االنتهاء من إقامته في حزیران/ یونی

رات و ایة ألي حرب محتملة مع سوریا، وعمل التدریبات والمنسرائیلاستكمال االستعدادات اإل -2

مع مالحظة أن رئیس  ،یةو ال استخدام السوریین ألسلحة كیمیالالزمة، بما في ذلك احتما

ویة اسوري بأسلحة كیمی ي بني جانتس یرى أن احتماالت هجومسرائیلأركان الجیش اإل

  یة دفاعیة وهجومیة لهذا االحتمال.إسرائیل ا، كما أن هناك حلوًال ضئیلة جدً 

 ا) تراقب السالح السوري، خصوصً ركابالتنسیق مع أمی( یةإسرائیلمنظومة رقابة جویة  إقامة -3

ي، للتعامل معه لحظة خروجه من المخازن وتوجیه ضربات استباقیة له و االنوعي والكیمی

  نقله. یحاولولمن 

                                                           
(1) http://www.alzaytouna.net/ar/?p=12613  
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منطقة عازلة في سوریا من جهة الجوالن، حیث وضع هذا االحتمال  إقامةدراسة احتمال  -4

ى الرسمیة في و للت القناة األي، حسبما نقسرائیلع القرار اإلانلة صاو بشكل جاد على ط

  عن مصادر سیاسیة وأمنیة رفیعة المستوى. 29/3/2013ي في سرائیلالتلفزیون اإل

  ي في الداخل السوري.سرائیلتفعیل النشاط االستخباراتي اإل -5

یدیعوت أحرونوت وهآرتس) كما نقلت ( یةإسرائیل: إذ تحدثت صحف األردنالتنسیق مع  -6

، عن أن عدة لقاءات قد 23/4/2013و 27/12/2012ربي في ذلك جریدة القدس الع

بهدف تنسیق مواقف البلدین  األردنوملك  وي بنیامین نتنیاهسرائیلجرت بین رئیس الوزراء اإل

  تجاه سوریا.

بعــد طـول رفـض) بتقـدیم اعتـذار رسـمي لتركیــا و(تفعیـل العالقـات مـع تركیـا، حیـث قـام نتنیاه -7

وذلـك لتعزیـز التنسـیق مـع  ،فـي مرمـرة) مـا( فینة كسر الحصـارعن حادثة مقتل األتراك في س

  ..نفسه وضاع في سوریا، حسبما أشار نتنیاهو تركیا بشأن األ

البــد مــن الحــدیث عــن  ،مــع الملــف الســوري األمریكــيخــر مــن التعامــل علــى الجانــب اآل

والعالقــات فــي  ،أمریكیــاو  إســرائیلالتــه علــى ویو ، ي وحــزب اهللا فــي الثــورة الســوریة یرانــالتــدخل اإل

ا للحكومة السـوریة فـي الحـرب ا كبیرً دعمً  إیرانوقدمت  ،نو وسوریا حلفاء استراتیجی إیرانف ،اإلقلیم

األهلیـة السـوریة، بمــا فـي ذلـك الــدعم اللوجسـتي والتقنــي والمـالي وتـدریب الجــیش السـوري وٕارســال 

لســوریة ضــمانا لمصـــالحها بقـــاء الحكومــة ا إیــرانتعتبــر  ،یـــة لســوریایرانبعــض القــوات المقاتلــة اإل

  .)Fulton, Holliday, and Wyer, 2013: net()i   ( ةاإلقلیمی

ي لقوات النظام یراني، والتدریب اإلیرانكانت هناك تقاریر متزایدة من الدعم العسكري اإل

 لمشورة والمساعدةیة قدمت ایرانواالستخبارات اإل األمنأجهزة ، ٕایرانفي كل من سوریا و 

وتشمل تلك المساعدات التدریب  ،من أجل الحفاظ على بشار األسد في السلطة ایالعسكریة لسور 

ین في سوریا یرانكان یقدر عدد المقاتلین اإل 2013في دیسمبر و  ،والدعم التقني والقوات المقاتلة

قوات حزب اهللا اللبناني المقاتلة بدعم طهران قد اتخذت أدوار  ،بما یقارب عشرة أالف مقاتل

لدعم لألسد في وحزب اهللا ا إیران، قدمت 2013في صیف عام ، و 2012شرة منذ عام قتالیة مبا

  ح له تحقیق التقدم على المعارضة.معارك هامة مما سم
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 إیـران، كثفـت األوسـطللسالم في الشـرق  2، وبالتزامن مع مؤتمر جنیف 2014في عام 

ي قـد یرانـوري أن النظـام اإلأعلن وزیر االقتصاد السوقد  ،من دعمها للرئیس السوري بشار األسد

  .)Syrian Economic Forum, (2014): net()1( ملیار دوالر 15ساعد النظام السوري بأكثر من 

الـــرئیس بـــوتین كـــان یهیـــئ لهـــذا  حیـــث إنا كـــان واضـــحً  التـــدخل الروســـي فـــي ســـوریاإن 

فــي  یــةاإلرهابمقاتــل إســالمي منخــرط فــي التنظیمــات  3000إن هنالــك حــوالي  :التــدخل حــین قــال

ا ا جــدیً ســوریا، أتــوا مــن جمهوریــات االتحــاد الســوفیاتي الســابق، واالتحــاد الروســي ویشــكلون خطــرً 

  .)2()2015، جابر( القومي الروسي األمنعلى 

تهـدف إلـى تشـكیل حكومـة مركزیـة تمثـل  محاولـةیة بإفشال أیـة سرائیلطالبت الحكومة اإل

قاطه بالقوة. وحث "مركز یروشلیم لدراسات إسأو  اكم طوعً سوریا في أعقاب تخلي األسد عن الح

ي نشــط إســرائیلعلــى تــدخل " والمجتمــع والدولــة"، الــذي یــدیره دوري غولــد، كبیــر مستشــاري نتنیــاه

یل حكومـة مركزیـة فـي دمشـق"، وفاعل من أجل عدم السـماح بـأن ینتهـي مـؤتمر جنیـف إلـى تشـك

ـــي تهدیـــد مصـــالح  وعلـــى أن تحقیـــق هـــذا الســـیناری امشـــددً  االســـتراتیجیة فـــي هضـــبة  ئیلإســـرایعن

مـــن أن الســـماح بتشـــكیل  ،حـــذرت الدراســـة التــي أعـــدها المستشـــرق بنحـــاس عنبــريوقـــد  ،الجــوالن

ن هضــبة الجـوالن، التــي " باالنســحاب مـإسـرائیلحكومـة مركزیــة یعنـي أن ســوریا سـتعود لمطالبــة "

 ولاحزیـة فـي سـوریا سـتوشددت الدراسة على أن الحكومة المرك ،"سرائیلإل اا استراتیجیً تمثل "ذخرً 

وأمـام الـرأي العـام العـالمي مـن خـالل تبنـي أجنــدة  ،قیتها أمـام الشـعب السـورياصـدمالتـدلیل علـى 

كثیــرة فــي العــالم  ا مــن أن دوًال بــة باســتعادة هضــبة الجــوالن، محــذرً سیاســیة "وطنیــة" قوامهــا المطال

علـى أن اختفـاء  ،یة"سـرائیلا بـین النخـب "اإلن هنـاك إجماًعـأوالحـال  ،ستؤید موقف هـذه الحكومـة

" مــن هضــبة الجــوالن یمثــل أفضــل تطــور إیجــابي بالنســبة لتــل أبیــب إســرائیلالمطالبــة بانســحاب "

ت الورقــة أن الخــوف "المبــرر" مــن ســلوك الحركــات الجهادیــة أر وقــد  ،جــراء تفجــر الثــورة الســوریة

لتأییـــد تشـــكیل حكومـــة مـــن روســـیا والوالیـــات المتحـــدة  طرفـــة" فـــي ســـوریا یجـــب أال یـــدفع كـــًال "المت

مشددة  " لم تعد تستطیع النأي بنفسها عن الشأن السوري،إسرائیلونوهت الورقة إلى أن " ،مركزیة

                                                           
(1) http://www.syrianef.org/En/2014/01/syrias-war-losses-amounted-to-22-billion-dollars/  
(2) http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/8 ..... 
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ما یستدعي أخذ زمام المبادرة والحـرص و من المشكلة في سوریا، وه اعلى أن تل أبیب باتت جزءً 

  .)1()2015، منور( نیة العلیا، وعلى رأسها الحفاظ على هضبة الجوالسرائیلعلى المصالح اإل

 ،األسـلحةمـن احتیـاطيٍّ كبیـر مـن  اإسرائیلّي دائم على مصـیر مـا بحـوزة سـوریهناك قلٌق 

 اإسرائیل من أّن تطّورات األمور في سـوریغیر التقلیدّیة، وتخشى  األسلحةوباألخّص الّصواریخ و 

كّلهـا بـین أیـٍد أو  ضـّدها، وأن یقـع بعضـها األسـلحةإلـى توجیـه هـذه  -فـي مرحلـٍة مـا  -قد تؤّدي 

یة األخبـــار عـــن مناشـــدة بنیـــامین ســـرائیلوتقلـــت وســـائل اإلعـــالم اإل ،غیـــر مســـؤولة إســـرائیلتراهـــا 

عدم بیع الصواریخ المضـادة للسـفن خشـیة أن یـتم نقلهـا  ،روسیا خالل زیارته األخیرة لهال ونتنیاه

یون في مقابالت سرائیلوقال المسؤولون العسكریون اإل ،إلى حزب اهللا، لكن روسیا رفضت الطلب

ا عبر شاحنات من مناطق بالقرب من دمشق إن غالبیة أسلحة حزب اهللا اللبناني تنقل سرً  :معهم

یة أن حـزب اهللا سـرائیلكمـا أكـدت االسـتخبارات اإل ،إلى مخـازن تابعـة لحـزب اهللا فـي جنـوب لبنـان

 2006صل علیها بعد عام السوریة، والتي ح األسلحةقام ببناء المئات من المخابئ التي مألها ب

  المیلیشیا الشیعیة. إسرائیلعندما هاجمت 

التـي وجهتهـا إلــى عـدد مـن مواقـع النظــام  ،یة القویـةســرائیلأعطـت الضـربات العسـكریة اإل

ســـرائیلي یریـــد أن یكـــون أن الكیـــان اإل اا واضـــحً مؤشـــرً  2013مایو/أیـــار  5و 3یـــومي  ،الســـوري

بمــا یتوافــق مــع ” شــروط اللعبــة“ریا، ویریــد أن یفــرض فــي مســار األحــداث فــي ســو  اا رئیســیً محــددً 

  ).74: 2014(ساعو،  على األقل بما ال یتعارض معهاأو مصالحه 

یین أمثال الرئیس شمعون بیریز ووزیر سرائیلالرغبات التي عبَّر عنها بعض القادة اإلإن 

كانـت مـن بـاب  الدفاع السابق باراك في حصـول السـوریین علـى حـریتهم وقیـام سـوریا دیمقراطیـة،

حسـبما یؤكـد إیـال زیسـر، رئـیس ( یینسـرائیلإذ إن معظم اإل ،العالقات العامة واالستهالك المحلي

فـــي جامعـــة تـــل أبیـــب) ال یهتمـــون بمشـــاعر وال طموحـــات الشـــعوب  األوســـطدائـــرة تـــاریخ الشـــرق 

 ویین هــســرائیلإن مــا یثیــر اهتمــام اإل ،تحقیــق العدالــة والرفاهیــة لهــمأو دیمقــراطیتهم أو  ،رةو االمجــ

  ”.ي العادي وبالتالي حكومتهسرائیلوهذا ما یفكر فیه اإل“أمنهم، 

                                                           
(1) https://orient-news.net/?page=news_show&id=7954  
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أربعـــین ســـنة بحـــدود هادئـــة مـــع ســـوریا، وهنـــاك اآلن إجمـــاع  ویون نحـــســـرائیلاســـتمتع اإل

ـــن تعـــودســـرائیلي أن ســـوریا التـــي عرفهـــا اإلإســـرائیل ـــ ،یون طـــوال تلـــك الفتـــرة ل  ویكـــن الســـیناری اوأی�

ــــر أن اإل ،لتعامــــل مــــع جبهــــة ســــوریا ســــاخنة قــــد ازدادتفــــإن مخــــاطر ا ؛المحتمــــل یین ســــرائیلغی

ســتبقى ” إســرائیل“مطمئنــون إلــى أنــه طالمــا كــان الســوریون منشــغلین فــي صــراعهم الــداخلي، فــإن 

  بمنأى عن أیة مخاطر حقیقیة في المدى المنظور.

، اذهبیً  مــفــي ســوریا، واتخــاذ الحــرب شــكًال ” اتتــدمیر الــذ“ن ســعداء بحالــة ییســرائیلاإلإن 

ویرغبــون فــي البقــاء فــي الظــل، طالمــا أن مســار األحــداث یصــب فــي مصــالحهم، وُیبعــد األنظــار 

ــــدی ،عــــن الصــــراع معهــــم ــــي صــــحیفة ی ــــق العســــكري ف ــــیكس فیشــــمان، المعل ــــب أل ــــذلك كت عوت ول

عـــن  ا، معبـــرً ”دعـــوهم ینتحـــرون فـــي هـــدوء“ بعنـــوان ا افتتاحًیـــمقـــاًال  12/6/2013أحرونـــوت، فـــي 

وبعــده بأیــام  ،م العربــي یحتـرق منــذ ســنتین، وأنـه ُیفنــي نفسـه دون تــدخل خـارجيسـعادته بــأن العـال

، وأنهــم ”إســرائیلالعــرب نســوا “ن إ :كتــب عمیــر ربــابورات المعلــق العســكري فــي صــحیفة معــاریف

   ).96: 2014(ساعو،  منشغلون بصراعاتهم

بتنفیـــذ  ولاألدیســـمبر/ كـــانون  1الثالثـــاء وي بنیـــامین نتنیـــاهســـرائیلأقـــر رئـــیس الـــوزراء اإل

ى التـــي یعتـــرف فیهـــا مســـؤول ولـــوهـــذه هـــي المـــرة األ، ي عملیـــات داخـــل ســـوریاســـرائیلالجـــیش اإل

ي بمـا فـي ذلـك مقاتالتـه العسـكریة هجمـات سـرائیلبشـن الجـیش اإل ،اي بهذا المسـتوى رسـمیً إسرائیل

د خـالل مـؤتمر الجلیـل الـذي عقـ وجـاءت تصـریحات نتنیـاهوقـد  ،بانتظام على أهـداف فـي سـوریا

"إننـا نعمـل فـي سـوریا مـن حـین إلـى آخـر لمنـع تحـول  :، حیـث قـالإسـرائیلفي مدینة عكا شـمال 

إنشـاءها فـي  إیـران ولاحـ.. نحن نعمل ضد جبهة إرهابیـة إضـافیة تإسرائیلسوریا إلى جبهة ضد 

وأضــاف  ،نقــل أســلحة فتاكــة مــن ســوریا إلــى لبنــان وسنســتمر بــذلك" - خاصــة –ونمنــع  ،الجــوالن

أجـــرى محادثـــات مطولـــة مـــع الـــرئیس الروســـي فالدیمیـــر بـــوتین حـــول التنســـیق بـــین  هنـــأ :نتنیـــاهو

  .)I24news، 2015()1( ي والروسي في سوریاسرائیلالبلدین لتفادي التصادم بین الجیشین اإل

  

 

                                                           
(1) http://www.i24news.tv/ar 
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  الثورة الیمنیة 

 ا بــالرئیس الیمنــيهاتفًیــ أوبامــابــاراك  األمریكــياتصــل الــرئیس  منــذ انــدالع الثــورة الیمنیــة

"لإلشــادة باإلصــالحات المهمــة التــي أعلنهــا الــرئیس  م2/2/2011بتــاریخ  ي عبــد اهللا صــالح،علــ

(عبـد الشـافي،  یتخـذ اإلجـراءات الملموسـة" وصالح في الیوم نفسه، ولیطلـب منـه اإلیفـاء بوعـوده وهـ

2012 :51(.  

م أن مــا یجــري مــن  1/3/2011اعتبــر الــرئیس الیمنــي فــي كلمــة لــه یــوم الثالثــاء حیــث 

تـدیرها الوالیـات المتحـدة مـن غرفـة فـي  ،ت في المنطقـة العربیـة لـیس إال "مجـرد ثـورة إعالمیـةثورا

وفي نفس الیوم دعت الوالیات المتحدة الرئیس الیمني علي عبد اهللا صـالح لالسـتجابة  ،تل أبیب"

وقـــال  ،لطموحـــات شـــعبه، ونفـــت أن یكـــون لالضـــطرابات التـــي تشـــهدها بـــالده أي عامـــل خـــارجي

"االحتجاجات  :ي في رسالة عبر موقع تویترلاو اسم وزارة الخارجیة األمیركیة فیلیب كر المتحدث ب

شـعبه یسـتحق اسـتجابة  ،االرئیس صالح یعرف ذلـك جیـدً  ،في الیمن لیست نتاج مؤامرات خارجیة

ن البحــث عــن إ :غــاي كــارني فــي مــؤتمر صــحفي األبــیضوقــال المتحــدث باســم البیــت  ،أفضــل"

ى تطلعـــات الشـــعب الیمنـــي المشـــروعة، بـــل التركیـــز علـــى إصـــالحات كـــبش فـــداء لـــیس الـــرد علـــ

  ).23: 2012(المركز العربي،  سیاسیة

إن علـــى  :م 4/4/2011ثنـــین اي كـــارني یـــوم االغـــ األبـــیضقـــال النـــاطق باســـم البیـــت و 

الـــرئیس الیمنـــي علـــي عبـــد اهللا صـــالح البـــدء اآلن فـــي عملیـــة انتقـــال ســـلمي للســـلطة وفـــق جـــدول 

یأتي ذلـك فـي حـین نقلـت نیویـورك تـایمز  ،صالح قد أشار إلى أنه ال یعارضهما كان و زمني، وه

" للــرئیس يأن الوالیــات المتحــدة غیــرت موقفهــا "المحــاب ،عــن مســؤولین أمیــركیین وآخــرین یمنیــین

  .الیمني

 دارة، أعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة الخارجیـــة األمیركیـــة مـــارك تـــونر دعـــم اإلإبریـــل 8فـــي 

وتشــجع بشــدة  ،الخلیجــي لمواجهــة الوضــع السیاســي الصــعب فــي الــیمن تعــاونلمبــادرة مجلــس ال

علــى االنخــراط فــي هــذا الحــوار المطلــوب بصــورة ملحــة بغیــة التوصــل إلــى حــل  األطــرافجمیــع 

ا عـن اسـتعداده لالنخـراط فـي عملیـة وقـد أعـرب الـرئیس صـالح علًنـ ،یحظى بتأیید الشعب الیمنـي

ثـم البـدء  مفاوضـاتت وشـكل هـذا االنتقـال مـن خـالل الانتقال سلمي للسلطة، فینبغـي تحدیـد توقیـ
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أن  األطــرافومــن أجــل تحقیــق النجــاح فــي هــذا المســعى یجــب علــى جمیــع  ،فیــه فــي وقــت قریــب

ضیة من شأنها أن تتصدى للهواجس المشروعة ألفراد الشعب الیمنـي، بمـا و اتشارك في عملیة تف

  .)Toner, 2011()1( في ذلك تطلعاتهم السیاسیة واالقتصادیة

بعـد نقـل صـالح إلـى المستشـفى فـي المملكـة العربیـة ( : (هافنقتون بوسـت وقالت صحیفة

تقومـان  نهمـاأعلنت الوالیات المتحدة بمساعدة الحكومـة الیمنیـة أاغتیاله،  محاولةالسعودیة عقب 

عدم السـماح لـه بـالعودة بفي حین أفید أن أمریكا تضغط لصالح  ،بالتحقیق في التفجیر الذي وقع

لى الیمن، على الرغم من أن مساعد وزیر الخارجیـة "شـؤون الشـرق األدنـى" جیفـري فیلتمـان قـام إ

في مصـلحة الشـعب  االرئیس أن یتخذ قرارً من ننا نتوقع إیونیو، وقال " 23بزیارة إلى صنعاء في 

  ).63: 2014. (ساعو، لیس قرارٌا أمیركیاً و یمني قرار القرار و  ،الیمنى

نقطتا  حیث تتواجد ،ي الثورة الیمنیة ولكن من منظور مختلفائیلسر عالم اإلاإل لاو تن

السیطرة في ید واحدة قادرة على فرض حصار بحري دون انذار مسبق على عالم السفن في 

فالحصار البحري المصري على مضائق  ؛لیست هذه امكانیة نظریة فقط ، البحر االحمر بأسره

، فرض في هذه 1973اكتوبر ي حرب یوم ف إسرائیلوالذي استخدم ضد  ،حمرالبحر األ

لى إ و  ، معقولة للغایة أصبحتسالمیة رادیكالیة على الیمن إسیطرة وجود امكانیة و  ،الساحة

یصبح "بحیرة لحمر البحر األ ن یتحول أب كفیل ،سالم المتطرف على مصرجانب سیطرة اإل

 مراتكانیة استخدام هذه المممن ا ،ٕاسرائیلو  األردنو سالمیة" في ظل حرمان العربیة السعودیة، إ

یة یرانت التآمر اإلوالاحمو ي، یرانالنووي اإلالبرنامج تطویر التخوفات السعودیة من إن  ،البحریة

یجمعهما والسعودیة  إسرائیلخلق شراكة بین  ،وسقوط النظام المؤید لحسني مبارك ،على الخلیج

سقوط و  ،األمریكيروبي و و ك الوقود األا في قائمة القلقین مستهلیضً أیوجد كما  ،من الوضع القلق

بشر یال وهذا هرمز،  مضیقیة في إیرانلى جانب سیطرة إ، السویس ومضائق باب المندب قناة

ا سعار النفط الذي شهدناه مؤخرً أ انخفاضن یستمر أمن المتوقع ، و بسوق وقود عالمیة مستقرة

  .)2()2011، بلیھ)( בליי( في المدى الفوري

  

                                                           
(1) http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/04/2011 
(2) http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=6018  
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  اني:خالصة الفصل الث

مثلت إیران تهدیدًا حقیقیًا لألمن القومي اإلسرائیلي، خصوصًا من جهة أیدیولوجیتها 

المعادیة إلسرائیل، وبرنامجها النووي الذي من شأنه یخلق حالة من توازن الردع بین الدولتین. 

فة وقد تفاقم التهدید اإلقلیمي إلسرائیل بعد اندالع الثورات العربیة، التي أزاحت أنظمة حلی

إلسرائیل. وقد عملت الوالیات المتحدة األمریكیة على احتواء هذه البیئة االستراتیجیة المهددة 

ألمن إسرائیل. سواء من حیث إبرام اتفاقًا مع إیران حول برنامجها النووي، أو من حیث احتواء 

 الثورات العربیة أو إعادة توجیهها.

لذاتي أو المتأثر بالموقف اإلسرائیلي استطاعت إیران أن تصمد أمام الضغط األمریكي ا

الساعي إلى شّل قدرات إیران النوویة والعسكریة التي من شأنها أن تردع إسرائیل عن أي فعل 

عسكري من شأنه أن یهّدد األمن اإلیراني. ومع ذلك فقد تمّكنت إیران من إبرام اتفاق مع 

هم في نهایة األمر في إنهاء التخوف الوالیات المتحدة األمریكیة وعدد من الدول النوویة، سیس

اإلسرائیلي من أي تهدید إیراني ألمن إسرائیل القومي، ومن المتوقع أن تمتد حالة الطمأنینة 

  ) عامًا. 15اإلسرائیلیة فترة أقلها (

ظهر خوف الوالیات المتحدة األمریكیة والدول الغربیة وٕاسرائیل على مصالحها فور 

سبب فقدان وانهیار األنظمة الحلیفة لها، وربما تكون الوالیات المتحدة اندالع الثورات العربیة؛ ب

األمریكیة وٕاسرائیل قد استشرفتا تلك الحالة مبكرًا، وخططتا لتداعیاتها منذ البدایة، في محاولة 

ات وتوجیهها في االتجاهمنها الختراق تلك الثورات، وحرفها عن مساراتها التي أرادتها الشعوب، 

  المصالح األمریكیة واإلسرائیلیة.التي تحقق 

النتائج التي آلت إلیها الثورات العربیة، یمكن القول أن تلك الثورات آلت بالنظر إلـى و 

إلى ثالثة اتجاهات صّبت جمیعها في صالح الوالیات المتحدة األمریكیة وٕاسرائیل، وبعض الدول 

یما عادت األوضاع المصریة إلى الغربیة، بحیث تم احتواء الثورة التونسیة، وضبط مسارها، ف

سیطرة النظام الحاكم السابق، وقضت إلى حٍد كبیر على معارضیه، ما أدخل البالد في حالة 

من التراجع االجتماعي واألمني واالقتصادي، أما سوریا والیمن فقد دخلتا نفقًا مظلمًا وحربًا أهلیة 

استراتیجیة هي األفضل بالنسبة شرسة؛ ما أوصل الثورات العربیة إلى حالٍة، خلقت بیئة 

إلسرائیل منذ قیامها، ویتوقع أن تستمر هذه الحالة لسنوات طویلة؛ ما یخدم األمن القومي 

  اإلسرائیلي في أبعاده كلها.
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  الفصل  الثالث

  المساعدات األمریكیة إلسرائیل في المجالین االقتصادي والعسكري

  

  في المجال االقتصادي ئیلسراإل األمریكیة: المساعدات ولالبحث األ 

  في المجال العسكري سرائلإل األمریكیةالبحث الثاني: المساعدات 
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  المبحث األول

  المساعدات األمریكیة إلسرائیل في المجال االقتصادي

  مدخل

  ضمانات القروض األمریكیة إلسرائیل

  المساعدات في مجال الطاقة

  دعم الموازنة
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  مدخل:

مــن الــدعم،  ا هــائًال قــدرً ” إســرائیل“أغــدقت واشــنطن علــى  1973عــام ،منــذ حــرب أكتــوبر 

علــى مــدار هــذه ” إســرائیل“فــي العــالم، كانــت  أخــرىیتقــزم إزاءه كــل ركــام الــدعم المقــدم ألي دولــة 

متلق على اإلطالق لهذا الدعم والمعونات اإلجمالیة والهبـات السـنویة منـذ  أكبرة لاو الحقبة المتط

 حتىملیار دوالر  165یفوق  سرائیلالمباشر إل األمریكيفإجمالي العون  ؛یةالحرب العالمیة الثان

ملیــــارات دوالر مــــن المســــاعدات  3ونحــــ” إســــرائیل“وتتلقــــى  ،)1()2013، القــــروي( 2011عــــام ،

الــذي  األمریكــيخمــس میزانیــة العــون الخــارجي  ومــا یمثــل نحــو الخارجیــة المباشــرة  كــل عــام، وه

نــرى أن الوالیــات المتحــدة تقــدم  ،ا مــا قســنا المســألة بالمقیــاس الفــرديفــإذ ،تقدمــه الوالیــات المتحــدة

دوالر كل سنة، ویتعاظم عجب المرء من هذا السخاء  500ویبلغ نح اا مباشرً عونً ” إسرائیلي“لكل 

یعـادل الـدخل الفـردي فیهـا نظیـره فـي  ،الیـوم دولـة صـناعیة ثریـة” إسـرائیل“المفرط حین یـدرك أن 

 )Walt, Mearsheimer, (2007): 31( .سبانیاأأو  ،كوریا الجنوبیة

  )2013، القرويیأتي: (رقام كما باأل سرائیلإل األمریكيالدعم  ویوضح هشام القروي  

التـي تصـل إلـى و  ،الیهودیة في أمریكا في شكل مـنحاألموال التي تجمعها المنظمات الخیریة  .1

  م.2011حتى عام ن دوالر بلیو  60

بالیـین  6ـــ "سـكنیة" ب وأخـرى ،بالیـین دوالر 10ـ ا تجاریـة بضـمان الوالیـات المتحـدة قروًضـ .2

  تغطي تلك النفقات. األمریكیةیتوقع الخبیر أن الخزینة و دوالر، 

  یین.سرائیلصاروخ "آرو" اإلو  ،الطائرة المقاتلة "لیفي" عم مشروعيبلیون دوالر لد 2,5دفع  .3

ا الفــارق علــى مــدى الســنوات تجهیــزات عســكریة أمریكیــة بأثمــان منخفضــة مقــدرً  إســرائیلشــراء  .4

  "بضعة بالیین دوالر."ـاألخیرة ب

 1,8ونحـ( االتـي تقـدم لهـا سـنویً  األمریكیـة% مـن المسـاعدات العسـكریة 40 إسـرائیلاستخدام  .5

 ،بـدل إنفاقهـا فـي شـراء أسـلحة أمریكیـة إسـرائیللشراء تجهیـزات مصـنعة داخـل  ،بلیون دوالر)

مــن وكالئهــا األمریكیــة و تعهــد مــن وزارة الــدفاع كمــا أن ســلطات الدولــة العبریــة حصــلت علــى 

 50بمعـدل  سـرائیلخصم أثمانها من األموال التـي تقـدمها أمریكـا إلو  ،یةإسرائیللشراء معدات 

                                                           
(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35666  
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 األمریكيالمالي ویضاف إلى ذلك أن الدعم التقني و  ،سنت من الدوالر الواحد 60سنت إلى 

نصــــف  األســــلحةبحیــــث تمثــــل  ،ایً أساســــبــــأن تصــــبح بــــدورها ممــــون أســــلحة  ســــرائیلســــمح إل

أضحت تنافس أمریكا نفسـها فـي األسـواق العالمیـة إسرائیل الصناعیة إلى الخارج، و صادرات 

دفـــع المتطلبـــات المالیـــة اإلضـــافیة لمواجهـــة المنافســـة مـــن أمـــوال  األمریكیـــة دارةمـــا یحمـــل اإل

  ین.األمریكیدافعي الضرائب 

اریـة الناجمـة عنهـا قلصـت مـن صـادراتها إلـى العقوبـات التجاألمریكیـة فـي المنطقـة و السیاسة  .6

كمـا  ،ألف منصب شغل أمریكـي 70وألغت نحو  ،بالیین دوالر 5وبنح األوسطمنطقة الشرق 

 وفــي شــراء ســلع أمریكیــة كلــف هــ األمریكیــةباســتخدام المســاعدات  إســرائیلأن عــدم مطالبــة 

  ألف منصب حسب تقدیرات ستوفار. 125اآلخر سوق الشغل 

فــي  15 -صـفقات سـالح أمریكیـة مثـل صـفقة بیـع السـعودیة مقـاتالت أفأجهضـت  إسـرائیل .7

بلیـون دوالر علـى مـدى عشـر  40 األمریكـيمـا كلـف المیـزان التجـاري  ،اتیمنتصف الثمانین

 سنوات.

