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 شكر وتقدير

 

 كالشكر  العمي القدير الذم كفقني إلتماـ ىذا البحث. ،الحمد  حمدنا كثيرنا
كاستجابةن ليدم النبي  ،(ُِلقماف: ) ﴾َوَمْن َيْشك ْر َفِإن َما َيْشك ر  ِلَنْفِسوِ لقكلو تعالى: ﴿ امتثالن 

 :فإنني  ،[ُْٓٗ/ّّٗ/ْسنف الترمذم ]الترمذم:  "َمْن ال َيْشك ر  الن اَس ال َيْشك ر  الم وَ " القائؿ
بكؿ حفظو ا، عمى تفضمو بقى  إبراىيم حبيبالدكتور  ستاذيألأتكجو بخالص الشكر كالتقدير 

خالًصو في كما قدَّموي لي مٍف نيٍصحو  اإلشراؼ عمى ىذا البحث، رشادو في أثناًء كتابًة ىذا البحًث، كا  كا 
ثرائًو البحثى بآرائًو القيمًة كاقتراحاًتو النيِّرًة المنيرًة، باإلضافًة إلى  تصكيًب اْلخطاًء كتقكيًميا، كا 

ـي اْلثًر  كبا لغي الفضًؿ في تشجًعيًو الدائـً لي عمى مكاصمًة الكتابًة كتحدم الصعكباًت، فكافى لوي عظي
نجاًزًه. اـً ىذا البحًث إتم  فجزاه ا خير الجزاء. كا 

 عضكم لجنة المناقشة:  ،ستاذمَّ الفاضميفْلكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ 

 محمد ابراىيـ المدىكف        /الدكتكر

 حفظيما ا تعالى                       المغارم   سميـ ىشاـ /الدكتكر

ليسيما بتكجيياتيما النافعة كمالحظاتيما القيمة،  ؛كذلؾ لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث
 فجزاىما ا عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء.

كعامميف،  إدارة -تعالى حفظيا ا-بغزة  كالسياسة دارةاإل ْلكاديمية كالشكر مكصكؿ
 .جميع أساتذتي فيياكأخص 

البحث خاصة، ابتداءن كفي ىذا  ،مف كاف لو فضؿ عميَّ عامةن  كؿِّ لكل يفكتني أف أشكر 
في دنا بزكجتي التي لـ تأؿي جي اأكؼ الضراعة مف الدعاء لي، كمركرن  دناأب تما خفض تي التيبكالد

خكاني كزمالئيتامساعدتي إلتماـ دراستي، كانتياءن بجميع أس خاصة في مرحمة الدراسة،  ،ذتي كا 
 حفظيـ ا جميعنا.

 عبد المنعم سعدالباحث: 
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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
 

 الستراتيجيةفي بناء  الفمسطيني القكمي اْلمفدكر خبراء الى التعرؼ عمى دراسة ىدفت ال
خبراء كاقع خالؿ تسميط الضكء عمى مف ـ. َُِٔ – ُْٗٗفي الفترة الممتدة بيف عامي  الكطنية
المصالح العميا لمشعب في تحقيؽ  ىاتبياف دكر ك  الكطنية، الستراتيجيةك  القكمي الفمسطيني اْلمف

كلتحقيؽ ىذه اْلىداؼ استخدمت الدراسة ثالث مناىج عممية، المنيج الكصفي التحميمي  .الفمسطيني
الكطنية كخبراء المف القكمي، بينما تـ  الستراتيجيةلستقراء كاقع المف القكمي الفمسطيني ك 

ما تـ استخداـ المنيج المقارف مف استخداـ المنيج التاريخي لالستفادة مف التحارب التاريخية، بن
سرائيؿ بالتجربة الفمسطينية. كىنا تكمف أىمية  أجؿ مقارنة تجارب كالن مف الكليات المتحدة كا 
الدراسة التي تسعى الى تقديـ التكصيات ْلصحاب القرار مف أجؿ تصكيب الرؤية تجاه خبراء 

ة اْلمر الذم سييساعد عمى تحقيؽ الكطني الستراتيجيةالمف القكمي ككنيـ القدر عمى بناء 
  المصالح العميا لمشعب الفمسطيني.

 كان من أىميا:  النتائج،توصمت الدراسة الى مجموعة من  وقد

 بحماية المتمثؿ قائمة دكؿ ْلم القكمي اْلمف ىك العاـ بمفيكمو الفمسطيني القكمي اْلمف .ُ
 المتمثمة الخاص الفمسطيني الكضع تعقيدات كلكف. التحرير إستراتيجية لو كييضاؼ المصالح،
 حكؿ الجامعة السياسية الرؤية كغياب ،(كحماس فتح) فصيميف أكبر بيف السياسية بالخصكمة

 .القكمي لألمف كاضح مفيـك كجكد تيعرقؿ الكطني؛ المشركع تحقيؽ كيفية
 طمكحاتو الفمسطيني الشعب تحقيؽ عمى سييساعد الفمسطينية الكطنية الستراتيجية كجكد إف .ِ

 يككف ديمكقراطية دكلة كتككف المغتصب، الكطني ترابو عمى مستقمة فمسطينية دكلة إقامة في
 كالمكارد لمطاقات اْلمثؿ الستثمار خالؿ مف اْلطياؼ ككؿ اْلدياف لكؿ مجاؿ فييا

 .اإلنجاز درجات أقصى لتحقيؽ كافة المتاحة كاإلمكانات
 بينو كالحكـ القيادة ارباب يخمط بحيث الفمسطيني، القكمي المف خبير لدكر فيـ سكء يكجد .ّ

 اْلمف ييشكؿ التي الدكلة إدارة في خبير ىك القكمي المف خبير أف كالحاؿ اْلمف، خبراء كبيف
 .منيا جزءن 

 باآلتي: وقد أوصت الدراسة 

 الثابت ييحدد كطني برنامج عمى كالتفاؽ السياسية كالخصكمة النقساـ حالة ضركرة إنياء .ُ
 العامة.  كالسياسات كالمتغير
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 منح خالؿ مف اإلنسانية كالكرامة الكطنية المصالح تيحقؽ كطنية إستراتيجية بناء عمى العمؿ .ِ
 المدنية.  حقكقو كافة الفمسطيني المكاطف

 الستراتيجية بناء ليا كالمككؿ القرار لصانع المساعدة الجية لتككف القكمي المفتفعيؿ مجمس  .ّ
  الكطنية.
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Abstract 
 

The study aimed to identify the role of Palestinian national security 

experts in building the national strategy between 1994 and 2016 through 

highlighting the reality of Palestinian national security experts and the 

national strategy, and showing their role in achieving the supreme interests 

of the Palestinian people. In order to achieve these aims, the study used 

three scientific approaches: the analytical descriptive approach to examine 

the reality of the Palestinian national security, the national strategy and the 

national security experts; the historical approach was used to take 

advantage of historical experiences, while the comparative approach was 

used to compare the experiences of the United States and Israel with the 

Palestinian experience. Therefore, the importance of this study lies in that it 

seeks to make recommendations to the decision-makers in order to correct 

the vision towards national security experts as they are better equipped to 

build the national strategy which will help to achieve the supreme interests 

of the Palestinian people. 

 The study reached a number of results, the most important of which 

were: 

1. The Palestinian national security, in its general sense, is the national 

security of any existing state represented by the protection of interests in 

addition to the liberation strategy. However, the complexities of the 

Palestinian situation, such as the political rivalry between the two 

largest factions (Fatah and Hamas) and the absence of a comprehensive 

political vision on how to achieve the national project, hinder the 

existence of a clear concept of national security. 

2. The presence of the Palestinian national strategy will help achieve the 

Palestinian people's aspirations in establishing an independent 

Palestinian state on its usurped national territory and to be a democratic 

state where all religions and all sectors will have the opportunity to best 

invest available energies, resources and potentials to the highest 

possible levels.  

3. There is a misunderstanding of the role of the Palestinian national 

security expert, such that people in leadership positions confuse 

between them and security experts; the national security expert is an 

expert in the administration of the state, in which security constitutes 

part of it. 

The study recommends the following: 



  خ
 

1. The necessity to end the state of division and political rivalry and to 

agree on a national programme that defines constants and variables as 

well as general policies. 

2. To work on building a national strategy that achieves national interests 

and human dignity by granting the Palestinian citizen all his or her civil 

rights. 

3. To activate the National Security Council to be the body that facilitates 

the work of decision-makers and those in charge of building the 

national strategy.  
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 مدخل الدراسة
 اإلطــــــــــار النظــــــــري

 

 :الدراسة مقدمة -والً أ

ظير تيار " إلى نياية الحرب العالمية الثانية؛ حيث األمن القومييعكد استخداـ مصطمح "
مف اْلدبيات يبحث في كيفية تحقيؽ اْلمف كتالفي الحرب، ككاف مف نتائجو بركز نظريات الردع 

، كمنذ ذلؾ التاريخ انتشر استخداـ ُْٕٗكالتكازف، ثـ أنشئ مجمس اْلمف القكمي اْلمريكي عاـ 
كلية كمنذ ذلؾ " بمستكياتو المختمفة طبقنا لطبيعة الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالداألمنمفيـك "

الحيف انتشر استخداـ المفيـك بمستكياتو المختمفة حسب الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية 
 (.ُٓ: ََِْ)مطاكع، 

ف معاىدة الدفاع المشترؾ كالتعاكف القتصادم بيف الدكؿ اْلعضاء في جامعة إكما 
كلكنيا لـ تشر إلى اْلمف قد أشارت إلى اْلمف كالستقرار  َُٓٗالدكؿ العربية كالمكقعة عاـ 

القكمي، كما أشارت إلى الدفاع كليس إلى اْلمف القكمي، كنصت المادة الثانية منيا عمى مسألة 
الضماف الجماعي كحثت الدكؿ اْلعضاء عمى ضركرة تكحيد الخطط كالمساعي المشتركة في 

م يتككف مف كزراء حالة الخطر الداىـ كالحرب مثال، كشكمت مجمس الدفاع العربي المشترؾ كالذ
الدفاع كالخارجية العرب، كأنشأت كذلؾ المجنة العسكرية الدائمة كالتي تتككف مف رؤساء أركاف 
الجيكش العربية. كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف كافة مشركعات تطكير ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية 

 (.ُّ: َُُِتؤكد عمى النص عمى مسألة اْلمف القكمي العربي )اْلسطؿ، 

اْلمف القكمي ْلم دكلة ىك عبارة عف اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة في حدكد كْلف 
طاقاتيا لمحفاظ عمى كيانيا كمصالحيا في الحاضر كالمستقبؿ، تسعى الدكلة في تحقيؽ ىذا 
اليدؼ إلى إنشاء اْلجيزة القادرة عمى القياـ بيذه الكظيفة باعتبار أف ىذه الكظيفة ىي العمكد 

 (.ُّ: ََِٖاـ الدكلة )حرب، الفقرم لكافة مي

الكطنية ىي اْلساس في بناء اْلمف القكمي كتجسيده، بما تتضمنو مف  الستراتيجية دتع
خطط كمبادئ كحشد لممكارد كمكاءمتيا مع اْلىداؼ كالغايات السياسية العالمية، باإلضافة إلى 

قصى دعـ لمسياسات تكظيؼ القكل السياسية كالقتصادم كالنفسية ككذلؾ العسكرية لتقديـ أ
المتبناة أك المتخذة سكاء في السمـ أك في الحرب، كىي انعكاسات لمرتكزات اْلمف القكمي، كالتي 
تعالج الكضع الكمي لمصراع مف خالؿ الستراتيجيات الكطنية كفركعيا التخصصية لغرض حشد 

لغايات السياسية المطمكبة كتكجيو مكارد الدكلة تجاه التيديدات الحالية كالمقبمة كتحقيؽ اْلىداؼ كا
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بما يكفؿ لشعبيا حياة مستقرة، كتكفر لو استغالؿ أقصى طاقة ممكنة لمنيكض كالتقدـ كالزدىػػػار 
 (.ّ: َُِّ)حسيف؛ عبيد، 

 اكمحترفي اْلمف القكمي أكثر أىمية في ىذا الزمف، نظرن  الستراتيجييفكيعد دكر الخبراء 
كفؽ شركط  الستراتيجيةيضمنكا إعادة تشكيؿ البيئة ْلف صانعي السياسة يطمبكف المساعدة ل

مفضمة بالنسبة لمدكلة. كتزداد أىمية دكر محترفي اْلمف القكمي عندما تزداد الصعكبات كعدـ 
ف القكمي" إلى حماية م"خبير اْل الستراتيجي(. كيسعى الخبير ُٕ: َُُِالستقرار )يارغر، 

عبر إيجاد تأثيرات متعددة المستكيات كالمراحؿ.  الستراتيجيةمصالح الدكلة كتعزيزىا داخؿ البيئة 
نمكذج بسيط، كىك عبارة عف: غايات كطرائؽ ككسائؿ، كلكف  الستراتيجيةلذلؾ فإف نمكذج  اكتبعن 

 (.ٔٓ: يارغر، المرجع السابؽتجعمو صعب التطبيؽ ) الستراتيجيةطبيعة البيئة 

عؼ في ظؿ تزايد التيديدات الداخمية كيعاني اْلمف القكمي الفمسطيني مف حالة ض
ي، كيعد غياب الشراكة السياسية مف أخطر سرائيممع كجكد الحتالؿ اإل اكالخارجية خصكصن 

لذلؾ ل يكجد مؤسسة  ؛التيديدات التي تكاجو اْلمف القكمي الفمسطيني عمى المستكل الداخمي
ناؾ تيديد عمى مستكل النخبة ى اجامعة لصناعة القرار الفمسطيني لمكاجية التيديدات، كأيضن 

ف الذيف يعبركف عف آرائيـ في كؿ مجالت الدكلة، ك كقادة الرأم الفمسطيني كىـ القادة كالمفكر 
، كىذه النخبة اكمف خالؿ كسائؿ اإلعالـ أك المجالت أك المقالت الدكرية التي يتـ نشرىا يكمي  

 (.ُِٗ: ََُِيب، اؿ عمى صانعي القرار الفمسطيني )حبليا تأثير قكم كفعَّ 
دور خبراء األمن القومي في بناء  كفي ىذه الدراسة قاـ الباحث بتسميط الضكء عمى

احتياجات المجتمع الفمسطيني، كما قد  ةلتمبيمنو  إسياـو ، في الوطنية الفمسطينية االستراتيجية
 ةكالمجتمعيدية يعكس ذلؾ مف أثر إيجابي كخطكة عمى طريؽ تحقيؽ التنمية السياسية كالقتصا

 الكطنية الفمسطينية. الستراتيجيةكجزء مف بناء 
 مشكمة الدراسةثانًيا: 

 في بكضكح ذلؾ كيتجمى ،إلى اقترانو بالكجكد اإلنساني القكمي اْلمفيشير تطكر ظاىرة 
 ةلمدكل الستراتيجية اْلكلكيات إحدلككنو  ؛السماكية كالشرائع القديمة الحضارات اىتمامات
مما يستكجب أف تككف سياساتو ضمف  ،القكمية العميا مصالحيا كحماية بتحقيؽ كالمتعمؽ

كمىف  الستراتيجيةمىف يبني  بيف ىنا تيثار مسألة جدلية العالقةً ك كاضحة المعالـ، كطنية  إستراتيجية
 كطنية؟  إستراتيجيةي مؤىؿ أف يبني كىؿ كؿ سياس يؼ يتـ بناءىا؟ككيا. طبقيي 

إف الميتتبع لمسياسة الفمسطينية كما يعترييا اليكـ مف خصكمة سياسية يدرؾ تمامان أف تمؾ 
فانيا غير كاقعية  الستراتيجيةكطنية، كحتى إف كيجدت ىذه  إستراتيجيةالسياسة غير محككمة ب
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ي، كذلؾ يعكد الى سببف كلف تستطيع أف تيحقؽ المصالح الكطنية العميا لمشعب الفمسطين
عدـ كجكد إرادة سياسية جامعة لستثمار كافة المكارد كالمكانيات اْلكؿ يتمثؿ في : رئيسييف

نتيجة لحالة الخالؼ السياسي، كثانييما يتمثؿ في عدـ الستعانة  الستراتيجيةالمتاحة في بناء 
، كىنا ْلىميتيـالكطنية نتيجة لعدـ ادارؾ السياسييف  الستراتيجيةبخبراء المف القكمي لبناء 

القومي في بناء  ا من خبراء دورما تكمف مشكمة الدراسة التي تطرح سؤالن رئيسان يقكؿ: 

 الوطنية الفلسطينية؟ الستراتيجية
 :آلتيةاألسئمة الفرعية ا ىذا السؤالويتفرع من 

 ؟الفمسطيني القكمي اْلمف ما كاقع .ُ
 الكطنية الفمسطينية؟ الستراتيجيةما كاقع  .ِ
 ؟ب الفمسطينيعالكطنية أف تساعد عمى تحقيؽ مصالح الش ستراتيجيةلإلكيؼ يمكف  .ّ
 ؟الكطنية الستراتيجيةالقكمي في بناء  اْلمفكيؼ ييمكف استثمار خبراء  .ْ

 أىداف الدراسةثالثًا: 

 :آلتيةاْلىداؼ ا تسعى الدراسة إلى تحقيؽ

 القكمي الفمسطيني. اْلمفكاقع  تسميط الضكء عمى .ُ
 الكطنية الفمسطينية. الستراتيجيةالتعرؼ عمى كاقع  .ِ
 .في تحقيؽ مصالح الشعب الفمسطيني الستراتيجيةدكر  تبياف .ّ
 الكطنية الفمسطينية. الستراتيجيةالقكمي في بناء  اْلمف خبراءدكر  تكضيح .ْ
 .إثراء المكتبة الفمسطينية كالعربية .ٓ

 أىمية الدراسةرابًعا: 

 األىمية النظرية: -ا

 الكطنية الستراتيجيةالقكمي في بناء  اْلمفتكمف أىمية الدراسة في البحث عف دكر 
ككذلؾ الخطر في بنائيا،  كمحترفيو القكمي اْلمفكمعرفة مدل مشاركة خبراء ، الفمسطينية

تكسب القكمي الفمسطيني، كطرؽ التصدم لو كعالجو، ك  اْلمفالداخمي كالخارجي الذم يكاجو 
 مف خالؿ:الدراسة أىميتيا 

 الكطنية الفمسطينية. الستراتيجيةالقكمي في بناء  اْلمفخبراء تسميط الضكء عمى دكر  .أ 
الكطنية  الستراتيجيةالقكمي في بناء  اْلمفإثراء المكتبات العممية بدراسة حديثة عف دكر  .ب 

 .عمى حد عمـ الباحثاْلكلى مف نكعيا تعد الفمسطينية ك 
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 اْلمفالدكلة مف خالؿ  إستراتيجيةفتح آفاؽ جديدة لمباحثيف كالميتميف لمبحث في بناء  .ج 
 االقكمي، باإلضافة إلى البناء عمى تكصيات ىذه الدراسة في استكماؿ دراسات أكثر عمقن 

 ليا عالقة بالمكضكع.
 : العمميةاألىمية  -ٕ

 تصكيب أجؿ مف القرار ْلصحاب التكصيات تقديـ الى الدراسة في سعييا أىمية تكمف
 الذم اْلمر الكطنية الستراتيجية بناء عمى القدر ككنيـ القكمي المف خبراء تجاه الرؤية

 العميا. المصالح تحقيؽ عمى سييساعد
 حدود الدراسةا: خامسً 

 :سطينية، كذلؾ مف الكطنية الفم الستراتيجيةالقكمي في بناء  اْلمفدكر  الحد الموضوعي
 كاتجاىات المختصيف كاْلكاديمييف كالميتميف كمراكز الدراسات باعتبارىـ خالؿ دراسة آراء
الكطنية  الستراتيجيةكذلؾ مف خالؿ رسـ السياسات الخاصة ببناء الفمسطيني نخبة المجتمع 

 الفمسطينية.