  ضمانات القروض األمریكیة إلسرائیل

خـالل عقــد  اا كبیـرً ســرائیل، قـد حقـق نجاًحــإل األمریكیـةإن برنــامج القـروض  :یمكـن القـول

دعـــم قطـــاع  ومـــن هـــذه القـــروض والمســـاعدات نحـــ اا كبیـــرً إســـرائیل جـــزءً وقـــد وجهـــت  ،التســـعینیات

كمــــا  ،ولمشــــاریع البنیــــة التحتیــــة مثــــل الطــــرق والجســــور والكهربــــاء وغیرهــــا ،يســــرائیلاإل األعمــــال

علـى بنـاء المسـاكن والمسـتعمرات للیهـود الوافـدین مـن  إسـرائیلأسهمت هذه القروض في مساعدة 

لســـوفیتي الســـابق، وكـــذلك قـــدمت لهـــم فـــرص العمـــل فـــي المجـــاالت المختلفـــة؛ ومـــن ثـــم االتحـــاد ا

كمــا أدت  ،اسـتطاعت أن تــوفر العمــل لمعظــم المهــاجرین الجــدد وبــنفس نســبة المــواطنین العــادیین

ي أمــام األســواق العالمیــة مــن خــالل الثقــة التــي ســرائیلإلــى دعــم االقتصــاد اإل األمریكیــةالقــروض 

 ,Gideon للحـدود اا عـابرً سرائیلي لیصـبح اقتصـادً لالقتصاد اإل األمریكیةلمتحدة منحتها الوالیات ا

2013: 63).(  
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  في مجال الطاقة المساعدات

العلمـــي األمیركـــي  تعـــاون، لتوســـیع ال2005لنظـــر فـــي التشـــریعات عـــام ابـــدأ الكـــونغرس 

مجلـس الشـیوخ حیث استعرض النواب في مجلس النواب و  ،في مجال الطاقة المتجددةسرائیلي اإل

في مجـال الطاقـة بـین الوالیـات المتحـدة  تعاون"قانون ال :صیغ مختلفة من مشروع القانون بعنوان

لتمویــل  ؛یة مشــتركةإســرائیل-وضــع برنــامج منحــة أمیركیــةبســمحت وزارة الطاقــة  وقــد ،."ٕاســرائیلو 

ود المتجـــدد، وفـــي المجــاالت الوقـــ والكتلــة الحیویـــة، وطاقـــة الریــاح، ،البحــث فـــي الطاقــة الشمســـیة

فــي  تعــاون، یحتــوي علــى صــیغة لقــانون ال2007حمایــة المســتهلك، وقــانون كفــاءة الطاقــة لعــام 

حـق تملـك  هعلـى الـرغم مـن أنـه لـ ،)HR 1838ٕاسـرائیل (مجـال الطاقـة بـین الوالیـات المتحـدة و 

وضــع برنــامج منحــة لــدعم البحــوث والتطــویر والتســویق  وتــم األمــوال للبحــث والتطــویر المشــترك،

تـوفیر األمـوال وزیر الطاقـة وخـول القـانون لـ  ،كفـاءة اسـتخدام الطاقـةأو لتجاري للطاقة المتجددة ا

دیسـمبر،  19لبرنـامج لمـدة سـبع سـنوات یبـدأ فـي لالكـونغرس  وقد سـمح ،الالزمة  لمنحة للبرنامج

علــى  قــانون  أوبامــاوقــع الــرئیس  بــاراك وقــد ، 2014عــام  ولحتــى  دیســمبر كــانون األ ،2007

 األمریكیــة، والــذي أعــاد الطاقــة 2014عــام  ٕاســرائیلشــراكة االســتراتیجیة بــین الوالیــات المتحــدة و ال

 -sharp, (2015): 24( 2024سبتمبر  30لعشر سنوات إضافیة حتى  تعاونبرنامج ال یةسرائیلاإل

(25).  

ملیــــون دوالر منحــــة  لبرنــــامج الطاقــــة،  9.7مــــا مجموعــــه  دارةالكــــونجرس واإل وقــــد وفــــر

، 2009ملیون دوالر للبرنامج في السنة المالیة  2رس غ.وخصص الكونBIRDروف  باسم والمع

مـن خـالل قـانون مخصصـات ، و هالل برنـامج الطاقـة والمیـاخـملیـون دوالر مـن  2ضاف علیها أو 

 300ما قیمته  2011ذات الصلة، وخصصت وزارة الطاقة  في السنة المالیة  خرىالوكاالت األ

ما قیمته على  2012كونغرس في السنة المالیة ال ووافق ،ى برنامج الطاقةعل لإلنفاقلف دوالر أ

وذللك موجه "فقط ألنشـطة الصـندوق ضـمن البرنـامج الـدولي التـي تعـود بالفائـدة  ،ملیون دوالر 2

، االكتفــاء الــذاتي، المزیــد مــن الجهــود ةاألمریكیــالمباشــرة المحلیــة علــى  الصــناعة، وزیــادة الطاقــة 

 تعاونضمن األموال المتاحة، التفاقیة  ال ،الیات المتحدة، الحد من التلوث المحليالبحثیة في الو 

ملیـون دوالر فــي  1.4 تـم تخصــیص والوالیـات المتحــدة  إسـرائیلجــال الطاقـة بــین مي فـالمشـترك 
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قــر الكــونغرس فــي الســنة المالیــة أللطاقــة، و  BIRDاف علــى  برنــامج تضــ، ل2013الســنة المالیــة 

الـى مبلـغ  ،باإلضافة إسرائیلملیون دوالر لدعم مشروع الطاقة المشترك مع  2 ه، ما قیمت2014

االســتراتیجیة، تعتـــزم وزارة  ة الطاقــة المتجــددة وبــرامج الطاقــةملیــون دوالر لحســاب كفــاء 23.55

  .للطاقة BIRDالتقدیري على برنامج   لإلنفاقملیون دوالر  2األمیركة تخصیص  ةقاالط

تخطط وزارة الطاقة الستمرار "دعمها للبحث الثنائي للطاقـة  2016ما في السنة المالیة أ

من خالل مشروع قـانون "اعتمـادات تنمیـة الطاقـة والمیـاه بمـا قیمتـه  ،إسرائیلالنظیفة والتنمیة مع 

ي فــي ســرائیلاإل األمریكــي تعــاونا عــن تنفیــذ الأن تقــدم تقریــرً  دارةاإلیطالــب حیــث  ،ملیـون دوالر 2

محـــدد فـــي قـــانون  والبحـــث والتطــویر فـــي مجـــال  الغــاز الطبیعـــي، كمـــا هــو  ،تكنولوجیــات الطاقـــة

لیــــون دوالر بهــــذا م 2كمــــا ســــیحدد مبلــــغ  ٕاســــرائیلاالســــتراتیجیة بــــین الوالیــــات المتحــــدة و  الشــــراكة

  )(sharp, (2015): 24-25، (2016الیة مالخصوص للسنة ال

  دعم الموازنة:

ویمثل الدعم  2010حتى  سرائیلإل األمریكیةجدول یفصل قیمة المساعدات وفیما یلي 

م، كما 2010% من قیمة الموازنة العامة لعام 2.9 ةمبقییة سرائیلللموازنة العامة اإل األمریكي

  (Gideon, (2013): p9) تيموضوح بالشكل اآل وه
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 ،1996-1949خالل السنوات  سرائیلإل األمریكيفي المقابل یظهر الجدول التالي الدعم 

ویشمل ذلك المساعدات العسكریة والقروض  ،م2016ذلك من سنوات حتى وبفصل ما بعد 

   .المیسرة

  )sharp, (2015): 35( بمالیین الدوالرات)سرائیل (: مساعدات الوالیات المتحدة المباشرة إل2الجدول 

  

 اإلجمالي الكلي السنة المالیة
  العسكري

  المعونات

  االقتصادي

 المعونات

معونات للهجرة 

 بواالستیعا

المدارس 

 والمستشفیات
  أخرى

1949-

1996 
68,030.9 29,014.9 23,122.4 868.9 121.4 14,903.3 

1997 3,132.1 1,800.0 1,200.0 80.0 2.1 50.0 

1998 3,080.0 1,800.0 1,200.0 80.0 — — 

1999 3,010.0 1,860.0 1,080.0 70.0 — — 

2000 4,131.85 3,120.0 949.1 60.0 2.75 — 

2001 2,876.05 1,975.6 838.2 60.0 2.25 — 

2002 2,850.65 2,040.0 720.0 60.0 2.65 28.0 

2003 3,745.15 3,086.4 596.1 59.6 3.05 — 

2004 2,687.25 2,147.3 477.2 49.7 3.15 9.9 

2005 2,612.15 2,202.2 357.0 50.0 2.95 — 

2006 2,534.5 2,257.0 237.0 40.0 — 0.5 

2007 2,503.15 2,340.0 120.0 40.0 2.95 0.2 

2008  2,423.9 2,380.0 — 40.0 3.90 — 

2009 2,583.9 2,550.0 — 30.0 3.90 — 

2010 2,803.8 2,775.0 — 25.0 3.80 — 

2011 3,029.22 3,000.0 — 25.0 4.22 — 

2012 3,098.0 3,075.0 — 20.0 3.00 — 

2013 2.943.2 2.793.2 — 15.0 — — 

2014 3,115.0 3,100.0 — 15.0 — — 

2015 3,110.0 3,100.0 — 10.0 — — 

2016 3,110.0 3,100.0 — 10.0 — — 

 14,991.9 162.075 1,708.2 30,897.0 76,723.4 124,467.57 اإلجمالي الكلي
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، تبلغ نحو 2016یظهر من الجدول أن حجم المساعدات المالیة إلسرائیل حتى عام 

حثان (فلدمان، وكورن) یشیران أن األرقام أكبر من ذلك بكثیر ملیار دوالر، لكن البا 124.5

 متلق تراكمي للمساعدات األمیركیة منذ الحرب العالمیة الثانیة أكبرهي  إسرائیلحیث ذكرا إن 

ذلك في  ونحأو ملیارات دوالر  3 ، فـــدون احتساب المبالغ الضخمة التي تنفق في العراق)(

تقریًبا، وأن  يإسرائیلدوالر لكل فرد  500 ، بمعدلالیات المتحدةمن الو  إسرائیل اهاتتلقالسنة 

وهو ما یزید على  ،ملیار شیكل 860) بلغت نحو 2012 – 1949حجم المساعدات في الفترة (

  . )1()2013،  كورن)( קורן فلدمان)،( פלדמן( والر أمریكيملیار د 200

بواقـع  سـرائیلن المـنح االقتصـادیة إل، اتفقـت الـدولتان للحـد مـ1999ابتداء من السنة المالیـة 

 ،سـنوات 10ا علـى مـدى ملیـون دوالر سـنویً  60وزیادة المـنح العسـكریة الـى  ،ملیون دوالر 120

 2.4وصـلت العام األخیر مـن هـذا االتفـاق، مـع مـنح عسـكریة واسـعة  هي 2008السنة المالیة و 

االقتصادیة، وفـي أغسـطس خفضت من قبل الفسخ بصورة شاملة)، وتصفیر المنح ( ملیار دوالر

ن علـى مــذكرة تفــاهم إلنشـاء آلیــة جدیــدة و یســرائیلن اإلو ، وقعـت الوالیــات المتحـدة والمســؤول2007

 المســاعدات العســكریة الخارجیــةإن حیــث  ،ملیــار دوالر حزمــة مســاعدات 30ســنوات،  10لمــدة 

)FMF (ملیــارات  3، و2009ملیــار دوالر فــي الســنة المالیــة  2.55ا مــن ا، بــدءً تــدریجیً  ازدادت

  .سنوات 10ا على مدى بالمتوسط  سنویً دوالر 

) FMF( باســـتخدام المســـاعدات العســـكریة الخارجیـــة ســـرائیلیســـمح إلفضـــًال عـــن ذلـــك، فإنـــه 

فــي و هــذا االســتحقاق. علــى مثــل لــم یحصــل أي بلــد آخــر و  ،إســرائیلالمنتجــة فــي  األســلحةلشــراء 

 F-35Sطـائرة مـن نـوع   19بشراء عدد  ائیلسر للسماح إل ، وافقت الوالیات المتحدة2010م عا

 ،قـدمها الوالیـات المتحـدةتالتـي  المـنح ثمن ذلك باستخدام إسرائیلتدفع  ،دوالر رملیا2.75بتكلفة 

، لتصل F-35Sسرب إضافي من طائرات  تشتريأن  سرائیلإلن إف ؛ضو ابموجب اتفاقات التفو 

كجــزء مــن الصــفقة، تعهــدت الوالیــات و  ،ملیــار دوالر 15.2مــا مجموعــه  ةطــائرة، وتكلفــ 75إلــى 

فــي و  ،یةســرائیلملیــار دوالر لشــراء المعــدات مــن الصــناعات الدفاعیــة اإل 4المتحــدة بإنفــاق مبلــغ 

ملیـون  450فـاق إن، انتهـت وزارة الـدفاع وشـركة لوكهیـد مـارتن باالتفـاق علـى 2012صیف عام 

                                                           
(1) http://www.themarker.com/news/1.1970910  
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والـــذخائر  ،االلكترونیــة الســتیعاب أنظمــة الحــرب ،F-35نجــاز تعــدیالت علــى طــائرات دوالر إل

مســاعدات لعــام ب أوبامــا إدارةوطالبــت  ،F-35یة مــن طــائرة  ســرائیلعلــى األســراب اإل ،المســتقبلیة

وقـد  ،مالیین دوالر في مساعدة الهجرة والالجئـین 10و، دوالر ملیار 3.1 من الكونغرس 2015

ـــدفاع الصـــاروخي لبـــرامج امریكیـــة ل تطلبـــ   2015لســـنة المالیـــة افـــي  یة مشـــتركةإســـرائیلوكالـــة ال

 :Shabaneh, 2015) .ملیون  دوالر للقبة الحدیدیة 175.9 كما وطالبت بــ ،ملیون دوالر  96.8

  ).289: 2013المغاري، (، و(9

 ،2016دوالر فـــي الســـنة المالیـــة  ملیـــار 3.1 مبلـــغ ســـرائیلإل أوبامـــاالـــرئیس  طلـــبوقـــد 

 أنحــاء جمیــع فــي FMFالخــارجي  التمویــل العســكري إجمــالي مــن المئــة فــي 53ونحــ إلــى لتصــل

 ,McArthur( . العامــة یةســرائیلاإل الــدفاع میزانیــة مــن المئــة فــي 20ونحــ تمثــل وســوف العــالم،

(2015
)1(.  

  تضمن:ت ،مساعدات مالیة ال عالقة لها بالدفاع سرائیلإلكما تقدم الوالیات المتحدة 

رة الخارجیـة للمسـاعدة فـي إعـادة منح سنویة من برنامج مساعدة الهجـرة والالجئـین التـابع لـوزا. 1

ملیـون  60 تقـدر بـــــ انخفضت مستویات التمویل، التي كانـت ، وقدإسرائیلتوطین المهاجرین في 

 15إلــى  2014، لتصــل فــي الســنوات األخیــرة مــع الســنة المالیــة 2003دوالر ســنوًیا حتــى عــام 

  .)Sharp, 2015:27( 2015ة مالیین دوالر للسنة المالی 10 أوباما إدارةوطلبت  ،ملیون دوالر

ووقـــع الـــرئیس علیـــه لتمدیـــد برنـــامج  ،أصـــدر الكـــونجرس مشـــروع قـــانون 2012فـــي عـــام 

بوســعها  إســرائیلال تــزال أنــه ، 2014ا مــن عــام "اعتبــارً  ،2015ضــمان القــروض حتــى ســبتمبر 

، ملیار دوالر من السندات المدعومة من الوالیـات المتحـدة بشـكٍل عـام 3.8إصدار ما یصل إلى 

كخیــاٍر یشــكل "المــالذ األخیــر"،  األمریكیــةضــمانات القــروض  تتعامــل مــعأن  إســرائیلعلــى وأن 

والذي یمكن أن تستخدمه خزینتها إذا كانت إصـدارات السـندات المحلیـة والدولیـة غیـر المضـمونة 

  .(sharp, (2012): 24-25)  ت مكلفة للغایةأصبحقد 

                                                           
(1) http://www.wrmea.org/2015-october/a-conservative-estimate-of-total-u.s.-direct-aid-to-israel-

almost-$138-billion.html  
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 2014ویولی 8یة على غزة والتي بدأت في سرائیلسابیع من بدء الحرب اإلأبعد ثالثة و 

 شحنة من صواریخ هیلفایر األمریكیة أو قفت وزارة الدفاع  ،2014اغسطس  26وانتهت في 

)Hellfire(  الرئیس إن إدارة حیث  ،سرائیلبالطائرات المروحیة أباتشي بمثابة تحذیر إلالخاصة

ن إ :مسؤولون وقال إسرائیل، إلى حةاألسل شحنات على لم توافق إدارته أوباما باراك األمریكي

أو  ألسلحة يإسرائیل طلب أي وقفب الدفاع ووزارة الخارجیة ووزارة األبیض البیت أمر أوباما

 عن النظر بغض - يإسرائیل طلب أي أنب اتوجیهً  أوباما أصدر دوق أخرى، عسكریة معدات

 الدفاع لبرنامج داتالمساععلى  وافق الذي ،أوباما نإ وقالوا ،موافقته یتطلب -  حجمه

 أسمته: ما وافقت الدفاع وزارة أن غاضب من یة،سرائیلالحدیدیة اإل القبة وصواریخ ،الصاروخي

  .(Shabaneh, 2015: 9) والذخائر " األسلحةة من یالروتین إسرائیلاحتیاجات 

 ) Hellfire( قرار الوالیات المتحدة بعدم الموافقة على تسلیم صواریخ هیلفایرأن ثبت وقد 

ســاعدت إســرائیل واتضــح بــأن الوالیــات المتحــدة ، وأشــد مــن أي شــيء خــالل الحــرب ،اخطیــر جــدً 

نقـــل أي منعـــت مـــن األســـلحة والمعـــدات، وكانـــت قـــد شـــحنة بعلـــى غـــزة العســـكریة خـــالل العملیـــة 

مــع الوالیــات  األزمــةبــدأت وكانــت قــد نشــرته صــحیفة معــاریف،  لتحقیــقا وفًقــیــام ألعــدة  تجهیــزات

مــن قتلــى الأعــداد كثــرة ى باو وفــي أعقــاب شــك ،عشــرة أیــام مــن بــدء الحــرب علــى غــزةالمتحــدة بعــد 

 األســــلحة هام إلــــى الوالیــــات المتحــــدة لتســــلا عــــاجًال طلًبــــ إســــرائیلأرســــلت  ،فــــي غــــزة اإلســــرائیلیین

وعلیــه جــاء القــرار لجــون كیــري ، لوقــف تجهیــز الشــحنة األبــیضالبیــت  قــرار مــنوجــاء  ،والــذخیرة

  األزمة.في أعقاب  والفلسطینیین إسرائیلبین  لتحریك عملیة الحوار

 شــیری أن یمكــن ولكنــه ،ســرائیلإل ياألمنــ الوضــع علــى یــؤثر ال ذاتــه حــد فــي قــراروذلــك 

كــان  إســرائیل حیــث إن ،المتحــدة والوالیــات إســرائیل بــین األمنیــة كبیــرة فــي العالقــات صــدمة إلــى

عتمـــاد بشـــكل كامـــل علـــى الجســـر یمكنهـــا االأنـــه  – 2014قبـــل الحـــرب علـــى غـــزة  - باعتقادهـــا

ا واضـحً  أصـبحه إال أنـ ،قـات الطـوارئأو والذخیرة من الوالیات المتحدة في  األسلحةلنقل  ،الجوي

حیـــث ذكـــرت   ســـرائیل،بالنســـبة إل ا وثقـــةماًنـــأقـــل أ أصـــبحالجســـر الجـــوي ذلـــك ن االعتمـــاد علـــى أ

 ،) Hellfire( فیریقـــاف شـــحنة مـــن صـــواریخ هـــالو إهـــ :ن القـــرارأجورنـــال  ســـتریت وول صـــحیفة

 نإ :بـــرت فــي صـــحیفة معـــاریف قـــائًال ) عـــامیر رو ררפורט עמיר( الحقیقــة الكاملـــة كمـــا یصــفهاو 
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 االتصــال  توقــف حیــث، خطــورة كثــرهــي األ مــرة، ولأل هنــا والتــي یكشــف عنهــا الكاملــة، الحقیقــة

 الوالیـات فـيلوفـد ا مكـث وقـد ،اتماًمـ اإلسـرائیلي الـدفاع وزارة وفـدو  بین الوالیات المتحدة األمریكیة

من الجانب و  ،عبر الجسر الجوي المتوقعمن األسلحة شيء  أيولم یتم نقل  ،یامألعدة   المتحدة

 بســببوذلــك ، 2014بدایــة الحــرب علــى غــزة  مــن أیــام عشــرة بعــد األزمــة بــدأت فقــدي ســرائیلاإل

 يســرائیلاإل الجــیش اعتــرف وقــد ،اجــدً  عــالي غــزة فــي بــین المــواطنین الوفیــات معــدل بــأن مــزاعم

 وعند ،القتال في یشاركوا لم الذین المدنیینو یبد ما على كانوا قتلوا الذین نصف حوالي أن اأیضً 

 مــــن مختلفــــة أنــــواع إرســــال المتحــــدة الوالیــــات ســــرائیلي مــــناإل الــــدفاع وزارة طلبــــت النقطــــة، هــــذه

 مـن عاجـل كلوقد طلبت ذلـك بشـ ،المخزونات لتجدید ،) Hellfire( هالفیر ذلك في بما الذخائر،

 بوقـف تعلیمـاتال إال أن ،)األمریكیـة األوروبیـة القیـادة( روبـاأو  فـي األمریكـي الجیش قیادة خالل

 ררפורט. (األبـــیض البیـــت مـــن ربمـــالو  ،أعلـــى المســـتویات مـــن جـــاء یةســـرائیلاإل الطلبـــات جمیـــع

 )1()2014(روبرت)، 

 مشـــتركة یةإســـرائیل-أمیركیـــة منحـــة برنـــامج لوضـــع األمریكیـــةالطاقـــة  وزارة حیـــث ســـمحت

  كفـاءة وقـانون المتجدد، الریاح، الوقود وطاقة الحیویة، والكتلة الشمسیة الطاقة في البحث لتمویل

،  2014  عــام دیســمبر حتــى 2007 دیســمبر، 19 ، وذلــك مــنالتوجیهــات مــن الطاقــة وغیرهــا

 االســـتخدام والـــذي یشـــمل تمویـــل البحـــث والتطـــویر والتســـویق التجـــاري للطاقـــة المتجـــددة  وكفـــاءة

2014. 

 أوبامـاالـرئیس  وقـعوقـد  ،للبرنـامج الالزمـة األمـوال لتـوفیر الطاقـة وزیـر القانون وقد خول

ـــات بـــین االســـتراتیجیة الشـــراكة قـــانون ـــذي ،2014 عـــام ٕاســـرائیلو  المتحـــدة الوالی ـــامج مـــدد وال  برن

 2024 برسـبتم 30 حتـى إضـافیة سـنوات لعشـر سـرائیلياإل األمریكـي فـي مجـال الطاقـة التعاون

)24sharp, 2015 :.(  

                                                           
(1) http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/865.html?hp=1&cat=875&loc=1  
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یشمل ذلك ما تقدمه لوزارة و  ،نواعهاأكافة بوالجدول التالي یوضح حجم المساعدات 

 2015- 1949منذ عام  سرائیلوفوائد القروض والتي تقدمها الوالیات المتحدة إل الدفاع،

)McArthur, (2015): NET( )1(.  

  

حــالي مجمــوع المســاعدات األمیركیــة ال التقــدیر" األوســطوتقریــر واشــنطن لشــؤون الشــرق 

ویشــیر موقــع واشــنطن ریبــوت لشــئون الشــرق  ،ملیــون دوالر ) 137,638و(هــ ســرائیلالمباشــرة إل

ن أل ،حیث ال یمكن التوصل مباشرة للرقم المحـدد ،ن هذا المبلغ ال یحدد المبلغ الفعليأب األوسط

لــى إضــافة إ األمریكیــة المختلفــة،الوكــاالت  میزانیــاتجــزاء مــن المســاعدات األمیركــة مدفونــة فــي أ

بشـكل أو  ،مباشـربشـكل بعـض هـذه المسـاعدات یقـدم  حیث إن ،صعوبة الوصول لألرقام الدقیقة

  .یرادات خزینة الوالیات المتحدةإوهذا یؤثر بالسلب على  ،مبكر عن وقته المحدد

                                                           
(1) http://www.wrmea.org/2015-october/a-conservative-estimate-of-total-u.s.-direct-aid-to-israel-
almost-$138-billion.html   
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 فـــي 26.3أن تنفـــق المســـاعدات األمریكیـــة إلســـرائیل، الســـماح لهـــا بـــ خالصـــة القـــول أن

فــــي ) 2015ملیــــون دوالر للســــنة المالیــــة  815,3المئــــة مــــن المســــاعدات العســــكریة كــــل ســــنة (

الصــناعات العســكریة اإلســرائیلیة، بمــا فــي ذلــك تصــدیر األســلحة خــارج إســرائیل، وال یســتطیع أي 

فــي الــى تطــور واضــح  ، األمــر الــذي أدى ان یســتفید مــن هــذه المیــزة متلقــى اخــر غیــر إســرائیل 

ونتیجة لذلك، أفـاد معهـد سـتوكهولم الـدولي ألبحـاث  .متزاید على نحوو اإلسرائیلیة صناعة الدفاع 

دولـة مصـدرة لألسـلحة فـي  عاشـرأكبـر  كانـت إسـرائیل  2014-2010 ه فـي االعـوام السـالم أنـ

  )(wezeman, 2015: 7-8 جمیع أنحاء العالم

 علیهـا  جـبتو ریة، یالتي تتلقى المساعدات العسـكو  خرىاأل والالفت في األمر، أن البلدان

تتعامـل  - إسـرائیل -) لكـن الطفـل المـدللDOD( األمریكیـة من خالل وزارة الدفاعأسلحتها شراء 

  .األمریكیة مراجعة وزارة الدفاع دونمباشرة مع الشركات األمیركیة، 

ـــل مشـــتریات  إســـرائیلكمـــا تســـتفید  ـــدفقات النقدیـــة"، ممـــا مكنهـــا مـــن تموی ـــل الت مـــن "تموی

تمویـل  إسـرائیل تسـتخدما حیـث، ل األقساط المقررة على مدى فترة زمنیة أطولمن خال ،متعددة

  المتطـورة F-35  ) طائرة من نوع33( ) ملیار دوالر مقابل5.57( التدفقات النقدیة لدفع المبلغ

، F-35 وكجزء من الصفقة ،2021المقرر أن یتم تسلیمها من اآلن وحتى عام ، )طائرة الشبح(

مــن المعــدات مــن شــركات الــدفاع  دوالرملیــارات  4ومتحــدة لشــراء مــا قیمتــه نحــوافقــت الوالیــات ال

  .(Sharp, 2015: 26) یةسرائیلاإل
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  الثانيالمبحث 

  العسكريالمساعدات األمریكیة إلسرائیل في المجال 

  

  مدخل

  رفع قیمة المساعدات العسكریة ودعم القبة الحدیدیة

  المخزون العسكري في حاالت الطوارئ

  یة التفوق العسكرياتفاق

  الدعم في أعقاب االتفاق النووي اإلیراني

  منظومات اعتراض الصواریخ

  سن قوانین خاصة بدعم إسرائیل

  برنامج الدفاع الصاروخي المشترك
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  :مدخل

ـــــ ســــرائیلحزمــــة مســــاعدات عســــكریة إل 2007بــــوش فــــي عــــام  إدارةأنشــــأت   10تمتــــد ل

وقد وفت میزانیات  ،2018وحتى عام  2009ت المالیة ملیار دوالر، للسنوا 30سنوات، بمقدار 

ــــار دوالر للعــــام المــــالي  3.1بهــــذا االلتــــزام، فخصصــــت  أوبامــــا إدارة ــــغ 2014ملی ، ونفــــس المبل

یشـكل التمویـل العسـكري األجنبـي الـذي تقدمـه (یتوقـع أن)  حیـث ، 2015المطلوب للعام المالي 

٪ مــن التمویــل العســكري 55مــا یقــرب مــن  2015ســرائیل فــي العــام المــالي الوالیــات المتحــدة إل

٪ من المیزانیـة 25٪ إلى 23 من األجنبي الكلي للوالیات المتحدة في جمیع أنحاء العالم، ویمول

وهــي النســب التــي تبــین بشــكل واضــح التــزام الوالیــات المتحــدة  ،–یة ســرائیلالكلیــة لــوزارة الــدفاع اإل

یطلـب الكـونجرس مـن و ، 2008منـذ عـام   میركـيعلـى الـدعم األ إسرائیلواعتماد  ،إسرائیلبأمن 

ي سـرائیل"الحفـاظ علـى التفـوق العسـكري اإلموضـوع السلطة التنفیذیة تقدیم تقاریر كل سـنتین عـن 

 هأن وأن "السبب وراء التفوق العسكري النوعي ه :ویذكر التقریر ،رة"و االنوعي على الجیوش المج

فضــل لتعــویض كونهــا أصــغر بكثیــر مــن أن تعتمــد علــى معــدات وتــدریب أ إســرائیل علــى یجــب

  ).284: 2013(المغاري،  "حیث السكان من خصومها المحتملین الناحیة الجغرافیة ومن

  ویمكن إیجاز الدعم العسكري األمریكي إلسرائیل باآلتي:

  :أوًال: منظومات اعتراض الصواریخ

لحدیدیــة الــدفاعي  لنظــام القبــة املیــون دوالر تمــویًال  351الوالیــات المتحــدة مبلــغ   قــرتأ

ملیــون  351حیــث أقــر أعضــاء مجلــس الشــیوخ مســاعدة بقیمــة  ،ي العتــراض الصــواریخســرائیلاإل

/ ولمن تشرین األ ولالذي یبدأ في األ ،2015دوالر لتمویل نظام االعتراض خالل العام المالي 

 ر ملیــون دوال 621لــى إتصــل  أكبــر میزانیــة مــن وذلــك ،2014ا فــي ملیوًنــ 235أكتــوبر مقابــل 

 الوالیـــات إســـرائیل قبـــل مـــن مشـــترك بشـــكل لتطویرهـــا ،الصـــاروخي الـــدفاع نظـــام مشـــاریع لجمیـــع

ملیــار دوالر لمشــروع المظلــة الجویــة  2.3 ،والصــورة التالیــة توضــح االجمـالي .األمریكیــة المتحـدة

ــــغ  إســــرائیلحیــــث تســــاهم  إســــرائیلوالتــــي تطورهــــا  األمریكیــــة  ملیــــون دوالر 200فیهــــا فقــــط بمبل

(Shabaneh, 2015: 12) .  
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ـــب فقـــط  أوبامـــاوكـــان الـــرئیس بـــاراك  ـــ 179قـــد طل  ،2015ا مـــن التســـلیفات للعـــام ملیوًن

تــاریخ وضــع النظــام  2011ملیــون دوالر منــذ  700علــى وانفقــت الوالیــات المتحــدة فــي اإلجمــال 

ة لــى مواجهــة الصــواریخ القصــیرة والمتوســطإفــي الخدمــة، لــدعم تطــویر "القبــة الحدیدیــة" الرامیــة 

التــي  2015وتســلیفات العــام  ،صــواریخ وقــذائف مدفعیــة) التــي تســتهدف منــاطق مأهولــة( مــدىال

مضــادة للصــواریخ، تحتــاج لموافقــة مجلــس الشــیوخ  أخــرىنظمــة ا ألملیوًنــ 270ا علــى یًضــأ تــنص

وفــي اإلجمــال، فــان  ، فــي أیــار/ مــایوا ممــاثًال وتبنــى مجلــس النــواب مبلًغــ ،یلــولأالنهائیــة بحلــول 

 2009بــین  ســرائیلملیــار دوالر مــن المســاعدات العســكریة إل 30نفــاق إت المتحــدة قــررت الوالیــا

 ملیـــــــــارات دوالر مـــــــــن المســـــــــاعدات العســـــــــكریة 3,1 إســـــــــرائیل، تلقـــــــــت 2014وفـــــــــي  ،2018و

)i24news.tv، 2014()1(  

 -  عاموس هرئیل  تحت عنوان یةسرائیلاإل هآرتسصحیفة لولقد نشر المحلل العسكري  

وبطاریات  f35صفقة لطائرات   وه إیرانجراء معارضتها لالتفاق النووي مع  لسرائیتعویض إل

المستقبلیة بین  األسلحةیة أن صفقة سرائیلوزارة الدفاع اإلو  ویعتقد مسؤول -مضادة للصواریخ 

وحتى اآلن، اتفق الطرفان على  ،F-35والوالیات المتحدة سوف تشمل شراء إضافیة  إسرائیل

لى إن تصل أمن المقرر   ىولالطائرات األ ،سرائیلالمساعدات األمیركیة إلطائرة، مع  33شراء 

سیتم بالفعل بعد  ،أول سرب تشغیلي، ومن المخطط  البدء ب2016اخر عام أو في  إسرائیل

تم شراء ما یكفي من ی لم هیعتقد أنو  ،2021طائرات حتى عام الي قم استیعاب بایتوس ،عامین

                                                           
(1) http://www.i24news.tv  
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طائرة على  50ات  إلى ر بزیادة عدد الطائ إسرائیلعسكریة في  وترغب المؤسسة ال ،الطائرات

وتقدر تكلفة كل طائرة  ، 35تشغیل سربین كاملین من طائرات  واألقل، بحیث یمكن لسالح الج

ا آخر في أي صفقة في ا رئیسیً سیكون عنصرً والذي ملیون دوالر،  110 إلىفي الصفقة الحالیة 

حتى اآلن في  ،تكون الدفاعات ضد الصواریخ والقذائفسو  ،المستقبل مع الوالیات المتحدة

منظومات للقبة الحدیدة  9و ،العتراض الصواریخ بعیدة المدى 2صواریخ حیتس  إسرائیل

لخدمة  سیدخل في اف 2016ما في  العام المقبل أ ،عتراض الصواریخ المتوسطة المدىال

یتم تنفیذ جمیع و  ،لمتوسطةالتهدیدات ا ا منظومة " عصا سحریة" لمواجهةأیضً  العسكریة

حتى اآلن استثمرت الوالیات المتحدة ملیارات  ،واسعة النطاق األمریكيالمشاریع من التمویل 

 3.1 بمعدل سرائیلز المساعدة العسكریة الحالیة إلو االدوالرات في نظم اإلنتاج وصواریخ تتج

 3تحسین نظام جیتس   إلى مزید من المساعدة لتجهیز إسرائیلا. وتسعى ملیار دوالر سنویً 

لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع في الكنیست  ا لتحلیلوفقً  ،وشراء بطاریات القبة الحدیدیة إضافیة

على األقل من بطاریات القبة الحدیدیة  12- 13تحتاج الى   إسرائیلن فإ ،قبل ثالث سنوات

تطلب من الوالیات  إسرائیلوباإلضافة إلى ذلك، فإن  ،فعال وعلى نح لإسرائیلتغطیة كامل 

ا، وخاصة لسالح الجو. ربما كثر تقدمً واأللسماح لها للحصول على ذخائر عالیة الدقة االمتحدة 

 הראל( شراء أنظمة التكنولوجیا المستخدمة ألغراض استخباریةإمكانیة ا یبحث الطرفان أیضً 

  .)1()2015، هارئیل)(

الوالیــات المتحــدة تقــدم  نأبــ :رتسآنفســه فــي صــحیفة هــ ن  نشــر عــاموس هرئیــلأوســبق 

ـــة الحدیـــدة والعصـــا  ،ملیـــار دوالر فقـــط لتطـــویر منظومـــة اعتـــراض الصـــواریخ ســـرائیلإل مثـــل القب

لمـــاذا ال نقلـــص الـــدعم الســـنوي والـــذي یقـــدم  ،األمریكـــيحیـــث تســـاءل مجلـــس الشـــیوخ  ،الســـحریة

فــي  إســرائیلبهــا مــع التقلیصــات التــي تقــوم  یــتالءمبمــا  املیــار دوالر ســنویً  3.1وبقیمــة  ســرائیلإل

  .)2(األمنموازنة الدفاع و 

والوالیـات  إسـرائیلبـین  تعاونووافق مجلس الشیوخ األمیركي على مشروع قانون لزیادة ال    

وقــــد تمــــت الموافقــــة علــــى مشــــروع القــــانون مــــن قبــــل  ،المتحــــدة، وخاصــــة فــــي المجــــال العســــكري

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2640746  
  املرجع السابق (2)
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ویصبح القانون والكونغرس  ،ع علیهنقله إلى الرئیس للتوقی وقد اتفق أن یتمالكونغرس األمیركي، 

لموافقة مجلس و  ، ا على صیاغة القانون على وجه التحدیدومجلس الشیوخ بحاجة إلى العمل معً 

  الشیوخ والكونغرس یجب أن یوافق نفس إصدار مشروع القانون.