 :منذ دخكؿ السمطة إلى اْلراضي الفمسطينية، كحتى  ُْٗٗتبدأ الدراسة مف عاـ  الحد الزماني
 .َُِٔعاـ 

 القكمي  اْلمفالدراسة عمى النخبة كالمختصيف كالميتميف بمجاؿ  تقتصر :الحد البشري
 الكطنية. الستراتيجيةك 
 :ـ.ُٕٔٗتمتد حدكد الدراسة حتى حدكد الرابع مف حيزيراف  الحد المكاني 

 :منيج الدراسةسادًسا: 

منيج  غيرلحاجتيا ل المناىج اآلتيةفإنيا ستستخدـ  الستراتيجيةْلىمية الدراسة  انظرن 
الكطنية الفمسطينية، كىي عمى  الستراتيجيةالقكمي ك  اْلمفأساسي، سيما كأنيا ستعالج مكضكع 

 :تيالنحك اآل

 :لدراسة ظاىرة معينة فإنو ل بد مف تبني خطكة أكلية ىي كصؼ  المنيج الوصفي التحميمي
الظاىرة محؿ الدراسة، كىذا يتطمب جمع المعمكمات حكؿ الظاىرة المراد دراستيا كالىتماـ 

كقد  (،ََِٖ)النجار؛ كصالح،  اككيفي   اكمي   شامالن  اكالتعبير عنيا تعبيرن  ادقيقن  ابكصفيا كصفن 
ىذه الدراسة مف خالؿ كصؼ المتغيرات التي يتضمنيا المكضكع تـ تكظيؼ ىذا المنيج في 

  مف خالؿ تعريفيا كخصائصيا كأىدافيا ككظائفيا كذلؾ بصكرة دقيقة كشاممة
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 :يبرز حيث الظاىرة دراسة في المقارنة عمى يعتمد الذم المنيج ذلؾ كىك المنيج المقارن 
 عمى ذلؾ خالؿ مف الباحث كيعتمد أكثر، أك ظاىرتيف بيف فيما كالختالؼ الشبو أكجو

المدركسة  بالظاىرة المتعمقة العممية الحقيقة إلى الكصكؿ أجؿ مف الخطكات مف مجمكعة
 (.ِٖٗ: ُٕٗٗ)عبيدات، 

 :إستراتيجيةالقكمي كدكره في بناء  اْلمفيشيدىا لفيـ التغيرات الحالية التي  المنيج التاريخي 
بد مف الطالع عمى اْلحداث الماضية التي سبقت ىذه  ، التي تسعى الدراسة لتحميميا لالدكلة

ل يمكف دراسة الظاىرة بعزليا عف ماضييا، كالمنيج التاريخي يساعد عمى فيـ ْلنو التغيرات، 
 ىذه التطكرات لمختمؼ مفاىيـ الدراسة، كقد تـ تكظيؼ المنيج التاريخي في ىذه الدراسة

 .(ُِْ: ُٖٗٗ)إدريس، 

 مصادر الدراسةسابًعا: 

 :آلتياعتمدت الدراسة في جمع المادة العممية عمى النحك ا

 المراجع العربية. .ُ
 المراجع اْلجنبية. .ِ
 المراجع اْلجنبية المترجمة. .ّ
 اْلبحاث كالدراسات. .ْ
 التقارير كالنشرات. .ٓ
 المقابالت الشخصية. .ٔ

 

 مصطمحات الدراسةثامًنا: 

 القومي: األمن. ٔ

القكمي خارج المكاف كالزماف الذم يتحرؾ  اْلمفل يمكف التكصؿ إلى تعريؼ دقيؽ لمفيـك 
 مع المتغيرات كالعكامؿ التي أثرت كل افي مداره، كذلؾ لخضكعو الدائـ لمتعديؿ كالتطكير انسجامن 

 القكمي: اْلمفتزاؿ تؤثر فيو، كمف أىـ التعريفات التي قيمت في 
الحماية الكمية لذلؾ مفيـك كمي يقصد بو القدرة عمى كفالة مصطفى عموي بأنو:  تعريف

المجتمع السياسي الكطني مف أم أخطاء أك تيديدات أك تحديات تجابيو مف الداخؿ أك مف 
 (.ُِ: ََِٓالخارج بحيث يعيش ذلؾ المجتمع في حالة اطمئناف مف الخكؼ )العمكم، 
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 القدرات الكفيمة بمكاجية التيديدات فيك: "تأميف الدكلة ضد الدين ىلل بأنو: عمي فير وتع
، كتأميف مصالحيا كتييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ أىدافيا خارجي اك  داخمي ااْلخطار التي تيددىا 

 (.ُِ: ُْٖٗكغاياتيا القكيمة" )ىالؿ، 
عمى أساس اإلجراءات التي تتخذىا  الألمف القكمي قائمن  افقد قدـ تعريفن  أما أمين ىويدي
ىك اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة في حدكد طاقتيا لمحفاظ عمى  اْلمفالدكلة لحماية أمنيا، ف

 اْلمفكيانيا كمصالحيا في الحاضر كالمستقبؿ مع مراعاة المتغيرات الدكلية، كبيذا المعنى فإف 
 (.ُٔ: َُٖٗالعسكرم )ىكيدم،  اْلمفالقكمي يشمؿ 

فؽ خطة تنمكية مجمكعة مف اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة ك  بأنو( ََُِ) ويعرفو حبيب
ياتيا اة مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد، كبما يضمف تحقيؽ أىدافيا كغيالحمشاممة 

 (.ُٕ: ََُِالقكمية )حبيب، 

القكمي لمتعامؿ مع التحديات المتنكعة  اْلمفضركرة تكسيع نطاؽ مفيـك  يـكيرل بعض
مؤيدك ىذا المكقؼ إدخالو في حقؿ دراسات العمـك الجتماعية، كفي ميداف يختار لعصرنا، ك 

ركبكلكجيا "عمـ دراسة ثنعمـ الجتماع، كاْلك عمـ النفس، ك أرحب لألمف القكمي يشمؿ القتصاد، 
أصكؿ اإلنساف"، أك يدخمكنو في رزمة كاسعة مف المشكالت العالمية تحت عنكاف: الدراسات 

مرض نقص ك اْلخطار، كالصراعات الداخمية أك العابرة لمدكؿ، ك نؼ المحمي، ية، بما فييا العاْلمن
التمكث ك النفجار السكاني، ك الكساد القتصادم، ك الديكف العالمية، ك تيريب المخدرات، ك المناعة، 

 .(Kolodzeij, 1992: 421)البيئي كاتساع اليكة بيف الفقراء كاْلغنياء 
 :االستراتيجية. ٕ

مف مياديف النشاط  االتي تتناكؿ ميدانن  مجمكعة اْلفكار كالمبادئ :ىي االستراتيجية
اإلنساني بصكرة شاممة متكاممة، كتككف ذات دللة عمى كسائؿ العمؿ كمتطمباتو كاتجاىات 

إلى أىداؼ محددة، كما أنيا أفعاؿ أك مجمكعة مف  مساراتو بقصد إحداث تغييرات فيو، كصكلن 
 (.ُٖ: َُُِْلىداؼ المرسكمة )إبراىيـ، اْلفعاؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ ا

الستغالؿ الكامؿ لمقكل السياسية كالقتصادية كالنفسية  بأنيا الستراتيجية وعرف مؤيد
: ََُِكالعسكرية لمدكلة في السمـ كالحرب لتحقيؽ اْلىداؼ التي تضمف سالمتيا كأمنيا )مؤيد، 

ُِ.) 
كالقدرات المتاحة في إطار عممية متكاممة عمـ كفف استخداـ الكسائؿ بأنيا  وعرفيا فيمي

يؽ قيتـ إعدادىا كالتخطيط ليا، بيدؼ خمؽ ىامش مف حرية العمؿ يعيف صناع القرار عمى تح
 (.ِٕ: ََِٔأىداؼ سياساتيـ العميا في أكقات السمـ كالحرب )فيمي، 
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 :األمن. ٖ

 كاْلمانة اْلماف .الخكؼ ضد اْلمفك : اْلمف .الطمأنينة كاْلمانة اإليماف، ىك :لغةً  األمن
)المعجـ  الخيانة ضد كاْلمانة. كاْلماف اْلمف مف غيرم كآمنت أًمف، فأنا أىًمٍنتي  كقد بمعنى،
 .(، مادة أمفالكسيط

 كالقانكف، الحؽ سيادة عف الناشئ النفسي الرضا مف شعكرية حالة ىك :ااصطلحً  األمن
 في كالتساكم اإلنسانية، الكرامة كحفظ كالتعبير التفكير كحرية المجتمع في الفرد حقكؽ كضماف
 (.ُٓ: َُِّ)عباس،  الفرص

 الوطنية: االستراتيجية. ٗ

لمكارد لدل الدكلة في خدمة أمنيا كلكنو عرفيا بشكؿ عاـ بقكلو: استخداـ كؿ الطاقات كا
 [.المرجع السابؽكاستقرارىا في كؿ المجالت كعمى كؿ الصعد ]أبك عامر، 

بقكلو: القدرة عمى الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد كاإلمكانات المتاحة عرفيا حبيب ك 
 .(ُ) : مقابمة[َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز في فترة زمنية محددة

 عرفيا عريقات بقكلو: تكفير اإلمكانيات الالزمة ككضع الخطط اْلمنية لضماف تحقيؽك 
اْلمف  عمى الدفاع كالتصدم، كتعزيز قكل خالؿ بناء جيش قكم قادراْلمف كاْلماف لممكاطف مف 

 .(ِ) مقابمة[: َُِٕ/ّ/َّ، ]عريقات الداخمي كحماية المكاطنيف كتحسيف المجتمع

 ةتمتمكيا الدكل يمكانيات التاستجماع كؿ الطاقات كاإل يىكيعرفيا ىشاـ المغارم بقكلو: 
 .ت كالمخاطرادكالبتعاد عف الميد ةلى الرفاىيإىداؼ كالكصكؿ جؿ تحقيؽ اْلأمف 
 القومي: األمن خبير. ٘

الدكلة، كصاحب مشركع قكمي، يعرؼ  إدارةالقكمي بأنو: خبير  اْلمفخبير  يارغريعرؼ 
ما يريد، يقكؿ ما يعني، ثـ يعني ما يقكؿ، يتمتع بفكر تحميمي مبدع كخالؽ، مميـ كقادر عمى 

في عقميتو كسمككو. يمتمؾ  ديمكقراطيجيدة،  إداريةاستشراؼ المستقبؿ، كيمتمؾ قدرات قيادة 
القدرة عمى تحديد مكامف القكة كالضعؼ في الدكلة بدقة، كيعرؼ معنى الفرصة ككيفية استغالليا. 

                                                             
 إبراىيـ حبيب، خبير في شؤكف اْلمف القكمي الفمسطيني، كمحاضر أكاديمي. (ُ)

 الشؤكف العسكرية.لكاء متقاعد في السمطة الكطنية كمتخصص في ، كاصؼ عريقات (ِ)
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كالدكلية كتحديد مدل تأثيرىا عمى دكلتو. كبالتأكيد ىك  اإلقميميةقارئ جيد لممتغيرات المحمية ك 
)يارغر،  سياسي ا ال إذا تكلى منصبن إمب الناس بحكـ عممو، الجندم المجيكؿ الذم ل يعرفو أغ

ََُِ :ٖ) 
 الدراسات السابقةتاسًعا: 

 الدراسات المحمية )الفمسطينية(: -ٔ
القومي الفمسطيني  األمنفي تعزيز  الديموقراطية( بعنوان: "دور ٕٙٔٓ) النجاردراسة  - أ

 (".ٕٗٔٓم ــ ٜٜٗٔ)

القكمي الفمسطيني مف الفترة  اْلمففي تعزيز  الديمكقراطيةىدفت الدراسة إلى معرفة دكر 
، كتكمف مشكمة الدراسة في غياب الممارسة َُِْكحتى عاـ  ُْٗٗالممتدة ما بيف عاـ 

، كحدكث النقساـ ََِٔالثانية عاـ  الديمكقراطيةكظير ذلؾ بعد التجربة  ديمكقراطيةالحقيقية لم
القكمي  اْلمفالذم نتج عنو ضعؼ في سياسية ا أدل إلى ضعؼ الشراكة الالفمسطيني مم

ضافة إلى التحميمي كمنيج رئيس لمدراسة، إ الفمسطيني، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
في  الديمكقراطيةاستخداـ المنيج المقارف كمنيج مساعد لمقارنة المراحؿ التي مرت بيا التجربة 

 أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان فمسطيف، 

  كأف ىناؾ بعض التحديات الداخمية  الديمكقراطيةالقكمي الفمسطيني يتأثر ب اْلمفأف
القكمي  اْلمففي فمسطيف ما أدل إلى تيديد  الديمكقراطيةكالخارجية التي أثرت عمى 

 الفمسطيني.

  أف القرار السياسي الفمسطيني ىك أحد المرتكزات الميمة التي يعاني منيا النظاـ السياسي
 اْلمفعمى  ا، اْلمر الذم يؤثر سمبن ديمكقراطيةالفمسطيني نتيجة غياب الممارسة الحقيقية لم

 القكمي الفمسطيني.

 ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:

  ضركرة إصالح منظمة التحرير الفمسطينية، كتبني ميثاؽ كطني جديد يتفؽ عميو جميع
 أطياؼ الشعب الفمسطيني.

  رئاسية كتشريعية، كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية تشارؾ بيا جميع التنظيمات إجراء انتخابات
 كالحركات الفمسطينية إلعادة ترتيب البيت الفمسطيني.

القومي  األمنلتفعيل مجمس  االستراتيجية( بعنوان: "الضرورة ٕ٘ٔٓدراسة شاىين )  - ب
 ".داريةالفمسطيني لتحقيق التنمية السياسية واإل
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في فمسطيف، كمدل  داريةالتنمية السياسية كاإل :إلى التعرؼ عمى كاقعيىدفت ىذه الدراسة 
 :في تحقيؽ التنميتيف لإلسياـالقكمي الفمسطيني  اْلمفلتفعيؿ مجمس  الستراتيجيةالضركرة 

لمدكلة، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي  الستراتيجيةبشكؿ يحقؽ الغاية  داريةالسياسية كاإل
مف اْلكاديمييف  افردن  ُّْالتحميمي لتحقيؽ الغرض مف الدراسة، كبمغ مجمع الدراسة 

 أكاديمي ا ْٖكالمتخصصيف كمراكز اْلبحاث، حيث تـ تكزيع أداة الدراسة الستبانة عمى 
وكان من أىم النتائج ، افردن  َٓباإلضافة إلى مجمكعة مف الباحثيف كقدر عددىـ  امتخصصن 

 التي توصمت إلييا الدراسة:

  يكجد مكافقة قميمة عمى كجكد تنمية سياسية حقيقية في فمسطيف، كيكجد مكافقة قميمة عمى
 حقيقية في فمسطيف. إداريةكجكد تنمية 

  ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكر
تعزل إلى )العمؿ، آخر مؤىؿ عممي، التخصص العاـ لممؤىؿ،  امجتمعة معن كالمحاكر 

 محؿ اإلقامة(.

  تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكؿ
كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى )الجامعة المانحة لآلخر مؤىؿ عممي، النتماء 

 السياسي(.
 

 الدراسة:ومن أىم توصيــات 

  أك  القكمي اْلمفضركرة التفاؽ الفمسطيني ػػ الفمسطيني كالتكافؽ عمى تشكيؿ مجمس
 بحيث يصبح مكقع إجماع كطني مف حيث عضكيتو كميامو كصالحياتو. تفعيمو؛

 بالعتماد عمى ما  ركع قانكف مجمس أمف قكمي فمسطيني، يككف شامالن ضركرة تبني مش
 تقتضيو الحالة الفمسطينية.

تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية "( بعنوان: ٕٗٔٓدراسة الدويك )  -ج
 القومي الفمسطيني". األمنفي قطاع غزة تعزز 

صانعي القرار ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ السياسات اإلسكانية الكاجب تبنييا مف 
قاـ الباحث القكمي الفمسطيني، كفؽ تصكر مقترح  اْلمفالتي ليا تأثير مباشر عمى الفمسطيني، 

بإعداده، يحتكم عمى تحميؿ الكضع القائـ لإلسكاف في قطاع غزة كتحديد نقاط القكة كالضعؼ 
ليا اْلكلكية في التبني كالعمؿ عمى  ،كالفرص كالتيديدات، كمف ثـ تحديد السياسات اإلسكانية

نية الكاجب تطبيقيا، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحديد أىـ السياسات اإلسكا
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تبينيا كالعمؿ عمى تطبيقيا، كاعتمد الباحث الستبانة كأداة مف أدكات الدراسة، كبمغ عدد مجتمع 
  .مف كزارة اْلشغاؿ العامة كاإلسكاف، ككزارة التخطيط، كالحكـ المحمي ا( شخصن َٕالدراسة )
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 من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:وكان 

  أىـ  دية تعاْلمنكالقتصادية كالجتماعية كالثقافية كالبيئية ك أف المقكمات التخطيطية
 القكمي الفمسطيني. اْلمفالمقكمات التي يرتكز عمييا 

 مقكمات التخطيطية كالقتصادية كالبيئية كالجتماعية كالثقافية كبيف الالنتائج أف  تأكد
 عمى الترتيب. (%ُ.ْْػػ  ّ.ُٓالقكمي الفمسطيني متقاربة كمتكسطة كتتراكح بيف ) اْلمف

القكمي الفمسطيني  اْلمفباعتبار تطكير قطاع اإلسكاف أحد أىـ دعائـ  وأوصت الدراسة
مف اْلكلكية؛ عند إعداد الخطط  اه مزيدن ؤ لتعزيز صمكده عمى أرضو، كبالتالي يجب إعطا

التنمكية، كما كأكدت الدراسة عمى أىمية كجكد مجمس أعمى لإلسكاف يضـ جميع الجيات ذات 
العالقة حتى يككف ىناؾ تكامؿ في عمميا، كتككف لديو اإلمكانات كالصالحيات الالزمة إلعداد 

تطبيقيا، كتقييميا بشكؿ متكاممة كممزمة لإلسكاف، كمتابعة عممية  ستراتيجيةاكصياغة خطة 
 مستمر.

 

 الدراسات العربية: -ٕ

القومي  األمنفي ضرب مرتكزات  إسرائيل( بعنـوان: "دور ٕٓٔٓدراســـة المصــري )  - أ
 العربي".

 اْلمفي في ضرب مرتكزات سرائيمىدفت ىذه الدراسة في البحث عف أساليب الحتالؿ اإل
ي، كذلؾ سرائيمالقكمي اإل اْلمفالقكمي العربي في مكاجية  اْلمفالقكمي العربي، كمدل دكر 

 اْلمفالقكمي العربي ككيفية النيكض بمستقبؿ  اْلمفتناكلت التعرؼ عمى التحديات التي تكاجو 
القكمي العربي في ظؿ  اْلمفكذلؾ التعرؼ عمى مستقبؿ  القكمي العربي في ظؿ الشرؽ أكسطية،
كقد  عة الدكؿ العربية في مكاجية النظاـ العالمي الجديد،الشرؽ أكسطية كالتعرؼ عمى دكر جام
 ومن أىم النتائج التي جاءت بيا الدراسة: ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

  ف فقط في احتالليا لألرض كمالقائـ عمى اْلراضي العربية، كخطرىا ل ي إسرائيؿأف كجكد
بؿ في اْلىداؼ العميا لمحركة الصييكنية القائمة عمى التكسع كاحتالؿ المزيد مف  ؛العربية

 اْلراضي العربية.

  في المجاؿ السياسي: يعاني الكياف العربي مف مظاىر التكتر كعدـ الستقرار الداخمي
مكحدة  إستراتيجيةالناتج عف الصراعات الحزبية كالداخمية كعدـ التكصؿ إلى سياسة 

 .إسرائيؿمع لممكاجية 
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  التخطيط  غيابفي المجاؿ القتصادم: يعاني الكضع القتصادم في الدكؿ العربية مف
 ي.سرائيمالتنمكم المتكامؿ، كاْلخطر مف ذلؾ تبعية القتصاد العربي لألمف اإل

  في المجاؿ الجتماعي: تعرض النسيج الجتماعي في السنكات اْلخيرة إلى تيديد داخمي
 لسياسية كاْلكضاع القتصادية.نتيجة التجاذبات ا

 ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:

  تعارضتك اقتصادية بيف أم طرؼ عربي كآخر غير عربي أعدـ تكقيع أم اتفاقيات أمنية 
 مع مصالح أم دكلة قطرية عربية.بنكدىا 

  الجماعةالعمؿ عمى إيجاد مرجعية عربية تككف بمثابة نكاة اتحاد عربي عمى غرار 
لى تحقيؽ الكحدة القكمية الكاممة كمف كؿ الجكانب السياسية إجاىدة  ىاْلكركبية تسع

 رية كالقتصادية كالجتماعية.كالعسك

  تكحيد اإلعالـ العربي بصكرة تكحي أف ىذه اإلذاعة أك تمؾ أك ىذه المحطة الفضائية أك
ر عف ىذه في كؿ ما يصد الصدقية ىتكختتمؾ تتحدث باسـ أم عربي في أم مكاف، ك 

 الكسائؿ، اْلمر الذم يكلد الثقة الضائعة عمى مدار القرف الماضي.
 القومي العربي والتبعية االقتصادية". األمن( بعنوان: "ٜٕٓٓدراسة الدرسي )  - ب

القكمي، كالمتمثمة في عجز ىذه  اْلمفالعربية تعاني مف مشكمة  اْلمةخمصت الدراسة بأف 
كالتنمية، كأف ىناؾ عكامؿ  اْلمففي مجاؿ  اعف مكاجية التحديات المختمفة خصكصن  اْلمة

، كتتمثؿ ىذه العكامؿ في عكامؿ ذاتية كعكامؿ كاستفحاليا في بركز ىذه المشكمة أسيمتمتعددة، 
، قبؿ التخمص مف العكامؿ الذاتية المحددة مكضكعية، كأنو يصعب مكاجية التحديات المكضكعية

ف التبعية القتصادية تشكؿ إالبحث، التي تقكؿ: ) ىذه مي العربي، كمف خالؿ فرضيةلألمف القك 
ف التخمص منيا أك التقميؿ مف حدتيا ا  القكمي العربي( ك  اْلمفأحد العكامؿ الرئيسة التي تحدد 

القكمي، كيمكف أف يككف ذلؾ ىك السبيؿ لالنطالؽ نحك تحقيؽ ىذا  اْلمفيساعد عمى تحقيؽ 
 تم التوصل إلى عدد من النتائج كان أىميا: دراسةخلل الومن اليدؼ، 

  االقكمي، بالنسبة لمعديد مف اْلقطار العربية، خصكصن  اْلمففي مفيـك  اأف ىناؾ غمكضن 
القكمي( في  اْلمفمقابؿ كضكح ىذا المفيـك )، كذلؾ اْلمففي تصكراتيا في تحقيؽ ىذا 

 .يكيةاْلمر في الكليات المتحدة  االفكر الغربي خصكصن 

  لدل الفكر العربي في اآلكنة اْلخيرة، كىناؾ دعكة لضركرة الكعي العربي  اأف ىناؾ اىتمامن
 القكمي، ككضعو في الصدارة مف الىتماـ. اْلمفبأبعاد 
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اإلصلح والتطوير اإلداري ودورىا في  إستراتيجية( بعنوان: "ٕٙٓٓدراسة القحطاني ) -ج

 القومي". األمنتعزيز 

ي المطمكب مف مؤسسات الدكؿ بشقييا المدني اْلمنىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز الدكر 
لألمف الكطني عف طريؽ استشراؼ المستقبؿ  اي لمكاجية التحديات التي تشكؿ تيديدن اْلمنك 

 إستراتيجياتكاستحضاره، كالخركج مف دائرة التعامؿ مع ردكد اْلفعاؿ مف خالؿ العتماد عمى 
)المتمثمة في اإلصالح كالتطكير اإلدارم( كقد اشتمؿ مجتمع الدراسة  :داريةة اإلعي التنميراذ

كقد بمغ عدد  .عمى القيادات العميا في بعض مؤسسات الدكلة المدنية كالعسكرية بمدينة الرياض
لكبر حجـ مجتمع الدراسة فقد اختار الباحث عينة  ا، كنظرن اأك مديرن  ا( قائدن ُٖٔٗمجتمع الدراسة )

كاستخدـ الباحث الستبانة كأداة ( مفردة مف مجتمع الدراسة اْلصمي، ِِّئية بمغت )عشكا
وكانت ، كاعتمد عمى المنيج الكصفي بمدخميو الكثائقي كالمسح الجتماعي في الدراسةلمدراسة، 

 الدراسة: التي خمصت إلييا نتائجالأىم 

  كاستشراؼ المستقبؿ يؤدم إلى شيكع الظكاىر  ستراتيجيالغياب العتماد عمى البعد
 السمبية الميددة لألمف الكطني الشامؿ.

  اإلدارم يؤدم إلى شيكع الظكاىر السمبية  اإلصالح كالتطكير ستراتيجياتاعدـ ممارسة
 الميددة لألمف الكطني الشامؿ.