  :  ودعم القبة الحدیدیة رفع قیمة المساعدات العسكریةثانیًا: 

 إدارة، طلبــت 2015ملیــار دوالر فــي العــام المــالي  3.1 باإلضــافة إلــى التمویــل بمقــدار

ملیـون دوالر  175.9و ،یة المشـتركةسـرائیلاإل األمریكیـةللبرامج  أخرىملیون دوالر  96.8 أوباما

تفـــویض الــدفاع والمخصصــات المالیـــة  اتلنظــام القبــة الحدیدیـــة، ویــرد هــذا التمویـــل ضــمن أذونــ

 :Shabaneh, 2015) ا ضـمن المعونـة الثنائیـة المباشـرة.یً األمیركیـة العادیـة، والتـي ال تعتبـر رسـم

11)  

ملیــون دوالر مــن الـــدعم  704تلقــى نظــام القبـــة الحدیدیــة بشــكل تراكمــي أكثـــر مــن كمــا 

ــــغ إضــــافي قــــدره األمریكــــيالمــــالي   اتدوالر مخصصــــة لــــه فــــي أذونــــ نملیــــو  235.3، مــــع مبل

وقـد  ،2015في العام المـالي ملیون دوالر مطلوبة  175.9و،  2014مخصصات العام المالي 

ي المضـــاد للصـــواریخ بعیـــدة ســـرائیلا فـــي تطـــویر نظـــام الـــدفاع اإلســـاعدت الوالیـــات المتحـــدة أیًضـــ

٪ مــن  التمویــل العســكري األجنبــي 26.3 یقــاربســتخدم مــا كمــا اد"، و االمــدى المســمى "مقــالع د

) في الشراء 2014الي ملیون دوالر في العام الم 815.3ما یمثل حوالي إسرائیل (إلى  األمریكي

بناء صناعة دفاع محلیة تصنف ضـمن أعلـى  سرائیلیة، مما یتیح إلسرائیلمن شركات الدفاع اإل

ـــع أنحـــاء العـــالم 10 ـــ ،مـــن مـــوردي الســـالح فـــي جمی ا مـــن المســـتفیدین اآلخـــرین مـــن وال یمـــنح أًی

  (Shabaneh, 2015: 9-11) هذه المیزة. األمریكیةالمساعدات العسكریة 

، 2008فـي عـام ف ،تصر دعم الوالیـات المتحـدة علـى المسـاعدة المالیـة فحسـبال یقكما 

راضـي نطاق التـرددات السـینیة) علـى األ( باند -كسإبدأت الوالیات المتحدة في نشر نظام رادار 

ال  ،وهـــي العملیـــة التـــي ال تـــزال تملكهـــا الوالیـــات المتحـــدة وتعمـــل بهـــا قـــوات أمریكیـــة ،یةســـرائیلاإل

من نظـام الـرادار  ،باند بأنه "أكثر قدرة بكثیر على اكتشاف الصواریخ القادمة -یكتفي نظام اكس

محلًیــا، ولكــن الوالیــات المتحــدة ربطــت اكــس بانــد إلــى شــبكتها العالمیــة مــن  ســرائیلإل هنتجــتالــذي 

  ).279: 2013(المغاري،  ."األمریكيالصناعیة في نظام دعم الدفاع  األقمار
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  :حاالت الطوارئثالثًا: المخزون العسكري في 

یة ســرائیلمــدادات العســكریة علــى القواعــد اإلا بتخــزین االأیًضــ األمریكیــةتقــوم وزارة الــدفاع 

یة أن تطلـب اسـتخدام هـذه اإلمـدادات مـن سـرائیلاستعداًدا للقتال، وٕاذا لزم األمر، یمكـن للقـوات اإل

  زب اهللا.مع ح 2006قات الطوارئ، كما حدث في حرب أو حكومة الوالیات المتحدة في 

ــدفاع لبرنــامج األمریكــي الــدعم مــن آخــر عنصــروهنــاك   مخــزونو هــو  ، أاليســرائیلاإل ال

 عســـكریة معـــدات تخـــزن اتیـــالثمانین منـــذف إســـرائیل؛ فـــي الطـــوارئ حـــاالت فـــي المتحـــدة الوالیـــات

 واشـــنطن، وبــإذن المتحـــدة، الوالیــات قبـــل مــن اســتخدامها إلمكانیـــة إســرائیل فـــي وذخــائر أمریكیــة

 ملــك المعــدات ،ارســمیً و  ،المدفعیــة وذخیــرة المدرعــة والمركبــات الصــواریخ مــن مخــزون مــن یتكــون

 الــدفاع لــوزارة ســمح البنتــاغون  غــزة ضــد 2014 يســرائیلاإل الهجــوم وخــالل ، األمریكــي للجــیش

وقــــد ارتفعــــت قیمــــة  ،ملــــم 40طلقــــات اضــــاءة و  ملــــم 120 الــــدبابات قــــذائف بســــحب یةســــرائیلاإل

ملیـون دوالر فـي عـام  800 لـىإ دوالر ملیـون 100 مـن إسـرائیلزنـة فـي المخ األمریكیـةالمعدات 

 ,McArthur دوالر ملیـــار 1,8 الـــى اآلن حتـــى وصـــلتكبیـــرة،  بزیـــادات رفـــع تـــم قــدو ،  2010

2015))1(.  

  رابعًا: اتفاقیة التفوق العسكري 

 فقــــد 2014" ٕاســـرائیلو  المتحــــدة الوالیـــات بــــین االســـتراتیجیة الشــــراكة قـــانون" ــــــــل ا ووفقًـــ 

أعلنــــت الوالیــــات و ، 2015، 2014المالیــــة  الســــنة مــــن لكــــل ملیــــون دوال ر 200ضــــیف مبلــــغ أ

ملیار دوالر من منح التمویل  2.75سوف تستخدم  إسرائیلأن  2010في عام  ٕاسرائیلالمتحدة و 

وقد كان من المتوقع في البدایة  ،35طائرة من مقاتلة المشترك إف  19العسكري األجنبي لشراء 

 2016اآلن یتوقـع أن یكـون میعـاد تسـلیمها فـي  ات، لكـن الطـائر 2015تم تسلیمها في عـام أن ی

مشــاكل تقنیــة  F-35متقدمــة ولكــن مكلفــة للغایــة، شــهدت ات وبســبب كونهــا طــائر  ،2017إلــى 

  .(Sharp, 2015: 26) ومالیة ألكثر من عقد من الزمان

  

                                                           
(1) http://www.wrmea.org/2015-october/a-conservative-estimate-of-total-u.s.-direct-aid-to-israel-

almost-$138-billion.html   
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  المساعدات األمریكیة العسكریة إلسرائیل (بلیون دوالر)

  

 Qualitativeفي ضوء اتفاقیة  سرائیلإل األمریكيالجدول السابق یوضح الدعم العسكري 

Military Edge (QME)   ن أحیث یبین ب ،2018-2009اتفاقیة  التفوق النوعي العسكري لسنة

 ،ملیون دوالر 150، بقیمة 2009دعم عسكري السنة المالیة  سرائیلالوالیات المتحدة قدمت إل

ملیون  75ومبلغ  ،ملیون دوالر 225، مبلغ 2011، والسنة المالیة  2010المالیة وفي السنة 

ملیون دوالر، وطالب كال الرئیسیین  25، 2013ما السنة المالیة أ، 2012دوالر للسنة المالیة 

الكونغرس اعتذر وقرر تقدیم  إال أن ،سرائیلم العسكري إلعمن الكونغرس زیادة الد أوبامابوش و 

ملیار  2.55ملیار دوالر، ومبلغ  2.775، 2009للسنة المالیة  سرائیلریة إلمعونات عسك

ملیار دوالر، في حین وافق على  3افق على د و فق 2011ا سنة أم ،المالیة 2010دوالر للسنة 

برفع الدعم العسكري  أوباماوقد طلب الرئیس  ،2012ملیار دوالر للسنة المالیة  3.075

  .)Ruebner, (2012): p8، (2013الر للسنة المالیة ملیار دو  3.1الى  سرائیلإل

  الدعم في أعقاب االتفاق النووي اإلیراني:خامسًا: 

، ذكرت 2015والذي دخل حیز التنفیذ في سبتمبر  ،نيایر وفي اعقاب االتفاق النووي اإل

  طالـــب وبنیـــامین نتنیـــاه يســـرائیلیة، أن رئـــیس الـــوزراء اإلســـرائیلحرونـــوت" اإلأصـــحیفة "یـــدیعوت 

الحصــول  يیرغــب فــ ،بقائمــة بأســلحة متطــورة ،األبــیضفــي البیــت  أوبامــابــارك  األمریكــيالــرئیس 
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 ،سـرائیلإل األمریكیـةإطار زیـادة المسـاعدات العسـكریة  يف ،األمریكیةعلیها من الوالیات المتحدة 

مـن واشـنطن مقـاتالت  إسـرائیلالتـي ستحصـل علیهـا  األسـلحةوأشارت الصحیفة إلى أنه من بین 

،  v-22مروحیــــات وطـــــائرات و  ،اوطــــائرات تزویــــد بــــالوقود جــــوً  ،"16 -تطــــورة مــــن نــــوع "إفم

زیـادة  أوبامـاسـیطلب مـن  ووأكـدت الصـحیفة أن نتنیـاه ،"3باإلضافة إلى تمویـل منظومـة "حیـتس

 :ynet, (2015)( املیــارات دوالر ســنویً  5ا إلــى ملیــار دوالر ســنویً  3المســاعدات العســكریة مــن 

net()1(.  

ــــ ــــات المســــاعدات الدفاعیــــة (إســــرائیل توأعلن ــــات المتحــــدة عــــن اســــتئناف محادث ) والوالی

ي یرانـــي، وذلـــك بعـــد تنحیـــة الخالفـــات المتعلقـــة باالتفـــاق النـــووي اإلســـرائیللالحـــتالل اإل األمریكیـــة

 األمریكـــيرئـــیس هیئـــة األركـــان المشـــتركة  إســـرائیلیـــأتي ذلـــك فـــي وقـــت تستضـــیف فیـــه ، بینهمـــا

ویســـعى الطرفـــان  ،رة جویـــة مشـــتركة مـــع الوالیـــات المتحـــدةو اا منـــأیًضـــ وتجـــري ،جوزیـــف دانفـــورد

الحلیفــان إلــى االتفــاق علــى برنــامج مســاعدات عســكریة علــى مــدى عشــرة أعــوام، لمواصــلة تقــدیم 

، التي تبلغ قیمتها ثالثـة ملیـارات دوالر، وینتهـي العمـل ببرنـامج سرائیلالسنویة إل األمریكیةالمنح 

جمد تلـك قد  وي بنیامین نتنیاهسرائیلوكان رئیس الوزراء اإل ،2017عام في  ةالمساعدات الحالی

والقوى العالمیة الست لالتفاق النووي في تموز/ یولیـو، الـذي تـرى  إیرانقبیل توصل  مفاوضاتال

وقــال رون  ،األمریكــيودعمــت حملــة ضــده فــي الكــونجرس  ،أنــه غیــر صــارم بمــا یكفــي إســرائیل

شــنطن علــى صــفحته علــى فیســبوك: "مــع مضــي االتفــاق النــووي لــدى وا إســرائیلدیرمــر، ســفیر 

ا علــى أمـــل وضــع سیاســـة مشــتركة مـــع الوالیــات المتحـــدة قـــدمً  إســرائیلا ا؛ اآلن تتحــرك أیًضـــقــدمً 

ن "المباحثـات بشـأن التوصـل لمـذكرة إ :ا"، مضـیفً إیـرانللتصدي لألخطار المسـتمرة التـي تفرضـها 

ا فــي قاعــدة أیًضــ إســرائیلكمــا بــدأت  ،المنطقــة"فــي حــدة والوالیــات المت إســرائیلتفــاهم جدیــدة بــین 

تســـتمر أســـبوعین مــــع  ورة لســـالح الجــــو ایة بالمنطقـــة الجنوبیـــة، باألراضــــي المحتلـــة، منـــو اصـــحر 

  )2(الوالیات المتحدة تعرف باسم "العلم األزرق".

                                                           
(1) http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4723092,00.html  
  املرجع السابق (2)
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رة التي تجرى مرتین كل عـام "تخلـق بیئـة و اأن المن له، ي في بیانسرائیلوذكر الجیش اإل

ویمـارس خاللهـا المشـاركون تخطـیط وتنفیـذ  ،بما فـي ذلـك دول وهمیـة ،علیمیة متعددة الجنسیاتت

  عملیات كبیرة لسالح الجو".

إن الجــانبین اقتربــا مــن  :یونٕاســرائیل، قــال مســؤولون أمریكیــون و مفاوضــاتوقبــل تعلیــق ال

ا، ر دوالر ســنویً ملیــا 3.7ملیــار دوالر و 3.6ح بــین و ااالتفــاق علــى حزمــة مــنح جدیــدة بقیمــة تتــر 

تقــول إنهــا تحتــاج إلــى مســاعدات إضــافیة لتعــویض  إســرائیلوتوقــع المســؤولون زیــادة المبلــغ؛ ألن 

مــن تخفیــف العقوبــات، والتــي قــد تســتخدمها فــي تمویــل  إیــرانالمكاســب المحتملــة التــي ســتجنیها 

باحثـات التـي تأمـل بـأن تسـفر الم إسـرائیلوقال دیرمـر: " ،سرائیلالجماعات المسلحة المناهضة إل

علــى الــدفاع عــن نفســها  إســرائیلیطــور بشــكل كبیــر قــدرة  ،نجریهــا اآلن عــن اتفــاق طویــل األجــل

مــن التصــدي للتحــدیات الضــخمة التــي تواجههــا  إســرائیلبنفســها فــي مواجهــة أي تهدیــد، وُیمكــن 

  .)1()2015 ،صحیفة فلسطین( اآلن في المنطقة"

  :سن قوانین خاصة بدعم إسرائیلسادسًا: 

لتــزود بــالوقود اجملــة أمــور،  إســرائیل هالموافقــة النهائیــة علــى مشــروع قــانون تتلقــى فیــمــع 

وعلى الحكومة فـتح مجالهـا  ،أقمار التجسس األمیركیةمن صور و  ،الطائرات والذخیرة "الخاصة"و 

للدولـة  األمریكیـةالضـمانات وتقـدیم  ،يسـرائیلاإل والوالیـات المتحـدة لتـدریب سـالح الجـ فـيالجـوي 

: القائمـــة الكاملــــة للمنـــافع تشــــملو . 2015یة للحصـــول علــــى قـــروض تصـــل إلــــى عـــام ائیلســـر اإل

(Sharp, 2015: 27-29)    

والوالیـات المتحـدة، التـي تعتبـر بالفعـل لتكـون  إسـرائیلاالسـتخباري بـین  تعـاونتوسیع عملیـة ال .1

   .لتجسسضیقة للغایة، بما في ذلك نقل المعلومات االستخباراتیة المستقاة من صور أقمار ا

والمعـــدات العســـكریة الجدیـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك طـــائرات التـــزود بـــالوقود،  األســـلحة إســـرائیل تلقـــى .2

  ).lend – lease agreements( وقدرات الدفاع الصاروخي من خالل ترتیبات

للتعویض عن  ،يسرائیلاإل وسالح الجلافتتاح الوالیات المتحدة رحالت التدریب الجوي  .3

  .سرائیلالمجال الجوي المحدود إل

                                                           
(1) http://felesteen.ps/details/news 
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ـــف شـــمال االطلســـي فـــي لالتشـــجیع والتوســـع فـــي النشـــاط  .4 ـــك وجـــود  إســـرائیلحل "، بمـــا فـــي ذل

  ".األمریكیةرات و اي في مقر حلف شمال االطلسي والمشاركة في المنإسرائیل

التـــي  ا المعـــداتتقـــدیم معـــدات عســـكریة فائضـــة، خصوًصـــ ســـرائیلتتـــیح الوالیـــات المتحـــدة  إل .5

  من نقاط العراق. یةاألمریكانسحاب القوات  خلفها

إلــى غــزة ومنــع  األســلحةتعمــل الوالیــات المتحــدة علــى تعزیــز الجهــود الرامیــة إلــى منــع تهریــب  .6

  التهدیدات التسلل النابعة من شبه جزیرة سیناء.

فــي ن أخــرى فــي مخــازن عســكریة أمریكیــة تخــز ن تخصــص الوالیــات المتحــدة ذخیــرة وأســلحة أ .7

بـین البلـدین فـي مجـاالت  تعـاونالطـوارئ). لتوسـیع القد تكون متاحة في حالـة  IDFإسرائیل (

  البحري والطاقة. األمنن شبكة یأمتو  ،اإلرهابالدفاع عن الوطن، والكفاح ضد 

  في شرق البحر المتوسط. األمریكیةوشبكة الدفاع  إسرائیلاتخاذ إجراءات لدمج  .8

ــــة األركــــان المشــــتركة مــــارتن دیمبســــي .9 ــــیس هیئ ــــك، قــــال رئ ــــى ذل ــــ : إنباإلضــــافة إل رات و االمن

وقعــــت علــــى  منــــاورةأكبــــر ، وهــــي لفصــــل الصــــیف ةالعســــكریة المشــــتركة بــــین البلــــدین المقــــرر 

اإلطالق "بین البلدین، وسوف تشمل استخدام أنظمـة الـدفاع الصـاروخي فضـال عـن محاكـات 

  صواریخ جدیدة.

 خالل التشـریعات المالیـةمن  2016في السنة المالیة  سرائیلتقدم الوالیات المتحدة إلوس

  )Sharp, (2015): 2( عدة اشیاء على مستوى المساعدات العسكریة ،التالیة

ملیــار دوالر مــن خــالل مســاعدات مــن  3.1مســاعدات بقیمــة  األمریكیــةتقــدم وزارة الخارجیــة  .1

   .برنامج التمویل العسكري الخارجي

مـا  2016، حیـث یخصـص مـن موازنـة مجلـس النـواب الـذي أجـازه،  H.R. 1735  مشـروع .2

  .ألنظمة الدفاع صاروخي مشترك لخدمة مشروعملیون دوالر   371.2ى یصل إل

ملیــون دوالر  487.595لــدفاع ســیوفر ل  2016مشــروع قــانون مجلــس النــواب الســنة المالیــة  .3

ملیون دوالر  55، من بینها ٕاسرائیللبرامج الدفاع الصاروخي المشترك بین الوالیات المتحدة و 

 3وملیــون دوالر منظومــة ار  89.550د و االر لمقــالع دملیــون دو  286.526للقبــة الحدیدیــة، 

)Arrow3( ،56.519  2وملیون دوالر لمنظومة ار )Arrow2(. 
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% لمواجهــة مــا اعتبرتــه متغیــرات 13میزانیــة الحــرب بنســبة  یةســرائیلاإلحكومــة الرفعــت و 

ثانیــة والتــي وضــعت أمــام الكنیســت للقــراءتین ال 2016میزانیــة لعــام الفقــد بلغــت  ؛عســكریة وأمنیــة

ملیـار  100( ملیار شیكل 383.9ملیار دوالر) مقابل  111( ملیار شیكل 424.8ووالثالثة، نح

ملیـار  2وملیار دوالر بعد مـا تـم رفعهـا بنحـ 17وبلغت میزانیة وزارة الحرب  ،2015دوالر) لعام 

وذلـــك لتغطیـــة األغـــراض  ،%) حســـب مطلـــب وزیـــر الحـــرب موشـــیه یعلـــون13.3بنســـبة ( دوالر

صـــــحیفة  ):2015، (الخلـــــیج( فـــــي الكیـــــان خاصـــــة بعـــــد الهبـــــة الفلســـــطینیة األمنیـــــةو  العســـــكریة

  ).الكترونیة

، الیــوم عـن وجــود مباحثـات ســریة بـین أمریكــا األمریكیـةكشـفت صــحیفة "وورلـد تربیــون" و 

ونقلـت الصـحیفة عـن مصـادر  ،عـن تـل أبیـب األمریكیـةحول احتمال وقف المسـاعدات  ٕاسرائیلو 

والوالیـات المتحـدة قـد طرحـا خیـارات لخفـض المسـاعدات العسـكریة  إسـرائیل دبلوماسیة قولها: "إن

عمــا وصــفته الصــحیفة بالدولــة الیهودیــة"، وذلــك خــالل اجتماعــات ثنائیــة عقــدت بــین الجــانبین.. 

لــم تعــد بحاجــة إلــى  إســرائیلتلــك االجتماعــات علــى أن  يحیــث اتفــق المشــاركون مــن البلــدین فــ

ــــةالمســــاعدة العســــكریة  ــــر الــــدفاع  ،ا لتصــــریحات الدبلوماســــیینالرســــمیة، وفقًــــ األمریكی ــــال وزی وق

األســبق موشــى ارنــس: "إننــا نحــب الحصــول علــى تلــك المســاعدات، وأن وزیــر المالیــة  يســرائیلاإل

الحصـول علـى  فـيعلینا أال نسـتمر  ینبغيإنه  :أقول سمعنيإذا  يقتل فيیة ربما یرغب سرائیلاإل

ثــالث مــرات  يســرائیلاإلذى تــولى منصــب وزیــر الــدفاع الــ -رنــس أضــح أو و  ،المســاعدات" تلــك

یة سـرائیلا إلـى اسـتقالل العسـكریة اإل، ودعا مـرارً الماضيخالل الثمانینیات والتسعینیات من القرن 

، قــائال: " إن ٕاســرائیلحــول العالقــات بــین الوالیــات المتحــدة و  البرلمــاني الحزبــيخــالل المــؤتمر  -

الحالیـــة بقیمـــة  األمریكیـــةعتمـــاد علـــى المســـاعدات العســـكریة اال فـــي ســـتمرتال یمكـــن أن  إســـرائیل

الوقــت الــذى تمــر فیــه الوالیــات المتحــدة أســوأ أزمــة مالیــة منــذ عــام  فــي ،املیــار دوالر ســنویً  3ر2

ن الوالیــات المتحــدة تمــر بأزمــة دیــون بتریلیونــات الــدوالرات، وأننــا لــن نكــون إوأضــاف: " ،"1929

ولكــن یمكننــا البقــاء علــى قیــد الحیــاة بــدونها". واتفــق أعضــاء ســعداء إذا قطعــت تلــك المســاعدات، 

هـذا  فيمع ارنس  يسرائیلاإلالكنیست  في البرلماني الحزبيالذى حضر المؤتمر  األمریكيالوفد 

 أوبامـابـاراك  األمریكـي، علـى الـرغم مـن تعهـدات الـرئیس األمریكیـةاألمر، وقالوا "إن المساعدات 

"إنــه  :األســبق دان كیرتــزر األمیركــيوقــال الســفیر  ،"إســرائیللح باســتمرارها، لــم تعــد تخــدم مصــا
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 واالسـتخباراتي ياألمنـ تعـاونیمكن بعد تلـك المباحثـات التوصـل إلـى اتفـاق حـول كیفیـة ضـمان ال

المســاعدات العســكریة  حیــث إن.. األمنیــةالوقــت الــذى یمكــن فیــه االســتغناء عــن المســاعدات  فــي

وتقـدر  ،إسـرائیل فـي وللنمـ اإلجمـاليى نسبة ضئیلة من النـاتج ال تمثل سو  إسرائیلإلى  األمریكیة

ـــة"، مضـــیفً  5,1 أن هنـــاك بـــدائل أكثـــر جـــدوى تضـــمن  :ابالمائـــة فقـــط مـــن المیزانیـــة العامـــة للدول

 فـيیین سـرائیلولفتت الصحیفة إلى أن البرلمـانیین اإل ،األمریكیةعلى التكنولوجیا  إسرائیلحصول 

 األمریكیـةإن المساعدات العسـكریة  :من هذه المناقشات، وقالواحالة اضطراب  فيالمؤتمر كانوا 

 إیــران، والــذى شــمل األوســطالشــرق  فــي الحــاليســباق التســلح  فــيمــن االنــزالق  إســرائیلمنعــت 

: "إنـه عـن حـزب العمـل نتشـمان شـاى قـائًال  يسـرائیلاإلضح النائـب بالكنیسـت أو وسوریا.. حیث 

ا علـــى أمریكـــا علـــى األقـــل خـــالل العشـــرة أعـــوام ا كلًیـــمـــادً اعت إســـرائیلأرى أن تعتمـــد  فـــإننيلهـــذا 

worldtribune, 2014)( المقبلة"
)1(.  