 الكطني السعكدم. اْلمففي تعزيز  تسيـاإلصالح كالتطكير اإلدارم  ستراتيجيةا 

 ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

  اْلمفاإلصالح كالتطكير اإلدارم ْلىميتيا في تعزيز  ستراتيجيةاضركرة تبني. 
 داريةتحديد المعاني الدقيقة لإلصالح كالتطكير اإلدارم كالتنمية اإل. 
 الشابة. داريةضركرة إعداد برنامج تأىيؿ لمقيادات اإل 

 الدراسات األجنبية: -ٖ

 القومي في اليند". األمنتجديد بنية  بعنوان: " (Vishwanathan, 2014) دراسة  - أ

Revamping India's National Security Structure: Agenda for + 

عما ىك الكضع في دكلة اليند كما تكاجيو الحككمة اليندية  اعام   اقدمت ىذه الدراسة تصكرن 
مف تحديات أمنية ل تعد كل تحصى، كقد تـ تشخيص أغمب ىذه التحديات بصيغة مشكالت 

 البشرية.المالية كالتكنكلكجية ك  :ص المكاردتنبثؽ مف سكء تنفيذ السياسات كليس بسبب نق
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كأبرزت ىذه الدراسة محاكلت القيادة اليندية في التخمص مف المشاكؿ التي يعاني منيا 
 القكمي اليندم بما في ذلؾ عممية تنظيـ الدفاع. اْلمف

كطنية لكؿ مف  إستراتيجياتمف الضركرم كضع  وخمص الباحث في ىذه الدراسة إلى أنو
، كتخطيط المكارد ككضعيا عمى أساس كالدفاع الداخمي كالسياسي كالقتصادم كالخارجي اْلمف

القدرات الكطنية كالحتياجات كالتحديات التي تكاجييا، باإلضافة إلى أنو دعا إلى مراجعة شاممة 
 سنكات. القكمي في اليند كؿ خمس اْلمفآلليات 

 ستراتيجيةلإلبعنوان: "دراسة تنظيم مساىمة وزارة الدفاع البريطانية  (Mod, 2012)دراسة  -ب
 القومية".

Contribution to National Strategy in U.Korganizing Defense's. 

 اشتممت ىذه الدراسة عمى عدد مف المحاكر كاف أبرزىا:

  القكمية البريطانية كأىميتيا  الستراتيجيةالقكمية كمف ثـ  ستراتيجيةلإلتقديـ تعريؼ شامؿ
 كارتباطاتيا.

  القكمية الشاممة  الستراتيجيةدكر كزارة الدفاع البريطانية كالقكات المسمحة كمكانتيا في
 لمبالد.

 القكمية. الستراتيجيةكزارة الدفاع البريطانية في تحقيؽ أىداؼ  إسياـ 

  تعزيز كزارة الدفاع البريطانية ْلدكار الكزارة كالمؤسسات المدنية في الدكلة كتكامميا مع تمؾ
 القكمية الشاممة لمدكلة. الستراتيجيةت مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسا

كذلؾ المتابعة كأساليبو كطرقو، تكضيح لكيفية عمؿ كزارة الدفاع  اأعالىالمحاكر كتخمؿ 
 لما بعد التنفيذ لتخرج بأفضؿ شكؿ ممكف يساعد عمى تحقيؽ اْلىداؼ.

 القومي األمريكي، تقييم تنظيمي". األمنبعنوان: "مجمس  (Richard, 2011)دراسة  -ج
The National Security Council: An Organizational Assessment 

Congressional Research Service. 

القكمي اْلمريكي مف خالؿ النظاـ اْلساسي  اْلمفمجمس عمى  التعرؼ إلى ىدفت الدراسة
القكمي كتغيير  اْلمفؽ مجمس ، كتفاصيؿ إصدارات الككنجرس لمنظاـ اْلساسي بخمُْٕٗعاـ 

ليككف بمثابة ىيئة  ؛عضكيتو عمى مر السنيف كتمقيو شيادات بشأف المكضكعية المراد تطبيقيا
مشتركة بيف اإلدارات لتقديـ المشكرة لمرئيس فيما يتعمؽ بإدماج السياسات المحمية كاْلجنبية 

العسكرية كاإلدارات كالحككمة  الًخٍدماتلتمكيف  ؛الكطني اْلمفكالسياسات العسكرية المتعمقة ب
 القكمي. اْلمفية في المسائؿ التي تنطكم عمى اعمعمى التعاكف بشكؿ أكثر ف
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ف لممجمس مف الرئيس كنائب الرئيس ككزير الدراسة مف ىـ اْلعضاء القانكنيك  كبينت
نو بناءن  ،ََِٕالخارجية كالدفاع كالطاقة، باإلضافة إلى التغيرات التي حصمت ما بعد عاـ  كا 

القكمي مثؿ رئيس ىيئة  اْلمففي مداكلت مجمس  المسؤكليفعمى طمب الرئيس يشارؾ عدد مف 
اْلركاف المشتركة كمدير ىيئة الستخبارات الكطنية، كيتحمؿ الرئيس سمطة اتخاذ القرار في 

في  القكمي كعامؿ رئيسو  اْلمفالسمطة التنفيذية، كقد أظيرت الدراسة دكر مكظفي مجمس 
القكمي  اْلمف، كرأل أغمب باحثي ىذه الدراسة أف مجمس كتنفيذىا القكمي اْلمفصياغة سياسة 

/ ُُية أعقاب ىجمات اْلمنينبغي عميو تكسيع بحث القضايا القتصادية كالبيئية في السياسات 
 سبتمبر.

 

 الفجوة البحثية:

 الفجوة البحثية أوجو االستفادة الدراسات السابقة م
 
ُ 

 
 
 
 
 

( ٕٙٔٓ) النجــــــــار دراســــــــة
 الديموقراطيــــة دور: "بعنــــوان

 القــــومي األمــــن تعزيــــز فــــي
ــــــــــ مٜٜٗٔ) الفمســـــــــطيني  ـ

ٕٓٔٗ") 

ـــــــــــــن القـــــــــــــومي - إن األم
الفمســــــــــــــــطيني يتــــــــــــــــأثر 
بالديمقراطيـــــة التـــــي تتـــــأثر 
بالتــــــــــــدخلت الخارجيــــــــــــة 

 والداخمية.
إن القـــــــــــرار السياســـــــــــي -

الفمســـــــــطيني ىـــــــــو أحـــــــــد 
ـــــزات الميمـــــة التـــــي  المرتك

النظــــــــــام يعــــــــــاني منيــــــــــا 
السياسي الفمسطيني نتيجة 
غيـــاب الممارســـة الحقيقيـــة 
ـــــذي  لمديمقراطيـــــة األمـــــر ال
يـــــؤثر ســـــمًبا عمـــــى األمـــــن 

 القومي الفمسطيني.

لم تتحدث الدراسات السابقة عـن 
 خبراء االمن القومي.

 
 

لم تتحدث الدراسات السابقة عـن 
ــــــــــــــــــة  االســــــــــــــــــتراتيجية الوطني

 الفمسطينية.
 

ـــــم تضـــــع الدراســـــات الســـــابقة  ل
يــــــوم موحــــــد جــــــامع شــــــامل مف

للستراتيجية الوطنية الفمسطينية 
. 
 

وكــــــذلك  لــــــم تضــــــع الدراســــــات 
الســــابقة مفيــــوم موحــــد جـــــامع 
شــــــامل لمفيــــــوم خبــــــراء المــــــن 

 القومي.
 

لم تتحدث الدراسات السابقة عـن 
ــاء  ــز وبن  االســتراتيجيةســبل تعزي

( ٕ٘ٔٓ) شـــــــاىين دراســـــــة ٕ
ــــــــــــــــوان  الضــــــــــــــــرورة: "بعن
 مجمــس لتفعيــل االســتراتيجية

 الفمســــطيني القــــومي األمــــن
ـــق  السياســـية التنميـــة لتحقي
 ".واإلدارية

ضــــــــــــــــرورة االتفــــــــــــــــاق -
ـــى  الفمســـطيني والتوافـــق عم
ـــــــن  ـــــــس األم تشـــــــكيل مجم
ــــث  ــــو بحي القــــومي أو تفعيم
 يصبح موقع إجماع وطني.

ـــــي مشـــــروع - ضـــــرورة تبن
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 الفجوة البحثية أوجو االستفادة الدراسات السابقة م
قــانون مجمــس أمــن قــومي 
فمســــــطيني يكــــــون شــــــامًل 
باالعتمـاد عمــى مـا تقتضــيو 

 الحالة الفمسطينية.

 الوطنية الفمسطينية.
 
 

ــم تركــز الدراســات الســابقة فــي  ل
ــــع المعمومــــات ع مــــى خبــــراء جم

االمــن القــومي حيــث فقــط ركــزت 
عمــــى اداة االســــتبانة فــــي جمــــع 

 المعمومات.
 

لــــــم تــــــأتي الدراســــــات الســــــابقة 
بنمــــــاذج دوليــــــة تتحــــــدث عــــــن 

الوطنيـــــة وخبـــــراء  االســـــتراتيجية
 االمن القومي.

( ٕٗٔٓ) الــــــــدويك دراســــــــة ٖ
ــــــوان  مقتــــــرح تصــــــور: "بعن
 إســــكانية سياســــات لتطــــوير

 األمــن تعــزز غــزة قطــاع فــي
 ".الفمسطيني القومي

مقومــــــــــات التخطيطيــــــــــة -
واالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة 
والثقافيــة والبيئيـــة واألمنيـــة 
تعــــد أىــــم المقومــــات التــــي 
يرتكز عمييـا األمـن القـومي 

 الفمسطيني.
ٗ  

 
 

ــــة ــــري دراســ ( ٕٓٔٓ) المصـ
ــــوان ـــي إســـرائيل ردو : "بعن  ف
 األمــــــــن مرتكــــــــزات ضــــــــرب
 ".العربي القومي

إن وجـــود إســـرائيل القـــائم -
عمـــــــى األراضـــــــي العربيـــــــة 
ــط فــي  وخطرىــا ال يكمــن فق
ـــة  احتلليـــا ليرضـــي العربي
ـــــا  بـــــل فـــــي األىـــــداف العمي
لمحركــة الصــييونية القائمــة 
عمـــــــى التوســـــــع واحـــــــتلل 
المزيــــــــد مــــــــن األراضـــــــــي 

 العربية.
ــــة - ــــع أي اتفاقي عــــدم توقي

أو اقتصادية بـين أي  أمنية
طــــرف عربــــي وآخــــر غيــــر 
ــارض بنودىــا مــع  ــي تع عرب

 مصالح أي دولة عربية.
٘  

 
( ٜٕٓٓ) الدرســــــي دراســــــة
ــــــوان ــــــن: "بعن ــــــومي األم  الق
 ".االقتصادية والتبعية العربي

ىنــاك غمــوض وضــح فــي -
ـــــــومي  مفيـــــــوم األمـــــــن الق
بالنسبة لمعديد مـن األقطـار 
العربيـــــــة خصوًصـــــــا فـــــــي 

ــق  ــي تحقي ىــذا تصــوراتيا ف
 األمن.
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 الفجوة البحثية أوجو االستفادة الدراسات السابقة م
ــدر الفكــر - ــام ل ــاك اىتم ىن

ــي فــي اآلونــة األخيــرة  العرب
ـــــــاك دعـــــــوة لضـــــــرورة  وىن
الوعي العربـي بأبعـاد األمـن 
ــــــــي  ــــــــومي ووضــــــــعو ف الق

 الصدارة.
( ٕٙٓٓ) القحطـــاني دراســـة ٙ

ـــــــــــــوان  إســـــــــــــتراتيجية: "بعن
 اإلداري والتطــــوير اإلصــــلح
ــــي ودورىــــا ــــز ف  األمــــن تعزي
 ".القومي

غياب االعتماد عمى البعد -
اإلســـــــتراتيجي واستشـــــــراف 
المسـتقبل يــؤدي إلــى شــيوع 
الظـــواىر الســـمبية الميـــددة 

 ليمن الوطني الشامل.
 ,Vishwanathan) دراسة ٚ

: بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان( 2014
Revamping India's 
National Security 
Structure: Agenda 

for. 

ــــــن الضــــــروري وضــــــع - م
وطنيـة لكـل مـن  إسـتراتيجية

ـــداخمي والسياســـي  األمـــن ال
واالقتصـــــــــادي والخـــــــــارجي 
ــــوارد  ــــدفاع وتخطــــيط الم وال
ووضـــــــعيا عمـــــــى أســـــــاس 
القــدرات الوطنيــة والتحــديات 

 التي تواجييا.
( Mod, 2012) دراســــة ٛ

 Contribution: بعنــوان
to National Strategy 
in U.Korganizing 

Defense's. 

إســـــــــــيام وزارة الـــــــــــدفاع -
ــــــي تحقيــــــق  ــــــة ف البريطاني

 االســــــــــــتراتيجيةأىــــــــــــداف 
 القومية.

تعزيــــــــــــز وزارة الــــــــــــدفاع -
ــــــوزارة  ــــــة ألدوار ال البريطاني
ــــي  ــــة ف والمؤسســــات المدني
الدولـــة وتكامميـــا مـــع تمـــك 
المؤسسات من أجل تحقيق 

 االســــــــــــتراتيجيةأىــــــــــــداف 
 القومية الشاممة لمدولة.
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 الفجوة البحثية أوجو االستفادة الدراسات السابقة م
 ,Richard) دراســــــة ٜ

  :بعنوان( 2011
The National 
Security Council An 

Organizational 
Assessment 

Congressional 
Research Service. 

ـــــــــن - مشـــــــــاركة عـــــــــدد م
المســــؤولين فــــي مـــــداوالت 
مجمــس األمــن القــومي مثــل 
ــــــــيس ىيئــــــــة األركــــــــان  رئ
ــــــة  المشــــــتركة ومــــــدير ىيئ

 االستخبارات الوطنية.
يتحمـــــل الـــــرئيس ســـــمطة -

ــــــــــي الســــــــــمطة  ــــــــــرار ف الق
 التنفيذية.

ـــــــــس - دور مـــــــــوظفي مجم
األمن القومي كعامـل رئـيس 
فــي صــياغة سياســة األمــن 

 القومي. 

.بنػػػػػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػػػػػى الدراسػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػابقة كالدراسػػػػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػػػػة البــــــــــــــاحث ســــــــــــاطةجــــــــــــرد بو    



 
 

 
 
 

 
 الفصل األول

 االستراتيجيةالقومي و  األمن
 

 

 :األمن القومي. المبحث األول 
  االستراتيجية الثاني:المبحث. 
 :خبراء األمن القومي المبحث الثالث 

 
 
 
  



64 
 

 المبحث األول
 يــــالقوم األمن

 

 :تمييد
القكمي"،  اْلمفيتفؽ العديد مف الباحثيف عمى الحداثة النسبية لمدراسات المتعمقة بظاىرة "

كظاىرة عممية ككمستكل لمتحميؿ، حيث قامت تمؾ الدراسات بالتزامف مع الظركؼ السياسية 
كالعسكرية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كالتكازنات التي أفرزتيا بيف القكة الدكلية مف بركز 

أف الىتماـ الفكرم قكل جديدة، كمف تغيير في ىيكؿ النظاـ الدكلي كمستكل القكة في قيادتو، بيد 
، (ُٖ: ََِْ)ركبرت،  بتمؾ الظاىرة، قد ارتبط بظاىرة العنؼ عمى المستكييف الدكلي كاإلقميمي

ف كاف اىتماـ الساسة كقادة الدكؿ بػػ " قدـ تاريخ نشأة الدكلة، كبما أف  االقكمي" قديمن  اْلمفكا 
القكمي" قد ارتبطت  اْلمفظاىرة "الدكلة ىي الكحدة الرئيسة التي يقـك عمييا النظاـ الدكلي، فإف 

 .(Rosecrance, 1966: 33) بخصائص ىذا النظاـ مف جانب، كمقكمات أطرافو مف جانب آخر

 مفيكـ نوإ إل استخدامو كشيكع القكمي اْلمف لمفيكـ القصكل اْلىمية مف الرغـ عمى
 يثير الغمكض ىذا أف شؾ كل. بالغمكض اتسامو إلى ذلؾ أدل كقد السياسية العمـك في حديث
 القكمي اْلمف عف لمتعبير المصطمحات أفضؿ اْلمف مصطمح يعد ل ناحية فمف ،ةيدعد مشاكؿ
 السياسة عمـ داخؿ اعممي   حقالن  يصير لكي المفيـك يتبمكر لـ أخرل ناحية كمف. المعاصرة لمدكلة
 كاختيار المالئمة البحث مناىج كتحديد الفركض كضع مف ابدءن  المعرفة نظرية قكاعد عميو تطبؽ
مكانية كالنفي اإلثبات كقكاعد العممي التحقؽ أدكات  إلى كالكصكؿ عامة نظرية إلى الكصكؿ كا 
 المصطمح ىذا استخداـ كيعكد. اْلخيرة العشريف السنكات خالؿ القكمي اْلمف ظاىرة يحكـ قانكف
 كمنذ. ُْٕٗ عاـ اْلمريكي القكمي اْلمف مجمس أنشئ حينما الثانية العالمية الحرب نياية إلى
 كالدكلية اإلقميميةك  المحمية الظركؼ حسب المختمفة بمستكياتو المفيـك استخداـ انتشر الحيف ذلؾ

 .(ِ: َُُِ)اْلسطؿ، 

القكمي" كاف ػػ كل يزاؿ ػػ الشغؿ الشاغؿ لمختمؼ النظـ السياسية، سكاء  اْلمفإف مكضكع "
تـ تناكلو باسـ الدفاع أك السيادة أك المصمحة القكمية أك غيرىا مف المصطمحات، كعميو فإنو 

 اككنو محكرن  عديدة، كالعسكرم كالسياسي لعتبارات اإلستراتيجييجب أف يحظى بأكلكية التفكير 
ية ْلم دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ، فالسياسة الخارجية باعتبارىا السمكؾ لمسياسة الخارج

ككذلؾ  ،(ِٓ-ُٓ: ُٖٗٗ)سميـ،  ةالقكمي أحد أىـ مرتكزاتيا الرئيس اْلمفالخارجي لمدكؿ يككف 
بالتيديدات كاْلطماع الخارجية التي تدخؿ ضمف قضايا التنمية القتصادية  اْلمفارتبط 
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ف أم بمكرة جديدة إل العمؿ الكطني في مجاؿ التصنيع أك التنمية أك  ستراتيجيةكالجتماعية، كا 
 القكمي أك تسعى إلى تحقيقو اْلمفالسياسة الخارجية تفترض كجكد مفيـك أك نظرية تنطمؽ مف 

 (. ُّٕ: ُٖٖٗ)ىالؿ، 

ف جذكره تعكد إ القكمي بعد الحرب العالمية الثانية، إل اْلمفكقد شاع استخداـ مصطمح 
التي أسست لكلدة  ،ُْٖٔعاـ  (كستفاليا)إلى القرف السابع عشر كخاصة بعد إبراـ معاىدة 

 .اْلمةالدكلة القكمية أك الدكلة 

القكمي  اْلمف، المحطة أك المنصة اْلكلى لنطالؽ مصطمح ُْٕٗكيمكف اعتبار عاـ 
القكمي لعاـ  اْلمففي المسرح اْلمريكي، كبداية التشكيؿ التنظيمي المؤسساتي لو بصدكر قانكف 

 افي استخداـ ىذا المصطمح منطمقن  دكؿ العالـبقية  تأخرت لكف ؛عف الككنغرس اْلمريكي ُْٕٗ
سياسي النشط جتيادات في التخطيط الال" ككسيمة لصياغة الستراتيجيةمف الىتماـ بػ "الدراسات 

حكؿ رؤل مستقبمية، دكف التركيز عمى تقديـ مقاربات لصياغة أجكبة عمى ما يمكف أف ييدد 
تفؽ عمى يكؿ البيركقراطي لمدكلة. فكؿ ما االسيادة، أك كضعيا في قكالب مستقمة ضمف الي

سميماف، الداخمي كأجيزتيا ) اْلمفالقكمي اندرج تحت إطار بنية الدفاع أك  اْلمفب اتعريفو لحقن 
ََِٖ :ٕ.) 

 اإلنجميزممقابؿ المصطمح  القكمي اْلمفلقد أخذت الدراسات العربية باستعماؿ مصطمح 
(National Security ك )الفرنسي Securete National)،)  كتنطبؽ الدراسات كالمصطمحات

ف الدكلة تضـ إ" أم اْلمةنجميزية ىذه عمى مجتمعات شكمت ما يسمى "الدكلة الفرنسية كاإل
سبانيا كالكليات ا  عميو الحاؿ في فرنسا، ك  ككما ى اْلمة كميا،ضمف حدكدىا  يطاليا كا  نجمترا، كا 

كثير، كىذا كاقع يخالفو الكضع العربي لككف الكطف العربي مقسـ إلى الكغيرىا  اْلمريكيةالمتحدة 
الكطف أمة كاحدة  تسكف ىذا اْلمة التمستقمة ىي الدكؿ العربية، ك  عديدة كيانات سياسية

كلكنيا ىي اْلخرل مكزعة عمى تمؾ  ؛معركفة الخصائص كالمقكمات كالمغة كالحضارة كالتاريخ
القطرم أك الكطني في مكاجية  اْلمف تعريؼيضع جعؿ بعضيـ الكيانات السياسية، اْلمر الذم 

 اْلمفسعى بارم برزاف إلى إيجاد رؤل حكؿ  دق(. كلٔ: ََِّالقكمي )اليزايمة،  اْلمفتعريؼ 
داخؿ  اتتضمف جكانب سياسية، كاقتصادية، كاجتماعية، كبيئية، تعٌبر عف أبعاد أمنية أكثر اتساعن 

 اْلمفة المفرطة في التمحكر حكؿ الذات، كفي ذلؾ يرل "أف مناآلالنظاـ الدكلي، كنبذ السياسات 
مف التيديد، أما في المستكل الدكلي، فإنو يتعمؽ  عمى مستكل الدكؿ القكمية يسعى إلى التحرر

 .(Buzan, 1990: 142) بقدرة الدكؿ كالمجتمعات عمى صكف ىكيتيا المستقمة كتماسكيا العممي"

كفي ظؿ انتياء العزلة، كذيكع فكرة العكلمة تراجعت سيادة الدكلة كتناقضت استقاللية القرار 
ؾ قرارات أصبحت تصدر بالمشاركة بيف السمطة الكطني لصالح قكل إقميمية أك دكلية، فينا
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 اتعد القرارات القتصادية حكرن  كلـالكطنية كغيرىا مف السمطات الخارجية مثؿ المنظمات الدكلية، 
نما أصبحت مشاعن عمى ال ، باإلضافة إلى تأثيرىا بالمؤسسات الخارجية امسؤكليف في الدكلة كا 

 اْلمفمف السيادة كمف  اكغيرىما، مما يعد انتقاصن كالبنؾ الدكلي كمنظمة التجارة العالمية 
 القكمي.

 –في ظؿ العكلمة  –الدكلة  شؤكفكىكذا أصبحت مساحة التدخؿ اْلجنبي في كثير مف 
يرة، كما سمحت بأدكار متعددة لبعض التيارات امتغ اأكبر مف أم عصر مضى، كاتخذت صكرن 

ظاىرة العنؼ كأدل بركز ني المختمفة، الجتماعية كاْلفكار الجديدة كمنظمات المجتمع المد
بالنسبة  اْلمفالقكمي لمدكؿ، فأصبح  اْلمفإلى تغيير مفاىيـ  كاإلرىاب خالؿ العقديف اْلخيريف

 .(ِ: َُِٔيمتد إلى كؿ بقعة في العالـ )زكي،  لمكليات المتحدة مثالن 
 

 القومي األمنتعريف  المطمب األول:

حيث  ث التعريؼ كل مفالقكمي، ل مف حي اْلمفجماع حكؿ المقصكد بظاىرة إليس ىناؾ 
كأدكاتو  القكمي اْلمفتحقيؽ حيث مصادر التيديد كل مف حيث سبؿ مف  كل اْلمفالمستيدفيف ب

، كيمكف أف نشير إلى تعريفات عديدة تتراكح ما بيف القيـ المجردة أك العتبارات ستراتيجياتوكا
 (.ْ: َُُِشمكلية )اْلسطؿ، محددة أك المفاىيـ المجتمعية ذات الطبيعة الال الستراتيجية

كاف ينظر إليو بمرحمتيف ميمتيف نتيجة التطكرات العالمية:  القكمي اْلمفكقد مر مفيـك 
الضيقة كىي صد ىجـك عسكرم معادو كحماية الحدكد  الستراتيجيةفي المرحمة اْلكلى بالنظرة 

لة ك مف الغزكات الخارجية كالمحافظة عمى الستقالؿ الكطني، كفي المرحمة الثانية صار عمى الد
ضد أخطار متعددة فرضتيا طبيعة  ثقافي اك  اجتماعي اك  اقتصادي اك  سياسي اأف تؤمف مكاطنييا 

 النفتاح الكاسع عمى العصر الحديث.

القكمي لمتعامؿ مع التحديات  اْلمفتكسيع نطاؽ مفيـك  كجكب كيرل بعض الباحثيف
مؤيدك ىذا المكقؼ إدخالو في حقؿ دراسات العمـك الجتماعية، كفي كيختار المتنكعة لعصرنا، 

ميداف أرحب لألمف القكمي يشمؿ القتصاد، كعمـ النفس، كعمـ الجتماع، كاْلنثركبكلكجيا، أك 
ية، بما فييا العنؼ اْلمنتحت عنكاف: الدراسات  ةيزمة كاسعة مف المشكالت العالميدخمكنو في ر 

تيريب ك مرض نقص المناعة، ك اْلخطار كالصراعات الداخمية أك العابرة لمدكؿ، ك المحمي، 
البيئي كاتساع التمكث ك النفجار السكاني، ك الكساد القتصادم، ك الديكف العالمية، ك درات، خالم

 .(Kolodzeij, 1992: 421)كاْلغنياء  الفقراءاليكة بيف 

القكمي ىك الحماية العضكية كالمادية لكؿ مكاطف ينتمي إلى  اْلمفكيرل المسيرم أف 
كحقيقة بشرية بحيث ل تعرض كيانيا ْلم مخاطر، إنو تمؾ  اكلمجماعة ثانين  الجماعة أكلن 
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تحافظ عمى احتراميا، كأف تفرض عمى المجمكعة مف القكاعد الحركية التي يجب عمى الدكلة أف 
 اإلقميميةمف الحماية الكقائية ك  االدكؿ المتعاممة معيا مراعاتيا لتستطيع أف تضمف لنفسيا نكعن 

 .(ُّّ: َُٗٗ)الكيالي، 

القكمي مف ناحية مكضكعية ىك انعداـ التيديد المكجو ضد  اْلمفأف  سميماف بينما يرل
ة ذاتية، ىك انعداـ الخكؼ مف إمكانية تعرض ىذه القيـ القيـ المكتسبة كالراسخة، كمف ناحي
 اْلمف ةمجم عمى التعريؼ المعتمد مف (بترسكف كسيبنيكس)لمتيديد أك الخطر، كيعتمد كؿ مف 

 .(َُ: ََِٖ)سميماف،  الحفاظ التاـ عمى المؤسسات كالقيـ الجكىرية لممجتمع :القكمي

 كساطةمف خطر السيطرة ب اْلمةالقكمي بأنو: حماية  اْلمفكترل دائرة المعارؼ البريطانية 
قكة أجنبية كىك المعنى الذم أكردتو دائرة العمـك الجتماعية بأنو قدرة الدكلة عمى حماية قيميا 

 .(Hartman, 1973: 29) الداخمية مف التيديدات الخارجية

كلة ضد اْلخطار التي بأنو القدرات الكفيمة لمكاجية التيديدات فيي: تأميف الد ىالؿ كيعرفو
، كتأميف مصالحيا كتييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ أىدافيا كغاياتيا خارجي اك  داخمي اتيددىا 
  .(ُِ: ُْٖٗ)ىالؿ،  القكمية

شاممة لحماية  ةبأنو مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمكي حبيب كعرفو
)حبيب،  مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد، كبما يضمف تحقؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية

ََُِ :ُٕ). 

ؾ المجتمع بأنو مفيـك كمي يقصد بو القدرة عمى كفالة الحماية الكمية لذلعمكم كيعرفو 
ؿ أك الخارج بحيث أخطار أك تيديدات أك تحديات تجابيو مف الداخ السياسي كالكطني مف أم

  .(ُٓ: ََِٓ)عمكم،  يعيش ذلؾ المجتمع في حالة اطمئناف مف الخكؼ

 :سبحانو كتعالى -كلعؿ أدؽ مفيـك "لألمف" ىك ما كرد في القرآف الكريـ في قكلو 
كمف  .(ْ-ّقريش: ). ﴾فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَْيِت * الَِّذي أَْطعََمُهم ِمْن ُجىعٍ وآَمنَهُْم ِمْن َخْىفٍ ﴿

ىك ضد الخكؼ، كالخكؼ بالمفيـك الحديث يعني التيديد الشامؿ، سكاء منو  اْلمفىنا نؤكد أف 
  القتصادم أك الجتماعي أك السياسي، الداخمي منو كالخارجي.

القكمي ىك: "القدرة التي تتمكف بيا الدكلة مف تأميف انطالؽ مصادر  اْلمفأف  يرر الباحث
جية، القتصادية كالعسكرية، في شتَّي المجالت في مكاجية المصادر التي قكتيا الداخمية كالخار 

تتيدَّديىا في الداخؿ كالخارج، في السمـ كفي الحرب، مع استمرار النطالؽ المؤمَّف لتمؾ القكل في 
 لألىداؼ المخططة". االحاضر كالمستقبؿ تخطيطن 
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 القومي األمنمستويات  المطمب الثاني:

ة مستكيات رئيس ةيمكننا أف نفرؽ بيف خمس والقكمي فإن اْلمفعند حديثنا عف مستكيات 
 :(ِٕ-ِٓ: ََِٕ)عبد الرحيـ،  كىي

كىذا ىك الركف المادم  :أخطار تيدد حياتو أو ممتمكاتو أو أسرتو أمن الفرد ضد أي .ُ
ؼ بكجكده لألمف، أما الركف المعنكم فيك يعبر عف الحاجات النفسية لإلنساف مف العترا

 اكفائدتو لممجتمع الذم يعيش فيو، كأىمية نشاطو كدكره لمجماعة كالمجتمع كمنحو مركزن 
  لو. افي المجتمع تقديرن  امميزن 

الكطني  اْلمفكىك ما يعبر عنو  :أخطار خارجية أو داخمية لمدولة أمن الوطن ضد أي .ِ
تحقيقو عمى المستكل الداخمي إلى الذم تسعى الدكؿ لذم يعد المستكل اْلساسي لألمف، ا

كالخارجي كتنتيج كؿ السبؿ كاآلليات لتحقيؽ ذلؾ، بما في ذلؾ استخداـ القكة العسكرية 
  القكمي. اْلمفلمدفاع عنو، كىذا المستكل ىك مكضكع دراستنا فيك يرادؼ مفيـك 

في إطار إقميـ كاحد عمى  يدةعداتفاؽ دكؿ  كيعني :الجماعي دون اإلقميمي األمن .ّ
التخطيط لمكاجية التحديات التي تكاجييا عمى المستكل الداخمي كالمستكل الخارجي عمى 
حد سكاء، سكاء كاف ذلؾ مف خالؿ ترتيبات أمنية فقط، أك مف خالؿ تعاكف كتكامؿ ممتد 

  ي.اْلمنة بما فييا البعد يدلجكانب عد
ليعبر عف سياسة ظير في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية اْلكلى  اإلقميمي األمن .ْ

تنسيؽ الكامؿ لقدراتيا إلى التنتيجيا مجمكعة مف الدكؿ، تنتمي إلى إقميـ كاحد كتسعى 
ستقرار ْلمنيا في محيط اإلقميـ، كانتشر عقب الحرب العالمية اللتحقيؽ ؛ كافةكقكاىا 
 .الثانية

الدكلي كدكره في  اْلمفكىك الذم تتكله اْلمـ المتحدة ممثمة في مجمس  :الدولي األمن .ٓ
الجماعي إذ ينسبكنو  اْلمفكالسمـ الدكلييف، كيسميو بعض المحمميف بػ  اْلمفالحفاظ عمى 

كف تحقيقو مسؤكلية قكمية بعينيا، أك إقميمية دإلى اْلمـ المتحدة كما نص ميثاقيا كيع
 بذاتيا، كىك ييدؼ إلى منع تغيير الكاقع أك اإلخالؿ بعالقاتو كأكضاعو عمى نحك غير
مشركع، كذلؾ عف طريؽ تنفيذ تدابير دكلية جماعية كقكة ضاغطة كمضادة لمحاكلت 

الجماعي، أف إحباط عدكاف أك ردعو في المجتمع الدكلي، ل  اْلمفالتغيير، كترل فكرة 
نما بمكاجيتو بقكة متفكقة عميو.   يمكف تحقيقو مف خالؿ المنطؽ كاْلخالقيات الدكلية كا 
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 :القكمي كىك اْلمف( مستكل آخر مف مستكيات ٕٓ: ََُِكقد أضاؼ )حبيب،  
كىك المستكل الذم تطمح إلى تحقيقو كؿ الدكؿ المحبة لمسالـ كالمساكاة،  :اإلنساني األمن -

أم مكاف في  فيككذلؾ المنظمات كالييئات الحقكقية كاإلنسانية بما يضمف حصكؿ اإلنساف 
 العيش بكرامة. يالعالـ عمى حقو ف

 

فراد كالمجتمعات كالدكؿ مف اْلأعمى  مف مفيـك المف مفيـك كاسع يحتك أبويرر الباحث 
 قميمية كالدكلية.اإل

 القومي األمنأبعاد  المطمب الثالث:

ي أتا يمتختمؼ قكة كؿ منيا باختالؼ خصائص الدكلة كفي يدةعد لألمف القكمي أبعاد
 أىميا:

 

كييعنى ىذا البعد باستغالؿ الحقائؽ الجغرافية  :)الجغرافية السياسية( الجيوبوليتيكي األمن :أواًل 
مف منظكر سياسي مع مراعاة مصالح اآلخريف المشاركيف في اْلىداؼ السياسية نفسيا 
كالمتأثريف مف الستغالؿ السياسي لمكضع الجغرافي، كيتككف ىذا البعد مف حجـ الدكلة كشكميا 

ذات اْلىمية الحيكية كالمنافذ البرية كالبحرية لمدكلة كالعالقات  كالعالقة بينيما، كمف المناطؽ
التاريخية كالعرقية كاْليديكلكجية مع الشعكب المجاكرة كتختمؼ أىمية المكقع مف دكلة ْلخرل 

بسط نفكذىـ إلى ككمما ارتفعت نسبة تميز المكقع أصبحت الدكلة محط اىتماـ اآلخريف كسعييـ 
لتجنب  ى،كلة اتباع سياسة محددة تراعي مصالح الدكؿ العظمعمييا، مما يممي عمى الد

 .(ّٓ: ُِٗٗ)رجب،  الصطداـ بيذه الدكؿ مما يفقدىا حريتيا كانييار أمنيا

مف خالؿ بناء قكة عسكرية  اإلقميميةكالييبة  اْلمفتتحقؽ مطالب الدفاع ك : البعد العسكري :اثانيً 
العسكرم كالردع الدفاعي اإلقميمي لحماية الدكلة  اإلستراتيجيقادرة عمى تمبية احتياجات التكازف 

مف العدكاف الخارجي، عبر الحتفاظ بيذه القكة في حالة استعداد قتالي دائـ ككفاءة قتالية عالية 
 لمدفاع عف حدكد الدكلة كعمقيا.

دكرىا كالقكة العسكرية ىي اْلداة الرئيسة في تأييد السياسة الخارجية لمدكلة كصياغة 
القيادم كبخاصة عمى المستكل اإلقميمي، كيمتد البعد العسكرم إلى إعداد الدكلة كالشعب لمدفاع 
كدعـ المجيكد الحربي في زمف الصراع المسمح كلتحقيؽ مطالب الردع في فترات السمـ )زكي، 

منيا كضعؼ أم  اشديدن  االقكمي ارتباطن  اْلمفالعسكرم بباقي أبعاد كيرتبط البعد  (ْـ: َُِٔ
يؤثر عمى القكة المسمحة؛ فالضعؼ السياسي يؤثر عمى قرار استخداـ القكات المسمحة في الكقت 
المناسب، كالضعؼ في القكة القتصادية يحد مف إمكانية بناء قكة مسمحة كبيرة الحجـ مسمحة 
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مكانية استيعاب  بأسمحة متطكرة، كضعؼ القكة الجتماعية يؤدم إلى الحد مف حجـ القكات كا 
 .(ٖٔ: ُٓٗٗ)عبد العزيز،  اْلسمحة الحديثة

لممكاطنيف بالقدر الذم يزيد مف تنمية الشعكر  اْلمفكيرمي إلى تكفير  البعد االجتماعي: :اثالثً 
بالنتماء كالكلء، فبغير إقامة عدالة اجتماعية مف خالؿ الحرص عمى تقريب الفكارؽ بيف 

تعزيز الكحدة القكمي لمخطر. كيرتبط ىذا البعد كذلؾ ب اْلمفيتعرض  الًخٍدماتالطبقات كتطكير 
جماع شعبيا عمى  الكطنية كمطمب رئيسو  لسالمة الكتمة الحيكية لمدكلة كدعـ اإلرادة القكمية كا 

كالتفافو حكؿ قيادتو السياسية، كيؤدم الظمـ الجتماعي لطبقات  كأىدافو القكمي اْلمفمصالح 
ت خط الفقر إلى تيديد داخمي حقيقي لألمف القكمي تصعب معينة أك تزايد نسبة المكاطنيف تح

السيطرة عميو، كبخاصة في ظؿ تفاقـ مشاكؿ البطالة كاإلسكاف كالصحة كالتعميـ كالتأمينات 
 .(ّ: َُِٔ)زكي،  الجتماعية

كيعني باليكية الحضارية التي تصنع خصكصية الذات كتميزىا عف غيرىا، : الثقافي األمن :ارابعً 
الثقافي باْلكضاع السياسية كالقتصادية كالجتماعية التي تعيشيا الدكلة، كلقد  اْلمفكيرتبط 

ريف بأنيا تعاني عشكصفت المنظمة العربية لمتربية كالعمـك حالة الثقافة العربية في نيايات القرف ال
 طحيمف قصكر الستشراؼ المستقبمي، كثقؿ القيكد عمى الحريات، كسيادة اإلعالـ الترفييي الس

 (.ُّٕ: ُٕٗٗ)الجابرم، 

الثقافي بالغ اْلىمية في تحصيف الكطف مف اْلطركحات الثقافية لمعكلمة كصراع  إف الدكر
الفكر كالثقافة كالتعميـ كاإلعالـ كالفنكف كاْلدب.  االحضارات، إذا أخذناه بالمفيـك الشامؿ متضمنن 

 القكمي يعني "تمكيف الشعب مف ممارسة منظكمة القيـ الخاصة بو عمى أرضو المستقمة". اْلمفف

لألمف القكمي ىك التركيز عمى  إف اليدؼ الرئيسكأماـ التعدد في اْلبعاد، يمكف القكؿ 
 .(ْ: َُِٔ)زكي،  اْلمفنساف، فالقاعدة الشعبية العريضة ىي ركيزة قيمة اإل

نو يمكف القكؿ إمي متشعب كمستكياتو كأبعاده متعددة، إل القك  اْلمفكعمى الرغـ مف أف 
 ىما:ك  ،القكمي يعني بدراسة أمريف اْلمفإف 

سكاء كانت ىذه  كافةدرء اْلخطار كالتيديدات الكاقعة كالمحتممة عمى الدكلة بأركانيا  .ُ
 كافةالتيديدات داخمية أك خارجية كالستعداد لذلؾ باستخداـ عناصر القكة الكطنية المتاحة 

 كاستشراؼ المستقبؿ لدرء اْلخطار المحتممة. يا،كتدعيم

لعنيفة اتحديد المصالح الكطنية الحيكية كاستخداـ عناصر القكة غير العنيفة )أك ربما  .ِ
 ( لمدفاع عف ىذه المصالح كحسب أىميتيا لمدكلة.اأحيانن 
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غرة ثحد ذاتو في أم دكلة معاصرة يمثؿ في  ىالعظم الستراتيجيةفإف غياب  كمف جانب آخر
أصبحت ضركرة سياسية كأمنية في ظؿ تداخؿ  الستراتيجيةلألمف القكمي، كمثؿ ىذه  اكتيديدن 

 كالدكلية. اإلقميميةكتضارب المصالح كالسيادة كمناطؽ النفكذ كاختالؼ مكازيف القكل المحمية ك 
كيرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير البعد االقتصادي:  :اخامسً 

التي تيتـ بتنمية  العميا الكطنية الستراتيجيةالقكمي ىك  اْلمفسبؿ التقدـ كالرفاىية لو. فمجاؿ 
لتكنكلكجي لتحقيؽ أىدافيا السياسية، كذلؾ فالنمك القتصادم كالتقدـ اكافة كاستخداـ مكارد الدكلة 

 الستراتيجيةية لمدكلة كبناء قكة الردع اْلمناف كالحاسمتاف لتحقيؽ المصالح تاف الرئيستىما الكسيم
كتنمية التبادؿ التجارم كتصدير العمالة كالنقؿ اْلفقي لمتكنكلكجيا كتكطينيا كبخاصة التكنكلكجيا 

  (.ّ: َُِٔالعالية كالحيكية )زكي، 

باف ابعاد المف القكمي تشمؿ كؿ مككنات الدكلة سكاء جغرافية كسياسية  ويرر الباحث
 لضماف تحقيؽ اىداؼ الدكلة كاستقرارىا. كاجتماعية كثقافية كاقتصاديةكعسكرية 

إلى ثلث ركائز الستقرار  المعاصر يشير إجمااًل  اإلستراتيجيويمكن القول بأن الفكر 
 :(ْٗ: َُِّ)كريـ،  وىي ونموىا وديمومتيا، الدولة المعاصرة

 :بمعنى كجكد نظاـ سياسي متماسؾ متجاكب مع تطمعات مكاطنيو  الركيزة السياسية
كبالحركية  خارجي اك  داخمي ايتصؼ بالعدؿ كالتسامح كالكضكح كحداثة المؤسسات كبالقبكؿ 

 .أماـ التحديات المتكقعة كالحادثة فعالن 
 :بمعنى كجكد اقتصاد كديناميكية اقتصادية تحقؽ التنمية الشاممة  الركيزة االقتصادية

 المستدامة في ظؿ نظاـ اقتصادم يتسـ بالكفاءة كالعدؿ في اإلنتاج كالتكزيع.
  القكمي لمدكلة أصبح حجر الزاكية في كجكد كياف الدكلة  اْلمفبمعنى أف  ية:األمنالركيزة

 .(ُُُ: ََِٔ)القحطاني،  كديمكمتو الكطنية الحديثة
في  كعامالن  اىذه الركائز متكاممة كمتداخمة ككؿ منيا تشكؿ رافدن  أف ويرر الباحث

ية أصبحت ذات أىمية خاصة لمدكؿ الكطنية المعاصرة اْلمنف الركيزة إالركيزتيف اْلخرييف، إل 
 لتأثرىا كتأثيرىا المتزايديف عمى البيئتيف السياسية كالقتصادية، كلـ يعد العامالف السياسي

ية اْلمنعف المسائؿ  القتصادية نفسيا، فضالن  –كالقتصادم كافييف لتفسير الظاىرة السياسية 
المعقدة التي تكاجو الحككمات كالشعكب في زمف مميء باْلحداث كالتطكرات كالتحكلت بشكؿ لـ 

 .يشيد لو التاريخ مثيالن 
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 القومي األمنمصادر تيديد  المطمب الرابع:

لدكلة، كتككف عناصر غير متكافقة ا كتنبع ىذه المصادر مف داخؿ مصادر تيديد داخمية: :أواًل 
ما تككف ىذه العناصر ذات تأثير قكم عمى تماسؾ  امع نظاـ الحكـ كغير مكالية لو، كغالبن 

الذاتي  اْلمفالشعب كقكة نسيجو الجتماعي، فيي تؤلب الطكائؼ كتثير اْلقميات كتيدد 
عمميات التخريب لممنشآت كالمصالح، أك تتعرض باْلذل لألجانب، كقد تمجأ  لممكاطنيف، كتنفذ

لمياجمة اْلىداؼ المينة كتفجير الفنادؽ، كقد تتضمف مثيرم الشغب كاإلثارة الذيف تمجأ إلييـ 
شعار المكاطنيف بعد ، كتككف اْلمف ـقيادات العناصر المتمردة عندما يككف اليدؼ إثارة الذعر كا 

الداخمية رئيسة عندما تمس كياف الدكلة ذاتو، كثانكية عندما ل يككف ىناؾ إلحاح  مصادر التيديد
مف مصادر  المكاجيتيا كيمكف تأجيميا لفترة قادمة، كما أف مصادر التيديد الداخمي قد تتمقى دعمن 

 .(ُٖ: َُِّ)عادؿ أحمد،  التيديد الخارجية
مف قكة خارجية أجنبية، أك جماعات منشقة أك  كىي تعني تدخالن  مصادر تيديد خارجية: :اثانيً 

مف دكؿ الجكار الجغرافي، كيعد العتداء المسمح عمى  امعارضة تحتضنيا دكؿ أجنبية غالبن 
الخارجية أعمى درجات مصادر التيديد الخارجية، كتستخدـ النظـ  اأراضي الدكلة كمصالحي

ديد الخارجية كحؿ ْلزمتيا أك إليجاد السياسية الحاكمة )الضعيفة أك الدكتاتكرية( مصادر التي
مبررات إلجراءات البطش التي تقـك بيا، ككما في مصادر التيديد الداخمية، فإف مصادر التيديد 
الخارجية يمكف أف تككف رئيسة تستكجب مكاجيتيا في الحاؿ، أك ثانكية يمكف التريث في 

: ُٓٗٗ)عبد العزيز،  اتيديدن  مكاجيتيا أك تأجيؿ ذلؾ لحيف النتياء مف المكاجيات اْلكثر
ُّٕ). 