 ســـرائیلإل األمریكیـــةن المســـاعدات العســـكریة إ :یةســـرائیلصـــحیفة جلوبـــال االقتصـــادیة اإل توقالـــ

 176حیـــث خصـــص مبلـــغ  ،2015ملیـــار دوالر فـــي عـــام  3.7مـــرة لتصـــل الـــى  ولســـترتفع وأل

ملیــون  680ویعتبــر هــذا االلتــزام الثالــث مــن مجمــوع مبلــغ  ،ویر القبــة الحدیــدةملیــون دوالر لتطــ

حیـث وصـل مجمـوع مـا تـم  ،2012فـي عـام  أوبامـاقره الرئیس أجمالي االلتزام الذي إ دوالر غیر

وطالـــب  ،2015وذلـــك حتـــى عـــام  ،ملیـــار دوالر 1.2وهـــ 2011نفاقـــه للقبـــة الحدیـــدة منـــذ عـــام إ

لـــى إباإلضــافة  ،ملیــون دوالر لمنظومــة صـــواریخ حیــتس 96لـــغ الكــونغرس بتخصــیص مب أوبامــا

قــر المشــروعون فــي الكــونغرس رفــع المســاعدات لهــذه المنظومــات أحیــث  ،دأو منظومــة مقــالع د

بـان  ": دیفـنس نیـوزوذكرت صـحیفة  ،ملیون دوالر 269لى إملیون دوالر  172 منالصاروخیة 

لى وزارة الدفاع إلبیع منظومة القبة الحدیدیة  یة تسعىسرائیلشركة رفائیل للصناعات العسكریة اإل

ـــة، ـــدون طیـــارإوالتـــي باســـتطاعتها  األمریكی ـــى الصـــواریخ قصـــیرة إباإلضـــافة  ،ســـقاط طـــائرات ب ل

ن أفـي حـین  ،الـف دوالر 100تكلفة صاروخ تامیر المستخدم في القبة الحدیدة  حیث إن ،المدى

  .)2()2015، (دجوني)( דגוני( صاروخ باتریوت یكلف ملیون دوالر

                                                           
(1) http://www.worldtribune.com  
(2) http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000992775  
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 سـنویة مسـاعدات شـكل في الدوالرات من المالیین مئات روتیني الكونغرس وبشكل یوفر

ـــة إضـــافیة ـــة للقب ـــرامج ،للصـــواریخ المضـــادة الحدیدی ـــدفاع وب ـــة الصـــاروخي ال  یةســـرائیلاإل األمیركی

  .3سهم Arrow3و ،2 سهم 2Arrow ومنظومة ،داو د مقالع منظومة مثل ،المشتركة

رسل وزیر أعلى غزة  إسرائیلالحرب التي شنتها   واثناء ،2014خالل فصل صیف 

واثناء  -  ئیلان اسر أالمشورة منهم ب یطلب ،رسالة إلى زعماء الكونغرس األمریكي هیغلالدفاع 

لى  إباإلضافة  ،لتمویل القبة الحدیدیةدوالر  ملیون 225 طلبت مبلغ   - الحرب على غزة 

، وطالب 2015یر بها من قبل الكونغرس للسنة المالیة یجري بالفعل التفك ،ملیون دوالر 350,9

عفاءها من المتطلبات المتعلقة بمشاركة الوالیات المتحدة  إالكونغرس لدعم هذا الطلب مع 

التمویل من قبل الكونغرس في أغسطس عبر االعتمادات التكمیلیة  حیث منحت هذا> باإلنتاج

ثالث  ن هاكرز صینین اخترقوا أب 2014ولیوسائل اإلعالم المختلفة في یو وذكرت  ،الطارئة

مرتبطة من خالل الشبكة بمنظومة القبة الحدیدیة  أمن الشبكات،یة ألنظمة إسرائیلشركات 

  .):sharp, 2015 11( والسهم

  الدفاع الصاروخي المشترك:ثامنًا: برنامج 

-2006مــن والوالیــات المتحــدة   إســرائیلمیزانیــة برنــامج الــدفاع الصــاروخي  المشــترك بــین 

  ): 37sharp, 2015-36( بالمالیین الدوالرات 2016

داوودمقالع  Arrow 2  Arrow III السنة المالیة  المجموع القبة الحدیدیة 

2006 122.866 — 10.000 — 132.866 

2007 117.494 — 20.400 — 137.894 

2008 98.572 20.0 37.000 — 155.572 

2009 74.342 30.0 72.895 — 177.237 

2010 72.306 50.0 80.092 — 202.434 

2011 66.427 58.9 84.722 205.000 415.115 

2012 58.955 66.2 110.525 70.000a 305.700 
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داوودمقالع  Arrow 2  Arrow III السنة المالیة  المجموع القبة الحدیدیة 

2013b 40.800 74.7 137.500 194.000 479.736 

2014 44.363 74.707 149.712 460.309 729.091 

2015 56.201 74.707 137.934 350.972 619.814 

2016 11.000 55.100 36.700 55.000 157.800 

من  أوباما إدارة قبل من خصصت ولكن الكونغرس، قبل من األموال هذه تخصص  لم ) أ

  الدفاع. لوزارة أخرى حسابات

  المیزانیة. ة فيعولم بعد حسبت 2013 المالیة للسنة األرقام ) ب

 نأب یأذن أن،  2016 المالیة للسنة الوطني الدفاع تفویض قانون من النواب مجلس نسخة ) ت

 3سهم Arrow3و 2سهم  2Arrowومنظومة  داو د مقالع لمنظومة المطلوب الكلي المبلغ

الشیوخ  قر مجلسأوقد  دارة،قرتها اإلأقیمة التي الكثر من أ ، أيدوالر ملیون) 164,8(وه

ملیون 13.9قر للقبة الحدیدة مبلغ أفي حین  ،ملیون دوالر للبرامج الثالث 166 مبلغ 

  .قل من قیمة المبلغ المطلوبو أهو  ،دوالر
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  خالصة الفصل الثالث:

، وقد كانت على شكل م1949عام قدمت الوالیات المتحدة أول مساعدة مالیة إلسرائیل 

ضمان بنكي ألغراض االستیراد والتصدیر، وكانت تلك الضمانة بدایة الطریق التي استمرت 

بعض المشرعین ارجي، وعندما اقترح للدعم األمریكي الخ أكبر متلقٍ  إسرائیل حتى أصبحت

إجمالي  . وقد بلغمن اإلجراء المقترح إسرائیلاستثناء فقد تم تخفیض النفقات الخارجیة، 

زادت المساعدات وقد دوالر أمریكي،  ملیار) 120(ما یقرب من  المساعدات األمریكیة إلسرائیل

، سواء الحروب، أو ض إلیها إسرائیلدیدات التي تتعر المالیة األمریكیة إلسرائیل عندما زادت الته

  أنشطة المقاومة.

عن باقي الدول التي تتلقى المساعدة من الوالیات المتحدة  إسرائیلتمّیزت وقد 

األمریكیة، حیث أصدر الكونجرس األمریكي قراًرا یقضي بصرف المساعدات بعد شهر واحد من 

 إلسرائیل. اب بنكي تترتب له فائدةاعتماد المیزانیة في الكونجرس، بحیث یتم تحویلها إلى حس

 كانمن الوالیات المتحدة األمریكیة،  نحو نصف المساعدات التي تلقتها إسرائیل

المساعدات النقدیة، حیث ساهمت الوالیات المتحدة في  دولم یقف األمر عنعسكریة، مساعدات 

دولة مصّدرة  رثامن أكب إسرائیلتطویر مجال الصناعات التقنیة والعسكریة، بحیث أصبحت 

. وتشجیًعا إلسرائیل على دعم صناعاتها العسكریة وتطویرها، التزمت الوالیات لألسلحة في العالم

عددت أشكل الدعم ). وقد تF-35المتحدة بشراء معّدات عسكریة منها ضمن صفقة طائرة (

السماح إلسرائیل بإدخال تحسینات على الصناعات العسكریة العسكري إلسرائیل، مثل: 

غض الطرف عن أخطاء ، و دعم التصنیع الحربي اإلسرائیلي ألغراض تجاریة، و ألمریكیةا

وعقد اتفاق للمساعدات العسكریة یمتد إلى عشر ، إسرائیلیة في مجال تسریب التقنیات العسكریة

  .المساعدة في تطویر السالح اإلسرائیليسنوات، و 



164 
 

  

  

  

  الفصل الرابع

  ل في المجال السیاسيالمواقف األمریكیة الداعمة إلسرائی

  

  المبحث األول: الموقف األمریكي من العملیة السلمیة  

  المبحث الثاني: الدعم األمریكي إلسرائیل في األمم المتحدة والمحافل الدولیة
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  المبحث األول

  الموقف األمریكي من العملیة السلمیة

  

  مدخل

  )2012 – 2009الفترة األولى للرئیس األمریكي أوباما (

  2011مبادرة أوباما للسالم 

  ..... - 2013 ألوباماالفترة الرئاسیة الثانیة 
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  :مدخل

بن، بقي الشعب الفلسطیني وحقوقه الرئیس بوش اال إدارةالرئیس ترومان إلى  إدارةمنذ 

سطیة من أو الشرق  األمریكیةي في االستراتیجیة سرائیلالثابتة، أسرى تحت رحمة تزاید الدور اإل

من جهة  سرائیلومجموعات الضغط المؤیدة إل األمریكیة دارةوالصراع الدائر بین اإلجهة، 

من  األمریكیةهي التراجع المستمر في مواقف الوالیات المتحدة  اأخرى، وكانت النتیجة دائمً 

المتحدة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، بل والسعي  األممالقضیة الفلسطینیة، وتنكرها لقرارات 

بشكل خاص كذراع  األمنبالتنكر لها، واستخدام مجلس  إسرائیلتلك القرارات، ومساعدة إللغاء 

  وسیاستها الرافضة لكل القوانین والشرائع الدولیة. إسرائیلللدفاع عن  األمریكیةللسیاسة 

الذي تم مناقشتها داخل أروقة  ولبهذه القضیة منذ الیوم األ األمریكیةوقد بدأت العالقة 

ودعمت وبكل قوة  األمریكیةأیدت الوالیات المتحدة  ؛، فكما نعلم1947دة عام المتح األمم

من أرض فلسطین، والتي جاءت مخصصة في قرار  اإسرائیل على أجزاء كبیرة جدً استیالء 

بل كانت من  إسرائیلبقیام دولة  األمریكیة، كما اعترفت الوالیات المتحدة 181/2التقسیم رقم 

  .)1(1948فت بهذا الكیان الغاصب عام ائل الدول التي اعتر أو 

فــي الثالــث عشــر   األبــیضســلو" فــي حدیقــة البیــت أو تفــاق اعــالن المبــادئ "ا وتــم توقیــع

ســـحق رابــــین ومنظمـــة التحریــــر إ، ممثلـــة بـــرئیس وزرائهــــا إســــرائیل، بـــین 1993مـــن أیلـــول عــــام 

وبمباركة  من قبل مازن" وبحضور الرئیس یاسر عرفات،  والفلسطینیة، ممثلة بمحمود عباس "أب

ا بـالغ الصـعوبة سـلو" كـان یمثـل تحـدیً أو تنفیـذ اتفـاق ". لكـن األمریكي آنذاك بیل كلینتـونالرئیس 

مبعوثــه دنــیس  بإیفــادین، حیــث قــام كلینتــون األمــریكییین و ســرائیلألطرافــه الثالثــة، الفلســطینیین واإل

أب الصـدع بـین الجـانبین، لـر  محاولـةفـي  األوسـطلى منطقـة الشـرق إروس في العدید من المرات 

فالفلســــطینیون أرادوا  ؛ح مكانهــــاو اولكــــن الجــــوالت والخالفــــات  بقیــــت تــــر  ،ي والفلســــطینيســــرائیلاإل

ائــــل أو لــــى أن وقــــع الطرفــــان إواســــتمرت القضــــایا عالقــــة  ،األمــــنیون ســــرائیل، فیمــــا أراد اإلاألرض

مــن  إســرائیلب " الــذي نــص علــى انســحا2ســلوأو "االتفــاق المؤقــت" الــذي عــرف باســم " 1995

 األرضولــم یــتم تحدیــد مســاحة  ،اشــهرً  18ســبعة تجمعــات ســكانیة فلســطینیة بالتــدریج خــالل فتــرة 

                                                           

  .181/2قرار مجلس األمن رقم ،1974-1947قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطین ،المجلد األول، (1)
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ـــي ســـتعیدها  ـــد الفلســـطینیون أن  ؛ا للخـــالفمصـــدرا رئیســـیً  أصـــبحمـــا  و، وهـــإســـرائیلالت ـــد اعتق فق

مواقـع االتفاقات تنص على تسلیمهم كل الضفة الغربیة وقطاع غزة، عدا القدس والمسـتوطنات وال

% مــن األراضــي الفلســطینیة المحتلــة، وذلــك قبــل بــدء 90، أي مــا یمكــن أن یصــل الــى األمنیــة

یون ذلــك بشــدة، واعتبــروا أن تحدیــد المســاحات ســرائیلبینمــا رفــض اإل ،الوضــع النهــائي مفاوضــات

  . )170: 2003(شبیب،  من شأنهم وحدهمو ه

عجـل، لعقـد قمـة كامـب دیفیـد ا، وعلـى ا شخصـیً كلینتـون أن یبـذل جهـدً  ولاحـوفیما بعد، 

أن أهدافـــه مـــن وراء عقـــده لتلـــك المباحثـــات كانـــت انتخابیـــة  وویبـــد، 2000فـــي منتصـــف تمـــوز 

  .  وشخصیة له أكثر منها سیاسة جدیة لحزبه

وبــالرغم مــن أنــه تخللــت حقبــة كلینتــون بعــض االحتكاكــات العنیفــة مــا بــین الفلســطینیین 

ـــة النفـــق عـــام ســـرائیلواإل ، وجـــراء إنشـــاء المشـــروع االســـتیطاني فـــي جبـــل 1996یین كمـــا فـــي هب

مـا تلـى  إال أن، 1999، ونتیجة هبة األسـرى عـام 1997غنیم " بین القدس وبیت لحم، عام و "أب

ربما یعتبر أعنف  2000عام  األقصىمباحثات "كامب دیفید" من مواجهات من خالل انتفاضة 

  مرحلة في تاریخ الصراع منذ بدایته . 

 آخـــر علـــى الفشـــل ، لكـــي تقـــدم دلـــیًال 2000أیلـــول  28فـــي  ألقصـــىاوجـــاءت انتفاضـــة 

یة ســرائیلالــذریع لدبلوماســیة كلینتــون، والتــي راهــن منــذ البدایــة علــى قــدرتها لتســویق االقتراحــات اإل

ذا اســـتمال الـــرئیس یاســـر إح بـــین الترهیـــب والترغیـــب، حیـــث اعتقـــد  بأنـــه و اواســتخدام أســـالیب تتـــر 

یة ساســ، فإنــه یســتطیع أن یحصــل منــه علــى التنــازالت األبــیضاألعرفــات واحتفــى بــه فــي البیــت 

وعند فشل مباحثات كامب دیفید، سارع كلینتون لتقـدیم الغطـاء السیاسـي الـالزم لـرئیس  ،المطلوبة

ي، ایهـــود بـــاراك فـــي حینـــه، عبـــر الثنـــاء علیـــه وانتقـــاد الطـــرف الفلســـطیني، ثـــم ســـرائیلالـــوزراء اإل

الــى القــدس، تلــك الخطــوة التــي  األمریكیــةنفیــذ نقــل الســفارة الضــغط علــى األخیــر عبــر التهدیــد بت

  .)36: 2011(أبو سیف،  عدیدة قانونیة عطلها كلینتون بنفسه العتبارات

بن منذ البدایة، عن الخوض في غمار قضیة الصراع العربي بوش اال إدارةفقد أحجمت    

ن قیام دولة فلسطینیة "إ، قال الرئیس بوش 2/10/2001ي، وبعد أقل من شهر وفي سرائیلاإل

في الوجود"، وفي خطابه المؤرخ ففي  اإسرائیل محترمً من اهتماماته، ما دام حق  ازءً ج اكان دومً 
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وضعته الشرعیة الدولیة لحل قضیة الالجئین  أساس، ركز فیه، على 24/6/2002

طة واحدة في رؤیته للحل إلى نق ارف بخطاب "رؤیا الدولتین" مستندً الفلسطینیین، فیما بات یع

هي مقایضة قیام دولة فلسطینیة مؤقتة بإجراء إصالحات جذریة على بنیة السلطة  ،مركزیة

  ).181: 2003(شبیب،  الفلسطینیة"

شعلها في كثیر من مناطق العالم أوالنشغال بوش االبن بجبهات القتال الكثیرة والتي 

   .حداث ما یعرف الحادي عشر من سبتمبرأسالمي والعربي بعد اإل

هــاجس تحســین  أوبامــاتجــاه عملیــة الســالم فــي عهــد  األمریكــيحیــث یطغــى علــى الــدور 

ن عـدم التركیـز علـى حـل الصـراع الفلسـطیني أمـن منطـق  ،األوسـطفي الشرق  األمریكیةالصورة 

ن ذلـك یشـكل نقطـة جوهریـة أ كمحوب ،في المنطقة خرىاأل األمریكیةي سیعقد السیاسات سرائیلاإل

   .األمریكیةي العام العربي على السیاسة أه الر في الحكم الذي سیصدر 

  )2012 – 2009الفترة األولى للرئیس األمریكي أوباما (

لى سدة الحكم في الوالیات المتحدة مع إ أوباماباراك  األمریكيتزامن وصول الرئیس  وقد   

التـي ینطلـق یحتار من نقطة البدایة  أوباماجعل مما  ،دخول القضیة الفلسطینیة في دائرة الجمود

علـــى غـــزة  إســـرائیلالحـــرب التـــي شـــنتها  تفهـــل ســـتكون مـــن مخلفـــا ؛منهـــا لمعالجـــة هـــذا الملـــف

   .م بدایة من نتائج مسار أنابولیسأ 2008/2009

والحرص على العالقة الخاصـة  إسرائیلعن الموقف الثابت تجاه  أوبامالم یخرج الرئیس    

وذلـك فـي خطابــه  إســرائیلعلـى التزامـه بـأمن  بامــاأو كـد أو  ،بالوالیــات المتحـدة إسـرائیلالتـي تجمـع 

قــوى حلفــاء الوالیــات المتحــدة فــي أ إســرائیلم، وذلــك باعتبــار 2008ومــام منظمــة ایبــاك فــي مــایأ

ــــة الوحیــــدة ــــ ،المنطقــــة ذات الدیموقراطی ــــذي ســــعى مــــن خــــالل الخطــــاب ب ن یبــــدد التلمیحــــات أوال

تطــــرف بتعاطفــــه معــــه الفلســــطینیین والتــــي ســــاقها المتشــــددون الصــــهاینة والیمــــین الم ،المغرضــــة

  .)CNN, 2008()1سرائیل (ته إلو اوعد

                                                           
(1) http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/06/04/obama.aipac/ 
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ذلــك  ؛المتعاقبــة األمریكیــةدارات مســالة تحظــى بتركیــز خــاص مــن قبــل اإل إســرائیلمــن أو    

في األوسط مریكیة للتسویة في الشرق أا في أي مبادرة ا واضحً بعدً  تأخذ األمنیةن االحتیاطات أل

   .جمیع مبادراتها

فالمبــــادرات التــــي  ؛دارات األمیركیــــة المختلفــــة للقضــــیة الفلســــطینیةنظــــرة اإلولــــم تختلــــف 

لـــى مـــؤتمر أنـــابولیس كلهـــا دارت فـــي فلـــك المصـــلحة إطلقهـــا بـــوش االبـــن مـــن خارطـــة الطریـــق أ

حركــة حمــاس  نعلــى تعزیــز الشــرخ الفلســطیني الــداخلي بــی األمریكیــة دارةوعملــت اإل ،یةســرائیلاإل

   .وحركة فتح

والــذي ظهــر  ،الــدعم المــالي الســخيأو یتوقــف عــن اطــالق التصــریحات مــر لــم وهــذا األ

علـى تنبنـي  الفلسـطینیینت إلرغـام والاحـوالذي قابله بشـكل مباشـر م ،ا في مؤتمر شرم الشیخجلیً 

وفــرض الشــروط علــى حكومــة الوحــدة الوطنیــة  ،مــوالخیــار فــتح مقابــل الحصــار ومنــع تحویــل األ

واشــنطن بخصــوص ســیطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة  وكــان موقــف ،التــي نتجــت عــن اتفــاق مكــة

ودعـــم مجموعـــات مســـلحة مـــن  ،بـــالوقوف وراء الفوضـــى الخالقـــة ٕاســـرائیلوالتـــي تـــتهم واشـــنطن و 

  .)36: 2011(أبو سیف، السلطة للتصفیة الجسدیة لعناصر حماس

هاجمــــت قــــوات الجــــیش  أولمــــرت عنــــدمالــــم یتوقــــف موقــــف الوالیــــات المتحــــدة وحكومــــة 

دیســـمبر ، واألخـــرى فـــي 2008حـــدهما فـــي مـــارس أ ،زة بحملتـــین عســـكرتیني قطـــاع غـــســـرائیلاإل

فلسـطیني حیـث: كانــت حصـیلة قتلــى   1400كثـر مــن أخاللهــا  استشـهدوالتـي  ،2008-2009

، اعاًمـ 16طفل أعمارهم أقل من  437 :تيشهید توزعوا كاآل 1330هذه العملیة ما ال یقل عن 

المغ��اري، ( صــحفیین 4ون الطــواقم الطبیــة، مــ 14ومــن كبــار الســن،  123ومــن النســاء،  110و

2013 :167(.  

طموحـه  إال أن ،األوسطمقالید الحكم بأجندة طموحة فیما یخص الشرق  أوباماتسلم  وقد

 يوالذ ،بإیقاف نشاطها االستیطاني إسرائیلقناع إحباط والذي لم یفلح  في تحطم على صخرة اإل

مـین العـام المسـاعد رح محمد صـبیح األحیث ص ،بعد مؤتمر أنابولیسضعف  12لى إتضاعف 

ان ،  2008ویولیـــ 13راضـــي العربیـــة المحتلـــة فـــي لجامعـــة الـــدول العربیـــة لشـــؤون فلســـطین واأل

بــــالرغم مــــن وجــــود  ،نــــابولیسأراضــــي الفلســــطینیة مــــن فــــي األ اضــــعفً  12معــــدل االســــتیطان زاد 
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مشــــاریع  9اك ن هنــــألــــى ؟إشــــار أو  ،لــــى وقــــف االســــتیطانإتفاهمــــات فــــي المــــؤتمر نفســــه تشــــیر 

 جل تنفیذ تلك المشـروعاتأمن  ادونمً  4493نه تمت مصادرة أو  ،استیطانیة داخل القدس وحدها

 .)53: 2011(أبو سیف، 

ن تشــمل أیة حیــث اشــترطت القیــادة الفلســطینیة ســرائیلتوقفــت المحادثــات الفلســطینیة اإلو 

: 2104، اســـمر(مفاوضـــات القـــدس الشـــرقیة مـــن عملیـــات وقـــف االســـتیطان كمـــدخل لل إســـرائیل

140(.   

ه لـاو بعد تشكیلها نفس البرنامج االنتخابي للیكود، والذي تـم إعالنـه وتد ولقد تبنت حكومة نتنیاه

ـــثالث الماضـــیة ـــداد الســـنوات ال ـــى امت ـــى  ،عل ـــذي یقـــوم عل تبـــدیل ومنهـــا: یة ســـرائیلالثوابـــت اإل أســـاسوال

ویـــة ولي بـــات یحتـــل األیرانـــاإلي األمنـــفمـــا یســـمى بـــالخطر  ،والسیاســـیة األمنیـــة إســـرائیلویـــات أول

یة، بینما تم ترحیل القضیة الفلسطینیة إلى مرتبة ثانویة، سرائیلالمطلقة بین اهتمامات الحكومة اإل

 األمریكــي، التقــى الــرئیس 2009وومــای إبریــلفــي و  ،یةســرائیلوربمــا هامشــیة بــین االهتمامــات اإل

وبــرئیس  ،ي بنیــامین نتنیــاهوســرائیلزراء اإلوبــرئیس الــو  ،عبــد اهللا الثــاني األردنبملــك  أوبامــابــاراك 

 ، حیـــثاألوســـطلبحـــث تفاصـــیل خطـــة الســـالم فـــي الشـــرق  ،الســـلطة الفلســـطینیة محمـــود عبـــاس

تفاصـیًال قلیلـة فقـط نشـرت عـن خطـة  إال أن، ياللقـاء الثالثـ اطرحت العدید من األفكار أثنـاء هـذ

  .)whitehouse, 2009()1األوسط (للشرق  أوباما

ض مـع و اوأعلـن أنـه سـوف یتفـ ،نـذ تولیـه منصـبه دعـم إنشـاء دولـة فلسـطینیةم أوبامـابدأ 

فـي ، و وأنـه یبحـث عـن مؤشـرات للسـالم ،يسرائیلضح أیًضا أنه معارٌض لالستیطان اإلأو و  ،إیران

ین األمــریكی: "مهمتـي أمـام العــالم اإلسـالمي هـي توضـیح أن أوبامـالقـاٍء لـه مـع قنـاة العربیــة، قـال 

  .)93: 2010الدبس، ( لیسوا أعداًء لكم"

ى بحمـاس شـدید للعملیـة السـلمیة ولـوالیتـه الرئاسـیة األ أوبامـابدأ الـرئیس األمیركـي بـاراك 

تعیینـه  ونشاط ذي طابع دبلوماسـي یقـوم بـه إثـر تسـلم منصـبه هـ أو ل، فكان األوسطفي الشرق 

الثانیـة أسـند وفـي والیتـه  ،دون تحقیـق تقـدم ملمـوس مفاوضاتا لهذه الا خاصً جورج میتشل مبعوثً 

لـم یحقـق  -رغم جوالته المكوكیة الدؤوبـة-الملف إلى وزیر الخارجیة نفسه جون كیري لكنه  إدارة
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 إدارةفـــي  أوبامـــا إدارةا ألهـــم محطـــات مســـاعي وفـــي مـــا یلـــي نقـــدم استعراًضـــ ،أفضـــل مـــن ســـلفه

  یین خالل سبع سنوات:سرائیلالسالم بین الفلسطینیین واإل مفاوضات

وقـال بأنــه سـیعمل معـه مــن  ،بـالرئیس الفلســطیني عبـاس أوبامـا ریكــياألماتصـل الـرئیس 

الیمـــین الدســـتوریة كـــرئیس  أوبامـــاا مـــن تأدیـــة بعـــد وقـــت قصـــیر جـــدً  ذلـــك جـــاء وقـــد ،جـــل الســـالمأ

  .)107: 2010 الدبس،( سالم دائم قامةعلى تطلعاته إل كد فیهأي ذوال ،لوالیات المتحدة

 أولفــي  - أوبامــاالــرئیس األمیركــي بــاراك  عــّین ،2009 ینایر/كــانون الثــاني 25 وفــي

الســیناتور  - مــرة ولنشــاط ذي طــابع دبلوماســي یقــوم بــه بعــد یــوم مــن تولیــه منصــب الرئاســة أل

مواهـب  و، بعـد أن ُوصـف بأنـه "ذاألوسـطا للسـالم فـي الشـرق ا خاصً السابق جورج میتشل مبعوثً 

عزمه العمل من أجـل  أوباماوأكد ، لیةیرلندا الشماإض" لكونه مهندس السالم في و اخارقة في التف

ا مبادرة السالم العربیة بأنها تحتوي على "مواد بناءة"، بینمـا أقـر تحقیق السالم في المنطقة واصفً 

 23ي مـدمر علـى قطـاع غـزة اسـتمر إسـرائیلالـذي جـاء تعیینـه إثـر انتهـاء عـدوان -جورج میتشل 

"یتسم بالتغیر والتعقید، لكنه ال یوجد نـزاع  طاألوسفور تعیینه بأن ملف السالم في الشرق  -ایومً 

  .)1()صحیفة الكترونیة): 2009، (بن حورین)( חורין-בן( ال یمكن إنهاؤه"

بزیارة مصـر  األوسطى لمنطقة الشرق ولبدأ میتشل زیارته االستكشافیة األ ینایر 28وفي

تثبیــت وقــف إطــالق والضــفة الغربیــة، لــدفع تطبیــق خطــة "خریطــة الطریــق" للســالم و" إســرائیلثــم 

لمنطقـة فـي للمنطقـة فـي جولـة فـي ا 2009، ووصلت هیالري كلینتون  في مارس النار" في غزة

  ).177: 2013(المغاري،  ليیرائساال يمسعى لحل الصراع العرب

ســـطیة تســـتثني أو فـــي مســـتهل جولـــة شـــرق  إســـرائیلإلـــى  إبریـــل 16وصـــل  میتشـــل فـــي    

وٕاعالنــه عــدم  ،یةســرائیلرئاســة الحكومــة اإل ویــامین نتنیــاهى لــه منــذ تــولي بنولــســوریا، وتعتبــر األ

التفاهمات التي تم التوصل إلیها في مؤتمر أنابولیس المنعقد في أو  ،التزامه بمسألة حل الدولتین

  ،ضعاف السـلطة الفلسـطینیةإ نمرت بالكف عأو لوقد طالب  ،2007نوفمبر/تشرین الثاني  27

  .(Shabaneh, 2015: 13) الفلسطینیة لدفع محادثات السالمواالراضي  إسرائیلمیتشل وقد زار 
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 أسـاسى إلى حـل یقـوم علـى ولي بنیامین نتنیاهو، للمرة األسرائیلأشار رئیس الوزراء اإلو 

 ووقـال نتنیــاه، األوسـطدولتـین فـي إشـارة إلـى الجهــود المبذولـة لتحقیـق السـالم فـي منطقــة الشـرق 

مـرة اتفـاق وطنـي علـى صـیغة  وللـدینا أل أصبح :یةائیلسر خالل االجتماع األسبوعي للحكومة اإل

ي ایهـود بـاراك سـرائیلفـي غضـون ذلـك صـرح وزیـر الحـرب اإل ،أسـاس دولتـین لشـعبینالحل على 

جـورج میتشـل  األوسـطللشـرق  األمریكـيثنین مـع المبعـوث بأن اللقاء المقرر له في لندن الیوم اال

 ،والوالیـــات المتحـــدة حـــول التحركـــات السیاســـیة إســـرائیلیســـتهدف الـــدفع باتجـــاه تفـــاهم واســـع بـــین 

  .)115: 2010الدبس، (األوسط  الى تسویة شاملة في الشرق وصوًال 

للصحفیین في رام اهللا بأنه بدأ التحضیر "السـتئناف عاجـل  ویونی 10وصرح میتشل في 

ین میــاإلقلیالســالم"، وذلــك "بمناقشــات جــادة مــع الفلســطینیین والشــركاء  مفاوضــاتوختــام مبكــر ل

یین عبـر خطـوات سـرائیلاآلخرین"، وأنه یعمل "على تحقیق السالم الـدائم للفلسـطینیین والعـرب واإل

". مؤكـدا أن الوالیـات مفاوضـاتالحل، على أن نوفر الظروف المالئمة الستئناف ال وملموسة نح

بـین وفـي لقـاء  المتحدة "تلتزم بالتوصل إلى حـل شـامل یحقـق طموحـات الفلسـطینیین المشـروعة".

 ، بتجمیـــد البنــــاء فــــي المســــتوطنات األمریكــــيلیبرمـــان وهــــیالري كلینتــــون رفـــض لیبرمــــان الطلــــب 

عقب لقائه الرئیس الفلسـطیني  -یولیو/تموز في مؤتمر صحفي  28 في -وقال میتشل   

األمیركیـــة تبـــذل كـــل جهودهـــا للوصـــول إلـــى ســـالم شـــامل  دارةإن اإل:  -محمـــود عبـــاس بـــرام اهللا

ا أن ي، موضحً سرائیلي، واللبناني اإلسرائیلي، والسوري اإلسرائیلالفلسطیني اإلیتضمن المسارات: 

، األطـرافهناك "خطوات صعبة" یجب اتخاذها من أجل تهیئة األجواء للنقـاش الجـدي بـین كافـة 

 لألنشطة االستیطانیة بالضفة الغربیة للتمكن من استئناف المحادثات إسرائیلبما في ذلك إیقاف 

  .)1()2009، ن حورین)ب( חורין-בן(

االلتـــزام  إســـرائیلیة أن الوالیـــات المتحـــدة طلبـــت مـــن ســـرائیلصـــحیفة هـــآرتس اإلوكشـــفت 

بتجمید االستیطان في الضفة الغربیة المحتلة لمدة عام، لحث الدول العربیة علـى اتخـاذ خطـوات 

 ولنون األالمتوقفــة منــذ دیســمبر/كا مفاوضــاتواســتئناف ال ،إســرائیلباتجــاه تطبیــع العالقــات مــع 

  ،تفضــــل تجمیــــد النشــــاط االســــتیطاني لمــــدة ســــتة أشــــهر فقــــط إســــرائیلوأشــــارت إلــــى أن  ،2008
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یین یقتربـون مـن التوصـل إلـى اتفـاق سـرائیلإن الفلسـطینیین واإل :وزارة الخارجیة األمیركیـة وأعلنت

محـــت الســـالم بینهمـــا بعـــد انتهـــاء "مرحلـــة النقاشـــات الحالیـــة"، بینمـــا ل مفاوضـــاتبشـــأن اســـتئناف 

والفلسـطینیین دون التجمیـد  إسـرائیلالسـالم بـین  مفاوضاتمصادر أمیركیة إلى إمكانیة استئناف 

  الكامل للبناء في المستوطنات بالضفة الغربیة.