 

 ة:تيويتم تحديد مصادر التيديد من خلل المستويات اآل

 :ية، التي تشمؿ اْلجيزة الرسمية العاممة في اْلمنأعمى المستكيات  مستور صناعة القرار
الكطني )كزارة الدفاع، كزارة الخارجية، أجيزة المخابرات(، في الدكؿ، التي  اْلمفمجاؿ 

 اْلمفتيتـ بالحفاظ عمى أمنيا الكطني، كصيانتو. كتتعدد المؤسسات العاممة في مجالت 
قميمي ا، ك محمي االقكمي، بزيادة حجـ عالقات الدكلة، كاىتماميا   لنظاـ الدكلة ا، طبقن دكلي ا، ك ا 

 (.َّ: ُْٗٗ)العممي، 
 :نو غير رسمي، كيضـ إكىك يماثؿ مستكل صناعة القرار في اْلىمية إل  مستور النخبة

ية كيصؼ اْلمنمستكل النخبة كقادة الرأم كالباحثيف كالكتاب، كيعبر كؿ منيـ عف رؤيتو 
المحاذير مف خالؿ أدكات الثقافة ككسائؿ اإلعالـ كالتصاؿ كالصحؼ كالدكريات 
اْلكاديمية كالعامة، كيعتمد تأثير مستكل النخبة في المستكييف اْلكؿ كالثالث عمى مدل 
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اتساع دائرة مشاركتيـ السياسية كتأثيرىـ في اتجاىات الرأم العاـ، كتختمؼ رؤية المثقفيف 
كفؽ اتجاىاتيـ الفكرية كانتماءاتيـ الجتماعية كالسياسية كطبيعة النظاـ  كقادة الرأم

السياسي السائد، كلكف الناظـ لتمؾ الرؤية ىك التعبير عنيا بمختمؼ كسائؿ التصاؿ، عبر 
 العمؿ المؤسسي لمجيات التي تنتمي إلييا أكلئؾ اْلفراد بغية التأثير في اآلخريف

 .(ِٔ: ُٕٗٗ)الطيكسي، 
 ي كىي المسؤكلية اْلمنكيتأثر مستكل إدراؾ الجماىير بدرجة الكعي  لجماىير:مستور ا

بالمستكل  ااْلدبية لمنخبة كالمسؤكلية الكظيفية لصانعي القرار، ككما تتأثر الجماىير أيضن 
 (.ُٖ: ُٓٗٗ)عبد العزيز،  الثقافي العاـ بالدكلة، كبمستكل النتماء لمكطف كالكلء لمنظاـ

أنو بغض النظر عف مصادر التيديد داخمية كانت أـ خارجية فإف مف أىـ  ويرر الباحث
القكمي عمى اْلقؿ مف كجية نظر الحككمات ىك بقاء النظاـ السياسي نفسو،  اْلمفمقكمات 

 اْلمفية ىك أمر سياسي بقدر ما ىك أمر يتعمؽ باْلمنكلذلؾ فإف حجـ كنكع اْلجيزة العسكرية ك 
قاء النظاـ السياسي ىك ىدؼ يغمؼ كؿ أىداؼ الحككمات يختمط بيا القكمي بمفيكمو الشامؿ، كب

كيتشابؾ معيا كىك ىدؼ مشركع بقدر ما اكتسبو كيكتسبو النظاـ مف شرعية كيفما كصفت أك 
عرفت ىذه الشرعية، فعندما يكاجو النظاـ تحديات أك تيديدات داخمية أك خارجية فإف الحككمة 

يا مضطرة إلى زيادة سيطرتيا بدعـ اْلجيزة العسكرية )ميما كانت درجة شرعيتيا( تجد نفس
ية )كىذا قرار سياسي( كىذا القرار يتطمب تحكيؿ مكارد كبيرة لدعـ ىذه المؤسسات، كالتي اْلمنك 

مف أىـ كاجباتيا الدفاع عف النظاـ السياسي كالحككمة نفسيا، كىذا يزيد مف العبء القتصادم 
اتج القكمي كاإلنفاؽ العاـ، كبصرؼ النظر عف أسباب كالدفاع في الن اْلمفكمف حصة قطاع 

اْلزمات الداخمية كالخارجية )كمنيا ما يككف مف صنع الحككمات نفسيا( فإف ىذه اْلزمات تخمؽ 
 مساعدة لمحككمات إلذكاء ركح الكطنية مما يزيد مف قدرة الحككمات ميما كانت شرعيتيا. اظركفن 
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 المبحث الثاني
 االستراتيجية

 

ت حفي الحياة العسكرية كتطكرت دللتيا حتى أصب ىي كممة استخدمت أصالن  الستراتيجية
تعني فف القيادة العسكرية في مكاجية الظركؼ الصعبة كحساب الحتمالت المختمفة فييا 

، كالتكتيؾ عبارة عف مجمكعة مف الخطط قصيرة اْلجؿ كاختيار الكسائؿ الرئيسة المناسبة ليا
بمثابة  ىك التكنيؾ الذم يعد ستراتيجياتال، كفف تطبيؽ اعند تجميعيا معن  ستراتيجيةا دالتي تع
معنى متفؽ عميو،  ستراتيجيةلالكليذا السبب ليس (. ُ: َُُِلمثمى لمتنفيذ )إبراىيـ، االطريقة 

ْلف معناىا كمبناىا مرتبطاف بالشركط الزمانية كالمكانية التي صيغت فييا، كباْلحداث التي 
كبالمجالت  قت عنيا، كباْلشخاص الذيف تبنكىا كطبقكىا، كبالمدارس الفكرية التي كلدتيا،انبث

العامة ىي  الستراتيجيةفي عامة كخاصة، ف الستراتيجيةالتي اختصت بيا. كىناؾ مف يصنؼ 
 الستراتيجيةكتسعى إلى إيجاد السبؿ لتحقيقيا. ك  الحربالتي تيتـ بدراسة متطمبات السياسة ك

 ستراتيجيةاك ،اْلمةالخاصة تيتـ بدراسة متطمبات نشاط محدد مف اْلنشطة التي تعنى بيا 
في  الستراتيجيةالتربية كغيرىا. كثمة آخركف يصنفكف  ستراتيجيةاالزراعة ك  يةستراتيجاالقتصاد ك 

)اْلسكد،  دنيا أك صغرل ستراتيجيةاعميا أك كبرل ك  ستراتيجيةامستكيات أك طبقات فيقاؿ 
َُٗٗ :ِْ.) 

تعني تكظيؼ أدكات معينة لمقكة لبمكغ اْلىداؼ  الستراتيجيةكفي إطار الدكلة، فإف 
تسعى نحك أىدافيا السياسية التي تنشدىا الدكلة، بالتعاكف أك بالتنافس مع أطراؼ أخرل 

 الستراتيجية. فالسياسة ك (Jablonsky, 1995: 10)ف تككف اْلىداؼ متضاربة الخاصة، كيمكف أ
بمزايا خاصة، كتختمؼ عف  ستراتيجيةالكالتخطيط جميعيا خاضعة لطبيعة البيئة. كتتمتع 

السياسة كالتخطيط في اتساع منظكرىا، كافتراضاتيا كمقدماتو المنطقية، كلكنيا تضمف البنية 
، ككذلؾ الستراتيجيةلطكيؿ كالقصير. كتستخدـ الممدييف  كالمعايير لكضع مخطط أكثر تفصيالن 

مة كالجدكل كالمقبكلية ءمعايير المالالتخطيط، نمكذج الغايات كالطرائؽ كالكسائؿ، كىي خاضعة ل
 . (ّٕ: َُُِ )يارغر،

 
  

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14223&vid=16
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السياسي بالكسائط التي تممكيا تمجأ كؿ دكلة عندما تجد نفسيا عاجزة عف تحقيؽ ىدفيا ك 
كإجراء  الستراتيجيةأخرل ذات ىدؼ محدكد. حيث تبرز  استراتيجية ىكسائؿ أخرل أك إل ىإل
 ىذا المبحث. كىذا ما سيتـ تكضيحو فيأىمية قصكل  مذ
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 (النشأة والتعريف) االستراتيجية :المطمب األول

 :االستراتيجيةنشأة  :أواًل 

مف الفكر العسكرم بفعؿ ارتباطو مدة طكيمة بالنتصارات أك  الستراتيجيةانبثؽ مفيـك 
اإلخفاقات العسكرية البحتة التي تحدث في ساحة المعركة، كباستمرار التطكر اإلنساني كتنامي 

الجتماعي  –القدرات البشرية كالمادية تحققت فائدة ميمة مف ىذا المفيـك في المجاؿ السياسي 
في الربع الثاني مف القرف السادس قبؿ الميالد، كلكنيا  strategemaخاصة، كقد ظيرت كممة 
سيأتي فيما بعد عمى يد الحكيـ فأما تعريفيا الحقيقي  ،Xénophonستكجد كلمرة كاحد عند 

 في العصرستظير ا في القرف الثاني قبؿ الميالد، كتقريبن  Clément Alexandrieالمسيحي 
المصطمحاف مرادفاف لكممات ك ، Demetrois de Phalèreعمى يد  strategikaكممة  نفسو

ذلؾ يبقى المعنى مف رغـ عمى الالحيمة، كلكف غير أف يشير المعنى إلى الخداع ك أخرل، مف 
كقتيا ىك ما يشير إلى الحيمة كالكسيمة كالخداع. لكف المصطمحيف السابقيف ل  اْلكثر تداكلن 

 ترتبط مؤرخي القرف اْلكؿ قبؿ الميالد. ابتداء مف (ثكسيدس) عند "ىيركدكت" أك عند نجدىما
سيككف  strategikaبفكرة الحيمة كالكسيمة كالخداع في المعركة، بينما كممة  strategemaكممة 

سيحصؿ عمى معنى أكثر دقة، ف strategeo. أما الفعؿ (الجنراؿ)معناىا مرتبط بكظيفة كمكتب 
 (.ُِْ: َُٕٗر، ا "ناكر" مف المناكرة )بكفسيعني تمامن  Onosanderفعند 

كالذيف سيبقكف ناشطيف حتى القرف الخامس  البيزنطيكف، كفاإلستراتيجيكيقدـ المنظركف 
السـ الذم نعطيو لمف يككف في المكاف اْلكؿ في ليككف " stratègeأك  strategosبعد الميالد 

سيعرؼ أحد فصكؿ دراستو في القرف  Syrianosكالذم يككف رئيسو". أما الكاتب  الجيش،
سيعرؼ مصطمح ك . الستراتيجيةأك  Peri strategikes السادس الميالدم تحت عنكاف

ىك قائد ضمف  اإلستراتيجيالكثير مف التراجع في العصر الييميني، كسيصبح  الستراتيجية
بقي لو  راتيجيةالستقبؿ أف يترؾ المكاف بمعنى آخر كىك " الدكؽ". مع ذلؾ مصطمح  اإلقميـ،

سيساعد لعكدة بعض الركح لمفف  Taktikaبعض الىتماـ، حيث مع مصطمح " التكتيؾ" 
 .(ُِٕ: َُِِ)جبر كعمكاف،  العسكرم

 :االستراتيجيةتعريف  :اثانيً 

ف الكثير ممف إ إل. ثر المصطمحات الشائعة كالمتداكلةكأمف  الستراتيجيةيعد مصطمح  
مف الكممة  صالن أ إستراتيجيةتداكلكا ىذه الكممة كانكا يجيمكف معناىا الحقيقي. فاشتقت كممة 

ا فف قيادة القكات كعرفت لمدة يضن أ( كمعناىا الحرفي/ قائد، ككانت تعني Strategosاليكنانية )
خر بحدكد آلى إف جيؿ نيا فف كبار القادة العسكرييف ثـ انتقمت معرفتيا مأطكيمة مف الزمف عمى 
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 الستراتيجيةك الممؾ، تبايف مفيـك أ اإلمبراطكرف القائد العسكرم كاف في الغالب أكبما  ،ضيقة
ا لتبايف التككيف الفمسفي كالفكرم لكؿ منيـ فكاف فف قيادة القكات ك مفكر تبعن ألدل كؿ قائد 

في العصكر القديمة كيعكد تاريخ  الستراتيجيةالعسكرية ىك المعنى الذم انسجـ مع مفيـك 
رشد القادة العسكرييف مف خالؿ أالذم  -كتابات المفكر الصيني ساف تزك  إلى الستراتيجية

 الستراتيجيةجؿ النصر، كقد صاغ رأيو في أالتخطيط في الحرب مف  إلىكتابو فف الحرب 
 (ارؿ فكف كالكزفيتزك)كعرؼ  ،بعبارة ذات دللت ىي ''تظاىر في الشرؽ كاضرب في الغرب''

 (.ٔٓ: ََِْ)جالؿ،  لى ىدؼ الحربإبأنيا استخداـ الشتباؾ كسيمة لمكصكؿ  الستراتيجية

ْلف الدللت كالمعطيات الظرفية  ستراتيجيةلإلكقد أصبح مف الصعب تقديـ تعريؼ شامؿ 
الصراع، متغيرة حسب المستجدات السياسية كالعسكرية كالقتصادية في العالـ كما تحكمو ساحة 

عمـ كفف تكظيؼ القكل السياسية، كالقتصادية، كالنفسية، ) أنيا الستراتيجيةكيشير أحد تعاريؼ 
ككذلؾ قكات الدكلة العسكرية، أك مجمكعة الدكؿ لتقديـ أقصى دعـ لمسياسات المتبناة أك المتخذة 

لمكصكؿ إلى  يا )فف استخداـ القكةأنكيشير تعريؼ آخر ليا ب، في الحرب كسكاء في السمـ أ
 (.: مقاؿَُِّ( )حسيف، سياسةأىداؼ ال

لمفكريف سياسييف كعسكرييف مف المدرستيف الغربية  الستراتيجيةي تعريؼ أتما يكفي
 :كالشرقية ككذلؾ لمفكريف عرب

 المدرسة الغربية:: أواًل 

 مف أجؿ ىدؼ الحرب الشتباؾ استخداـبأنيا فف  الستراتيجية: يعرؼ كلوزفيتز 
 (.ُٕٓ: ُٕٗٗكالكزفيتز، )

 ىي فف إعداد خطة الحرب كتكجيو الجيش في المناطؽ الحاسمة كالتعرؼ عمى ليتريو :
)نيكؼ، المعارؾ فييا لضماف النجاح في عات االقط النقاط التي يجب تحشيد أكبر عدد مف

ََِٔ :َٖ.) 
 الجية الحاسمة في  إلى: ىي التدابير الكاسعة التي تستخدـ في تحريؾ القكات فون درغولتز

 (.ُِٕ: ُُٗٗ)عطايا،  ة كيمكف أف يسمى عمـ القيادةمءأكثر الظركؼ مال
 لتحقيؽ ىدؼ السياسة ياكاستخدامط العسكرية : ىي فف تكزيع مختمؼ الكسائليدل ىارت 

في  باستمراركسرعاف ما أدرؾ ليدؿ ىارت بأف تعريفو ىذا لـ يحط بجميع المفاىيـ المتزايدة 
تعريفو السابؽ  إلى اعددىا كحجميا، لذلؾ يرل الجنراؿ بيرغالكا أف ليدؿ ىارت أضاؼ أخيرن 

، كىي التطبيؽ العممي في مستكياتيا الدنيا ستراتيجيةلإلة ىي التطبيؽ العممي ئأف التعب)
 (.ّٗٗ: ُٕٔٗ)ىارت،  العامة في مستكل أدنى( ستراتيجيةلإل
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 أما الدبمكماسية فيي تكجيو ياكتكجيي: ىي قيادة مجمؿ العمميات العسكرية ريمون أرون ،
 لمسياسة تابعتافالدبمكماسية ك  الستراتيجيةالعالقات مع الدكؿ اْلخرل عمى أف تككف 

 (.ُُٓ: ُٕٗٗ)اإلمامي، 
 ُٗٓٗلعاـ  اْلمريكية: فقد عرؼ دليؿ ضباط أركاف القكات المسمحة أما المفيوم األمريكي 

القكات المسمحة لمدكلة لغرض تحقيؽ أىداؼ السياسة  استخداـبأنيا )فف كعمـ  الستراتيجية
 (.ٖٕ: َََِ)اْليكبي،  باستخدامياالقكة أك التيديد  استخداـالعامة عف طريؽ 

سنتناول اآلن تعاريف  ستراتيجيةلإلجممة من التعاريف الغربية  استعرضناوبعد أن 
 لمفكرين عن المدرسة الشرقية:

 الكقت الذم يسمح  إلىالصحيحة ىي التي تتضمف تأخير العمميات  الستراتيجية: لينين
: َُُِ)يارغر،  لمميتة بأف تككف سيمة كممكنةالمعنكم لمخصـ لمضربة ا النييارفيو 
ِٖ.) 

 (.ٗ: ُٖٔٗتكنؾ، )ة قكانيف الكضع الكمي لمحرب : ىي دراسماوتسي تونك 

 ؿ عمى أىداؼ: ىي عممية خمؽ الكسائؿ العسكرية التي تمكف السياسة مف الحصك كوزلوف 
 (.ِٗ-ِٖ: مرجع سابؽ)يارغر، 

 من: تعريف كل  ومن المدرسة العربية نعرض 

 عمى أنيا أعمى مجاؿ في فف الحرب كتدرس طبيعة  الستراتيجية: تعرؼ المدرسة المصرية
عداد وكتخطيط الصراع المسمح دار  هكا  كىي أسمكب عممي نظرم كعممي يبحث في  تو،كا 

عمى أسس السياسة  امسائؿ إعداد القكات المسمحة لمدكلة كاستخداميا في الحرب معتمدن 
 الستراتيجيةتشمؿ نشاط القيادة العسكرية العميا بيدؼ تحقيؽ المياـ  أنياالعسكرية كما 

 لمصراع المسمح ليزيمة العدك.
  كاستخداميا أك  ياكتكزيع القكات المسمحة إعدادتعرفيا عمى أنيا فف  العراقية:المدرسة

 لعامة لتحقيؽ أىداؼ السياسة.ا الستراتيجيةطار إالتيديد باستخداميا ضمف 
 :الستغالؿ الكامؿ لمقكل السياسية كالقتصادية كالنفسية  وعرفيا حسن مطاوع بأنيا

قيؽ اْلىداؼ التي تضمف سالمتيا كأمنيا )مؤيد، كالعسكرية لمدكلة في السمـ كالحرب لتح
ََُِ :َٓ.) 
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  كعرفيا عبد القادر فيمي أنيا: عمـ كفف استخداـ القدرات كالكسائؿ المتاحة في إطار عممية
متكاممة يتـ إعدادىا كالتخطيط ليا، بيدؼ خمؽ ىامش مف حرية العمؿ يعيف صناع القرار 

 (.مقاؿ: ََِٔعمى تحقيؽ أىداؼ سياستيـ العميا في أكقات السمـ كالحرب )فيمي، 
 ستثمار المكارد كاإلمكانات كالطاقات المتاحة االقدرة عمى  بأنيا: ويعرفيا إبراىيم حبيب

لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز لمدكلة في فترة زمنية محددة بما يحقؽ الغايات القكمية كافة 
 (.َُِِ)حبيب، 

انو يمكف ايجاد الباحث عمى العديد مف الدراسات كالمراجع كجد  كمف خالؿ اطالع
كيتناسب مع إجرائية البحث عمى أنيا مجمكعة اْلفكار  ستراتيجيةلال يتصؼ بالشمكلية تعريؼ

مف مياديف النشاط اإلنساني بصكرة شاممة متكاممة، كتككف ذات  اكالمبادئ التي تتناكؿ ميدانن 
إلى  دللة عمى كسائؿ العمؿ كمتطمباتو كاتجاىات مساراتو بقصد إحداث تغييرات فيو، كصكلن 

ؿ أك مجمكعة مف اْلفعاؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ اْلىداؼ أىداؼ محدده، كما أنيا أفعا
 .المرسكمة 

 :(ٖٕٔ: ٜ٘ٛٔ)مقمد،  المعاصرة في أربعة عناصر االستراتيجيةيمكن تحديد مفيوم و 

 .نو يرتبط بأمف الدكلة كالمجتمعأ .ُ
 .مكارد المجتمع كتنظيميا كتكجيييا تعبئة .ِ
 .المتاحةكالخيارات كالمكارد متغير بتغير الظركؼ ك متطكر  .ّ
المتخصصة التي تترابط كتتكامؿ فيما بينيا  اتستراتيجياليتضمف في ثناياه عدد مف  .ْ

اْلغراض التي حددتيا  إلى العامة، كصكلن  الستراتيجية في مجاليا، أغراضى  لتحقؽ، كؿ  
 .السياسة

ثر دخكؿ اْلسمحة أتالؤميا مع تغير طبيعة الحرب في المعاصرة ب الستراتيجية تتميز
ظيكر تغيرات جذرية في طرائؽ  ىإل لالصاركخية في ميداف الصراع المسمح، كىك ما أدالنككية ك 

 .الستراتيجيةالحرب كفي تحديد اْلغراض 

 االستراتيجيةسمات  :المطمب الثاني

الكاقعية كالمستقبؿ المنشكد.  اليـك لردـ الفجكة بيف معطيات امخططن  الستراتيجيةتقدـ 
الطمكح، كالمفاىيـ، كالمكارد، ضمف ك كيتضمف ىذا المشركع الحسابات المنضبطة لألىداؼ، 

مما يمكف أف تككف عميو لك  حدكد مقبكلة لممخاطرة لمحصكؿ عمى نتائج مستقبمية أفضؿ حالن 
بيف كيفية تكظيؼ  تركت اْلمكر لممصادفة أك في أيدم اآلخريف. كما يتضمف تحميؿ العالقة
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: َُُِمعينة عبر مدة زمنية محددة )يارغر،  ستراتيجيةاالمكارد لبمكغ النتائج المرجكة في بيئة 
ّٕ.) 