سـبتمبر/أیلول: التـي اسـتغرقت  19فـي  األوسـطمیتشل  زیارته الخامسة إلى الشـرق  وبدا

، ي بخصـوص تجمیـد االسـتیطانسـرائیلانـب اإل دون التوصل إلـى أي اتفـاق مـع الجا كامًال أسبوعً 

الوضـــع النهـــائي مـــع الفلســـطینیین، ووزیـــرة الخارجیـــة األمیركیـــة  مفاوضـــاتووضــع جـــدول زمنـــي ل

إلـــى تحمیـــل  إســـرائیلهـــیالري كلینتـــون تؤكـــد أن مهمتـــه ستتواصـــل رغـــم هـــذا الفشـــل الـــذي تســـعى 

مـع الـرئیس الفلسـطیني محمـود قمـة بواشـنطن  أوباماكما عقد  ،الجانب الفلسطیني المسؤولیة عنه

لـم تسـفر عـن  ،2009 سـبتمبر/أیلول 23في   وي بنیامین نتنیاهسرائیلورئیس الوزراء اإل ،عباس

أي نتائج تذكر، وینتقد الجانبین لعدم فعلهما ما یكفي إلحیاء عملیة السالم، ویطالبهما باستئناف 

، األطــرافة مــن جمیــع یصــف میتشــل القمــة بأنهــا كانــت صــریحو فــي أســرع وقــت.  مفاوضــاتال

ا" مــن أجــل اســتئناف محادثــات الســالم مــع لالســتیطان "لــیس ضــروریً  إســرائیلإن تجمیــد  :ویقــول

  .)92: 2010الدبس، ( الفلسطینیین

ت هیالري كلینتون مع وزراء خارجیة السعودیة وقطر والكویت والبحرین وسلطنة عواجتم

معهـم سـبل إعـادة  تراق في نیویورك، وبحثـومصر والع األردنعمان واإلمارات العربیة المتحدة و 

السالم مع  مفاوضاتبتقدیم دعم سیاسي للفلسطینیین كي یستأنفوا  وطالبتهم، مفاوضاتإطالق ال

میتشـل الـذي  نتنیـاهولم توقـف االسـتیطان" فـي الضـفة الغربیـة والقـدس. والتقـى و "حتـى لـ ،إسرائیل

ومكتــب  ،2010 أكتــوبر 9 -ذ تعیینــه فــي واألراضــي الفلســطینیة للمــرة التاســعة منــ إســرائیلر از 

یصف محادثاتهما بأنها كانت "بناءة"، بینما تحدث میتشل عن اسـتمرار الصـعوبات التـي  ونتنیاه

دولــة فلســطینیة، لكنــه أكــد  إقامــةض علــى و افــي وضــع أرضــیة مشــتركة للتفــ األطــرافتواجــه كــل 

إلــى واشــنطن لمواصــلة النقــاش  موافقــة الطــرفین علــى الــدعوة التــي وجههــا لهمــا إلرســال ممثلیهمــا

  الدولة الفلسطینیة "القابلة للحیاة". إقامةبما في ذلك  ،بشأن عملیة السالم وقضایاها
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إنهــا  :وذكــرت صــحیفة هــآرتس أن الوالیــات المتحــدة مــررت رســالة إلــى مصــر قالــت فیهــا

ه تـــتحفظ علـــى توقیـــع اتفـــاق المصـــالحة الفلســـطینیة بـــین حركتـــي فـــتح وحمـــاس بصـــیغته وتوقیتــــ

جــورج میتشــل  األوســطالخــاص إلــى الشــرق  األمریكــيوأضــافت الصــحیفة أن المبعــوث  ،الحــالیین

وأبلغه بـأن واشـنطن لـن تؤیـد اتفـاق المصـالحة  ،التقى مع وزیر المخابرات المصریة عمر سلیمان

وباالتفاقیـات  إسرائیلالتي تطالب حماس باالعتراف ب ،الذي ال یتالءم مع شروط الرباعیة الدولیة

إن الوالیـات المتحـدة تتوقـع مـن  :ونقلت الصحیفة عـن مصـدر أمریكـي قولـه ،لموقعة ونبذ العنفا

  أیة حكومة فلسطینیة وجمیع الوزراء الذین ستضمهم أن یوافقوا على شروط الرباعیة الدولیة.

ا لهآرتس فقـد وصـف میتشـل اتفـاق المصـالحة الفلسـطیني الـذي توسـطت مصـر فیـه ووفقً 

 إســــرائیلبــــین  مفاوضــــاتلتوقیــــع علیــــه اآلن ســــیمس باحتمــــاالت اســــتئناف الوأن ا ،ســــيء)( بأنــــه

  .)1()2009، ربید)( רביד بشكروف)،( יששכרוף( والسلطة الفلسطینیة

ا بسـبب كهـذه قریًبـ مفاوضـاتتؤكـد علـى عـدم اسـتئناف  إسـرائیلویذكر أن التقـدیرات فـي 

مطلـــب الفلســـطینیین بتجمیـــد  وتــرفض تـــل أبیـــب ،ي والفلســـطینيســـرائیلتباعــد مواقـــف الجـــانبین اإل

إلـى  مفاوضـاتمطلق ألعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربیة والقدس الشرقیة، وأن تسـتند ال

  .1967لحدود العام  إسرائیلمبدأ انسحاب 

قد كرر خـالل خطـاب ألقـاه فـي الكنیسـت  وي بنیامین نتنیاهسرائیلوكان رئیس الوزراء اإل

ا لمطــالبهم التــي وصــفها مــع الفلســطینیین وفًقــ مفاوضــاتاف التأكیــده علــى رفــض اســتئن ،ثنــیناال

ا أمام الفلسطینیین یتمثل باعترافهم بیهودیة ا مسبقً لكنه في المقابل وضع شرطً  ،بالشروط المسبقة

، وتجدید سرائیلفي إطار التحضیر لزیارة كلینتون إل ووالتقي نتنیاه إسرائیلوزار میتشل ، إسرائیل

الســـالم "فـــي أقـــرب فرصـــة"، رغـــم "عـــدم وجـــود أفـــق  مفاوضـــاتســـتئناف ال أوبامـــا إدارةمســـاعي 

  .)haaretz, 2010()2( لحصول أي اختراق في المواضیع الخالفیة"، حسب دبلوماسي أمیركي

الســلطة الفلســطینیة فــي أعقــاب انتهــاء زیــارة میتشــل  كــدتأ 2010ینــایر عــام  22 وفــي 

وواشــنطن  ،إســرائیلمــع  مفاوضــاتاســتئناف الاألمیركیــة حــول  دارةوجــود خــالف مــع اإل -لــرام اهللا

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il  
(2) http://www.haaretz.com  
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ــ ض إذا أرادت الســلطة المســاعدة األمیركیــة فــي التوصــل إلــى و اتشــدد علــى ضــرورة اســتئناف التف

  دولة فلسطینیة. ٕاقامةإنهاء االحتالل و 

أن  :ینایر/كـــانون الثـــاني 25فـــي  للجزیـــرة نـــت   مســـؤول فلســـطیني رفیـــع المســـتوىكـــد أ

األمیركیة المضي فیها  دارةا لتسویة ترید اإلا جدیدً ا أمیركیً تلقتا عرضً  ٕاسرائیلالسلطة الفلسطینیة و 

"ورقـة تفاهمـات"، تراجـع فیهـا الهـدف األمیركـي  الى ما اصـطِلح علـى تسـمیته أمیركًیـا، بناء عقدمً 

على الصعید الفلسطیني مـن دولـة بحـدود معتـرف بهـا إلـى دولـة بــ"حدود مؤقتـة لسـنوات" ومـن ثـم 

ــــادو االتفــــ ــــى تب أي شــــروط یطرحهــــا الفلســــطینیون الســــتئناف  أوبامــــال أراض، مــــع رفــــض ض عل

  .وتلویحه بعقوبات مالیة مفاوضاتال

واألراضـــي  إســـرائیلبـــاللوم علـــى مـــا أســـماها سیاســـات داخلیـــة فـــي كـــل مـــن  أوبامـــا والقـــى

 مفاوضــاتا الجــانبین إلـى تقــدیم تنـازالت الســتئناف الفلسـطینیة فــي تقییـد دبلوماســیة السـالم، داعًیــ

ا یة بحق الشعب الفلسـطیني واصـفً سرائیلوبینما رفض في الوقت ذاته إدانة الممارسات اإل ،سالمال

بایدن وجدد  ،بأنها أقوى حلفاء واشنطن، أشار إلى "ضرورة التنّبه إلى محنة الفلسطینیین" إسرائیل

 -نائب الرئیس األمیركي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئیس الفلسطیني عبـاس بمدینـة رام اهللا

ا أن هذه الخطوة من وحدة استیطانیة جدیدة شمال القدس، مؤكدً  1600بناء  إسرائیلإدانته لقرار 

ا علـى مشـددً  ت،ضـاو اشأنها تقویض الثقة مع الفلسطینیین للتوصل إلى النتائج المنشودة مـن المف

 مایو/أیـار 4 فـي وا مـع نتنیـاه هاتفًیـاتصاًال  أوباما جرى أو  ،أنه ال بدیل عن تحقیق حل الدولتین

ا والفلسـطینیین التـي "ینبغـي أن تبـدأ سـریعً  إسـرائیلغیر المباشـرة بـین  مفاوضاتا إلطالق التمهیدً 

التـي سـیتنقل خاللهـا بـین الجـانبین  مفاوضاتجدا"، في حین عاد میتشل إلى المنطقة لبدء هذه ال

ا" ویخشــى "مكرًهــ وافــق علــى إجرائهــا ولینقــل مواقفهمــا مــن القضــایا المطروحــة، خاصــة أن نتنیــاه

 Bashir and).أنهـا قـد تسـبب لـه مشـاكل داخـل تحالفـه الیمینـي، ولـذلك یشـدد علـى إبقائهـا سـریة

Dakwar, 2014: 26)  

إن الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة قــدمت  :صــحیفة وول ســتریت جورنــال األمیركیــة وقالــت

ــأو لا "عرًضــغیــر المباشــرة التــي انطلقــت وترعاهــا الوالیــات المتحــدة  مفاوضــاتخــالل ال ا" ا مثیــرً ًی

ویشـــمل العـــرض تنـــازالت عـــن  ،فاجـــأ المبعـــوث األمیركـــي میتشـــل إســـرائیللمبادلـــة األراضـــي مـــع 

یین ســرائیلاألراضـي أكثــر بأضــعاف مــن تلــك التــي سـبق أن عرضــتها الســلطة الفلســطینیة علــى اإل
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ا وأن العـــــرض الجدیـــــد لقـــــي ترحیًبـــــ ،%)1,9كانـــــت نســـــبتها ( 2008المباشـــــرة  مفاوضـــــاتفـــــي ال

   .)1()2010مركز دراسات الجزیرة، ( ا"ا "حذرً یً إسرائیل

الرئیس الفلسطیني عباس من أن العالقات األمیركیة الفلسطینیة ستتأثر في  أوباماوحذر 

، وذلك في رسالة بعثها إلیه تضمنت إسرائیلالسالم المباشرة مع  مفاوضاتحال رفضه استئناف 

ـــدعم العربـــي واأل أوبامـــاا". وتعهـــد واعتمـــدت مقاربـــة "الجـــزرة والعصـــ ،نقطـــة 16 روبـــي و بحشـــد ال

المباشـــر، وبتمدیـــد تجمیـــد جزئـــي لبنـــاء  مفاوضـــاتوالروســـي لمســـاندة الفلســـطینیین إذا اســـتؤنفت ال

 :Bashir and Dakwar, 2014)المسـتوطنات بعـد انتهـاء مهلـة التجمیـد القـائم فـي سـبتمبر/أیلول 

راضـــي الفلســـطینیة یســـتمع فیهـــا "ألســـئلة مـــن واأل إســـرائیلمیتشـــل سلســـة لقـــاءات فـــي  أوبـــد، (26

الجــانبین قبــل العــودة إلــى الوالیــات المتحــدة" لتقــدیر مــا إن كــان الجانبــان "مســتعدْین حقیقــة لتقــدیم 

ـــاه حیـــث شـــهدت ،مباشـــرة" مفاوضـــاتتعهـــدات ببـــدء   وواشـــنطن انعقـــاد قمـــة تجمـــع عبـــاس ونتنی

 مفاوضـات، وذلـك قبیـل انطـالق البامـاأو ي عبد اهللا الثاني بحضـور األردنوحسني مبارك والعاهل 

". ا سهًال "لن تكون أمرً  :ي التي وصفتها واشنطن بأنهاسرائیلالمباشرة بین الجانبین الفلسطیني واإل

لتجمیــد االســتیطان مــن أجــل اســتمرار بنــاء  إســرائیلوالمســؤولون العــرب یطــالبون بضــرورة تمدیــد 

  .)51: 2011(أبو سیف،  الثقة بین الجانبین

یة المباشـرة فـي مقـر وزارة الخارجیـة األمیركیـة سرائیلالفلسطینیة اإل مفاوضاتالت واستؤنف

. 2008اخـــر عـــام أو ي الـــدموي علـــى قطـــاع غـــزة ســـرائیلبواشـــنطن، بعـــد توقفهـــا إثـــر العـــدوان اإل

إنه یؤید إنشاء دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة لكن "بشرط  :یستبقها بقوله وونتنیاه

: "عقبـــات هائلـــة" فـــي طریـــق 2010ســـبتمبر 10فـــي  أوبامـــا عوتوقـــ ،زوعـــة الســـالح"أن تكـــون من

 وألن البــدیل هــ ؛ا أن األمــر "مخــاطرة تســتحق العنــاء، معتبــرً األوســطالســالم بالشــرق  مفاوضــات

أو ". و ولاحـــغیـــر قابــل لالســتمرار، ولــذلك إذا انهـــارت المحادثــات فســنظل ن والوضــع الــراهن وهــ

من المنطقي تمدید تجمید البناء االستیطاني ما دامت محادثات السالم أن " وضح أنه أبلغ نتنیاه

  ).176: 2013المغاري،  بناءة" األوسطبالشرق 

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net 
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ض المباشـرة فـي منتجـع شـرم الشـیخ المصـري و اسـبتمبر/أیلول جلسـة التفـ 14وبدأت في 

بــــة ز عقو االتــــي طالبــــت الطــــرفین بـــــ"تج ،وهــــیالري كلینتــــون وبلقــــاء ثالثــــي جمــــع عبــــاس ونتنیــــاه

إن الطرفین أكـدا  :ومیتشل یقول ،"أخرىالمباشرة مرة  مفاوضاتكي یتسنى إطالق ال ،االستیطان

"یمكــن أن  مفاوضــاتجدیــة، وهمــا مســتمران فــي االتفــاق علــى أن هــذه ال مفاوضــاتنیتهمــا إجــراء 

ـــة خـــالل عـــام"ت ـــة ال ، واستضـــافت حســـم المســـائل الخالفی المباشـــرة بـــین  مفاوضـــاتالقـــدس الغربی

یین والفلســطینیین التــي انطلقــت جولتهــا الثانیــة فــي منتجــع شــرم الشــیخ المصــري دون أن یلســرائاإل

ومیتشـــل یؤكـــد أن "الجـــانبین بـــدآ  ،یتوصـــل الطرفـــان لحـــل خالفاتهمـــا بشـــأن النشـــاط االســـتیطاني

 األمــنمحادثــات جــادة بشــأن قضــایا جوهریــة"، وتشــمل القضــایا الجوهریــة كــال مــن المســتوطنات و 

إلـى تمدیـد قـرار تجمیـد  إسـرائیلالوالیـات المتحـدة  ودعـت ،لالجئین الفلسـطینیینوالحدود ومصیر ا

السـالم بـین السـلطة  مفاوضـاتإلنقـاذ  محاولـةاالستیطان في الضفة الغربیة "لبعض الوقت"، فـي 

علـى مواصـلة  إسـرائیل، بعد أن باتت الشكوك تخیم على نجاحها بسبب عزم ٕاسرائیلالفلسطینیة و 

مركــز دراســات الجزیــرة، ( رار الفلســطیني علــى االنســحاب إذا لــم یمــدد التجمیــدواإلصــ ،االســتیطان

2010()1(.  

ا فــي خطــط قــدمً  إســرائیلكلینتــون للفلســطینیین أن مضــي  كــدت أ 2010نــوفمبر 10وفــي

إن التوصــل إلــى  :وتقــول ،الســالم مفاوضــاتتوســیع االســتیطان ســیكون لــه "مــردود ســلبي" علــى 

وعبــاس یطالــب بعقــد جلســة عاجلــة  ،ا"ا وضــروریً "مــا زال ممكًنــ طاألوســاتفــاق للســالم فــي الشــرق 

 علنــت أو  ،االســتیطانیة فــي القــدس والضــفة الغربیــة إســرائیللبحــث اســتمرار أنشــطة  األمــنلمجلــس 

 ،تأجیل موافقتها على المقترحات األمیركیة بتجمید البنـاء االسـتیطاني فـي الضـفة الغربیـة إسرائیل

السـلطة بلغـت أوقد  ،إنها ترید هذه األفكار "مكتوبة" :لسالم، قائلةحتى یمكن استئناف محادثات ا

دون تجمید االسـتیطان فـي  إسرائیلمع  مفاوضاتاألمیركیة رفضها استئناف ال دارةالفلسطینیة اإل

القـــدس المحتلـــة، بعـــد أن أبلغـــتهم بأنـــه لـــم یـــتم بعـــد التوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن رزمـــة التفاهمـــات 

  .)2()2010، وفا( قابل تمدید تجمید االستیطانیة مسرائیلاألمیركیة اإل

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net   
(2) http://www.wafainfo.ps 
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الســـالم عقـــب تخلـــي الوالیـــات المتحـــدة عـــن  مفاوضـــاتقـــر عبـــاس بوجـــود "أزمـــة" فـــي أو 

بتجمیـــــد االســـــتیطان فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة كشـــــرط الســـــتئناف  إســـــرائیلمســـــاعیها الرامیـــــة إلقنـــــاع 

علنــت أو  ،الســالم عملیــة الســالم، وســط تشــكیك فلســطیني فـي قــدرة أمیركــا علــى تحقیــق مفاوضـات

یة فــي ساســوالفلســطینیین علــى البــدء فــي بحــث القضــایا األ إســرائیلكلینتــون أن بالدهــا ســتحض 

"لن تفقد األمل" في إیجاد تسویة للقضیة،  أوباما إدارةالسالم "بدون تأخیر"، مؤكدة أن  مفاوضات

یل"، مؤكــــدة أن یة بــــال تــــأخیر وبالتفصــــساســــوســـتدفع الطــــرفین "لتقــــدیم مواقفهمــــا مــــن القضـــایا األ

ویعتبـر  ،یین والفلسطینیین "هما الطرفان الوحیدان اللذان یستطیعان إرساء سـالم مسـتدام"سرائیلاإل

تهــا اقنــاع ولاحن تخلــت عــن مأبعــد  األوســطمــن نوعــه الخــاص بالشــرق  ولتصــریح كلینتــون اال

ذا كــانوا ، إیةأساســنهــا أالفلســطینیون ب وهــي خطــوة قــال ،بــالكف عــن البنــاء االســتیطاني إســرائیل

 ســبتمبر یلــولأالتــي توقفــت بعــد فتــرة وجیــزة مــن بــدئها فــي ، و سیســتأنفون محادثــات الســالم مباشــرة

  .)1()2010، ربید)( רביד(

 2010دیسـمبر 15وشارك عباس في اجتماع لجنة مبادرة السالم العربیـة بالقـاهرة  فـي     

ك إلــى القــاهرة لالجتمــاع مــع الــذي تبعــه كــذل ،الطــالع أعضــائها علــى نتــائج مباحثاتــه مــع میتشــل

وتبحث اللجنة العربیة في الخیارات المتاحة  ،الرئیس المصري حسني مبارك وعدد من المسؤولین

بتجمیـــد االســـتیطان  إســـرائیلأمـــام الجانـــب العربـــي للتحـــرك فـــي ظـــل الفشـــل األمیركـــي فـــي إقنـــاع 

جدیــــدة إلطــــالق  اكمـــا عــــرض میتشــــل علــــى الفلســـطینیین افكــــارً  ،باألراضـــي الفلســــطینیة المحتلــــة

 مفاوضــاتمریكیــة ألیــة أعبــاس فـي المقابــل ضــمانات  وطالــب ،إســرائیلالمتعثــرة مــع  مفاوضـاتال

نشطة االستیطانیة في الضفة الغربیـة والقـدس ا على ضرورة وقف األمشددً  ،إسرائیلمستقبلیة مع 

   .(Shabaneh, 2015: 9) الشرقیة

  2011أوباما للسالم مبادرة 

خطة سالم في المنطقة في خطاب له في  أوباماباراك  ریكياألمطرح الرئیس    

  یقوم على دعامتین: أوباما، وكان جوهر مشروع 19/5/2011

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il 
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إقرار فلسطیني بـدولة یهودیـة للشـعب الیهـودي، حیـث یقـوم السـالم الـدائم علـى دولتـین لشـعبین،  .1

الفلســـطیني، كــــدولة یهودیـــة ووطـــن لــــلشعب الیهـــودي، ودولـــة فلســـطین كـــوطن للشـــعب  إســـرائیل

ـــادل والســـالم، وتســـتند حـــدود الدولـــة  ـــراف المتب ـــر المصـــیر، واالعت ـــع كـــل منهمـــا بحـــق تقری تتمت

  مع تبادالت مشتركة ومتفق علیها. 1967على خطوط  ٕاسرائیلالفلسطینیة و 

، ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا باألراضـــي األطـــرافض بـــین و اللتفـــ أو أخـــرىتـــرك كافـــة األمـــور بكیفیـــة   .2

ـــــدس والال ـــــي یجـــــب أن تنتهـــــي فیهـــــا كـــــل هـــــذه والحـــــدود والق ـــــة الت ـــــرة الزمنی ـــــى الفت ـــــین، وحت جئ

  الموضوعات.

یین ســـــرائیلهـــــیالري  كلینتـــــون اإل األمریكیـــــةم، حثـــــت وزیـــــرة الخارجیـــــة 2011 إبریـــــل 20فـــــي  و 

السالم، رغم االضطرابات التي یشهدها العدید  مفاوضاتوالفلسطینیین على "االستئناف الفوري" ل

مؤكدة أنه "یتعین على الجمیع  ،ا بسبب ثورات الربیع العربيحالیً  سطاألو من دول منطقة الشرق 

"ال  :وأضـافت ،هي السبیل الوحید، بل أكثر مـن ذلـك هـي حاجـة ملحـة" مفاوضاتأن یدرك أن ال

الحصول على  محاولةالمتحدة ل األممنؤید أي مسعى أحادي من جانب الفلسطینیین للذهاب إلى 

ة فلسطینیة مع احترامنا لمسألة الدولة الفلسطینیة، وذلك ألننا دول إقامةبعض األصوات من أجل 

  ".مفاوضاتله بقوة یتم من خالل ال ونعتقد أن السبیل الوحید لتحقیق حل الدولتین الذي ندع

 :، ویقولأوباماعن خیبة أمله من  -في حدیث لمجلة نیوزویك األمیركیة- عباس وعبر 

ســطینیة إذا واصــلت جهودهــا الستصــدار إدانــة دولیــة إنــه هــدده بفــرض عقوبــات علــى الســلطة الفل

جـورج میتشـل بتجاهـل أفكـار  األوسـطي، كما اتهم المبعوث األمیركي للشـرق سرائیللالستیطان اإل

  .)1()2011 ،الجزیرةمركز دراسات ( السلطة خالل زیاراته للمنطقة

جـــورج  األوســـطالســـالم فـــي الشـــرق  مفاوضـــاتاســـتقالة مبعوثـــه الخـــاص ب أوبامـــاعلـــن أو 

ا أن الوالیات المتحدة ما ا، مؤكدً م، وتعیین نائبه دیفید هیل لیخلفه مؤقتً 2011مایو 13میتشل في

والخلــیج فــي مجلــس  األوســطعــن الشــرق  كمــا اقنــع المســؤول، زالــت ملتزمــة بالســالم فــي المنطقــة

ن یتجنــب عــرض مبادئــه لحــل أبــ أوبامــا األمریكــيدیــنس روس الــرئیس  األمریكــيالقــومي  األمــن

وتؤید هذه المبادئ  األوسطالذي سیعرض تطورات الرشق  ،لمسالة الفلسطینیة في خطابه المقبلا

                                                           
(1)  http://www.aljazeera.net  
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 ،إسـرائیل وتعتـرف بیهودیـة ،طفیفـة تهیالسـمـع ت1967دولة فلسطینیة مسـتقلة علـى حـدود  إقامة

مـا  ووتقر بالقدس عاصمة لدولتین وهـ ،1948راضي ألى إوترفض عودة الالجئین بأعداد كبیرة 

غســطس ألــى إعــالن مبادئــه إجــل أحیــث  ،للمنطقــة جــورج میتشــل األمریكــيالمبعــوث  ســعى الیــه

صــــــــحیفة ): 2011، (الــــــــوطن الســــــــعودیة( م المتحــــــــدةمــــــــقبــــــــل توجــــــــه الفلســــــــطینیون لأل 2011

  .)1()الكترونیة

أنه  -األوسطضاع في الشرق و في كلمة له بوزارة الخارجیة عن األ أوباماضح أو و 

- یرفض  وونتنیاه ،1967حدود حرب یونیو/حزیران  أساس سیتم استئناف جهود السالم على

بدعوى أنه لیس بمقدور  ،أوباماالطرح الذي قدمه  -في خطاب له أمام الكونغرس األمیركي

صحیفة نیویورك تایمز  وقالت ، 1967الدفاع عن نفسها إذا ما تراجعت إلى حدود  إسرائیل

السالم بین  مفاوضاتبة إلنقاذ جهود قات المناسو قات الراهنة هي األو إن األ :األمیركیة

 أوبامالم یغتنم الفرصة، وال  ویین المتعثرة منذ أشهر، مضیفة أن نتنیاهسرائیلالفلسطینیین واإل

في ظل تصالحه مع حركة  مفاوضاتة اللاو ستراتیجیة إلحیائها، وال عباس عائد إلى طالدیه 

 12في  األوسطلسالم في الشرق واخفقت اللجنة الرباعیة ل ،حماس)اإلسالمیة ( المقاومة

السالم بین  مفاوضاتعن إحراز أي تقدم في مساعیها إلحیاء  اإلعالنم، عن 2011یولیو

وقال مسؤول  ، إنه ال تزال هناك فجوات تفصل بین الجانبین :یین، قائلةسرائیلالفلسطینیین واإل

ي تقدم ومن المنظور ال تزال فجوات تعوق تحقیق أ أوباما األمریكيالرئیس  إدارةكبیر في 

  (Bashir and Dakwar, 2014: 82). الواقعي یجب بذل مزید من الجهد لسد تلك الفجوات

األمیركیـة طلبـت مـن عبـاس  دارةإن اإل :وزیر الخارجیـة الفلسـطیني ریـاض المـالكيوقال 

تأجیل التوجه لألمم المتحدة للحصول على عضویة دولـة فلسـطینیة علـى أراضـي الضـفة الغربیـة 

قطــاع غــزة وعاصــمتها القــدس الشــرقیة، إلــى مــا بعــد انتخابــات الرئاســة األمیركیــة حتــى ال یــؤثر و 

جــرت أو  ،وأكــد رفــض القیــادة الفلســطینیة لهــذه الضــغوط ،فــي الفــوز بهــا أوبامــاذلــك علــى حظــوظ 

لـــ"تشجیعهم علــى  ،وعبــاس ومحادثــات منفصــلة مــع كــل مــن نتنیــاه 2012یونیــو 13فــي  كلینتــون

إنهـــا  :والخارجیـــة األمیركیـــة تقـــول ،الرســـائل المتبادلـــة" بـــین عبـــاس ونتنیـــاهو سأســـاالبنـــاء علـــى 

                                                           
(1) http://www.alwatan.com.sa  
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ة ولـــــاتحســـــین األجـــــواء لكـــــي تـــــتمكن مـــــن تحقیـــــق تقـــــدم بهـــــدف إعـــــادة الطـــــرفین إلـــــى ط ولاحـــــ"ت

  .)1()2012الوطن، (( "مفاوضاتال

  ..... - 2013 وباماأل الفترة الرئاسیة الثانیة 

فـــي مســـتهل جولـــة یقـــوم بهـــا إلـــى  ائیلإســـر م، إلـــى 20/3/2013فـــي  أوبامـــاوقـــد وصـــل 

ا األراضــي الفلســطینیة وتشــمل أیًضــ -ى لــه منــذ انتخابــه لوالیــة رئاســیة ثانیــةولــهــي األ-المنطقــة 

یین ســرائیلإنــه ســیمنح اإل :ویقــول ،"لالســتماع" ولــیس إلطــالق مبــادرة ســالم ت، وخصصــاألردنو 

لتحدید ما وصـلنا إلیـه، وٕاذا مـا ا للوضع "والفلسطینیین فسحة بضعة أشهر ُیجري بعدها استعراضً 

  .(Israel, 2013: 57) "مفاوضاتة اللاو كان الطرفان جادین في الرغبة في العودة إلى ط

ومــع  ،جــرى وزیــر الخارجیــة األمیركــي جــون كیــري مباحثــات مــع عبــاس فــي عمــانأوقــد 

ت "خطـــــوات إحیـــــاء عملیـــــة الســـــالم" بـــــین لـــــاو م، تن2013مـــــارس 23فـــــي القـــــدس فـــــي   ونتنیـــــاه

ضــروري  وبـل هـ ،یین، ویؤكــد لهمـا أن تحقیـق الســالم "لـیس ممكنـا فحســبسـرائیلسـطینیین واإلالفل

م، الزعمــــاء 2013مــــایو 24وقــــد حــــث كیــــري فــــي  ،ي والفلســــطیني"ســــرائیللمســــتقبل الشــــعبین اإل

الســالم وٕانهــاء  مفاوضــاتیین والفلســطینیین علــى اتخــاذ "قــرارات صــعبة" إذا أرادوا إحیــاء ســرائیلاإل

ا أنــه "مــن الواضــح أن الوضــع القــائم ال یمكــن أن بــدأ منــذ عشــرات الســنین، مضــیفً  الصــراع الــذي

وفـي النهایـة سـیتعین علـى الجـانبین إبـداء روح الزعامـة" للتوصـل إلـى  ،یستمر على المدى البعیـد

 واألراضـي الفلسـطینیة منـذ تولیـه مهامـه إسـرائیلوذلـك فـي ختـام رابـع زیـارة یقـوم بهـا إلـى  ،السالم

(Israel, 2013: 57).    

 ن واشنطن عینت جنراًال أ :یة خبر مفادهسرائیلمن جانبها نشرت صحیفة هآرتس اإل

حیث سیقوم الجنرال جون الون بالعمل مع  ،یةسرائیلاإل األمنیةحث االحتیاجات والترتیبات بل

بین  نیةاألمیة والترتیبات سرائیلتجاه االحتیاجات اإل األمریكیةي لبلورة المواقف سرائیلالجاني اإل

ن مهمة الون هي توفیر أي بإسرائیلكده مصدر أوهذا ما  ،ٕاسرائیلالدولة الفلسطینیة المستقبلیة و 

یة بناء على رغبة امریكیة للوصول سرائیلاإل األمنیةشبكة امان امریكیة  فیما یتعلق باالحتیاجات 

  .)2()2013، ربید)( רביד( یین بهذا الخصوصسرائیللى تنسیق تام بین اإلإ

                                                           
(1) http://www.alwatan.com  
(2) http://www.haaretz.co.il  
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والتـي اسـتمرت ثالثـة أیـام  ،األوسطنجح كیري من خالل  محادثات مكوكیة في الشرق و 

ا بـــذلك یین والفلســـطینیین، مثیـــرً ســـرائیلالســـالم بـــین اإل مفاوضـــاتبإحیـــاء   2013یونیـــو 27فـــي  

ي إسرائیل، بینما استبعد وزیر 2010المتوقفة منذ نهایة  مفاوضاتتكهنات بشأن مدى تقدم هذه ال

م، 2013یولیــو 20وقــد عــززت زیارتــه السادســة للمنطقــة فــي  ،ة مــع الفلســطینیینمحادثــات وشــیك

 مفاوضـــاتا الســـتئناف الأساًســـیین "یضـــع ســـرائیلفـــي انتـــزاع اتفـــاق مبـــدئي مـــن الفلســـطینیین واإل

ــــنهم یین ٕاســــرائیلضــــین فلســــطینیین و و اإن مف :وقــــال ،المباشــــرة بشــــأن قضــــایا الوضــــع النهــــائي" بی

الـذي لـم یعلـن عـن -ا علـى أن االتفـاق أسبوع لهذا الغرض، مشددً سیتوجهون إلى واشنطن خالل 

  (Bashir and Dakwar, 2014: 109) ا ویحتاج "إلى مزید من الدبلوماسیة"لیس نهائیً  -تفاصیله

م، فــي واشــنطن 2013یولیــو 29یون  فــي  ســرائیلضــون الفلســطینیون واإلو االمف واســتأنف

علــى أن تسـتمر تســعة  2010وقفـة بینهمــا منـذ عـام المباشـرة المت مفاوضــاتال -برعایـة أمیركیـة-

الجــانبین إلــى تقــدیم "تنــازالت معقولــة فــي قضــایا صــعبة  وووزیــر الخارجیــة األمیركــي یــدع ،أشــهر

   .ومعقدة ومحملة بالمشاعر والقیم الرمزیة" من أجل السالم

فــي لنــدن عملیــة الســالم واســتكمال  2013ســبتمبر/أیلول  9فــي  بحــث كیــري مــع عبــاس

یین "عـازمون سـرائیل، وذلك إثـر إعـالن كیـري أن الفلسـطینیین واإلإسرائیلالجاریة مع  اوضاتمفال

  .على استئناف المفوضات رغم العراقیل"

یین والفلســـــطینیین اتفقـــــوا علـــــى تكثیـــــف ســـــرائیلإن اإل :وزیـــــر الخارجیـــــة األمیركـــــيوقـــــال 

"تعلیق  ویین هسرائیلوب من اإلمحادثات السالم بینهم وزیادة المشاركة األمیركیة فیها، وٕان المطل

 األمــنا علــى أن التوصــل إلــى اتفــاق ســالم ســیحقق تطبیــق سیاســة توســیع المســتوطنات"، مشــددً 

ـــة، ومحـــذرً  ـــداعیات ســـلبیة.  والرخـــاء االقتصـــادي فـــي المنطق ا مـــن أن فشـــل المســـار ســـتكون لـــه ت

  ).26/9/2013 :رویترز(

 ، منفي باریس 22/10/2013في في لقاءه مع ممثلي الجامعة العربیة  هكدأوهذا ما 

یة" ساسیین والفلسطینیین "تتكثف وتتصاعد"، وأن جمیع "المشاكل األسرائیلبین اإل مفاوضاتأن ال
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مرة منذ استئناف  13یین والفلسطینیین التقوا سرائیلا إلى أن اإلة، مشیرً لاو مطروحة على الط

  .)1()2013، الدستور( 2013السالم في یولیو/تموز  مفاوضات

 6ا األراضي الفلسطینیة، وذلك في في زیارة ستشمل أیضً  إسرائیلقد وصل كیري إلى و 

إلعطاء دفع لعملیة السالم المتعثرة بین الجانبین على إثر جولة  محاولةفي  2013نوفمبر

بسبب الخالف بین الطرفین بشأن ملف االستیطان  ،محادثات سادتها أجواء "توتر شدیدة"

ا یة بأن واشنطن تعتزم انتهاج سبیل جدید یتمثل في تقدیمها مقترحً رائیلإسوتكهنات  ،يسرائیلاإل

   للجانبین إلبرام "اتفاقیة مؤقتة"

لن تؤدي إلى إحالل السالم : بقوله إسرائیلالضغوط الدولیة على  ثرأب ووقد شكك نتنیاه

فیها  "، وسط شكوك تشاركهاألمنیةولن تجبرها على "التخلي عن مصالحها  ،األوسطفي الشرق 

 ،السالم مع السلطة الفلسطینیة مفاوضاتالوالیات المتحدة ومصر في إمكانیة تحقیق تقدم في 

دولة  إقامةالتي تعهد رئیسها عباس باتباع نهج الزعیم الفلسطیني الراحل یاسر عرفات الرامي لـ"

 في اتصال هاتفي مع كیري-كد عباس أوقد   ،فلسطین المستقلة وعاصمتها القدس الشریف"

رغم استقالة الوفد  إسرائیلالسالم مع  مفاوضاتم، تشبثه بمواصلة 2013نوفمبر 13في

ا إلى أنه سیعمل على إقناع مشیرً  ،يسرائیلبسبب استمرار االستیطان اإل ،ضو االفلسطیني المف

  .)Reuters, 2013()2( تشكیل فریق جدیدأو الفریق بالعدول عن االستقالة، 

ا عریضة" "خطوطً  - خالل منتدى في واشنطن-   2013دیسمبر 7في  أوباماعلن أو 

قال إنه "لن یعالج كل التفاصیل لكنه أفضل من  ،یین والفلسطینیینسرائیلالتفاق مرحلي بین اإل

ووزیر خارجیته تحدثا  األمریكين الرئیس أ" بهآرتسالعودة إلى الوراء". حیث نشرت صحیفة "

  طینیین.االتفاق مع الفلس ون تقلق معارضأبلهجة یفترض 

أو  إسرائیلن یظهر أي تحامل على أعصاب منقطع النظیر دون أببرود  أوباما تحدث

ا، ا وقاطعً ا واضحً یضً أه كان إال أن ،إیرانفیة االتفاق مع لا علیه على خساستها، الذین شنوا حربً 

ه لیس واستمرار  ،، ألن الوضع القائم ال یمكن ان یستمرأو ًال  سرائیلفالسالم ضرورة للمنطقة وإل

ألن القوة لن تهزم الشیطان الدیمغرافي، الحل یكمن في الفصل بین  ؛إسرائیلفي مصلحة 

                                                           
(1) http://pdfstore.addustour.com  
(2) http://www.reuters.com  
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والحل یكون على  ،دولة یهودیة إسرائیلواالعتراف ب ،الكیانین من خالل تأسیس كیان فلسطیني

  .أكبرا وزیر الخارجیة كیري بوضوح یضً أمراحل كما عبر عن ذلك 

یة تسـیبي لیفنـي سـرائیلم، وزیـرة العـدل اإل2013سـمبردی 9والتقى كیـري فـي واشـنطن فـي 

ضین الفلسطینیین صائب عریقات و اوكبیر المف ،مع الفلسطینیین مفاوضاتالمسؤولة عن ملف ال

السلطة الفلسطینیة من انهیار مساعي السـالم بسـبب مقترحـات حذرت  قدو  ،في محادثات ثالثیة.

، مؤكـدة أن األردني فـي غـور إسـرائیلري للحل النهائي عرضتها واشـنطن تبقـي علـى وجـود عسـك

  ستؤدي بجهود الوزیر إلى مأزق". ، وأنهاهذه المقترحات تعتبر "خارج قواعد الشرعیة الدولیة

ـــري فـــي  ـــذ تســـلمه منصـــبه فـــي 2013دیســـمیر 12وزار كی ـــة للمـــرة التاســـعة من م، المنطق

فظـــة علــى مســـار وبعــد مـــرور أقــل مـــن أســبوع علــى جولتـــه األخیــرة، للمحا ،2013فبرایر/شــباط 

ا للتوصل إلى اتفاق ضمن مهلـة األشـهر التسـعة المحـددة یة الفلسطینیة سعیً سرائیلاإل مفاوضاتال

تقـــدیم اتفـــاق إطـــاري تـــم وضـــع و وصـــل كیـــري الیـــوم نح ،)2014/نیســـان إبریلتنتهـــي فـــي ( لهـــا

وعبــاس فــي غضــون و یة، لجلــب نتنیاهساســالوالیــات المتحــدة الخطــوط العریضــة لحــل القضــایا األ

 Bashir and).والتـي سـیتم تحدیـد الخطـوط العریضـة التفـاق الوضـع الـدائم ،أسابیع نقطـة حاسـمة

Dakwar, 2014: 93)  

السـالم  مفاوضـاتم، قبولـه تمدیـد فتـرة 2013دیسـمبر 19علن الجانـب الفلسـطیني فـي أو 

ى شــریطة التوصــل حتــى ذلــك التــاریخ إلــ ،إلــى مــا بعــد األشــهر التســعة المتفــق علیهــا إســرائیلمــع 

"مسودة" اتفاق بشأن المسائل الرئیسیة، یحتوي على تفاصیل محددة عن حدود الدولـة الفلسـطینیة 

، ونسبة األراضي التي سیتم تبادلها للتعویض عن المستوطنات الیهودیة التي أقیمت فـي مستقبًال 

شـف وك ،األراضي المحتلة، والوضع النهائي للقدس التي یریدها كل من الجانبین عاصمة لدولتـه

یسـتعد لإلعـالن  ون نتنیـاهإوزیر القضاء السابق یوسي بیلـین فـي مقـال نشـرته " یسـرائیل هیـوم"، 

ن الــرئیس الفلســطیني محمــود عبــاس ألــى إا وحــدة اســتیطانیة، مشــیرً  2000عــن مناقصــات لبنــاء 

  ا لقواعد اللعبة.واعتبر ذلك كسرً  ،صیب بحالة غضب عندما علم بذلك من قبل جون كیريأ

 مـن المواقــف التـي عرضـتها الوالیــات صـًال أن الفلسـطینیین المحبطــین إ :آرتس"وتقـول "هـ

، ســـیكون مـــن الصـــعب علـــیهم هضـــم مناقصـــات جدیـــدة األمنیـــةالمتحـــدة فـــي موضـــوع الترتیبـــات 
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ون مــــن األمریكیــــ ،مفاوضــــاتوســــیقومون بتفجیــــر ال ،آلالف الوحـــدات الســــكنیة فــــي المســــتوطنات

شـهر أو سـرى بشـهر تأجیل تحریر الدفعة الثالثـة مـن األ عن طرق األزمةوا تأجیل حأو لجهتهم، 

قـل كي تقوم على األ إسرائیللى الضغط على إا أو الفلسطینیین رفضوا بشدة، فلج إال أن ،ونصف

ثالثـــة بعــــد تحریــــر أو عــــالن المناقصـــات الجدیــــدة للبنــــاء فـــي المســــتوطنات بأســــبوعیین إبتأجیـــل 

نـه أعلـن أروبي، الذي و ذ ي یمارسه االتحاد األالى الضغط ال األمریكيوینضم الضغط  ،سرىاأل

علنـت عـن مناقصـات جدیـدة بـالتزامن مـع أفـي حـال  ،مفاوضـاتمسؤولیة فشـل ال إسرائیلسیحمل 

  . )Reuters, 2013()1( سرىتحریر األ

، إســرائیلن الوالیــات المتحــدة تطالــب إ :یة،ســرائیل"اإل قالــت صــحیفة "یــدیعوت احرونــوتو 

 األردنالتجمعـــات االســـتیطانیة فـــي غـــور  بـــإخالءالتـــي ســـتقترحها،  اإلطـــاربموجـــب خطـــة اتفـــاق 

 ،ســــنوات، وتمكــــین الفلســــطینیین مــــن الســــیطرة علــــى هــــذه المنطقــــة 4أو  3ا خــــالل فتــــرة تــــدریجیً 

ذا إ % من مناطق الضـفة الغربیـة، و  6یشكل  األردنن غور ألى إوأشارت الصحیفة في تقریرها، 

األمریكیــة الــى التنــازل عــن ستضــطر بموجــب الخطــة  هــافإنعلــى البقــاء فیــه،  إســرائیلمــا أصــرت 

  % من مناطق تقع داخل الخط االخضر.6

فـي  2013 ویة الفلسطینیة استؤنفت في شـهر تمـوز/ یولیـسرائیلاإل مفاوضاتیذكر أن ال

وكانـــت  ،شـــهر مـــن انطالقهـــاألـــى اتفـــاق فـــي غضـــون تســـعة إن یـــتم التوصـــل أعلـــى  ،واشـــنطن

راضــــي ي فــــي األســــرائیلثــــالث ســــنوات بســــبب االســــتیطان اإل المحادثــــات قــــد توقفــــت ألكثــــر مــــن

حصـول "تقـدم"  -خـالل زیارتـه العاشـرة للمنطقـة-م، 2014ینایر 5 في علن كیري أو  ،الفلسطینیة

"لــم نبلــغ الهــدف بعــد لكننــا نحــرز  :یین والفلســطینیین، ویقــولســرائیلالســالم بــین اإل مفاوضــاتفــي 

أجریناهــا فـي الیــومین الماضـیین قــد تطرقـت وربمــا حتــى ا، أنــا واثـق مــن أن المحادثـات التــي تقـدمً 

، لقـد بـدأنا فـي التطـرق إلـى أخـرىا جدیدة لحـل قضـایا ووفرت فرصً  ،حلت بعض القضایا المعینة

-inews( أصعب العقبات..، هـذه مهمـة صـعبة بسـبب سـنوات صـعبة ومعقـدة مـن غیـاب الثقـة"

arabia ،2014()2(.  

                                                           
(1) http://www.reuters.com  
(2) http://www.inews-arabia.com 
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فیما یخص  األمریكیةنه لن یقبل االمالءات أالزیارة ب ثناءأكیري  وبلغ نتیاهأمن ناحیته 

  .األردني في غور سرائیلا على التواجد اإلددً شم ،إسرائیلمن أ

ا على ا الذعً ،هجومً 2014ینایر 14ي موشیه یعالون في سرائیلوشن وزیر الدفاع اإل

ي الورق و اها "ال تسإن :قائًال  ،ا خطته للسالم التي قدمها في جولته األخیرة بالمنطقةكیري منتقدً 

ا یین وأمیركیین، مؤكدً إسرائیلوذلك أثناء محادثات مغلقة جرت بین مسؤولین  ؛الذي كتبت علیه"

الذي قام بتقدیم شيء بینما  وي هسرائیلمع الفلسطینیین، ألن الجانب اإل مفاوضاتأنه "ال توجد 

  . )haaretz ،2014()1( لم یقدم الفلسطینیون شیئا"

األمیركیـــة علـــى دفـــع عملیـــة  دارةجیـــة األمیركـــي جـــون كیـــري تصـــمیم اإلأكــد وزیـــر الخار و 

خـالل اجتماعــه فــي  ،میركیـة عــن كیــريعــالم األونقلـت وســائل اإل ،یة الفلســطینیةســرائیلالسـالم اإل

التي تضم أمین عام الجامعـة العربیـة ووزراء خارجیـة  ،باریس بلجنة متابعة مبادرة السالم العربیة

باإلضــافة إلـــى وزیــر الخارجیـــة الفلســطیني ریـــاض  ،لســعودیة والكویـــتومصـــر وا األردنكــل مــن 

تقتضـي مـن قیادتیهمـا اتخـاذ  ،بـین الجـانبین بلغـت مرحلـة حاسـمة مفاوضـاتن الإ :قولـه ،المالكي

ـــوقـــدم كیـــري شـــرحً  ،القـــرارات الصـــعبة طـــار میركیـــة المكونـــة إلا حـــول بعـــض المقترحـــات األا وافًی

والحاجة إلى الدعم العربي لهذه  ،يسرائیلالطرفان الفلسطیني واإلوالتحفظات التي یبدیها  ،االتفاق

  .الجهود التي یبذلها الجانب االمیركي

م، عقـــد كـــل مـــن عبـــاس وكیـــري محادثـــات مطولـــة و"بنـــاءة" فـــي 2014فبرایـــر 20وفـــي  

یین، وناقشــــا فیهــــا "كــــل القضــــایا ســــرائیلالســــالم بــــین الفلســــطینیین واإل مفاوضــــاتت لــــاو بــــاریس تن

. األرض" واتفقا على البقاء على "اتصال وثیق" عبر الهاتف ومن خـالل فریقیهمـا علـى یةساساأل

المقـرر  مفاوضـاتاسـتحالة تمدیـد موعـد انتهـاء ال م،2014مـارس 4كد الرئیس الفلسـطیني فـي  أو 

إن  :ا علـــى كیــــري الـــذي قــــالدون وقـــف االســـتیطان واإلفــــراج عـــن أســـرى فلســــطینیین، وذلـــك ردً 

رئـیس  أوبامـاوفـي الوقـت نفسـه حـذر  ،رإلى مـا بعـد الموعـد النهـائي المقـر المحادثات قد تتواصل

  .)Reuters, 2014()2( ي من "نفاد الوقت"سرائیلالوزراء اإل

                                                           
(1) http://www.haaretz.co.il  
(2) http://www.reuters.com  
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 أوبامــا األمریكــيوفــي اللقــاء الــذي جمــع بــین الــرئیس الفلســطیني محمــود عبــاس والــرئیس 

 اإلطــارتســلم حتــى اآلن اتفــاق إن القیــادة الفلســطینیة لــم ت :ي واشــنطن: قــال الــرئیس الفلســطینيفــ

الذي وعدنا بـه، وعنـدما یصـلنا  اإلطاروأضاف عباس حتى اآلن لم نتسلم االتفاق  ،بشأن السالم

ووصـف نـاطق رئاسـي فلسـطیني  ،ا مع الشرعیة الدولیـةا منسجمً سنقول رأینا فیه، فنحن نرید اتفاقً 

ا التــزام یــة متحولــة، مؤكــدً إنهــا تــأتي فــي وقــت حســاس وفــي ظــروف عرب :الزیــارة بالمهمــة، وقــال

  الجانب الفلسطیني بالثوابت الفلسطینیة والشرعیة الدولیة.

وتوقــع مســـؤولون فلســـطینیون أن یمــارس الـــرئیس األمیركـــي الضــغط علـــى عبـــاس بعـــدما 

إن  :وقال مسؤول أمیركـي كبیـر ،ي بنیامین نتنیاهوسرائیلفشل في تغییر مواقف رئیس الوزراء اإل

ا لتضـــییق هـــوة بأنـــه سیســـعى الســـتخالص قـــرارات صـــعبة مـــن عبـــاس ســـعیً  وأبلـــغ نتنیـــاه أوبامـــا

  الخالفات واالقتراب من التوصل التفاق إطاري.

ـــین الفلســـطینیین واإل ـــة ب ـــة الدولـــة والقـــدس ســـرائیلوثمـــة خالفـــات جوهری ـــق بیهودی یین تتعل

حریـر وأعلنـت منظمـة الت ،إنـه لـن یخـون قضـیته :وقـال عبـاس قبـل أن یغـادر ،والالجئین والحدود

الفلســطینیة رفضــها الحــازم الســتبدال تلــك المرجعیــة بمرجعیــة جدیــدة ســقفها أدنــى بكثیــر، وكــذلك 

الشــرق إبریــل ( 29بعــد الموعــد الــذي تحــدد لهــا فــي  مفاوضــاترفضــها الحــازم ألي تمدیــد فــي ال

  .)4/3/2014األوسط، 

وذلـك    م،2014/نیسـان إبریلمن  ولكیري المنطقة في األ األمریكیةوزار وزیر الخراجیة 

إثر رفض تل أبیـب  علىیین، سرائیلبین الفلسطینیین واإل مفاوضاتضمن مساعیه لمنع انهیار ال

وقد تحول هدف الوزیر األمیركي مـن  ،اإلفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى األسرى الفلسطینیین

التفــاق بشــأن المبــادئ العامــة  -بحلــول آخــر الشــهر الجــاري-الســعي للتوصــل إلــى اتفــاق إطــار 

ـــزاع حـــول ط ،ســـالم نهـــائي ـــاو إلـــى ضـــمان اســـتمرار جلـــوس طرفـــي الن ـــرز (. مفاوضـــاتة الل رویت

1/4/2014.(  

طفـال ونسـاء فـي أو  ،خفیفـةحكـام أذوي  سـرىأعـن  لإلفـراجصـفقة  إلتماموقد سعى كیري 

  ).1/4/2014 هآرتسمفاوضات (الفلسطینیة بتمدید ال القیادة إلقناع ،یةسرائیلالسجون اإل
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دعـــا  م،2014مــن  مایو/أیــار  ولوبعـــد شــهر فــي األ ،كــل الجهــود المبذولــة وقــد فشــلت

یة بعــد فشــل مســاعیه فــي التوصــل إلــى ســرائیلالفلســطینیة اإل مفاوضــاتكیــري  إلــى وقفــة لتقیــیم ال

حققـت منـذ اسـتئنافها قبـل تسـعة  مفاوضـاتواعتبـر أن ال ،2014/نیسـان إبریلاتفاق سالم بنهایة 

أن  واجــع عنــه، ولهــذا الســبب أعتقــد أن أفضــل مــا یمكــن فعلــه اآلن هــا ال یمكــن التر أشــهر تقــدمً 

غیر ممكن فـي األیـام  وممكن وما ه ونتوقف ونلقي نظرة واقعیة على هذه األمور، ونبحث ما ه

  القادمة.

لـــى عملیـــة الســـالم فـــي الشـــرق إالمتحـــدة  لألمـــمالعـــام  لألمـــینوقـــد حـــذر الممثـــل الخـــاص 

فـــي  الحـــاليبســـبب الجمـــود  ،ي یحـــدق بحـــل الـــدولتین مـــن الخطـــر الـــذ ،ت ســـیرير روبـــ األوســـط

  .)1/5/2014 ،الحیاة اللندنیة( یةسرائیلالفلسطینیة اإل مفاوضاتال

یین وحــدهم باســتطاعتهم أن یقــرروا مــا إن كــانوا ســرائیلإن الفلســطینیین واإل :كیــري وقــال 

علـى  االمتنـاع السـالم، وحـث الجـانبین  مفاوضاتیریدون اتخاذ اإلجراءات الضروریة الستئناف 

 ولاأل ووذلك خالل لقاء جمعه في لندن مع الرئیس الفلسطیني ه ،عن اتخاذ خطوات غیر مفیدة

وقـد هدهـد كیـري فـي اللقـاء  ،2014/نیسـان إبریلالسالم بین الطـرفین نهایـة  مفاوضاتمنذ فشل 

ا علـى سـلبً  ن تؤثرأممكن ال ، من ن حكومة الوحدة الفلسطینیة المزمع اقامتها بین حماس وفتحأب

ملیـون دوالر   500-400ح سـنویا مـا بـین و اوالتـي تتـر  ،للسـطلة الفلسـطینیة األمریكیـةالمساعدات 

  ).14/5/2014رویترز (

الســالم  مفاوضــاتالتأكیــد علــى وجــوب اســتئناف   2014أكتــوبر 17وجــدد كیــري  فــي 

 ،لوحیـد إلحـراز تقـدمالسـبیل ا -وكما یعـرف الجمیـع-التي هي في النهایة  ،یةسرائیلالفلسطینیة اإل

 2014 ولنهایـة أكتوبر/تشـرین األ األمـنوالسلطة الفلسطینیة تعلـن تمسـكها بـاللجوء إلـى مجلـس 

  .)Newsweek, 2104()1( إلنهاء االحتالل رغم ضغوط أمیركیة وعربیة لتأجیل هذه الخطوة

طــار إي یــنص علــى وضــع ذوالــ ،األمــنلــى مجلــس إوواجــه  مشــروع  القــرار الفلســطیني 

فـي  األمریكیـةوقد رفضـته السـفیرة  ،اروبیً أو و  اأمریكیً ا واجه اعتراضً  يوالذ ،إلنهاء االحتالل زمني

ـــ األمـــم ـــة:رأو المتحـــدة ســـمانثا ب ـــزال كمـــا هـــوإ ، قائل ـــات المتحـــدة ال ی ن إومفـــاده  ،ن موقـــف الوالی

                                                           
(1) http://www.newsweek.com  
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 Bashir and). ي المرجعیـة لعملیـة السـالمهـیین والفلسـطینیین سـرائیلالثنائیـة بـیم اإل مفاوضـاتال

Dakwar, 2014: 77)  

فــي -م  بقولـه 4/5/2015وعبـر الـرئیس األمیركـي األســبق جیمـي كـارتر عـن یأســه فـي 

 مفاوضـاتإن ،  -وفرانكفورتر تسایتونغ األلمانیـة ،مقابلة مع صحیفتْي فایننشال تایمز البریطانیة

غیــر مســتعد  ونیــاهي نتســرائیلیة الفلســطینیة قضــیة میتــة، ألن رئــیس الــوزراء اإلســرائیلالســالم اإل

وأكد أن نفوذ الوالیات المتحدة فـي القـدس ورام اهللا فـي أدنـى مسـتویاته  ،لقبول قیام دولة فلسطینیة

  ).4/5/2015، اللندنیة الحیاة(اآلن. 
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  المبحث الثاني

  دة والمحافل الدولیةحفي األمم المت إلسرائیلالدعم األمریكي 

  

  مدخل

  تقریر جولدستون

  المتحدة لألممن م فلسطیاانضم
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  :مدخل

 األمریكیةالمتحدة یرفع مندوب الوالیات المتحدة  األممللمرة الثانیة واألربعین منذ تأسیس 

ضـد مشـروعات قـرارات تخـدم  ،إسرائیللصالح  والفیت نقضا حق الیده مستخدمً  األمنفي مجلس 

 ،حـتالل بكـل أشـكالهقضایا عربیة وفلسطینیة، لتقضـي بـذلك علـى حلـم فلسـطیني جدیـد بإنهـاء اال

وٕاعــالن فلســطین  ،بمــا یضــمن حــق العــودة وحــق تقریــر المصــیر ،فــي إطــار جــدول زمنــي واضــح

  وعاصمتها القدس الشرقیة. 1967ودولة مستقلة على حدود الرابع من یونی

مـرة،  79و، استخدمت الوالیات المتحدة حق الفیت1945المتحدة عام  األممومنذ تأسیس 

لمجــرد توجیــه اللــوم فقــط علــى أفعــال وانتهاكــات بحــق العــرب  وولــ ،ســرائیلإمــرة لحمایــة  41منهــا 

، ومــن بینهــا 2011مــارس  18وآخرهــا فــي  1972ســبتمبر  10هــا فــي أو لوالفلســطینیین، كــان 

  ضد قرارات تخدم القضیة الفلسطینیة. ومرة استخدمت فیها واشنطن حق فیت 30

 األمــمفـي  األردنوزعتــه سـفیرة  الـذي 30/12/2014ومشـروع القـرار العربــي الفلسـطیني،

الدولي بصیغته المعدلة، یحدد فترة عـامین إلنهـاء  األمنالمتحدة دینا قعوار على أعضاء مجلس 

ي لألراضي الفلسطینیة، القدس الشرقیة عاصمة لدولـة فلسـطین، إطـالق سـراح سرائیلاالحتالل اإل

ه، مع إضافة بند جدید یشیر إلى عملیـة السجناء والمعتقلین، تسویة القضایا العالقة بما فیها المیا

  وقف االستیطان وآخر یتعلق بالجدار الفاصل.
 

فهـي لیسـت المـرة  ؛2014دیسـمبر  30اسـتخدمته الوالیـات المتحـدة فـي  وخر فیتـآوكان 

التصــویت والموافقــة علــى قــرارات فلســطینیة ضــد مشــاریع  األمــنى التــي یــرفض فیهــا مجلــس ولــاأل

األراضــي المحتلــة، فمنــذ ســنوات طویلــة لــم تقبــل أمیركــا أي قــرار یمــس ي فــي ســرائیلاالحــتالل اإل

وكانت الوالیات المتحدة قد أفشلت مؤخًرا مشروع قرار  ،عبر استخدامها حق نقض الفیتو إسرائیل

ي لألراضي الفلسطینیة بحلـول سرائیلالمتحدة إلنهاء االحتالل اإل األممطرحته المجموعة العربیة ب

الــدولي علــى تأییــد عــدد  األمــنحــق نقــض الفیتــو، حیــث لــم یحــظ مجلــس ، مســتخدمة 2017عــام 

لصالح  41مرة، منها  79في تاریخها  وویشار إلى أن أمریكا استخدمت الفیت ،األصوات الالزمة

ضد القرارات الفلسطینیة، مما یعني أن حق نقض الفیتو، سیبقى سیًفا  33ومصالحها، و إسرائیل
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طالمــــا أن الوالیــــات المتحــــدة تلقــــي بكامــــل ثقلهــــا خلــــف دولــــة  مســــلًطا علــــى رقــــاب الفلســــطینیین،

 واألخیر واحًدا من بـین تسـعة وسـبعین نقًضـا، یرفـع فیهـا ممثلـ األمریكي واالحتالل. ویعتبر الفیت

الــــدولي أیـــدیهم اعتراًضــــا علـــى مشــــاریع قــــرارات  األمــــنفــــي مجلـــس  األمریكیـــةالوالیـــات المتحــــدة 

   .)sasapost, 2015()1( ،لیةتطرحها دول المنظمة الدو 

عهــد الــرئیس  يالمتحــدة فــ األمــمعلــى قــرارات  الــیس مقتصــرً  األمریكــي السیاســيوالــدعم 

علـــى  إســرائیلیــام االخیــرة مــن الحــرب المـــدمرة التــي شــنتها فـــي األ بــدأتوالتــي  أوبامــا األمریكــي

القـرار  نـص  1860رقم  ياألمموالتي كان من نتاجها القرار  ،في قطاع غزة الفلسطینیینالسكان 

  ).357: 2013(المغاري،  اطالق النار واالنسحاب من قطاع غزة بوقف إسرائیلالذي یطالب 

ـــین إباإلضـــافة  ـــدولي ب ـــاق ال ـــى االتف ـــات المتحـــدة یمنـــع تهریـــب  إســـرائیلل  األســـلحةوالوالی

  .الفلسطیني في قطاع غزة ومةاللمق

  تقریر جولدستون 

علـــى  فـــي برنـــامج ألحمـــد منصـــور مـــت تقـــاریر صـــحفیة وخبـــراء أو روبیـــون فـــي لقـــاءاته

فـي  اإسرائیل تستعمل أسلحة محرمـة دولًیـبأن  ،منازل مدمرة أصحابوحقوقیون وأطباء و  ،الجزیرة

عــدوانها علــى غــزة، حیــث حملــت أجســاد بعــض الضــحایا آثــار التعــرض لمــادة الیورانیــوم المخفــف 

حـث عـن الیورانیـوم المنضـب الیورانیوم المنضب والجدیر بالـذكر بأنـه تـم الب بید أن( بنسب معینة

بینمــا كــان البحــث یجــري  ،وقــد تــم العثــور علــى یورانیـوم فــي التربــة هنــاك 2006فـي حــرب لبنــان 

ـــیس عـــن  ،عـــن  المنضـــب منـــه  5000غیـــر المنضـــب الـــذي یحتـــرق بدرجـــة حـــرارة  الیورانیـــومول

  ).127: 2013المغاري، (

ـــــتس ووتـــــش اوقـــــد اتهمـــــت منظمـــــة هیومـــــ ـــــة ن رای  األســـــلحةســـــتخدام با إســـــرائیلاألمریكی

وقــد نشــر موقــع ، ومــن الصــعب االبتعــاد عنهــا ،والتــي تصــیب بحــروق مؤلمــة وقاتلــة ،الفســفوریة

ي یقـوم بتوزیـع إسرائیلصورة لجندي  ،2009ینایر  8ین البریطاني صورة في تاریخ الن أو  یمزات

مـن  وحسب أدعاء الصحیفة أن هذا الرمـز یعنـي قنابـل أمریكیـة،  M825A1قنابل تحمل الرمز 

                                                           
(1) http://www.sasapost.com  
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الرمـــز الســـابق كمـــا هـــوا مـــذكور فـــي موقـــع حكـــومي أمریكـــي یرمـــز للفســـفور  ،األبـــیضالفســـفور 

    .المستخدم في التسلیح األبیض

لــى إوالتــي هــدفت  قطــاع غــزة،إســرائیل ضــد الــرئیس بــوش الحــرب التــي شــنتها  أیــد وقــد