 ي:أتما ي االستراتيجيةومن أىم سمات 

مف منظكر كطني  ستراتيجيةلال إف الفتراض اْلساسى  :وطنيةتشكيل المستقبل وفق اإلرادة ال .ٔ
قكمية ككؿ اْلطراؼ ما دكف الدكلة ليا مصالح تحاكؿ حمايتيا بأفضؿ ما  ىك أف كؿ دكلة

لدييا مف قدرات. كالمصالح ىي معايير منشكدة لبمكغ اْلىداؼ، كيتـ تصنيفيا ضمف 
مصطمحات مثؿ: "البقاء، كالزدىار القتصادم، كالنظاـ العالمي المفضؿ، كنشر القيـ 

ـ الكطنية التي تمخصيا ىذه المصطمحات الكطنية، كتستمد المصالح الخاصة مف القي
يتمثؿ في ضماف متابعة ىذه المصالح  الستراتيجيةإف دكر (. ّٖ: َُُِ)يارغر، 

كحمايتيا كتعزيزىا بطريقة متناغمة كمثالية، كىذا يتحقؽ بتطبيؽ أدكات القكة عمى أىداؼ 
 :Foster, 1990) تدعـ التكجو المرتكز عمى دليؿ السياسة إستراتيجيةمحددة لخمؽ تأثيرات 

47-48). 
تظير ىذه الفكرة في ك : بأكمميا االستراتيجيةعمى يييمن اليدف اليداف الساسي المنشود  .ٕ

ليست الحرب سكل مكاصمة السياسة بكسائؿ ا في القكؿ المأثكر لكالكزفيتز "أكضح صكرى
في السياسة المعتمدة.  اكاليدؼ السياسي يككف مكضحن  (.Clausewitz, 1999: 89)أخرل" 

يا الحككمة، كالسياسة في يلإالمنشكدة كالتي تسعى كالسياسة ىي تعبير عف الظركؼ النيائية 
أشكاليا تعبير كاضح عف دليؿ استخداـ أدكات القكة نحك إحراز ىدؼ أك أكثر أك بمكغ  ؿأفض

 نيائية منشكدة.
حيث يتـ  :بظروفيا المتداخمة ومتأثرة االستراتيجيةخاضعة لطبيعة البيئة  االستراتيجية .ٖ

. الستراتيجيةكمعرفة طبيعة البيئة  الستراتيجيةقؼ ابالتحميؿ الشامؿ لممك  الستراتيجيةتطكير 
كمزايا ما كراء طبيعية )ميتافيزيقية(، كتحميميا في أم  بمزايا طبيعية الستراتيجيةكتتسـ البيئة 

اجية بطبيعتيا تقكد بطريقة جدلية إلى مستكل يتضمف مككنات داخمية كخارجية، كىذه الزدك 
 (.َْ: َُُِتصنيفات متعددة النتائج )ياغر، 

 ,Jervis) واألطراف المعنية األخرر ستراتيجياالمنية لمخبير أأزمة  االستراتيجيةتخمق  .ٗ

 ستراتيجيةاسمبية، أك تنافسية، أك تعاكنية، كلكف أم  الستراتيجيةفقد تككف  :(60 :1997
إلى حتى كىي تسعى  الستراتيجيةفي البيئة  احالما تعرؼ أك تطبؽ، يمكف أف تحدث تغييرن 

محافظة عمى الكضع القائـ، كيمكف أف يحدث التغيير عمى مستكيات متعددة، كيمكف أف ال
 الستراتيجية"حيث المخرجات ل تتسؽ مع المدخالت". كتستطيع  ايككف التغيير ل خطين 

كلكنيا ل تستطيع التنبؤ بالمستقبؿ  ؛ف خالؿ السعي نحك أىداؼ مالئمةاستباؽ المستقبؿ م
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بيقيف مطمؽ، كما ل يمكف أف تضمف تحقيؽ اْلىداؼ، كل تستطيع كضع تقدير دقيؽ 
 (.ّْ-ِْ: َُُِ)يارغر،  لعكاقب النجاح أك الفشؿ

قد  ستراتيجيال، كمع أف الخبير شامالن  كىي تتطمب تحميالن  :نظرة كمية شاممة االستراتيجية .٘
 الستراتيجيةمف منظكر معيف، فإنو يجب أف يأخذ في الحسباف البيئة  ستراتيجيةايستنبط 

مناسبة تخدـ ىدفو المنشكد في المستكل الذم  ستراتيجيةابأكمميا في تحميالتو ليتكصؿ إلى 
 يعمؿ بو. كما يأخذ في العتبار العكامؿ الداخمية كالخارجية عمى جميع المستكيات، إلى

 (.ُْ: المرجع السابؽستراتيجيتو )يارغر، جانب التكامؿ اْلفقي كالرأسي ل
عمى جذور في مشيد ننشد إنجازه وتتضمن المبررات التي تدفعنا  االستراتيجيةتقوم  .ٙ

ل يمكف أف تصاغ في فراغ فكرم أك في غياب سياسة عميا،  الستراتيجيةف إأم  :إلنجازه
بحؽ تركز  الستراتيجيةأف يعرؼ الغاية النيائية التي يحاكؿ بمكغيا. ك  ستراتيجيالكعمى 

عمى غاية منشكدة أك مفضمة بيف مجمكعة مف الغايات الممكنة في بيئة دينامية، كتزكدنا 
بالتكجييات لستخداـ أدكات القكة بطريقة اإلقناع أك بطريقة القسر، لتحقيؽ أىداؼ محددة 

المرجع تؤدم إلى بمكغ الكضع النيائي المنشكد )يارغر،  ةستراتيجيابقصد خمؽ تأثيرات 
 (.ّْ: السابؽ

طة اعتبارات العكامؿ المرتب كل يقتصر عمى :نساني في األصلإ مشروع االستراتيجية .ٚ
العكاطؼ اإلنسانية كالقيـ كالمعتقدات، كقمة مف ىذه اْلشياء  تشمؿ الستراتيجيةباْلىداؼ، ف

 (.Murray & Grimsely, 1997: 86-89)قابمة لمقياس الكمي" 
فيي تركز عمى القضايا كاْلىداؼ الجكىرية،  :نحو تحقيق أمور أساسية االستراتيجيةتتجو  .ٛ

في طبيعتيا قابمة لمتكيؼ كمرنة مف خالؿ التشديد  الستراتيجيةيجعؿ لكىذا التركيز ميـ 
عمى  الستراتيجيةكتمكيف المستكيات الثانكية ذات الصمة. كتحرص  ستراتيجيالعمى اليدؼ 

ف التعمـ مف التجارب السابقة، كىي ذات بنية كاسعة بصكرة كافية لمتكيؼ مع ما يستجد م
 (Cimbala, 2001: 8)عاكسة التي يقـك بيا الخصـك ملأحداث، كالتعامؿ مع التحركات ا

فالقيادة السياسية تضمف سيطرتيا كنفكذىا عمى  :إلى تراتبية ىرمية االستراتيجيةتخضع  .ٜ
 الستراتيجية. كتتدفؽ الدكلة ستراتيجيةأدكات القكة كاستدامتيا، مف خالؿ التركيبة اليرمية ل

 .(ْٓ: مرجع سابؽ)يارغر،  ىمف المستكل الكطني اْلعمى إلى المستكيات اْلدن
 االستراتيجيةنظريات  :المطمب الثالث

 ا،أثناء تطبيقيا كممارستيا عممي  في " كما ىي عمـ كذلؾ ا"فنن  الستراتيجيةيمكف أف تككف 
 العمؿ العسكرم:العسكرم بيف النظرية العسكرية ك  في المجاؿ يناؾ تمييز مثالن ف، كبشكؿ دقيؽ
إف كؿ نشاط  النظرم كالعممي". ف،اف الجانباككؿ مستكل في الحقؿ العسكرم لو ىذ "كؿ قطاع،
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 مف الطرائؽ، كىذا الفعؿ أك النشاط يقاـ أكلن كالمبادئ ك  مف خالؿ القكانيف، اأك فعؿ يككف مقادن 
  (.ُُُ: ُٖٖٗ)سميماف،  خالؿ النظرية. ثـ يأتي الفعؿ كالممارسة ليزيد مف غنى النظرم

ميداف الفكر  رتأطَّ  النظريات التي بعض إلىطار ىذا المبحث سنحاكؿ التطرؽ إفي ك 
 (:ََِٔالنظريػات )فيمي، كمف ىذه  ،ستراتيجيال

 مف نظرية المباريات مف الناحية التحميمية شكالن  دتع: Game Theorنظرية المباريات  .ُ
تحميؿ تصرفات صناع القرار مف حالت تخاذ القرار ْلنيا تقـك بدراسة ك أشكاؿ نظرية ا

أك بعبارة أخرل تصؼ الكيفية التي يتصرؼ بيا الناس العقالنيكف  ،الصراع المختمفة
كبر قدر ممكف مف القيـ ألنتياج الخيارات الرشيدة عف المكاقؼ الصراعية التي تحقؽ ليـ 

، قؿ حد ممكفأعمى اْلقؿ تقميص إلى  أك اإلمكافالمكاسب كتجنبيـ الخسائر بقدر  أك
ات المصالح كما لك كانت مباريات في خر فيي تركز عمى التعامؿ مع صراعآبمعنى 

مكر  أكسكار)مف طرؼ  ُْْٗكانت ىذه النظرية قد عرفت في ك  الستراتيجية
 أثبتترية المباريات كالسمكؾ القتصادم إل إنيا بعد ذلؾ نظ كتابيمافي  (جكننكرمافك 

كاتخاذ التخطيط لمدفاعية ك  الستراتيجيةصالحيتيا في المجاؿ السياسي خاصة فيما يتعمؽ ب
 .(ْٖ: ُٓٗٗ)فكدة،  القرارات السياسية الخارجية

ىنرم ك  ،برنارد بركدمك  ،ىنرم كاىف :مف المفكريف أمثاؿ قد جاء بعد ذلؾ عددك 
ي الصراعات السياسية بصفة ركنالد بريياف حيث طكعكا ىذه النظرية لالستخداـ فك  ،كسنجر
 السالـ بصفة خاصة.ك في مشكالت الحرب عامة ك 

بناىا اْلطراؼ في التي يت اإلستراتيجياتبسط معانييا دراسة أكنظرية المباريات في 
 .طريقة لدراسة صناعة القرار في حالة الصراع ( بأنيامارتف شكبيؾ)قد عرفيا مكاقؼ النزاع ك 

الردع بمفيكمو العاـ ىك تكافر القدرة التي تتيح إرغاـ  نظرية الردع )توازن الرعب النووي(: .ٕ
يعني إحباط اْلىداؼ التي يتكخاىا مف كرائو تحت ك القياـ بأعماؿ عدكانية  مف الخصـ

قداـ عمى مثؿ ىذه التيديد بإلحاؽ أضرار جسيمة بو تفكؽ المزايا المتكقعة مف كراء اإل
لردع في نظر الكثير مف الباحثيف بمثابة المحصمة النيائية لمتفاعؿ في ا ديعك  ،التصرفات

الدعائية التي تضع الخصـ في حالة ك السياسية ك رات العسكرية المتغيك العديد مف العكامؿ 
المتعدد العناصر  كاؿ ىمف ثمة فإف الردع الفعك نفسية يحجـ معيا عف تقبؿ المخاطرة 

 .(ٔٗ: ُٖٓٗ)مقمد،  اْلشكاؿك 

 كقابميةة فاعميف يعطي لمردع أة تشكؿ في مجمكعيا ما يمكف رئيسعناصر  ةىناؾ ثالثك 
 .تدعيموبالتالي لمتصديؽ ك 
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 كما  ،خرلمطرؼ اآل اعميتيا: مف خالؿ الدعاية ليذه المقدرة لتأكيد فتوافر المقدرة عمى الثأر
خر اآليستطيع الكشؼ عف تفاصيؿ ىذه القكة أك كشؼ النقاب عف أمكر معينة تفيد الطرؼ 

ا فيك ف الردع ل يجكز أف يبقى سر  بشكؿ مباشر أك غير مباشر في بناء تصكر عنو كْل
 .تخدـ الخصـ لرؼ اآلخر شريطة ألنقؿ بعض المعمكمات لمط يحتاج

 اكمة عف أم استعداد لممس افي ظركؼ معينة بعيدن  التصميم عمى استعمال ىذه القدرة الثأرية
باستعداد الطرؼ الرادع لمتراجع أك  خرنو إذا أحس الطرؼ اآلأذلؾ  ؛أك التخاذؿ أك التراجع

التي لف تككف في مصمحة  التصرفاتالضغكطات ك يعتمد إلى ممارسة بعض نو إالمساكمة ف
 .(ٔٔ: َََِ)ىارت،  مف ىنا يككف تأثير الردع ضعيؼالرادع ك 

  بدرجة تفكؽ ما قد قوة المقدرة الثأرية بحيث يكون باستطاعتيا إلحاق الضرر بالخصم
 سيككف ساحقا بدرجة يتكقعو مف مزايا نتيجة لمبادلتو بالضربة اْلكلى حيث أف رد الفعؿ ىذا

 مى التدمير بالضربة الثانية.ىذا ما يسمى بالقدرة عغير محتممة ك 
في عالـ ما  اْلمريكية ستراتيجيةلإلتعد ىذه النظرية مف النظريات اْلكلى : نظرية االحتواء .ّ

ي الدبمكماسي اْلمريك (جكرج كناف)بمكرىا رب العالمية الثانية كقد أسسيا ك بعد الح
كتعني في نظر  ،نفذتيا حككمة الرئيس ىارم تركمافالمتخصص في الشؤكف السكفيتية ك 

ا يراىا العالـ الشتراكي مخططن ى كجدت ك أنصاحبيا التعيد الشامؿ لمقاكمة الشيكعية 
ا مف النظاـ الذم انبثؽ عف الحرب كتفكيضن  اْلمريكية اإلمبرياليةسيطرة العالمية أعدتو مل

الرأسمالي كالشتراكي كنبذىما لمحرب  ى تكازف في العالميةالعالمية الثانية الذم يقـك عم
جاء تعبير الحتكاء ْلكؿ مرة في مقالة كتبيا ك  ،تأكيدىما عمى مبادئ التعايش السمميك 
 ُْٕٗلسنة  forign afairsفي مقالة نشرت في مجمة الشؤكف الخارجية  (جكرج كياف)
لؼ فكانت / السكفيتية محؿ التحا اْلمريكيةجاءت في كقت حؿ التكتر عف العالقات ك 

عيا إزاء تباا اْلمريكيةالحاجة إلعادة تقكيـ السياسة التي يجب عمى الكليات المتحدة 
 .(ُِْ: َُُِ)يارغر،  االتحاد السكفيتي سابقن 

 كما ارتبطت سياسة الحتكاء بالتطكرات الجذرية التي حدثت في مكازيف القكل الدكلية نتيجة
ىك ما سمح لمتنظيمات النكعية اليزيمة التي ألحقت بالنازييف كحدة مزاج السياسي في أكركبا ك 

فرض ركسيا الشمالية سيطرتيا المباشرة عمى تمؾ بيف مختمؼ دكؿ المجتمع الدكلي ك  لكجكدبا
كما دفعت ىذه المخاكؼ الكثيرة مف دكؿ أكركبا  ،الدكؿ بكسائؿ القكة المسمحة مف شرؽ أكركبا

باحتكار اْلسمحة النككية آنذاؾ التي تمتعت  اْلمريكيةى العتماد عمى الكليات المتحدة إل
 سكفيتي في القارة اْلكركبية.محاربة المخططات التكسعية الجديدة لالتحاد الك 
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 الستراتيجيةتحميؿ شامؿ لألىداؼ  إجراءتمثؿ اإلطار النظرم لسياسة الحتكاء عمى ك 
نو العائؽ دك السكفيتي لمغرب الذيف يع التحادالتي مف خالليا ينظر السكفيتية كتحميؿ الطرؽ 

السكفيتية كانت في حالة جس  الستراتيجيةف إحيث يقكؿ كناف:  ؛و الشيكعيةفي كج الرئيس
ؿ لمحمقات الضعيفة مركز الغرب أك تمؾ التي كانت تشك ةمختمفال في التجاىاتك  االنبض دائمن 

اْلىداؼ ثكب نحك إحداث التغيرات تتكاءـ ك استخداميا كنقطة ك ك  نزاعات قكل يمكف النفاذ منيا
كقت لـ تكف مقيدة بكانت مرنة ك  الستراتيجيةف ىذه إيضيؼ ك  ،الستراتيجيةالبعيدة المدل ليذه 

)بشر،  اْلىداؼلـ يكف ليا تقييد في الكسائؿ التي يجب استعماليا لتحقيؽ محدد لبمكغ أىدافيا ك 
َُِّ :ُْْ). 
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 االستراتيجيةعناصر القدرة  :الرابعالمطمب 

التي تجعميا تتحرؾ في ت كالمكارد التي تمتمكيا الدكلة تعرؼ القدرة بأنيا مجمكع الطاقا
المسرح السياسي بيدؼ تحقيؽ المصالح القكمية ليا، كالقدرة الشاممة عبارة عف: "محصمة لكؿ 

التي يتـ تكظيفيا في إطار لة كما يكفره التطكر التقني لمدك المقكمات المادية كالمعنكية، 
كيمكف تعريفيا بأنيا قدرة الدكلة عمى استخداـ  ،الشاممة لتحقيؽ أىدافيا المختمفة" الستراتيجية

جميع مكاردىا )المدركة( المحسكسة كغير المحسكسة )المعنكية( بطريقة تؤثر عمى سمكؾ الدكؿ 
 (.ْٖ: َََِاْلخرل )ىارت، 

 (:ٚٔ: ٖٕٔٓ)حسين،  جيةاالستراتيأما المقصور بعناصر 

 اآلتي:بالعناصر التي تشارؾ في تحديد قدرة الدكلة، كتمثؿ قاعدة عمؿ ليا، كتحدد  .ُ
  اإلستراتيجيالعنصر. 
 .العنصر السياسي 
 .العنصر القتصادم 
 .العنصر العسكرم 
 .العنصر الجتماعي 
 .العنصر المعنكم 

 القكمية لمدكلة كيقصد بيا: اكتعني أيضن  .ِ
  التأثير في سمكؾ الدكؿ اْلخرل بالكيفية التي تخدـ أغراض الدكلة الممتمكة القدرة عمى

 ليا.
  نفسيا. العناصر السابقةتشمؿ مككنات 

 

 القومي األمنالقومية وعلقتيا ب االستراتيجية المطمب الخامس:

القكمية ىي تكظيؼ القكل السياسية كالقتصادية  -الشاممة/ العميا الستراتيجية دتع
كالنفسية ككذلؾ قكات الدكلة العسكرية أك مجمكعة الدكؿ لتقديـ أقصى دعـ لمسياسات المتبناة أك 

لتي تعالج الكضع الكمي لمصراع" مف خالؿ االمتخذة سكاء في السمـ أك في الحرب، 
تجاه التيديدات  اييكتكجيلتخصصية لغرض حشد مكارد الدكلة الكطنية كفركعيا ا ستراتيجياتال

 ة كالمقبمة كتحقيؽ اْلىداؼ كالغايات السياسية المطمكبة.يالحال

القكمية عمى أنيا التعبئة العقالنية )المبنية عمى  الستراتيجيةكقد عرؼ خميؿ حسيف 
القدرات الذاتية كاختيار الكسائؿ قكاعد التخطيط العممي كالقدرة عمى التنبؤ( لممكاد القكمية لتقييـ 

 (.ّّ: َُِّالمناسبة مف أجؿ تحقيؽ اْلىداؼ القكمية في مرحمة زمنية معينة )حسيف، 
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حيث قد تسمى عمى المستكل الكطني  ؛متعددة المسميات الستراتيجيةما نجد ىذه  اكدائمن 
عميا/ كبرل/ كمية/ شاممة/ عامة، كتشمؿ التخطيط كالستخداـ،  ستراتيجيةاأك القكمي الشامؿ 

مكانياتكالتنسيؽ كالتطكير لجميع مكارد الدكلة   في مرحمة السمـ كالحرب. ياكا 

القكمي، بأنو جميع اإلجراءات التي تكفر الستقرار الداخمي، كحماية  اْلمف حبيب كيعرؼ
كالرفاىية كالرخاء  اْلمفالتي تيدؼ إلى تحقيؽ  المصالح الخارجية، مع استمرار التنمية الشاممة،

لمشعب، أك كما عرفو إبراىيـ حبيب بأنو مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كفؽ خطة 
تنمكية شاممة لحماية مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد، كبما يضمف تحقيؽ أىدافيا 

 (.ُٕ: ََُِكغاياتيا القكمية )حبيب، 

 التحقيؽ الغاية القكمية، كقد يطمؽ عمييا أحيانن  االقكمية تبنى أساسن  لستراتيجيةاكعميو فإف 
الغاية القكمية العميا، كتقع مسؤكلية تحدييا عمى القيادة السياسية، كتعنى الغاية القكمية باْلىداؼ 

مفيـك  التي تبذؿ الدكؿ أقصى طاقتيا لتحقيقيا، كىناؾ مفاىيـ متعددة لمغاية القكمية كأشمميا ىك
شامؿ لمعناصر التي تشكؿ الحتياجات الضركرية لمدكلة، متضمنة الحماية الذاتية لمدكلة، حماية 
كياف الدكلة كاستقالليا كسالمة أراضييا، كأمنيا العسكرم، كرفاىيتيا القتصادية )حبيب، 

 القكمي(. اْلمف: محاضرات في مساؽ َُِِ

ىذه الخطط،  إدارةأبرزىا: ضركرة تكافر القيادة القادرة عمى  ةيدعد كترتكز عمى عناصر
متيا مع مبادئ ءكصياغة مجمكعة مف الخطط كالمبادئ التي تحدد اْلىداؼ القكمية لمدكلة، كمكا