طنات المسـتو  ىووقـف اطـالق الصـواریخ علـ ،اطالق الجندي المحتجز لدى حماس جلعـاد شـالیط

یة التــي تآكلــت بعــد حــرب ســرائیلالــردع اإلقــوة  عــادةإتهــا ولاحوم ،یة المحاذیــة لقطــاع غــزةســرائیلاإل

والقـــى علیهـــا مســـئولیة   ،حركـــة حمـــاس والفصـــائل المســـلحة حیـــث الم بـــوش ،علـــى لبنـــان 2006

  -حمـاس –وواصـلت  ،ن حركة حماس لم تحترم التهدئة التـي كانـت معلنـةأو  ،العملیات العسكریة

فــي الــدفاع عــن نفســها وحقهــا فــي منــع  إســرائیلودافــع عــن  حــق  ،األنفــاقریــب الســالح عبــر ته

  .)102: 2013الفاعوري، (. یةسرائیلالفلسطینیین من اطالق الصواریخ على البلدات اإل

ــــس حقــــوقأ ــــایر،  12اإلنســــان بتــــاریخ  صــــدر مجل یــــدین فیــــه الهجــــوم  ،قــــراًرا  2009ین

 ،بارتكــاب انتهاكــات خطیــرة لحقــوق اإلنســان فــي غــزة إســرائیلر ي علــى غــزة، واتهــم القــراســرائیلاإل

یة ســرائیلونــص هــذا القــرار علــى تشــكیل لجنــة لتقصــي الحقــائق هــدفها التحقیــق فــي االنتهاكــات اإل

دولــة عربیــة وٕافریقیــة وآســیویة وأمریكیــة التینیــة، وامتنعــت  33وصــوتت للقــرار ، ضــد الفلســطینیین

  كندا القرار.دولة عن التصویت، فیما عارضت  13

، أخـرىأشارت وسائل إعالم إلـى التـداعیات المحتملـة لتقریـر غولدسـتون علـى صـراعات 

حیـث ذكـرت صـحیفة واشــنطن بوسـت أن التقریـر قـد یثیــر هـواجس البنتـاغون ووزارات الـدفاع فــي 

تنخرط قواتها في معـارك ضـد میلیشـیات تسـتخدم السـكان والبنیـة التحتیـة كـدروع فـي  ،دول غربیة

رأت الصــحیفة أن هــذه الهـــواجس أدت بــالكونغرس إلــى احتشـــاد  ،الحدیثــة غیــر المتكافئـــة الحــرب

المتحـدة  فـي إشـارة إلـى قـرار الكـونغرس  األمـمحفزتـه  ، وقـدالمعّرضـة لهجـوم إسرائیلعفوي حول 

الحـرج بخصـوص  أوبامـا إدارةونظـًرا لوضـع  ،وللسبب نفسـه ،الرافض لتقریر بعثة تقصي الحقائق

 ,Shabaneh)ســرائیل موقًفـــا أمیركًیــا تقلیـــدًیا أكثــر دعًمـــا إل دارة، اعتمـــدت هــذه اإلعملیــة الســالم

2015: 11)  

أیان كیلي عن قلـق بـالده إزاء بعـض  األمریكیةوقد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجیة 

توصیات تقریر لجنة غولدستون، وذكر أن الوالیات المتحدة انتقدت المهمة  المنحازة المكلفة بهـا 
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زات و اللجنة، لكنه قال أیًضا لقد سعى القاضي غولدستون إلى توسیع موضوع تقریره لدراسة التجا

كمــــا ، وأضــــاف أن الوالیــــات المتحــــدة تســــجل هــــذه الجهــــود ،التــــي ارتكبهــــا جمیــــع أطــــراف النــــزاع

 :عارضـت الوالیـات المتحـدة إحالـة نتــائج التقریـر إلـى المحكمـة الجنائیــة الدولیـة، وقـال أیـان كیلــي

ه ینبغــي التعامــل مــع االتهامــات فــي تقریــر اللجنــة مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان والمحـــاكم أنــ

قراًرا غیر ملزم یدین  األمریكيقدم عضوان في لجنة الشئون الخارجیة في الكونغرس ، یةسرائیلاإل

بعث ریتشارد غولدسـتون برسـالة إلـى  ،راد بیرمان وٕالیینا روس لیتینانو اتقریر غولدستون، قدمه ه

  )28: 2013(الهیئة المستقلة،  فیها من المغالطات العدیدة في مشروع القرار والعضوین یشك

یة رسالة على أعضاء الكونجرس تطالبهم سرائیلاإل األمریكیةوزعت لجنة الشؤون العامة 

اتهــــم مجلــــس النــــواب تقریــــر ،  36ضــــد  344تمــــت الموافقــــة بأغلبیــــة و  ،بالموافقــــة علــــى القــــرار

المتحـدة علـى النتـائج  األممعلى رفض موافقة  أوباما، وحث الرئیس باراك زتحیغولدستون بأنه م

ن مجلــس الشــیخ أبــ ،ةســرائیلیحرنــوت اإلأوفــي المقابــل نشــرت  صــحیفة یــدعوت  ا،المتوصــل إلیهــ

دعــا القــرار غیـر الملــزم كــًال  حیـث ،علـى قطــاع غــزة إســرائیلشــاد بــالحرب التـي شــنتها أ األمریكـي

وغیـر المهتـزة للقبـول بتقریـر غولدسـتون فـي  ،لى مواصلة معارضتهما القویةوكلینتون إ أوبامامن 

أي أو  ،للتقریــــر أخــــرىوٕالــــى الــــرفض التــــام إلجــــراء مناقشــــات  ،أي محفــــل مــــن المحافــــل الدولیــــة

باعتبارها دولة  ،سرائیلإل األمریكیةكما أكد القرار على دعم الحكومة  ،إجراءات تترتب على ذلك

   .)164: 2013المغاري، ( عم أمنها وحقها في الدفاع عن نفسهاود ،یهودیة دیمقراطیة

أرســلت الوالیــات المتحــدة بعثــة برئاســة مســاعدة وزیــرة الخارجیــة لحقــوق اإلنســان مایكــل 

ي سـرائیلیة بالتحقیق فـي مقتـل فلسـطینیین خـالل الهجـوم اإلسرائیلبوزنر، بهدف إقناع الحكومة اإل

حاملة وثائق منظمات حقوق اإلنسان التي تثبت  إسرائیل إلى األمریكیةعلى غزة، وصلت البعثة 

  .)1()2009، 48عرب( مدنًیا فلسطینًیا في عملیة الرصاص المصبوب 773مقتل 

یة مـــع مســـؤولین فـــي الخارجیـــة ســـرائیلر وفـــد مـــن وزارة الخارجیـــة اإلو افـــي واشـــنطن، تشـــ

بخصـوص قطـاع  رائیلإسـحول الخطوات التي مـن الممكـن أن تتخـذها  األبیضوالبیت  األمریكیة

على كبح جمـاح تقریـر غولدسـتون، ومنـع  أخرىغزة، لتساعد بها الوالیات المتحدة وجهات دولیة 

                                                           
(1) http://www.arabs48.com  
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وقــد ذكــرت صــحیفة هــآرتس أن الوالیــات المتحــدة نقلــت  ،وصــوله إلــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة

ة، سیسـاعد ن التخفیف من الحصـار المفـروض علـى غـز إ :یة مفادهاسرائیلرسالة إلى الحكومة اإل

عضـــًوا فـــي مجلـــس الشـــیوخ رســـالة إلـــى هـــیالري  95وأرســـل  ،علـــى التصـــدي لتقریـــر غولدســـتون

كلینتون، اعتبروا فیها أن التصویت على تقریر غولدستون للمرة الثانیة في الجمعیة العامـة لألمـم 

 ون أياألمریكیــویهــدد اســتئناف عملیــة الســالم، ورفــض المشــرعون  ،المتحــدة تطــور مقلــق للغایــة

ردهــا تقریــر أو ى جــرائم الحــرب التــي و اوالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة علــى دعــ األمــنوالیــة لمجلــس 

  .غولدستون

إلــى إلغــاء  وعلــى قــرار یــدع األمریكــيوبعــد اســتدراك غولدســتون، صــوت مجلــس الشــیوخ 

المتحدة العام بان كي مون القیام بكل مـا یمكنـه مـن  األممتقریر غولدستون، وطالب القرار أمین 

أن  :وكشفت برقیات مسـربة عبـر ویكیلـیكسا. عن األضرار التي لحقت به إسرائیلأجل تعویض 

  .)1()2011، االهرام( الوالیات المتحدة عملت على الحد من تحقیقات بعثة تقصي الحقائق

 فــي) الفیتــو( الــنقض حــق، ىولــاأل للمــرة ،أوبامــا بــاراك األمیركــي الــرئیس إدارة اســتخدمت

 فــي يســرائیلاإل االســتیطان یــدین العربیــة للمجموعــة قــرار مشــروع إلحبــاط ،الــدولي األمــن مجلــس

 بـــاقي عنـــه عبـــر ،االســـتیطان إدانـــة علـــى دولًیـــا إجماًعـــا متحدیـــة المحتلـــة، الفلســـطینیة األراضـــي

 انحیازهــــا أوبامــــا إدارة خاللهــــا مــــن كرســــت التــــي األمیركیــــة الخطــــوة وجــــاءت ،المجلــــس أعضــــاء

 التوجــه علــى إصــرارها عــن الفلســطینیة الســلطة لثنــي تهــاحاوالم تأخفقــ بعــدما ،ســرائیلإل الواضــح

 ،المشــــروع لســــحب كلینتــــون هــــیالري الخارجیــــة ووزیــــرة أوبامــــا تــــدخل بــــرغم ،األمــــن مجلــــس إلــــى

 فـي بـه تتمتـع الذيالفیتو  النقض حق باستخدام العربي، القرار مشروع المتحدة الوالیات وأحبطت

 وقالـت األمـن الـدولي، مجلـس فـي اعضـوً  14 القـرار مشـروع لصالح صوت بعدما ،األمن مجلس

 یمكـن كـان القـرار إن :التصـویت عملیـة بعیـد رایـس سـوزان المتحـدة األمم لدى میركیةاأل المندوبة

ــــي ــــه حــــال ف ــــى األطــــراف یشــــجع نأ تبنی ــــاء عل  نأ لــــىإ شــــارتأ لكنهــــا ،مفاوضــــاتال خــــارج البق

صـحیفة ): 2011( الرسـالة،( السـالم تمكانـاإ ویهـدد الطرفین، بین الثقة على یقضي االستیطان

  .)2()الكترونیة

                                                           
(1) http://gate.ahram.org.eg   
(2) http://alresalah.ps  
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  المتحدة لألممم فلسطین اانضم

المتحـدة  األمـمفـي  وفـي جعـل فلسـطین دولـة عضـ 2011عـام بعد فشل مبادرة فلسـطین 

(أقل بصوت واحد  15دول من  8لصالح القرار  صّوت، حیث األمنعبر التصویت في مجلس 

ُصــوِّت سـطینیین للحصــول علـى دولـة غیـر عضـو، حیـث عـادت محاولـة الفل ، فقـدمـن المطلـوب)

علــى قـرار ترقیـة صــفة ، 2012عـام فـي الجلسـة السـابعة والســتین للجمعیـة العامـة لألمــم المتحـدة 

فــي الجلســة السادســة والســتین، اعترفــت . و إلــى دولــة غیــر عضــو وفلســطین مــن كیــان غیــر عضــ

   )1()2012، مركز دراسات الجزیرة، (بفلسطین دولًة بعضویة كاملة في المنظمة ومنظمة الیونسك

 ملیـون دوالر سـنوًیا 240و والمقـدر بقفت الوالیات المتحدة التبرعات المقدمـة للیونسـكأو 

وقـــد علقـــت  ،علـــى الموافقـــة علـــى عضـــویة فلســـطین فـــي الیونســـكو ، وذلـــك احتجاًجـــالمـــدة عـــامین

ین بعـد االمتنـاع عـن مـن حقهـم بالتصـویت لمـدة عـام أمریكیـاو  إسرائیلكل من عضویة و الیونسك

  .دفع التبرعات المطلوبة

 نإ :المالكي ریاض الفلسطیني الخارجیة وزیرقال  حیثاألمریكیة  الضغوط ونتیجة

 أیلول في المتحدة لألمم العامة الجمعیة في فلسطین عضویة طلب تقدم لن الفلسطینیة السلطة

 2012 أیلول في تبدأ التي ةالمقبل الدورة خالل الحق وقت في یقدم نأ على ،2011) سبتمبر(

 عزمه فیه یعلن ،العامة الجمعیة أمام خطاًبا سیلقي عباس محمود الرئیس إن :المالكي وقال

 رئیس من سیطلب وأنه لفلسطین، مراقبو عض مكانة على الحصول بطلب الجمعیة لىإ التوجه

 األمم في ةاإلقلیمی المجموعات مع اتصاالت في الشروع المتحدة األمم في فلسطین بعثة

 لضمان توقیت وأفضل الطلب لتقدیم الصیغ أفضل شأن في العام، السكرتیر ومع المتحدة،

 .كبیرة غالبیة على الحصول

 2011 عام المتحدة األمم لىإ الفلسطینیین توجه عارضت المتحدة الوالیات وكانت

 لىع الطلب عرض دون حال الذي مراأل ،الدولیة المنظمة فيو عض طلب على للحصول

 .النقض حق واشنطن استخدام خشیة األمن مجلس في التصویت

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net  
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 العامـــــة الجمعیـــــة لـــــىإ الفلســـــطیني التوجـــــه تعـــــارض أنهـــــا االمیركیـــــة الخارجیـــــة وأعلنـــــت

دولــة لصــالح مشــروع  138وصــوتت ) أیًضــا، 2012( العــام هــذا مراقــبو عضــ علــى للحصــول

ه تســع دول، وامتنعــت عــن ، فــي حــین عارضــتمــنح دولــة فلســطین صــفة دولــة مراقــب القــرار الــذي

ووافقت على الطلب الفلسطیني ثالث من الدول الخمس دائمة العضویة في  ،دولة 41التصویت 

وامتنعـــت  ،، وهـــي فرنســـا وروســـیا والصـــین، فـــي حـــین عارضـــته الوالیـــات المتحـــدةاألمـــنمجلـــس 

ة ونص مشـروع القـرار الـذي تـم التصـویت علیـه علـى مـنح فلسـطین صـف ،بریطانیا عن التصویت

إلى النظـر بشـكل إیجـابي إلـى  األمنالمتحدة، كما دعا مجلس  األممفي  ودولة مراقب غیر عض

المتحدة، الذي قدمه الرئیس الفلسطیني محمـود عبـاس  األممقبول طلب دولة كاملة العضویة في 

ــــدع ،2011فــــي ســــبتمبر/أیلول  ــــى حــــل عــــادل لمشــــكلة  ووی ــــى ضــــرورة التوصــــل إل المشــــروع إل

یة فـــي األراضـــي الفلســــطینیة ســـرائیلالكامـــل لجمیـــع األنشــــطة االســـتیطانیة اإل والوقـــف ،الالجئـــین

  .)1(لالطالع على القرار)( المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة

ـــرار، علـــى التصـــویت قبیـــل ـــا األمریكیـــة الخارجیـــة وزارة باســـم الناطقـــة أعلنـــت الق  فیكتوری

 المسـاعدات مـن دوالر ملیون 200 عن باإلفراج الكونغرس إقناع الصعب من سیكون أنه ،نوالند

 سـفهاأ عـن التعبیـر لـىإ القـرار ضـد صـوتت التـي المتحـدة الوالیـات وسـارعت، الفلسـطینیة للسـلطة

 قالـت بـدورها، "السـالم امـام عراقیـل یضع"و" مجد وغیر مؤسف" التصویت هذا نأ مؤكدة قراره،إل

 وغیـر المؤسـف القـرار نإ" :العامـة ةالجمعی مامأ رایس سوزان المتحدة األمم في االمیركیة السفیرة

 صــوتت الســبب لهــذا ،الســالم طریــق فــي العراقیــل مــن امزیــدً  یضــع ،الیــوم صــدر الــذي المجــدي

 مـــا بـــذلك مكـــررة ،"دولـــة فلســـطین مـــن یجعـــل ال القـــرار هـــذا" :ضـــافتأو ، "ضـــده المتحـــدة الوالیـــات

 حصـل الذي التصویت هذا" نأ على مشددة نفسه، المنبر على من يسرائیلاإل نظیرها لیهإ سبقها

-בן( "المتحـدة األمم في اعضوً ) فلسطین( تصبح لكي احقً  حوالاأل من حال باي یعطي ال الیوم

  .)2()2012(بن حورین)،  חורין

قــد انتقــد فــي القــدس قــرار التصــویت فــي  وي بنیــامین نتنیــاهســرائیلوكــان رئــیس الــوزراء اإل

، واعتبــر أن هــذه الخطــوة لــن تــدفع باتجــاه رضاألا علــى المتحــدة، وقــال إنــه لــن یغیــر شــیئً  األمــم

                                                           
(1) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19  
(2) http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4313607,00.html  
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ــــة فلســــطینیة بــــل ســــتؤخرها أكثــــر إقامــــة ــــدیل للتصــــویت  ،دول ــــاهاألممــــوكب ــــى  وي، اقتــــرح نتنی عل

إنـــه مســـتعد الســـتئناف  :الفلســـطینیین بـــدء محادثـــات الســـالم المباشـــرة دون شـــروط مســـبقة، وقـــال

والفلســـطینیین،  إســـرائیلبـــین  ا لبحـــث كـــل القضـــایا الجوهریـــة محـــل الصـــراعمحادثـــات الســـالم فـــورً 

قالــت وزیــرة الخارجیــة األمیركیــة هــیالري و . ا مــن الجانــب الفلســطینيا لألســف لــم أســمع ردً مضــیفً 

إن هــذا القــرار  :ي بــالقولاألممــكلینتــون خــالل منتــدى فــي واشــنطن علقــت خاللــه علــى التصــویت 

 ود لقیـام دولـة فلسـطینیة هـا مـن العراقیـل أمـام طریـق السـالم، معتبـرة أن الطریـق الوحیـیضع مزیدً 

 األمـمبـدورها قالـت السـفیرة األمیركیـة فـي  ،ٕاسـرائیلالسـالم بـین الفلسـطینیین و  مفاوضاتاستئناف 

إن القـرار المؤسـف وغیـر المجـدي الـذي صـدر الیـوم  :المتحدة سـوزان رایـس أمـام الجمعیـة العامـة

 ,Israel) یـات المتحـدة ضـدها من العراقیل في طریق السالم. لهذا السـبب صـوتت الوالیضع مزیدً 

2013: 57)  

للتصــویت فــي خطابــه  األمریكیــةمعارضــة الوالیــات  أوبامــابــاراك  األمریكــيأعلــن الــرئیس 

یین والفلســــطینیین ســــرائیل أن ســــالم صــــادق ال یمكــــن تحقیقــــه إال بــــین اإلللجمعیــــة العاّمــــة، قــــائًال 

مـن علـیهم التوصـل م ه –ولیس نحن  -یین والفلسطینیین سرائیلفإن اإل ؛وأنه في النهایة ،أنفسهم

سـتنقض  األمریكیـةلعبـاس بـأن الوالیـات المتحـدة  أوبامـاقـال و ، تفاق حول القضایا التي تقسـمهمال

  )Spillius, 2011()1، (والفیت باستخدامبدولة فلسطین  لالعتراف األمنأي تحرك من مجلس 

ظهــرت ، أیــوم 51طــاع غــزة ولمــدة قعلــى  إســرائیلوالتــي شــنتها  2014وفــي حــرب عــام 

 الفلســـطینیینفـــي حربهـــا علـــى  ســـرائیلإل المقـــدم والتأییـــدمـــدى الـــدعم   األمریكیـــة ماإلعـــالوســـائل 

  .)2()2014، شامیر)( שמיר(

تـــل فیهـــا الجـــیش قوالتـــي  ،فـــي الجمعـــة الســـوداء األمریكـــي األبـــیضوكـــان موقـــف البیـــت 

ار جولـــــدن فـــــي ســـــر حمـــــاس الجنـــــدي هـــــدأي المئـــــات فـــــي رفـــــح بعـــــد ورود انبـــــاء عـــــن ســـــرائیلاإل

بخــرق همجــي إلطـالق النــار مــن قبــل  األبــیضیـث وصــف النــاطق باســم البیـت حم، 1/8/2014

  .)ynet, 2014()3( حماس

 
                                                           
(1) http://www.telegraph.co.uk  
(2) http://www.israelilifeusa.com  
(3) http://www.ynet.co.il  
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  أوًال: النتائج

  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وذلك على النحو اآلتي:

، وال تتأثر تأثرًا جوهریًا برئیس الوالیات تقوم العالقات األمریكیة اإلسرائیلیة على أسس ثابتة .1

یتجه الوضع الدولي الراهن لصالح إسرائیل؛ بسبب المتحدة األمریكیة أو الحزب الحاكم، و 

 ة على العالم والمؤسسات الدولیة.الهیمنة األمریكی

سارت إدارة الرئیس األمریكي (أوباما) على نفس النهج الذي سار علیه أسالفه من رؤساء  .2

یا، مثل: صیغة المشاركة مع إسرائیل، والموقف من االستیطان، وتأیید حل الدولتین، أمریك

، وٕاحباط تبني قرارات أممیة ضد إسرائیل، والتعاون االستراتیجي، م1967وتعدیل حدود عام 

 وتأیید دفاع إسرائیل عن نفسها أمام المقاومة الفلسطینیة وأي هجوم إیراني.

ا في المنطقة العربیة عامة، بمصالحه یتعلق فیما األمیركیة رجیةالخا السیاسة أولویات تتأثر .3

العالقات االستراتیجیة مع إسرائیل، وهو ما یجعل سیاسة إدارة بوالقضیة الفلسطینیة خاصة، 

الرئیس األمریكي أوباما تجاه الثورات والتغیرات في المنطقة العربیة لیست واحدة، وٕانما 

انتقائي من دولة إلى أخرى، حسب انعكاسات ذلك على  موقفها بدعم التحول الدیمقراطي

 مصالحها من ناحیة، وأمن إسرائیل من ناحیة أخرى.

بنت یرتكز األمن القومي اإلسرائیلي على محددات مزجت بین ثوابت األمن ومتغیراته، حیث  .4

هجرة أمنها القومي على: التفوق العسكري، والردع النووي، والتمّیز التكنولوجي، والإسرائیل 

 .واالستیطان، واالعتماد على قوى عظمى

عوامل ضعف كثیرة، مثل: قلة عدد سكانها، ووضعها الجغرافي مـن دولة االحتالل تتوفر في  .5

حیث الشكل والمساحة والتضاریس، ووقوعها في محیط عربـي غیـر مسـتقر؛ مـا مـن شـأنه أن 

إســرائیل فــي حاجــة یســفر عــن تغیــرات مفاجئــة ال تكــون فــي صــالح إســرائیل، وهــو مــا یجعــل 

 دائمة لإلسناد الدولي وتلقي الدعم من دول عظمى كالوالیات المتحدة األمریكیة.

لم یتغیر مستوى الدعم األمریكي إلسرائیل في المجاالت: االقتصادیة، والعسكریة، والسیاسیة،  .6

في عهد الرئیس األمریكي (أوباما) عّما كان علیه في عهود سابقة، بل إن حرص الوالیات 

المتحدة األمریكیة على دعم إسرائیل في هذه المجاالت یزداد بشكل مستمر، رغم ما تمّر به 
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زمات اقتصادیة، وعسكریة، وسیاسیة، ورغم بعض الخالفات التي تطرأ الوالیات المتحدة من أ

 بین فترة وأخرى بین الحكومتین األمریكیة واإلسرائیلیة.

السیاسات والمصالح األمریكیة في منطقة الشرق ال زالت إسرائیل تمثل أداة قویة لتحقیق  .7

األوسط، وهذا ما یدفع إلى االعتقاد بأن الوالیات المتحدة األمریكیة لن تتخّلى عن دعم 

إسرائیل وضمان أمنها بغض النظر عن التبعات السیاسیة واالقتصادیة العسكریة التي قد 

 تتكبدها.

وي اإلیراني من عالقة إسرائیل بالوالیات ضعف المقاومة الفلسطینیة، أو الملف النو لم تُ  .8

المتحدة األمریكیة (الدولة العظمى)، بل إن ذلك زاد من حرص الوالیات المتحدة على حمایة 

إسرائیل ودعمها اقتصادًیا وعسكرًیا وسیاسًیا. وال زالت العالقة بین البلدین قویة، تحتاج 

ت المتحدة عبر رسائل متعددة األشكال خلخلتها إلى عوامل كثیرة، في مقدمتها إقناع الوالیا

 والوجوه بأن مصالحها مع العالم العربي واإلسالمي أكبر بكثیر من مصالحها مع إسرائیل.

مع إیران، بدًال من  (األزمات) لجأت الوالیات المتحدة األمریكیة إلى إدارة األمر الواقع .9

مان الضغط على إیران الصدام العسكري، واختارت العقوبات االقتصادیة والسیاسیة لض

وثنیها عن مشروعها النووي، وضمان أمن حلفاء الوالیات المتحدة في المنطقة خصوصًا 

أي تخفیف بعض العقوبات إسرائیل، ومع ذلك فقد استخدمت استراتیجیة "المزید مقابل المزید" 

صیب وتقدیم التنازالت األمیركیة األخرى، مقابل القیود القابلة للتحقق من برنامج تخ

 .الیورانیوم

لم  بأسالیب ناعمةالوالیات المتحدة األمریكیة لمعالجة الملف النووي اإلیراني  سعت .10

واستخدمت في ذلك استراتیجیات وأسالیب عدة، ، تضطرها لخوض صراع مسلح مع إیران

بقیت مصرة الحصار االقتصادي، والنشاط الدبلوماسي، واألداء االستخباري، لكّنها  مثل:

وقد جرى ذلك كله رغم السیاسة اإلسرائیلیة المعلنة التي  أمن إسرائیل.على ضمان 

 عارضت السلوك األمریكي تجاه الملف النووي اإلیراني.

التبعیة  من والتخلص العربي بالوحدة الحلم باستعادة الكثیرین راودت التي اآلمال تقانطل .11

لثورات العربیة، والموقف لكن انكفاء ا العربیة، الثورات شرارة مع اندالع االستعماریة

غیر  اهلوجع تلك اآلمالاألمریكي الذي حرص منذ بدایة الثورات على أمن إسرائیل، أسقط 

 في المرحلة الراهنة. ةممكن
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من الثورات العربیة، ویبدو أنها مستعّدة تتبنى الوالیات المتحدة األمریكیة موقفًا واحدًا ال  .12

عنها تلك الثورات، وتحرص على استخدام القوة  للّتعامل مع أنظمة إسالمیة معتدلة تسفر

 الناعمة في التأثیر علیها.

إن الحالة التي وصلت إلیهاه الثورات العربیة، خلقت بیئة استراتیجیة هي األفضل بالنسبة  .13

إلسرائیل منذ قیامها، ویتوقع أن تستمر هذه الحالة لسنوات طویلة؛ ما یخدم األمن القومي 

 كلها.اإلسرائیلي في أبعاده 

، في العام تجاه إسرائیل على السیاسة الخارجیة األمریكیةال یتوقع حدوث تغییر جوهري  .14

)؛ سواء على مستوى االستراتیجیات أو الرؤى 2016األخیر من والیة الرئیس أوباما (

السائدة، وسوف تتغیر بعض أولویات السیاسة الخارجیة األمریكیة في منطقة الشرق 

والیات المتحدة األمریكیة ال تبدي إصرارًا على رحیل األسد األوسط، خصوصًا أن ال

للوصول إلى اتفاق انتقالي في سوریا، في والوقت ذاته فإن القضیة الفلسطینیة أصبحت في 

موقع متأخر من قائمة أولویات الرئیس أوباما وٕادارته، وقد یمتد ذلك إلى بدایات اإلدارة 

 األمریكیة القادمة.
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  ثانیًا: التوصیات

التعامل مع الوالیات المتحدة األمریكیة باعتبار أن سیاستها الخارجیة تجاه إسرائیل سیاسة  .1

ثابتة إلى حد كبیر، مبنیة على حمایة أمن إسرائیل، وال تتأثر تأثرًا جوهریًا بالحزب الحاكم 

وبالتالي، یجب عدم توقع أن تنحاز الوالیات المتحدة األمریكیة إلى المصالح  .أو الرئیس

لفلسطینیة والعربیة دون أن تتعرض مصالحها لدیهم إلى تهدید حقیقي یضطرها إلى ا

 الموازنة بین مصالحها مع العرب والفلسطینیین، ومصالحها مع إسرائیل.

لدى العرب مقدرات قومیة كبیرة (موارد طبیعیة، طاقات بشریة، ...)، یجب تفعیلها  .2

ة یمكن استخدامها في إحداث توازن في واستثمارها، وبالتالي، امتالك عناصر قوة جدید

 والتخلص من التبعیة الخارجیة. التحالفات على أساس تبادل المصالح،

ضرورة بناء الفلسطینیین والعرب تحالفات جدیدة، تشكل حمایة من االبتزاز األمریكي،  .3

وُتشعر الوالیات المتحدة األمریكیة بأن مصالحها مع العرب غیر مستقرة. ومن ذلك، 

مّد الفات مع دول صدیقة للعرب، أو منافسة للوالیات المتحدة األمریكیة. فضًال عن التح

الجالیات العربیة واإلسالمیة في الوالیات الجماعات المناهضة إلسرائیل، و الجسور مع 

 المتحدة األمریكیة وتفعیلها لصالح القضیة الفلسطینیة.

حالفات العربیة البینّیة، لتكون قادرة على العمل على تقویة الجبهة الداخلیة الفلسطینیة، والت .4

مواجهة السیاسة الخارجیة األمریكیة مواجهة جماعیة، دون أن یعني ذلك قطع العالقات مع 

 الوالیات المتحدة، وٕانما التعامل معها باعتبارها دولة عظمى إلى جانب دول عظمى أخرى.

 من خالل:  العمل على تهدید مرتكزات األمن القومي اإلسرائیلي، وذلك .5

امتالك وتطویر قدرات عسكریة تقلیدیة (تتبع للدولة الرسمیة، أو حركات المقاومة  . أ

العربیة)، تسهم في تهدید أمن إسرائیل، وفي مقدمتها سالح الصواریخ، بحیث تصبح 

مساحة إسرائیل كلها مهّددة في حال نشوب أي صراع مسلح بین الطرفین. وهو ما 

 توازن الردع.شيء من صول إلى یمكن أن یلعب دورًا في الو 

زیادة اإلنفاق على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتأهیل الكادر البشري  . ب

الفلسطیني والعربي، بحیث یمكن إحداث طفرة علمیة وتكنولوجیة خالل عقد واحد، 

تسهم في التفوق على إسرائیل في هذا الجانب، وتطویر الصناعات العربیة، ومنافسة 

 حلیًا، وفي األسواق العالمیة.إسرائیل م



204 
 

مقاومة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین المحتلة، من خالل التأثیر على عوامل الجذب  . ت

التي تستخدمها إسرائیل، والتي تتمثل في الرفاه واألمن، وذلك بمواجهة الدعایة 

من اإلسرائیلیة في الدول التي یقیم فیها الیهود، والترویج اإلعالمي لحالة انعدام األ

 الشخصي فیها.

تطویر آلیات وساحات مقاومة االستیطان، واستخدام كل السبل الممكنة لذلك، بما  . ث

 فیها المقاومة المسلحة والشعبیة، والقانونیة واإلعالمیة.

تفعیل مقاومة المقاطعة االقتصادیة والثقافیة والعلمیة والسیاسیة، ومواجهة إسرائیل  . ج

 إلعالمیة.في المحاف الدولیة، وعلى الساحات ا

بناء تحالفات فلسطینیة وعربیة مع دول عظمى، إلحداث توازن مع تحالف إسرائیل  . ح

 والوالیات المتحدة األمریكیة.