نما تحدد عمى أساس قكل  وكنظرياتالقكمي  اْلمف كاعتباراتو، كأف ىذه المبادئ ليست مطمقة كا 
مية كحجـ التيديدات الخارجية كالتحديات الداخمية كطبيعة النظاـ الدكلة المتاحة كقدراتيا القك 

القكمية ىي: تصكر استراتيجي لتأميف متطمبات الستقرار  الستراتيجيةلذا فإف  ؛الدكلي المعاصر
أمة، مستمد مف تاريخيا كما فرزتو معطيات  ية المصالح الحيكية اْلساسية ْلمالداخمي كحما

يا التاريخي كالجتماعي، لممحافظة عمى الكجكد الحي ليا )مركز ثك مكقعيا الجغرافي، كمكر 
 ـ(.ََُِصقر، 

ا مركرن  وتحقيق إلىتمتد مف اليدؼ  يىي العممية الت الستراتيجيةأف  كالزكقيتشيرل 
كلكنيا تحدد لمتكتيؾ ، التطبيؽ يمتكتيؾ عممية المعالجة الجزئية فبالتطبيؽ العاـ ككؿ تاركة ل

مب تحديد يتط الستراتيجيةف الحديث عف إكما تتمقى فعمو الراجع. مف ىنا ف، ككؿ هكتقكد وظريتن
 الزماف كالمكاف كالظركؼ كمكازيف القكم. و:كالمجاؿ الذم تعمؿ ضمن واليدؼ الذم تعمؿ لتحقيق

 ، أمضمف كضع الحرب المعطاة اْلنسب ستراتيجيةلإلمع ضركرة تحديد الخطكط العريضة 
عامة  إستراتيجيةكضع خطة  ايضن أك  .الستراتيجيةلتمؾ  اْلساسيةكالقكانيف ، الستراتيجيةالمفاىيـ 

كضركرة مراعاة التنفيذ  .الستراتيجيةدنى تناسب التكتيؾ ك أعمى التقكيـ السميـ ككضع خطط  بناءن 
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 ية كككادر عمى المستكل التكتيكؤ فبدكف قيادات تنفيذية كيصبح مف الصعب حيث ؛ المباشر
 اإلمكانياتحرب ميما كانت  أمك كسب أتخطيط  أمك أ إستراتيجية مأ إنجاحعف  الحديثي 

قيادات ذات ميارة عالية لتحقؽ  تكافربد مف  ل أم فرة لمتفكؽ عمى العدك.االمادية كالتقنية المتك 
سمحة عمى اْل كأل يقتصر عمى القكات العسكرية أيجب  ستراتيجيةلإلف التقكيـ ر ْلالنتصا

كلكف ، حرب سريعة يل فإف تحقؽ النصر أ لف تستطيع يانْل المحظة المعطاة فقط يفرة فاالمتك 
ك أكلى كالثانية ك الحربيف العالمية اْلأ اْلمريكيةىمية مد مثؿ الحرب اْلحرب طكيمة اْل يف

عمى كؿ ما ف يركز أ اإلستراتيجييجب عمى التقكيـ  ويكعم، تحقيقو فمف تستطيع حريرحركب الت
يككف  يالتاإلمبريالي، ية بيف دكؿ مف الطراز مراعاة حالة الحرب التقميد ي فمستقبالن  هيمكف تكفير 

يا بتكسع المفكر يلإشار ألة قد أمسالالخ كىذه  اي  كمدن اقتصادي  كا افييا الكضع سياسي  
 .(كالزكقيتش)

"مسٌممة" كىي ة أك ف العديد مف العمـك المتعمقة باإلنساف لدييا فرضيألى إف نشير أ كيبقى
ىي إحدل ىذه  الستراتيجيةك أكثر مف ىؤلء الذيف يعيشكنيا. اإلدراؾ لظاىرة ما ادعاء الفيـ ك 

يقكد جميع أنكاع  شامالن  االعمـك اإلنسانية التي تؤمف بيذه الفرضية. إنيا تحاكؿ أف تككف عممن 
نبيؿ" ل يمارسو إل كلكف ميما كاف تعريفيا أك اختمفنا فيو مع اآلخريف فيي عمؿ " الصراعات،

 .المعرفيةل عاؿ مف المسؤكلية كأىميا العممية ك نخبة مف الناس ليـ مستك 
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 المبحث الثالث
 القومي األمنخبراء 

 

 تمييد:

لى ما يسمى إكتكسيع مفيـك الحكـ في الدكلة  ،القكمي كعمـ مكتكب اْلمفمع ظيكر عمـ 
 الستراتيجيةكلـ تعد  ،الدكلة إدارةليأخذ مداه في كؿ أمكر  الستراتيجيةبدأ التحكؿ في  ،دارةباإل

مثؿ:  ،ستراتيجيةاللحيث ظيرت أنكاع  ،(ُّ: ُّٗٗ)المشاط،  مقصكرة عمى العمـ العسكرم
 ستراتيجياتالك  ،العسكرية الكطنية الستراتيجيةك  ،القكمي اْلمف ستراتيجيةاك  ،العميا الستراتيجية

أك المخصصة لمسرح معيف. كبناءن عمى  اإلقميمية الستراتيجيةك  ،اْلخرل عمى المستكل القكمي
ف مف يفيـ دكر إالقكمي.  اْلمفأك محترؼ  ستراتيجيالظير مفيـك  ستراتيجياتالىذه 

 فيـ نادركف ستراتيجيةاأما أكلئؾ القادركف عمى صياغة  ،كنظريتيا قميمكف في العالـ الستراتيجية
 .(ٕ: ََُِ)يارغر، 

في العالـ العربي كاف ل بد مف تسميط الضكء  اأك مغيبن  ل يزاؿ مجيكلن  خبيرىذا البما أف 
كأفضؿ اْلماكف التي يمكف أف  ،كأىـ صفاتو كمياراتو ،مف حيث طبيعتو ،عميو في ىذا المبحث

  .(ّٖ: َُِْ)حبيب،  ينجز بيا
 

 القومي األمنالتعريف بخبراء  المطمب األول:

الدكلة، كصاحب  إدارةخبير القكمي بأنو:  اْلمفخبير ( ٖ: ََُِيعرؼ )يارغر، 
مشركع قكمي، يعرؼ ما يريد، يقكؿ ما يعني، ثـ يعني ما يقكؿ، يتمتع بفكر تحميمي مبدع 

في  ديمكقراطيجيدة،  إداريةكخالؽ، مميـ كقادر عمى استشراؼ المستقبؿ، كيمتمؾ قدرات قيادة 
ف القكة كالضعؼ في الدكلة بدقة، كيعرؼ معنى يمتمؾ القدرة عمى تحديد مكام .عقميتو كسمككو

كالدكلية كتحديد مدل تأثيرىا  اإلقميميةالفرصة ككيفية استغالليا. قارئ جيد لممتغيرات المحمية ك 
ذا تكلى إل إعرفو أغمب الناس بحكـ عممو، عمى دكلتو. كبالتأكيد ىك الجندم المجيكؿ الذم ل ي

 .سياسي ا امنصبن 

القكمي صاحب تخصص دقيؽ بعينو،  اْلمف خبيركبالتالي ليس بالضركرة أف يككف 
في التاريخ  ا، أك أستاذن القكمي جنرالن  اْلمفأف يككف محترؼ  او ليس شرطن إنكعميو يمكف القكؿ 

كالتخطيط،  دارةفي اإل افي القتصاد، أك خبيرن  ا، أك خبيرن سياسي ا ا، أك قائدن ا، أك جغرافي  اأك مؤرخن 
 .(ٖٓ-ُٓ: ََُِ)حبيب،  ف يككف المحرؾ اْلكؿ ليؤلء كميـبالديف، بؿ يتكجب أ اأك عالمن 
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القكمي، كلكف السؤاؿ الكبير الذم  اْلمفل يخمك مجتمع أك دكلة في العالـ مف محترفي 
ى أقصى إلستفادة منيـ يطرح، ما مدل قدرة السياسييف عمى البحث عف ىؤلء المحترفيف كال

 .جة ممكنةدر 

القكمي، بسبب أنظمتيا  اْلمف خبراءلى كجكد إالـ الثالث، تفتقد لذلؾ تجد أغمب دكؿ الع
لى حماية الدكلة كتحقيؽ أقصى درجات الرفاىية لشعبيا، بقدر إالدكتاتكرية القمعية التي ل تسعى 

المنتفعيف حكليا مف بدادم القمعي، بؿ كأكجدت منظكمة لحفاظ عمى نظاميا الستإلى اما تسعى 
ظركؼ اقتصادية كسياسية مف كانت تعاني  بينما نجد أف دكلن  كي يشارككىا في مكاجية الشعب.

( كككريا إسرائيؿبيف اْلمـ، مثؿ ) اصعبة، كلكنيا نيضت مف كبكتيا، كأكجدت لنفسيا مكانن 
-ِٕٓ: ََُِ)سينكر، كسينجر،  الجنكبية كسنغافكرة كماليزيا كتركيا كاليند كالقائمة تطكؿ

ِٖٓ). 

القكمي عممة نادرة في مجتمعاتيـ، يتكجب عمى السياسييف  اْلمفخبير  دلذلؾ يع
كصانعي القرار البحث عنيـ بكؿ السبؿ مف أجؿ الستفادة منيـ لتحقيؽ غاياتيـ القكمية، كبمغة 

القكمي صانع اْللعاب الذم ينفذ تعميمات المدرب كيحكؿ خطتو  اْلمفمحترؼ  دكرة القدـ يع
، كلكنو ل إلالمرسكمة  ى نتيجة كاقعية عمى أرض الممعب، فينسؽ الجيكد بيف الدفاع كاليجـك

نو قدر مكتكب عمى إفيك الجندم المجيكؿ لمفريؽ؛ لذلؾ "ف ايظير في الدفاع كل يسجؿ أىدافن 
ما يتـ التقميؿ مف شأنو  االقكمي( بأف ل يقدر حؽ قدره، كغالبن  اْلمف)محترؼ  اإلستراتيجيالخبير 

تظؿ الحقؿ اْلنسب  الستراتيجيةالقكمي كمتابعة  اْلمفف رعاية إفي عصره، كفي المحصمة ف
، اتمامن  المذكي القكم، كالدارس مدل الحياة كالمحترؼ المتفرغ، كالشخص الذم يككف مستعدن 

 (.ِٕٕ: ََُِ)يارغر،  لكي يصدر الحكـ بشأف نجاح عممو"رادتو، لنتظار التاريخ إكبمؿء 
 القومي األمنصفات خبراء  :المطمب الثاني

الدكلة، مف  إدارةمميف في القكمي بميارات تميزه عف غيره مف العا اْلمفيتمتع محترؼ 
 يا:أىم

 :متفائل، ولديو رؤية ثاقبة .ٔ

الذم يحد مف تفكير اْلشخاص العادييف، قناعات تـ استنباطيا حكؿ الممكف كالمستحيؿ، 
فرؤيتو كاضحة ممفتة  ستراتيجيالكبناءن عمييا تـ تقرير ما الممكف كما غير الممكف، أما الخبير 

لمنظر، قد تبدك عند الكثيريف مف المستحيؿ، كلكنيا تشعؿ الحماسة بداخمو التي يعكسيا عمى 
 . (ُِٓ: ََِٔ)سمطاف،  عو، اْلمر الذم يحفز عمى العمؿ الجاد المكجو كالمثمرأتبا
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 :ير الواقع نحو األفضليطموح ومميم وصبور، يسعى لتغ .ٕ

، فيك يقدر الكاقع بعد ستراتيجياللياـ كالطمكح كالصبر صفات متالزمة لمخبير اإل
ت التغيير الذم تريده "كف أن المياتما غاندم، ككأنو يفعؿ ما قالو الستراتيجيةتحميؿ عميؽ لبيئتو 

في المراحؿ اْلكلية أك اْلنماط  اف تأثيرات العبقرم ل تظير كثيرن إيقكؿ كالكزفيتز: " .في العالـ"
 (.َُ-ٓـ: َُٖٗ)كالكزفيتز،  الجديدة لمعمؿ كما تظير في النجاح النيائي لمعمؿ بأكممو"

 :التاريخ والجغرافيامي في عم امثقف، واسع االطلع خصوصً  .ٖ

، كمف الجانب كما يخركف، فيك يرل لمخمؼ مف خالؿ فيـ الماض"يرل ما ل يراه اآل
 :، يقكؿ الحكماء(ُُٔ-ُُٓ: ََِٔ)سمطاف،  كراء اْلشياء، كمف ثـ يستطيع رؤية الما بعد"

: فيك ذك الرأم ؛ فأما اْلكؿرجؿ، كرجؿ ليس رجالن "الرجاؿ ثالثة: رجؿ رجؿ، كرجؿ نصؼ 
كالمشكرة، كأما الثاني فيك لو رأل كليس لو مشكرة، كأما الثالث فيك الذم ل رأم لو كل مشكرة". 

 .(ُ) (التاريخ، نت )اْلبشييي، ذك الرأم كالمشكرة ىك الرجؿ ستراتيجيالكبالتالي فالخبير 

 :االستراتيجيةقادر عمى استيعاب طبيعة البيئة  .ٗ

القكمي.  اْلمففف كعمـ، كىك عنصر أساس لمنجاح في مجتمع  ستراتيجيالالتفكير 
، كبخاصة تعقيداتيا الستراتيجيةالعبقرم بحؽ قادر عمى استيعاب طبيعة البيئة  ستراتيجيالك 

، كيستطيع أف يستنبط الغايات كالطرائؽ كالكسائؿ العقالنية، التي كتفاعالتيا المتعددة المستكيات
 تقكد إلى اليدؼ النيائي المنشكد. ستراتيجيةاؽ تأثيرات كتخم ،يمكف أف تحظى بإجماع

يمكف أف يساعد خبراء  ستراتيجيالكفي ىذا الصدد فإف امتالؾ فيـ مناسب لعقمية 
القكمي، سكاء كانكا عباقرة أك لـ يككنكا، لتقكيـ أدكارىـ كمسؤكلياتيـ فيما يخص  اْلمف

  .(Gaddis, 2002: 56-59) الستراتيجية

، فإف كؿ جانب مف جكانبيا خاضع لالستثناء، انسانين إ امشركعن  الستراتيجيةلككف  اكنظرن 
عمييا. كتمتد ىذه الحقيقة لتشمؿ  االحقيقة كمنفتحن ليذه  اأف يككف مدركن  اإلستراتيجيكيتعيف عمى 

محتمميف، أك متفرجيف  اجميع اْلطراؼ سكاء كانكا مشاركيف، أك حمفاء، أك أعداء، أك خصكمن 
 (.ٕٖ: ََُِ)يارغر،  اغير ميتميف ظاىرين 

  

                                                             
(ُ)http://www.islamicbook.ws( ،ٓ/َُ/َُِٔ.) 

http://www.islamicbook.ws/
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 :القدرة عمى ايجاد الحمول الخلقةمبدع وعميق التفكير، ولديو  .٘

ل مف خالؿ إف البداع كعمؽ التفكير يكلد الحمكؿ الخالقة، كل يتأتى عمؽ التفكير إ
العالـ عمى اتساع المدارؾ التي تساعد عمى الرؤية الكمية، فصياغة المستقبؿ تقتضي التعرؼ "

اْلكبر كرؤية متغيراتو كسيرتو، فبدكف ىذه البنية التصكرية يصعب تصكر المستقبؿ، أم ضركرة 
 .(ُِٓ: ََِٔ)سمطاف،  "الستراتيجيةتكسيع مساحة النظر 

 :بروح الفريق مرن ومتعاون، ولديو القدرة عمى العمل .ٙ

القكمي قدرتو عمى التعاكف كمركنتو في اْلداء التي تمكنو  اْلمفأىـ ما يميز محترؼ 
)سمطاف،  خريف، كجعميـ يعممكف معو كيقتنعكف بفكرتو بدكف نظرة تسمطيةمف استيعاب اآل

ََِٔ :ُِٓ). 
  :متوازن في أفكاره وسموكياتو، ليس لمعاطفة واالنتماء سمطان عميو .ٕ

 اْلمفلة، كما يميز محترؼ الدك  إدارةفي  اتدميري   لييا يعد عمالن إسيطرة العاطفة أك الميؿ 
تي تمكنو تقدير اْلمكر بشكؿ ؛ التكازف في اْلفكار كالحيادية في نمطية التفكير، الالقكمي

عميؾ اتخاذ ثالث خطكات: اْلكلى أف  احقيقي   الكي تصبح استراتيجي  : "صحيح. يقكؿ الحكماء
، الثانية، أف الستراتيجيةالذم يمكف أف يسيطر عمى عقمؾ كيدمر قدراتؾ تعي الضعؼ كالمرض 

تجعؿ حربؾ مستمرة عمى أعدائؾ الداخمييف ف، خيرة، أما اْلاتمضي قدمن ك تعمف الحرب عمى نفسؾ 
 .(َّ: ََِٗ)غريف،  معينة ستراتيجياتاكذلؾ عبر تطبيؽ 

 والتخطيط: االستراتيجيةأن يفيم الفرق بين  .ٛ

 ستراتيجيةاكالتخطيط لكي يصنع  الستراتيجيةستراتيجي أف يفيـ الفرؽ بيف ينبغي لال
)التقمب،  :الستراتيجيةىك تكضيح السمات اْلربع لمبيئة  الستراتيجيةْلف الغرض مف جيدة؛ 

دارتيا أك   الستراتيجيةك حميا بتحديد التأثيرات التكجس، كالتعقيد، كالغمكض( كالتأثير فييا كا 
الذم يجب أف العنصر الميـ  الستراتيجيةلدعـ اْلىداؼ النيائية لمسياسة. كتكضح  كخمقيا

كتصؼ المكارد التي يجب عمى الدكلة تقديميا. يتحقؽ، كتضع المعايير لألعماؿ الضركرية، 
كمف خالؿ ىذه الطبيعة التراتبية، تحدد اْلىداؼ التي يجب تحقيقيا،  الستراتيجيةكىكذا، فإف 

تحدد إطار  الستراتيجيةف إنجاز التخطيط المفصؿ في داخمو؛ أم إكترسـ اإلطار الذم يمكف 
 حافالن  اكاقعي   امممكسن  التصبح عالمن  الستراتيجيةالتخطيط. كمف ذلؾ اإلطار يقـك التخطيط بتعديؿ 

اـ كاْلعماؿ المتداخمة كالمتالحقة، كىذه اْلعماؿ محسكبة بقصد بمكغ أىداؼ بالحقائؽ كاْلرق
 (.ٖٗ: ََُِ)يارغر،  الستراتيجية



19 
 

 الدولة إدارةالقومي في  األمنفاعمية خبراء  :المطمب الثالث

كتنفيذىا ميمة صعبة بسبب الطبيعة الفكضكية كالمعقدة لمبيئة  الستراتيجيةإف صياغة 
القكمي ميما كاف دكرىـ، كلكف  اْلمفعمى محترفي  اشاقن  اتحدين  الستراتيجية. كتمثؿ الستراتيجية

ذا لـ ستراتيجيةلالىذه الطبيعة بالتحديد ىي التي تبرر مناقشة السياسة، ككضع ضكابط  ؛ كا 
 . (َٕ: ََُِ)يارغر،  ف العممية تبقى ضمف إطار التخطيطفإتتحقؽ ىذه المعايير 

لسمطة سياسية، ليا تكجياتيا الفكرية الضيقة،  ستراتيجيالف خضكع عممية التفكير إ
كف ستراتيجياليؤدم إلى العجز كالفتقار إلى الركح الخالقة لإلبداع، ككمما كاف المفكركف 

نتاجيـ الفكرم كالعكس صحيح إيتمتعكف بقدر كبير مف الحرية في التفكير، انعكس ذلؾ عمى 
 (.ِْ-ُْ: َُِّ)حسيف، كعبيد، 

 االقكمي أكثر أىمية في ىذا الزمف، نظرن  اْلمفكمحترفي  الستراتيجييفالخبراء  يعد دكر
كفؽ شركط  الستراتيجيةْلف صانعي السياسة يطمبكف المساعدة ليضمنكا إعادة تشكيؿ البيئة 

القكمي عندما تزداد الصعكبات كعدـ  اْلمفالدكلة. كتزداد أىمية دكر خبراء مفضمة بالنسبة إلى 
 الستراتيجيةة تظؿ ىي ذاتيا: فيـ طبيعة البيئة . كعمى أم حاؿ فإف المياـ الرئيسالستقرار

تركز عمى الدكلة لتضمف ازدىارىا ْلمد  ستراتيجيةاكمنظكماتيا الفرعية المتنكعة، كبناء سياسة أك 
في تحقيؽ ىذه المعادلة عمى مقدرتيـ عمى  فالستراتيجييطكيؿ. كيتكقؼ نجاح صانعي السياسة ك 

مناسبة لخدمة المصالح  ستراتيجيةا، كتطكير أعماؿ الستراتيجيةاستباؽ التفاعؿ داخؿ البيئة 
  .الكطنية

القكمي إلى فيـ البيئة المحمية، ككيفية عمميا كتفاعميا مع ذاتيا،  اْلمف يحتاج خبراء
مناسبتيف، كلكي  ستراتيجيةاكمع البيئة الدكلية، لكي يتمكف ىؤلء المحترفكف مف صياغة سياسة ك 

يضمنكا تبنييا كتطبيقيا بنجاح، كقد يككف لدل الدكؿ اْلخرل ديناميات داخمية مختمفة، كلكف كما 
التي ل ترتكز بقكة  الستراتيجيةالخارجية، فإف  –يالكتيؾ التفاعالت الداخمية تكحي ازدكاجية د

قضايا المقبكلية، كالجدكل،  –عمى المدل الطكيؿ  –عمى جذكرىا في البيئة المحمية، ستكاجو 
ف كانت ىذه العكامؿ جميعيا في البداية تبدك متكافرة بكضكح  )يارغر، كالدعـ الشعبي، حتى كا 

ََُِ :ُٕ ،ََِ.) 