إعادة هیكلة وبناء برامج المفاوضات مع إسرائیل، وذلك على أساس الثوابت الوطنیة،  .6

 واعتراف واضح بالحق الفلسطیني، وذلك من خالل: 

یات إرجاع الحق وجداوله الزمنیة، ورفض أي تفاوض اقتصار المفاوضات على آل . أ

من شأنه الدفع للتنازل عن أٍي من الحقوق والثوابت الفلسطینیة، والرجوع للشعب 

 لقول الكلمة األخیرة في نتائج المفاوضات.

، یضمن تحقیق الثوابت كاملرفض (مرحلیة التفاوض) واإلصرار على إنجاز اتفاق  . ب

تفصیالت والتوضیحات الممكنة، دون ثغرات تسمح الفلسطینیة، ویشمل جمیع ال

رفض أي اتفاق یلزمه إعادة التفاوض على و إلسرائیل بتعطیله أو إساءة تفسیره. 

 آلیات تنفیذه، مثل: (اتفاق إعالن مبادئ)، أو (اتفاق إطار)، أو غیر ذلك. 

ك عدم ربط التفاوض بوقف المقاومة أو نزع سالحها أو منعها من اإلعداد، فكل ذل . ت

حقوق مشروعة، وأوراق قوة تضمن إنجاز أي اتفاق على الوجه الذي یحقق 

 المصلحة الفلسطینیة.

بذل النخبة الوطنیة في فلسطین والعالم العربي واإلسالمي جهودًا كبیرة ومتكاملة، ووضع  .7

البرامج المناسبة للخروج من حالة التبعیة والخنوع للغرب والتماهي مع إسرائیل، ومواجهة 

ة الراهنة التي لم یسبق لها مثیل في التاریخ الفلسطیني والعربي. والتركیز على إعادة الحال

  إحیاء قیم االنتماء الدیني والوطني والثقافي.
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  قائمة المراجع

االستیطان اإلسرائیلي في الضفة الغربیة وأثره على ): 2010إبراهیم، بالل محمد صالح ( .1

 ، (رسالة ماجستیر)، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین.التنمیة السیاسیة

مركـز  .القـاهرة .االنتخابات األمیركیـة وأزمـة الشـرق األوسـط ):1976( إبراهیم، سعد الـدین .2

 القاهرة.هرام، الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة باأل

 ذات، 2ط، الوالیــــات المتحــــدة والصــــراع العربــــي الصــــهیوني: )1987( توفیــــق ،ابــــو بكــــر .3

  .السالسل للطباعة والنشر، الكویت

، المجـزرة، مجلـة صـامد االقتصـادي جنین التاریخ والمقاومة: )2002( مجدولین ،ابو الرب .4

 –، عمــان تموز/كــانون االول، دار الكرمــل للنشــر والتوزیــع 24الســنة  130-129العــددان 

  .االردن

، صامد كیة إلسرائیلالمساعدات االقتصادیة األمری): 1995أسعد، منى (سبتمبر  .5

 ).61ـ  30، (ص ص 101االقتصادي، العدد 

، في: االستخبارات جاهزیة قومیة ـ رد رئیس على هجوم مفاجئ): 1989أیلون، أبراهام ( .6

إعداد: تسیفي عوفر، وآفي كوبر، ترجمة: دار الجلیل للنشر والدراسات، واألمن القومي، 

 ، دار الجلیل، عمان)347ـ  327(ص 

، في: الثابت عاًما من عمرها 35أمن إسرائیل القومي خالل ): 1986اهام (أیلون، أبر  .7

 1والمتغیر في االستراتیجیة اإلسرائیلیة، ترجمة المنار للصحافة والنشر المحدودة، (ص ص 

 )، وكالة المنار، نیقوسیا ـ قبرص.32 –

 االخیــر، التعــاون ضــوء فــي االیرانــي الروســي التعــاون مســتقبل ):2001( األصــفهاني، نبیــه .8

 االهـــرام، ســـتراتیجیة،واال السیاســـیة الدراســـات . مركـــز144 العـــدد ،الدولیـــة السیاســـة مجلـــة

  مصر.

، اعداد عاماً  35تطور العقیدة العسكریة االسرائیلیة خالل): 1983(ألون، ایجال، واخرون  .9

 قبرص.. . مؤسسة الدراسات الفلسطینیةسمیر جبور
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برنـامج ایـران النـووي والمفاوضـات مـع الترویكـا  :)2005( امیلي لنداو، وافرایم اسـكوالي .10

تـــــألیف مجموعـــــة مـــــؤلفین  اب" اســـــرائیل والمشـــــروع النـــــووي االیرانـــــي "تـــــ، مـــــن كاألوروبیـــــة

 . القاهرة ناشرون، مكتبة مدبولي -، ترجمة احمد ابو هدبه، الدار العربیة للعلومإسرائیلیین

خفیـــة للعالقـــات الســـریة القصـــة ال عالقـــات خطـــرة،: )1992( ولیســـلي كـــوكبیرن ،انـــدرو .11

ـــة للدراســـات والنشـــر، ، المؤ ترجمـــة محمـــود برهـــوم. 2ط، االمریكیـــة اإلســـرائیلیة سســـة العربی

  بیروت.

بــدر عقیلــي،  ، ترجمــةخفایــا اوســلو مــن االف الــى الیــاء: المســیرة: )1998( ســبیر ،اوري .12

 .دار الجلیل، عمان

المستقبل، في:  الجیش اإلسرائیلي ومواجهته لتحدیات): 2011بازاك، یوفال ( .13

، تألیف: غابرییل سیبوني االستراتیجیة العسكریة اإلسرائیلیة ضد حماس وحزب اهللا

)، مركز باحث للدراسات 96ـــ  87وآخرون، ترجمة: عدنان أبو عامر، (ص ص 

 الفلسطینیة واالستراتیجیة، بیروت.

 .الدار العربیة . بغداد،تیجیة االمن القومي : اراء وافكارااستر ): 1986(البراك، فاضل  .14

): الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ، الثورة المضادة ، مجلة 2013بشارة، عزمي ( .15

 .4سیاسات عربیة العدد 

): اهداف الوالیات المتحدة واستراتیجیتها في العالم العربي: 2013بشارة، مروان ( .16

  العدد االول. ،سیاسات عربیة

. ترجمــة والشــرق االوســط فــي الســبعیناتالسیاســة االمریكیــة : )1982( بوریســوف، ر .17

  . دمشق.شوكت یوسف. دار دمشق

. مكتبـة بیسـان، 1ط. امریكیـا واسـرائیل عالقـة حمیمیـة: )1994( بول، جورج ودوغـالس .18

 بیروت.

، موسوعة مقاتل أسس ومبادئ األمن القومي): 2012بن عبد العزیز، خالد سلطان ( .19

 ).http://www.moqatel.com(. (موسوعة إلكترونیة) .13في الصحراء، اإلصدار 
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، التزام الوالیات المتحدة إلسرائیل): 2010بن مئیر، یهودا؛ سمحون، ولیمور (حزیران  .20

معهد بحوث األمن القومي اإلسرائیلي، ترجمة: مكتب عطا القیمري، في المصدر 

 ).32 – 11، القدس. (ص ص 124، العدد 11االستراتیجي، السنة 

. الحـــافظ عبـــد خلمـــي محمـــد ترجمـــة. الجدیـــد االوســـط رقالشـــ: )1994( شـــیمون بیـــرز، .21

 .عمان والتوزیع، للنشر االهلیة

ترجمــــة هیئــــة . إســــرائیل وجمهوریــــة ألمانیــــا االتحادیــــة (د. ت): فالشونیســــكي ،تــــادیوس .22

 .القاهرة ، هیئة االستعالمات.االستعالمات

ار العربیـة ، ترجمـة بسـام شـیحا ، الـدطموحات ایران النوویـة): 2007تشویین، شاهرام ( .23

 ناشرون ، بیروت. -للعلوم 

. ترجمــة محمــد مصــطفى امریكیــا والســالم فــي الشــرق االوســط: )1993( تشــیرجي، دان .24

 ، القاهرة.غنیم، دار الشروق

مجلـة النوویـة االیرانیـة، المنظـور الـدولي واالقلیمـي، القـدرات  ):2000( تمیم هاني خالف .25

 ة.، القاهر  142، العدد السیاسة الدولیة

، شـركة المطبوعـات اوباما والسالم المستحیل، معركة المصـیر ):2011(سـمیر یر، التن .26

 .للتوزیع والنشر، بیروت

التحرر الوطني وحل الصراعات بالطرق السلمیة ــ قراءة في ): 2011توام، رشاد ( .27

 (دراسة)، معهد أبو لغد للدراسات الدولیة، جامعة بیرزیت، فلسطین.التجربة الفلسطینیة 

المثالي ومجموعة المیكیافلیین: كیف تهزم الوالیات ): 2011ن (حزیران تیره، رو  .28

، معهد بحوث األمن القومي اإلسرائیلي، ترجمة: مكتب المتحدة نفسها في الشرق األوسط

 – 10، القدس. (ص ص 136، العدد 12عطا القیمري، في المصدر االستراتیجي، السنة 

20.(  

الفلسطینیة على األمن القومي المصري  أثر المقاومة): 2010حبیب، إبراهیم ( .29

 ، أطروحة دكتوراه، جامعة الزعیم األزهري، الخرطوم.م)2009ـــ  2005(

 -االیرانیـة المتبادلـة التحـدیات االیرانـي، النـووي البرنامج ازمة :)2011( زكریاحسین،  .30

 القاهرة. الدولیة. حورس مؤسسة ،االمریكیة -االسرائیلیة
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، باحث للدراسات سالم اإلسرائیلي ـــ إستراتیجیة التسویةال): 2011حماد، مجدي ( .31

 .الفلسطینیة واالستراتیجیة، بیروت

 الشــرق دراســات مركــز. االوســط الشــرق فــي امریكیــة توجهــات: )1995( جــواد الحمــد، .32

 .عمان االوسط،

 القاهرة.، 2ط .. القاهرة: مكتبة مدبوليالسالم امدان: )1997(مش، منیرالح .33

 14261: العدد ، رقم6/4/2002): 2002(یاة اللندنیة حال .34

معهـــد البحـــوث والدراســـات ، 1ط، الوالیـــات المتحـــدة واســـرائیل: )1971(كامـــل ، جـــابر  .35

 .العربیة، القاهرة

، سلســـلة محاضـــرات االمـــارات، مركـــز مواجهـــة التحـــدي النـــووي اإلیرانـــيجــاري ســـامور:  .36

 .102االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، العدد 

ـــوح الفكـــرة وازمـــة االدارة: )1998( ادعمـــ ،جـــاد .37 . االهـــرام للنشـــر انتفاضـــة االقصـــى طم

  .والتوزیع، القاهرة

ــاریخي : )2005. (دیفیــد، دابلیــولیش .38 ــات المتحــدة، اعــادة تقــوین ت الشــرق االوســط والوالی

  .القاهرة .ترجمة احمد محمود، المجلس االعلى للثقافة .وسیاسي

الحرب اإلسرائیلیة على قطاع غزة واآللیات جرائم ): 2012الدهشان، سعید طالل ( .39

 ، رسالة ماجستیر، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.القانونیة الدولیة لمقاضاتها

، مركز المستوطنون الصهاینة في الضفة الغربیة): 2012دوعر، غسان محمد ( .40

 الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت.

 مركز ، التغییر حدود: نجاد عهد في یرانیةاال الخارجیة السیاسة: )2005راشد، سامح ( .41

 . القاهرة. 162العدد: الدولیة السیاسة مجلة واالستراتیجیة، السیاسیة الدراسات

 ار، دالبرنــامج النـــووي االیرانـــي واثـــره علـــى الشـــرق االوســـط: )2006( ریـــاض ،الــراوي .42

  االوائل، دمشق،

ــاعال: )2010( عبــد االلــه،الــراوي  .43 ــم یــتم ضــرب المف ــاذا ل ــة، قصــة لم ــة االیرانی ت النووی

 .م24/6/2010 ، شبكة البصرة،المفاعالت النوویة اإلیرانیة

 ، دار الموقف العربي، القاهرة.نظریة األمن القومي العربي): 1984ربیع، حامد ( .44
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، مركز دراسات الوحدة المعونات األمریكیة إلسرائیل): 1990ربیع، محمد عبد العزیز ( .45

 .العربیة، بیروت

(ترجمــات  العمــل العســكري ضــد إیــران: التــأثیرات والتــداعیات ):2010ون (، جــروجــرز .46

 الزیتونة)، مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت.

، رؤیـــة سیاسـیة): موقف الغرب من الثـورات العربیـة.. 2011محمد سلیمان (الزواوي،  .47

 .294العدد: 

 .النجلو المصریة، القاهرةمكتبة ا.  2، طامریكیا الصهیونیة: )1967( حكیم، سامي .48

ــورتي : )1999( الســبكي آمــال .49 ــین ث ــران السیاســي ب ــاریخ ای ، سلســلة م1979-1906ت

  .الكویتعالم المعرفة، 

االســتراتیجیة االمریكیــة تجــاه ایــران بعــد احــداث ایلــول  ):2013(بهــاء عــدنان الســعبري،  .50

 .بغـداد. _، مركز حمـورابي للبحـوث والدراسـات اإلستراتیجیة2001

-1967السیاسـة االمریكیـة تجـاه الصـراع العربـي االسـرائیلي : )1992( هالة، سعودي .51

 .مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،1973

مركـــز دراســـات  .2ط.السیاســـة األمریكیـــة والعـــرب: )1985( واخـــرین  ،امصـــســـالمة، ع .52

 .بیروت .الوحدة العربیة

، شومیر إلى الخیار النووينظریة األمن اإلسرائیلیة من ه): 1985سالمة، مشهور ( .53

 ، (د. ن.)، الكویت.2ط

ــى  ):1996( واخــرون، ســلیمان، میخائیــل .54 ــة مــن ولســون ال فلســطین والسیاســة االمریكی

  .بیروت. . مركز دراسات الوحدة العربیةكلینتون

، في: الموسوعة الفلسطینیة، االستراتیجیة العسكریة اإلسرائیلیة): 1990سوید، یاسین ( .55

 )، هیئة الموسوعة، بیروت.530ـ  365، (ص ص 6الدراسات الخاصة، جالقسم الثاني ـ 

ــارات  ): هــل بــدا  العــد التنــازلي لضــربة اســرائیلیة ضــد ایــران ،2004ســویلم، حســام ( .56 مخت

 .القاهرة .50العدد ایرانیة

البرنــامج النــووي اإلیرانــي .. بــین الصــعود وتهدیــد ): 2013ســید، عــزت عبــد الواحــد ( .57

محــیط : مركــز الدراســات السیاســیة واإلســتراتیجیة.  ،ریوهات مفتوحــةاألمــن الخلیجــي: ســینا

 القاهرة.
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 ، الكتاب السنوي،الحد من االسلحة النوویة وحظر انتشارها : )2004( شانون، ن، كایل .58

   .مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت.  874-845ص

 الشـرق فـي یةالسـلم التسـویة ظـل فـي اإلسرائیلیة األمن نظریة ):2003(ب شبیب، منی .59

 الضـفة فـي الفلسـطیني للشـعب واالقتصـادي السیاسـي التحـول عملیـة علـى وأثرها األوسط

نابلس.(رسـالة ماجســتیر  . جامعـة النجــاح .2002-1991 الفتــرة فـي غــزة وقطــاع الغربیـة

 غیر منشورة).

السكان الیهود في فلسطین: دراسة في الصراع ): 2007الشرقاوي، فؤاد حامد ( .60

، مجلة الجامعة اإلسالمیة ـ سلسلة النصف الثاني من القرن العشرین السكاني خالل

 .)677ـ  627، (ص ص 2، عدد15الدراسات اإلنسانیة، مجلد

 ،جــر التــاریخ الــى انتفاضــة االقصــى وتوابعهــاف فلســطین مــن: )2002( حســین ،شــریف .61

 دار المعرفة. بیروت. .3ج

، دار أسیس إلى األزمةالكیان الصهیوني من الت): 2012محمد رشاد (الشریف،  .62

 كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمیة، دمشق.

 .2عدد ،شؤون فلسطینة فلسطین الغد، :)1971( نبیل، شعت .63

 22، في: الموسوعة العربیة، حق تقریر المصیر): 2010شكري، محمد عبد العزیز ( .64

 مجلًدا، هیئة الموسوعة العربیة، دمشق.

ت إســــرائیل بالوالیــــات المتحــــدة: هــــل یلــــوح تحــــول عالقــــا): 2010شــــلوم، زاخــــي (آب  .65

، معهد بحوث األمن القومي اإلسرائیلي، ترجمة: مكتب عطا القیمري، فـي المصـدر جوهري؟

 ).46 – 35، القدس. (ص ص 126، العدد 11االستراتیجي، السنة 

 ،اخرى وأشیاء وتعقیدات قیود االمریكي؟ الرئیس ینتخب كیف ):2008(منار الشوربجي، .66

 .القاهرة الدولیة، الشروق مكتبة ،1ط

، م1990ــــ  1880الهجرة الیهودیة إلى فلسطین من ):1990العبادي، بسام محمد ( .67

 ، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمان.جذورها، دوافعها، مراحلها، انعكاساتها

(المسـار،  1982 – 1948األمریكیـة  –العالقـات االسـرائیلیة  :ت)(د. جمال عبد الجواد، .68

 .13، العدد مجلة الفكر االستراتیجي العربيومنطق التطور): 
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، مكتبة مدبولي، الدین والسیاسة في إسرائیل): 1999عبد الفتاح محمد ماضي ( .69

 القاهرة.

، المكتبــة براطوریــةایــران والقنبلــة النوویــة ، الطموحــات اإلم: (د. ت) رعبــد القــادر، نــزا .70

 .بیروت الدولیة،

): تراجع الدور االمریكـي فـي البیئـة اإلسـتراتیجیة الجدیـدة ،  2011عبد الشافي، عصام ( .71

 .186، العدد السیاسة الدولیة 

الصناعات العسكریة اإلسرائیلیة، المحددات ـ البنیة ـ ): 2004عبد الكریم، إبراهیم ( .72

 البحوث االستراتیجیة، أبو ظبي.، مركز اإلمارات للدراسات و الصادرات

، والموقـــف المتنـــاقض لوجیـــا النوویـــة الســـلمیة اإلیرانیـــة: التكنو )2010( عـــدنان ابـــو نصـــر .73

 .السنة التاسعة 101 ، العددمجلة الوحدة االسالمیةللغرب، 

): النــزاع االســرائیل االیرانــي فــي اســیا الوســطى والشــرق االوســط ، 2005عــدوان، بیســان ( .74

 . القاهرة.26العدد مختارات ایرانیة

: مركـز األبحــاث، . إســرائیل فـي أوروبــا الغربیــة ):1967.(العظـم ،ســعیدو هاشـم،  ،عقیـل .75

 .بیروت .م.ت.ف

، معهد بحوث األمن مجموعة تهدیدات دولة إسرائیل): 2010عمدرور، یعقوب (أیلول  .76

، 11القومي اإلسرائیلي، ترجمة: مكتب عطا القیمري، في المصدر االستراتیجي، السنة 

 ).22 – 14، القدس. (ص ص 127العدد 

الغرب والربیع العربي، معهد بحوث األمن القومي ): 2011عیران، عودید (آب  .77

، العدد 12، ترجمة: مكتب عطا القیمري، في المصدر االستراتیجي، السنة اإلسرائیلي

 ).35 – 25، القدس. (ص ص 138

، المركز ــ المشهد اإلسرائیلي 2011تقریر مدار االستراتیجي ): 2012غانم، هنیدة ( .78

 الفلسطیني للدراسات اإلسرائیلیة (مدار)، رام اهللا.

  القاهرة،  .مكتبة الشروق ،االمریكي التائه في الشرق االوسط: )2001( عاطف ،الغمري .79

 .بیروتدار صامد. ، تاریخ العرب المعاصر: )1991( محمد ،الفوزي .80
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ــدترجمــة محمــد یوســ: الخــداع. )1993( فنــدلي، بــول .81 شــركة المطبوعــات للتوزیــع  .ف زای

  .لبنان والنشر .

، ترجمـــة هیئـــة ظـــروف االمـــن القـــومي): 1980( فولـــك، ســـتانلي، وكلـــیم، هـــارلود. جـــي. .82

 . بغداد.جامعة البكر للدراسات العسكریة الدراسات .

  ،الفلســطیني الــردع ســالح غــزة فــي المقاومــة صــواریخ: )2015(  جــالل باســم القاسـم، .83

 یروت.. بالزیتونة مركز

الحـروب العربیـة االسـرائیلیة، مـدخل الـى القضـیة : )1999(، وآخرون عبد الستار ،قاسم .84

  .عمان مركز دراسات الشرق االوسط،، 5ط، الفلسطینیة

 الحـربین، بـین مـا الفتـرة في العربي والوطن المتحدة الوالیات ):1983( قاسمیة، خیریـة. .85

 . بیروت.العربیة حدةالو  دراسات مركز . والعرب األمیركیة السیاسة في

مجلـة  االیرانیـة ، –الخیـارات العسـكریة للمواجهـة االمریكیـة  :)2007قهوجي، ریـاض (  .86

 .القاهرة. 168، العدد السیاسة الدولیة

، معهد بحوث الشرق األوسط الجدید: عصر عدم الیقین): 2011كام، أفرایم (حزیران  .87

، في المصدر االستراتیجي، السنة األمن القومي اإلسرائیلي، ترجمة: مكتب عطا القیمري

 ).33 – 20، القدس. (ص ص 136، العدد 12

، مجلة الرهان الدیموغرافي في الصراع على هویة فلسطین): 2005كرباج، یوسف ( .88

 )91 – 68، (63، عدد 16الدراسات الفلسطینیة، مجلد 

العـدد  .مجلـة المسـتقبل): الربیـع العربـي بـین الثـورة والفوضـى، 2014كعسیس، خلیـدة ( .89

421 

، ترجمـة: ودیـع فلسـطین، مكتبـة فلسطین فـي ضـوء الحـق والعـدل: )1970( هنري ،كنتن .90

 .وتبیر . لبنان

عملیــــة الســــالم: الدبلوماســــیة األمیركیــــة والنــــزاع العربــــي : )1994( كونــــات، ویلیــــام .91

. مركز األهرام. الطبعة االولى جمة مركز االهرام للترجمة والنشر. تر 1967االسرائیلي منذ 

 .رمص
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دولة فلسطین من النظریة إلى الواقع: تحدیات ): 2011الفي، أفرایم (أیلول  .93
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  .دمشق.  القلم دار. االمریكیة االدارة في الیهودي النفوذ: )1997( احمد منصور، .100
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 .2011ینایر  CBS NEWS 31 شبكة سي بي اس نیوز االخباریة
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 .103، عدد مجلة سیاسات عربیة
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)، مركز 398ــــ  373في: أثر االنتفاضة على الكیان الصهیوني، (ص ص ، الصهیوني
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  غیر منشورة. رسالة ماجستیرفلسطین.  -جامعة األزهر. غزة ، 2008
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 مراجع عبریة:

و مفھوم األمن (ما ھ، מה לאומי בביטחון הלאומי؟):2014(ھكوھین) (הכהן (جرشون)גרשון .1

ההוצאה לאור، בסדרת אוניברסיטה משודרת،  - (وزارة الدفاع) ، משרד הביטחוןالقومي)

 سلسلة نشرات جامعیة، الجامعة العبریة.

וסוללות  35-הפיצוי המתגבש לישראל על הסכם עם איראן: מטוסי אף ):2015( עמוס הראל .2

  20/5/2015موقع صحیفة ھارتس نشر بتاریخ הגנה מטילים،   

וסוללות  35-הפיצוי המתגבש לישראל על הסכם עם איראן: מטוסי אף ):2014( עמוס הראל .3

  10/6/2014موقع صحیفة ھارتس نشر بتاریخ הגנה מטילים،   

) "מלחמת יום הכיפורים: הדיאלוג האמריקאי סובייטי"، מלחמת יום 2011בנימין מילר،( .4

 ,אומיים של האוניברסיטה העבריתמבט מחדש، ירושלים، המכון ליחסים בינל -הכיפורים 

 -بنیامین میلر، "حرب یوم الغفران: الحوار السوفیاتي للوالیات المتحدة"، وحرب یوم الغفران 

  نظرة جدیدة، القدس، معھد العالقات الدولیة في الجامعة العبریة،

 המהפיכה במצרים: המלצות לישראל מבט):2013(אודי דקל ، אורית פרלוב ، יואל גוז'נסקי .5

  .2013יולי  11، 445על، גיליון 

רבידנטשה מוזגוביה .ארה"ב וישראל הודיעו על כישלון המגעים לחידוש השיחות  .6

ھارتس  وقد أعلنت الوالیات المتحدة وإسرائیل فشل استئناف المحادثات المباشرة . הישירות   

8/12/2010 

וה לרוב בקריסת קריסת קונספציה ביטחונית מלו :)2011( ולא בצדק -באוצר שאננים  .7

میراف أورلزروف، "انھیار العقیدة األمنیة یؤدي في الغالب إلى انھیار اقتصادي"،  הכלכלית

 2011-1-31صحیفة ذي ماركر، 

נתניהו לאובמה: "לא ויתרתי על שתי מדינות"؛ הבית הלבן: "זה ישפר את ביטחון  .8

 ) 2015/11/09,ישראל"

(من הלפרין מראיין את פרופ' אלי כרמון מתוך תוכנית הטלוויזיה "קפה הפוך" עמנואל .9

  البرنامج التلفزیوني "كابتشینو" إیمانویل ھالبرین قابلت األستاذ إیلي كارمون

(االمن القزمي االقلیة ביטחון לאומי، מעטים מול רבים  : )1996(  (یسرائیل تال)،טל، ישראל  .10
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 القومي: قلیل ضد كثیرین، تل أبیب: دفیر، 

ייענשו בנקים שנמצאים בקשרי עסקים עם  ):2008( על פי חוק ההגנה הלאומית עב הכרס .12

 הבנק המרכזי של איראן؛ ממשל אובמה הסתייג מהחמרת העיצומים
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إن أوباما ال : השליח מיטשל יגיע ביום רביעי(חורין ורוני סופר. אובמה לא מחכה-יצחק בן  .13

 االنتظار: میتشل یصل یوم االربعاء.

وصل میتشل في الریاض. التقى وزیر מיטשל הגיע לריאד؛ נועד עם שר החוץ הסעודי ( .14

 الخارجیة السعودي.

من السابق ألوانھ كلینتون للحدیث عن حل  קלינטון: מוקדם לדבר על הפשרה ביחס עם סוריה .15

 العالقة مع سوریا وسط في

.קלינטון: עצרו את הבנייה؛ ליברמן: לא נקפיא(  18.06.2009חורין، וושינגטון :  -יצחק בן .16

 كلینتون جمدوا البناء في المستوطنات ،   لیبرمان: لن نجمد البناء   یدعوت احرنوت

میتشل ونتنیاھو: מיטשל לנתניהו: התגמש בהקפאת הבנייה כדי לקיים את הפסגה באו"ם  .17

 16/9/2009لمرونة تجمید البناء من أجل الوفاء قمة األمم المتحدة / موقع ویال في ا

أمریكا تبلغ مصر ארצות הברית למצרים: פיוס פנים פלסטיני כעת יפגע בתהליך השלום . .18

 ،13/10/2009بمعارضتھا للمصالحة الفلسطینیة بادعاء أنھا ستمس بعملیة السالم ھارتس 

ھیالري كلینتون ستصل  אל במוצאי שבת בניסיון לקדם את המו"מ .הילרי קלינטון תבוא לישר .19

  28/10/2009الى اسرائیل مساء السبت في محاولة لدفع المفاوضات ، ھارتس  

זעם בממשל האמריקאי: דורשים מנתניהו לגנות את  واشنطن تستنكر تصریحات یعالون.  .20

اھو یدین الھجوم یعلون كیري) (الغضب الحكومة األمریكیة: تتطلب نتنیמתקפת יעלון על קרי

14.01.2014   

 ، אייל שמיר،ארהב: תמיכה (כמעט) מקיר אל קיר، מימין ומשמאל، במבצע הישראלי בעזה  .21

الوالیات المتحدة األمریكیة: دعم (تقریبا) من الجدار إلى الجدار، الیمین والیسار، للعملیة 

 20.07.2014اإلسرائیلیة في غزة ، 

،(إخفاق كیري: آخر محاولة فاشلة סיון כושל נוסף להשיג הפסקת אשהפיאסקו של קרי: ני .22

   27/7/2014אסף גבור | للتوصل إلى وقف إطالق النار) معاریف 

(ھو االنضمام إلى مجلس األمن מועצת הביטחון מצטרפת לארהב: הפסקת אש מיידית   .23

   28/7/2014אריאל כהנא | والوالیات المتحدة: وقف إطالق النار فورا) معاریف

البیت األبیض הבית הלבן נגד חמאס: הפרה ברברית של הפסקת האש، שחררו את החטוף(  .24

ضد حماس انتھكت الھمجي لوقف إطالق النار، وإطالق سراح األسیر) یدعوت احرنوت 

 م1/8/2014

(وقعت إسرائیل والوالیات المتحدة اتفاقا لمنع  ישראל וארהב חתמו על הסכם למניעת הברחות .25

 16/1/2009 ،טל שניידר، וושינגטון  التھریب)
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' פורום הרצליה לגיבוש (הגדרות ומאפיינים  –תפיסת הביטחון של ישראל ):2014(דב תמרי .26

التعاریف والخصائص(ورقة مقدمة  –استراتیجیة االمن االسرائیلي  תפיסת הביטחון של ישראל

 )2014لمؤتمر ھرتسلیا لألمن الثومي یونو 

לתפיסת ביטחון: מושגי יסוד ומרכיבים מרכזיים، אצל: אפרתי  )، מבוא2002טרן גדעון ( .27

تاران  .35-21הרצליה (עורכת)، מבוא לביטחון לאומי، תל אביב: משרד הביטחון، עמ' 

)، مقدمة لمنظور األمن القومي: المفاھیم األساسیة والمكونات الرئیسیة، مع افرات 2002جدعون (

 21-35تل أبیب: وزارة الدفاع، ص ھرتسلیا (محرر)، مقدمة لألمن القومي، 

מידרור יעקב، מהו ביטחון לאומי؟ מבוא לביטחון לאומי، אוניברסיטה משודרת، משרד  .28

 7-20، עמ. 2002ההוצאה לאור،  –הביטחון 

-צבי، מטרומן ועד אובמה: עלייתם וראשית שקיעתם של יחסי ארצות הברית-אברהם בן .29

  2011ישראל، ידיעות ספרים، 

یوسي  פרשנות: ישראל לא תאפשר למדינות האזור לפתח גרעין):2008(יוסי מלמן .30

 ): محللین: إسرائیل لن تسمح لدول المنطقة با لتطویر النووي 2008میلمان.(

عملیات فرع /  אביב.-)، המילון למונחי צה"ל، צה"ל، המטה הכללי، תל1998אג"ם/תוה"ד ( .31

 سرائیلي، مقر قیادة الجیش في تل أبیب)، قاموس المصطلحات الجیش اإل1998العقیدة والتدریب (

)، השתנות תחת אש، מהפכה בצורת הלחימה של אמריקה، תל 2007מקגרגור דגלס א' ( .32

)، تقلیب تحت النار، ثورة في شكل القتال 2007دوغالس ماكجریجور ( .אביב: משרד הביטחון

 .وزارة الدفاع األمریكي، تل أبیب:

  
                                                           
 