فييا بخالؼ العمؿ  ستراتيجيالالخبير  كجكدأما بخصكص اْلماكف التي يتكجب 
، كالمناسب الستشارية العميا كدعمو القراراتخاذ القكمي، كمركز  اْلمفالسياسي فيي: مجمس 

القكمي )العقابي،  اْلمفف، ىك مجمس المحترفيف المكاف اْلىـ ليؤلء ‘لمرئيس ككبار الكزراء، إل 
َُِّ). 
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مف خالؿ ما سبؽ باف لخبراء المف القكمي اىمية كبيرة في حياة الدكؿ كل بد مف  ويرر الباحث
تييئة الظركؼ المناسبة ليـ كمنحيـ الصالحيات الكاممة ليـ في رسـ السياسات العامة لمدكلة 

قكمي.التي تحقؽ عنصر المف كالماف في كؿ مككنات استراتيجية المف ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 األمننماذج عالمية في استثمار خبراء 
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 :االستراتيجيةدور خبراء األمن القومي في بناء  المبحث األول 
 .الوطنية األمريكية

 االستراتيجيةدور خبراء األمن القومي في بناء  :المبحث الثاني 
 .يةسرائيمالوطنية اإل

 
 

 
  



56 
 

 المبحث األول
 األمريكيةالوطنية  االستراتيجيةالقومي في بناء  األمندور خبراء 

 

 تمييد:

 اا إليو كيسعكف دائمن كٍ غاية سرمدية لإلنساف كالمجتمع كالدكؿ سعى  اْلمفإف التطمع نحك 
لى ك  تحقيقوإلى  حداث ي عالـ تشابكت بو الىتمامات كاْلكالستقرار ف اْلمفضماف قدرو مف ا 

دراؾ كمجالت السمكؾ كامتداداتو المكانية، عمى صعيد طبيعة اإل اإلقميميةية ك كالصراعات الدكل
كغير مستقر فالعديد مف الدكؿ باتت اليـك تتخكؼ مف انتشار  فأصبح العالـ اليـك عالـ مضطرب

كثر خطكرة رىاب الذم بات يشكؿ العدك اْلالقكمي لمدكلة، كاإل اْلمفانييار ك اإلرىاب ظاىرة 
القكمي  اْلمف ، لـ يعد ييددـََُِيمكؿ أحداث الحادم عشر مف أعمى الدكؿ كافة بعد 

 . كالستقرار العالميف اْلمفبؿ ييدد  ؛مريكي فحسباْل

اف الحرب أب عميو كانتا بصكرة مغايرة عم باْلمف اْلمريكيةاىتمت الكليات المتحدة لقد 
، كلتداخؿ الىتمامات الدكلية كالطبقة الميمة ََُِايمكؿ  ُُحداث أالباردة، متفرغةن ب

كؿ ليا، ىك العدك اْلرىاب دراؾ مفاده إف اإلإمف  اـ انطالقن المفترضة لمكليات المتحدة لقيادة العال
مختمفة لألمف القكمي منذ صعكد المحافظيف الجدد في عيد بكش البف عاـ  ستراتيجياتافتبنت 
تقـك عمى أساس مكافحة  ستراتيجياتالإلى الرئيس الحالي باراؾ اكباما، كىذه  ، كصكلن ََُِ

 ُُات اإلرىاب، محممة نفسيا قيادة تحالؼ دكلي في حربيا ضد اإلرىاب، عمى أساس إف ىجم
 حربيا عمى اإلرىاب اْلمريكيةف الكليات المتحدة عالإإف  .اكقعت عمى أرضي ََُِأيمكؿ 

ه في في طبيعة السياسة الدكلية، كخاصة فيما يتعمؽ بالحمؼ الذم تقكد اشكؿ منحنى جديدن 
 .(ُ: َُِْاإلرىاب )محمد، حممتيا العالمية ضد 

يطرح الرئيس ، فمف خالليا خارجي اك  داخمي االقكمي أىمية كبيرة  اْلمف ستراتيجيةاتحتؿ 
دارتو أىـ تكجياتو في السياسة الخارجية القكمي اْلمريكي كالسياسة  اْلمفلالرتباط الكبير بيف  ؛كا 

القكمي  اْلمفسكؼ نتحدث عف دكر خبراء كفي ىذا المبحث  الخارجية لدل الساسة اْلمريكييف.
 . اْلمريكية الستراتيجيةفي بناء 
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 القومي األمريكي األمنمفيوم  المطمب األول:

 االقكمي اْلمريكي بما ىك متعارؼ عميو في العادة لغة كحجمن  اْلمفحصر مفيكـ  يصعب
ما يعنيو: تحديد ىذه الدكلة لقكمي الكطني لمطمؽ دكلة يعني فيا اْلمفمف حيث التشكؿ، ف

بالشكؿ الذم يتيدد معو كجكدىا كدكلة،  خارجي اك  داخمي احمراء، كعكامؿ لما يمس أمنيا  اخطكطن 
 بما يعني حقيا في اتخاذ إجراءات كاسعة كاحتياطات متسمسمة مف حيث شكميا كحٌدتيا كصكلن 

القكمي اْلمريكي كاسػػػػع كشامؿ،  اْلمفإلى شف حرب مف أجؿ اتقاء خطر ىذه العكامؿ. مفيـك 
رقمية في أحياف، ترية عالي المعطيات المطػػػػػاطي فػػػي جكىره فيك ضػػػػمف القياسات البارمي

 (.ِْ: ََُِ)رشيد،  اكمنخفض في بعضي

 اْلمريكيةمي أصبح يرتكز عمى اتجاىات سياسة الكليات المتحدة ك الق اْلمفإف مفيـك 
عمى التحكلت العالمية الجارية، فقد سعت الكليات المتحدة إلى إيجاد خطط  االخارجية معتمدن 

ستراتيجياتك  جديدة لدكرىا، ككضع تصكرات لقضايا التسمح، كأنظمة الفضاء، كالحرب  ا 
القكمي اْلمريكي،  اْلمفعف التحديات التي يكاجييا  ، كالمتغيرات المناخية، فضالن اإللكتركنية

، مف أجؿ تحديد الخطط كالبرامج ذات الطابع اإلقميميةككضع صيغ كحؿ لمنزاعات الدكلية ك 
، في اْلمريكيةلدفاع كالسياسة الخارجية، ككذلؾ اْلدكار القتصادية في مجالت ا ستراتيجيال

، كالعسكرم، كالقتصادم، ستراتيجيالالعالـ، كصياغة الخطكط العامة لمقرارات ذات الطابع 
 (.ُ: َُِْكالسياسي، كل سيما بعد ظيكر الفكاعؿ مف غير الدكؿ )عبد الحسيف، 

 القومي األمريكي األمنأىداف  :المطمب الثاني

معظـ  ستراتيجياتعف اْلىداؼ المماثمة ل القكمي اْلمريكي اْلمفأىداؼ ل تختمؼ 
 الرفاىيةك  اْلمفحكؿ أىداؼ  ستراتيجياتالمجمؿ ىذه تتركز ف سيما الكبرل منيا، الدكؿ ل
المكارد القدرات ك ك مكانيات اإلقدرات الدكؿ تختمؼ حسب الدكلية غير أف ك  اإلقميميةكالمكانة 

  .(ُ) نت( ،ىكيدم) القكمية لكؿ دكلة

كؿ ما يمكنو الحفاظ  ىالقكمي عم اْلمف ستراتيجيةا اْلمريكيةفي الكليات المتحدة ترتكز ك 
 كقكة عظمى كحيدة في العالـ ما بعد الحرب الباردة. اْلمريكيةعمى مكانة الكليات المتحدة 

)بركنك ككلسكف(  ستراتيجيال، يكضح اْلمريكية الستراتيجيةكبقدر تعمؽ اْلمر باْلىداؼ 
بالنسبة لمكليات المتحدة ثابتة  الستراتيجيةبقيت اْلىداؼ  :حيث يقكؿ اْلمريكيةطبيعة اْلىداؼ 
، اْلقكياء منيـ أك  امنذ خمسيف عامن  سكاء أكانكا مف  الضعفاءكىي: القضاء عمى الخصـك

(، كالحفاظ عمى ِ: ََِٓ)الزعبي،  ى التفكؽاْلصدقاء أـ مف اْلعداء في سبيؿ المحافظة عم
                                                             

(ُ)
www.fahmyhoeidy.blogspot.com( ،ْ/ُُ/َُِٔ.) 
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 :Gholz, et-al, 2001)قميـ اْلمريكي كالمصالح الحيكية في اْلقاليـ المختمفة القكمي كاإل اْلمف

الرئيس اْلسبؽ بيؿ كمينتكف  إدارةجديد التي أعدتيا القرف مالقكمي ل اْلمف ستراتيجيةاففي ، (43
، صنفت المصالح إلى ثالث َََِكصدرت آخر نسخة معدلة منيا في كانكف الثاني، يناير 

 :(ُٕ: ََِِدرجات )أحمد، 

المصمحة الممحة المتعمقة بالبقاء، كتشمؿ الكجكد المادم لمكليات المتحدة كحمفائيا،  :األولى
القتصادم، كتأميف المنشآت اْلساسية، فإذا تعرضت ىذه ماف أركاح المكاطنيف كنمط اْلداء كض

 المصالح لمخطر فإف الكليات المتحدة لف تتردد في استخداـ القكة العسكرية.
لمصالح الميمة التي ل تؤثر في البقاء المادم لمكليات المتحدة، لكنيا تؤثر في نمط ا :الثانية

كيشمؿ ذلؾ المناطؽ التي تكجد  ،الكليات المتحدة بوكطبيعة العالـ التي تتأثر  اْلمريكيةالرفاىية 
فييا مصالح اقتصادية أمريكية مقدرة أك التزامات لمحمفاء، كما أف الضطرابات كاْلزمات التي 

 يمكف أف تؤدم إلى تدفؽ كبير لالجئيف تدخؿ في ىذه الدرجة مف المصالح.
تحرؾ الكليات المتحدة بدافع قيميا ىناؾ المصالح اإلنسانية كمصالح أخرل، كىنا قد ت :الثالثة

 .الديمكقراطيةمثؿ المساعدة في الككارث الطبيعية أك قضايا حقكؽ اإلنساف أك نشر 

 (:َِ-ُٔ: ُٖٗٗإلى )السامرائي،  اْلمريكيةكىناؾ مف يصؼ اْلىداؼ كالمصالح 

الجيكستراتيجية، المصالح العسكرية كالسياسية: يمكف أف نطمؽ عمييا المصالح كاْلىداؼ  .ُ
ية لمنطقة أك إقميـ معيف "كالشرؽ اْلمن –كيتمثؿ ىذا النكع مف اْلىداؼ باْلىمية العسكرية 

 ".اْلكسط مثالن 
ْلساسية التي يمكف تأشيرىا في الميداف القتصادم االمصالح القتصادية: الحقائؽ  .ِ

 نقدية.الفكائد ال –الستثمارات  –التجارة  –كىي النفط  اْلمريكيةلألىداؼ 
( إسرائيؿفي منطقة الشرؽ اْلكسط، المحافظة عمى ) اْلمريكية(: بالنسبة لألىداؼ إسرائيؿ) .ّ

 متفكقة عمى الدكؿ العربية.

ف حمميا إكبذلؾ يمكف القكؿ إف الكليات المتحدة ذات طمكحات  مبراطكرية منذ نشأتيا كا 
المبراطكرم اقترف بالرغبة الدائمة لنشر الفكر اْلمريكي كعقائده حتى أصبحت ىذه القناعات ىي 

كالشخصيات السياسية منذ سنكات بعيدة. فقد  اْلمريكيةبمثابة الركح التي تبث الحياة في السياسة 
رة صغيرة تكىج في أمريكا الميب الذم يبدك مف مجرد شرا: "لخص "تكماس بايف" ىذه الركح قائالن 

ككأنو لف يخمد كدكف أف تذكب تعصؼ بتقدميا مف بمد إلى آخر، كتخضع البالد بعمميات 
 اْلمريكية الستراتيجيةتحكـ اْلىداؼ في كابت رت ىذه الثمكاست (،َّ: ََِْ)تاير،  ةصامت
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كمعاىد  الستراتيجيةالسياسة ك فقد تقدمت لجنة مرتبطة بالحزب الجميكرم تضـ خبراء مف رجاؿ 
 (:ُٔٓ: ََِْبحثية كأكاديمية حددت خمس مصالح قكمية ْلمريكا ىي كما يأتي )الالكندم، 

ة ككيميائية ضد أمريكا أك قكاتيا تكقع كردع كتخفيض التيديد بيجمات نككية كبيكلكجي .ُ
 العسكرية في الخارج.

 أمريكا بالرخاء. ضماف تعاكف الحمفاء لتأىيؿ نظاـ دكلي يسمح بأف تنعـ .ِ
 تفادم ظيكر قكل معادية أك دكؿ تبعث عمى القمؽ عمى حدكد أمريكا. .ّ
 احتياطي الطاقة(. –أسكاؽ مالية  –)تجارة  :ضماف استقرار النظـ العالمية الكبرل .ْ
مع الدكؿ التي يمكف أف تصبح  اْلمريكيةإقامة عالقات قكية باتفاؽ المصالح الكطنية  .ٓ

 صيف كركسيا.مثؿ ال ستراتيجيةا اخصكمن 
 

 ياومؤسسات األمريكية االستراتيجيةىياكل صنع  :المطمب الثالث

، اْلجيزة التي تؤثر كتشارؾ في رسـ اْلمريكية الستراتيجيةيقصد بمؤسسات صنع 
لنكعية إمكانات الدكؿ  ا، كيرل باحثكف أف نكعيتيا تتأثر تبعن ستراتيجياتالكصياغة كصنع 

في الدكؿ كمؤسساتيا  ستراتيجياتالعف أف ىياكؿ صنع  كطبيعة نظاميا السياسي، فضالن 
ذ يتخذ في اْلكلى النمط المركزم في إ الديمكقراطيةكتكقراطية تختمؼ عف مثيالتيا في الدكؿ اْل

 (.َّْ: ُُٗٗ)الرمضاني، بالنمط الالمركزم  ىن مسم خرلحيف يككف في اْل

ل يرسميا  ستراتيجياتال، فإف صنع اْلمريكيةكبقدر تعمؽ اْلمر بالكليات المتحدة 
شخص كاحد أك جياز كاحد، إنما يشترؾ في صنعيا عد مف المؤسسات كالرئاسة ككزارة الدفاع 
كالككنغرس، كيستعيف ىؤلء كميـ بأصحاب الرأم كالخبرة في المؤسسات البحثية كاْلكاديمية، 

، غير أف الجميع يشترككف في كيراعكف القكة النسبية لجماعات المصالح في الكليات المتحدة
 (.ُٕ: ََِّ)سعكدم،  اْلمريكيةإطار مرجعي كاحد ىك المصالح القكمية لمكليات المتحدة 

 مؤسسة الرئاسة: :أواًل 

كىي ل تضـ رئيس  اْلمريكية ستراتيجياتالتعد الرئاسة أىـ مؤسسة لصنع السياسات ك  
الكليات المتحدة فحسب إنما تضـ إلى جانبو المكتب التنفيذم لمرئيس الجياز البيركقراطي 

(، كمف الصالحيات ُٖ-َٖ: ُٕٗٗالحككمي المتمثؿ بالكزارات كالككالت التابعة لو )خميؿ،
حية التي اْلمريكي كمركزيتو ل سيما في فترة الحرب ىي الصالالتي تزيد مف فاعمية الرئيس 

 (.ُِٕ-َُٕ: ُِٓٗبركنس، يتمتع بيا إلعالف حالة الحرب دكف العكدة إلى الككنغرس )
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ر خكض حرب الخميج فقد استخدـ الرئيس اْلسبؽ )بكش اْلب( ىذه الصالحية كقر 
كف في الككنغرس نتيجة التخكؼ ديمكقراطيالثانية عمى الرغـ مف المعارضة القكية التي يصدرىا ال

كقد كتب  .(ُ) ، نت(ََِِتو )أبك طالب، بحد ذا كليس نتيجة المكقؼ مف مبدئو طرىامف مخا
ـ ُٗٔٗالقكمي لمرئيس اْلمريكي اْلسبؽ )ريتشارد نيكسكف( خالؿ عاـ  اْلمفأحد مستشارم 

 ، كبطالن الين ا  ، ك اف رئيس الجميكرية يجب أف يككف الشخصية القدكة، كأف يككف قائدن قكلو: "إ
 (.ُُٔ: ُّٗٗ، ىذا إلى جانب بعض الدىاء" )ديكميرير، اكمالكن  ادينين  اكزعيمن 

 ستراتيجياتالمؤسسة ليا دكر كبير في صنع الف إتقدـ يمكف القكؿ  مف خالؿ ما
و كبمقتضى الرئيس اْلمريكي بفعؿ الصالحيات المناطة إلي اخصكصن  اْلمريكيةكالسياسات 

 .الدستكر اْلمريكي

 الكونغرس األمريكي: :اثانيً 

الككنغرس اْلمريكي مف مجمسي الشيكخ كالنكاب، كيضـ مجمس الشيكخ ممثميف اثنيف يتألؼ  
عمى أساس دكائر  ا( عضكن ّْٓ( عضك، أما مجمس النكاب فيتألؼ مف )ََُعف كؿ كلية )

(، كيزداد دكر َّٖ: ُٔٗٗألؼ نسمة )منصكر،  َْٓ -ألؼ   َِٓانتخابية تمثؿ كؿ منيا 
الداخمية في الكليات  شؤكفداخمي مف خالؿ سيطرتو عمى الالككنغرس اْلمريكي في المجاؿ ال

مف السمطات،  االخارجية، فيمارس الككنغرس عددن  شؤكف، أما عمى صعيد الاْلمريكيةالمتحدة 
صدارىا كمنيا رصد العتمادات المالية عف سمطاتو الستشارية كسمطات أخرل في  فضالن  كا 

 (.ِٖ: ُٕٗٗمجاؿ التصديؽ عمى المعاىدات )خميؿ، 

في صنع السياسة الخارجية  اكبيرن  اأف الككنغرس لعب منذ السبعينيات دكرن مف عمى الرغـ 
نو كانت تنقصو المبادرة الحقيقية لنتزاع السيطرة عمى السياسة الخارجية مف إ، إل اْلمريكية

 شؤكفال ةدار إكراء عجز الككنغرس عمى منافسة الرئاسة في يدة اْلبيض. كىناؾ أسباب عد البيت
 (:ٖٖ: َََِي )جرجس، أتالخارجية، كتتضمف ىذه اْلسباب ما ي

كالدبمكماسية كالدفاع كالتجارة  احتكار السمطة التنفيذية لممعمكمات في مجاؿ الستخبارات .ُ
 كأشياء أخرل.

 الدبمكماسية كالشؤكف الثقافية الخارجية، فالتجارة العالمية كتاريخطريقة عمؿ الشؤكف  .ِ
تخصصية، كالسمطة التنفيذية لدييا المكارد لتكظيؼ  كالتقنيات العسكرية تتطمب معرفة

 كالحصكؿ عمى البيانات التقنية. الخبراء

                                                             
(ُ)

www.ahram.org.eg، (َِ/ُُ/َُِٔ.) 

http://www.ahram.org.eg/
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اْلحياف القرارات في بعض  تخذتليات السياسة الخارجية ك بآإف السمطة التنفيذية تمسؾ  .ّ
 القكمي. اْلمففي مجاؿ  اكخصكصن  بدكف التشاكر مع الككنغرس

 افإف الككنغرس يمارس نفكذن  ي،سرائيماإلالمنطقة العربية كالصراع العربي أما فيما يخص 
المنطقة العربية أكثر مف أم مكاف آخر في العالـ، كعمى  في سياسة الكليات المتحدة إزاء احاسمن 

تككف  ف يديو تميالف إلى أفإكمركنة أكثر في مناطؽ أخرل إل  انفكذن لمرئيس  الرغـ مف أف
اْلخيرة مف القرف الماضي ظير  مقيدتيف عندما يتعمؽ اْلمر بالمنطقة العربية. ففي العشريف سنة

نحك تمؾ المنطقة، كىناؾ أسباب تفسر ىذه  اْلمريكية في السياسة احاسمن  االككنغرس لعبن 
المدل  إسياـ الككنغرس ذات طبيعة طكيمةيعد السمطة التشريعية منيا:  لدكر اْلىمية المتزايدة

 ككفرة النفط ،اْلمفي، ك سرائيم، كالصراع العربي اإلسرائيؿإل اْلمريكيةكالمساعدات  كعالمية،
السكفيتي السابؽ(. كقد ذىب )شبيغؿ( إلى أف ىذه القضايا  ، كتيديد الشيكعية )التحادتوكتكمف

العربية:  تأثير حاسـ في مفاىيـ المسؤكليف كالسياسييف اْلمريكييف حكؿ المنطقة الدكلية كاف ليا
كتحميؿ كيؼ  توككثافجماع إلا ما، تحديد أىدافيا العالمية كمالحظة درجة إدارةمف الميـ لفيـ "

 (.ٓٗ: ُٖٗٗ)زغيب،  "تتناسب المنطقة العربية معيا

في صنع القرار السياسي  كمف خالؿ ما تقدـ يتضح أف الككنغرس لع تأثير كبير
اْلمريكي، إل أف قكة القرار تختمؼ مف حيث طبيعة القرار نفسو بحيث نرل الككنغرس يتدخؿ 

ي، كذلؾ نرل أف لقكة الرئيس كحزبو سرائيمبشدة بخصكص القرارات التي ليا عالقة بالكياف اإل
اْلمريكي. كلعؿ  لسياسيكلكف يبقى لمفرع التنفيذم اليد العميا في صنع القرار ا ؛أىمية مضافة

 اكاضحن  الكصؼ الذم أطمقو الرئيس اْلمريكي )تكماس جيفرسكف( بيذا الخصكص يعد مثالن 
العالقات  إدارة، حينما قاؿ )إف اْلمريكيةبخصكص صنع السياسة العامة في الكليات المتحدة 

ف عممية صنع السياسة الخارجية ىي  مع الدكؿ اْلجنبية ىي مف اختصاص السمطة التنفيذية، كا 
 .(Ornstein, 1985: 2)مف مسؤكليات الككنغرس 

 :األمريكيةوزارة الخارجية  :اثالثً 

عف عممية تنفيذىا، فبينما تيدؼ اْلكلى إلى  اإلستراتيجياتتختمؼ عممية صنع السياسات ك  
بترجمتو إلى كاقع مممكس، كتتـ عممية  خرلتحديد مضمكف السمكؾ السياسي الخارجي تقـك اْل

(، كتعد كزارة ّْٓ: ُُٗٗ، )الرمضانيبيركقراطية تسمى كزارة الخارجية  إدارةالتنفيذ ىذه عبر 
زيادة ك الصعيد الخارجي،  ىعف تنفيذ سياسة الدكلة كتنسيقيا عم الخارجية الجية المسؤكلة أصالن 

تدخؿ في صميـ عمميا مجمكعة مف اْلدكار اْلخرل التي تقـك بيا الكزارة التي  ىناؾ عمى ذلؾ
لى الدكلة، كما تعد بمثابة قناة يتـ مف خالليا اتصاؿ  كإرساؿ المعمكمات كاستالميا مف كا 
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عف ذلؾ دكرىا في  دل الدكؿ بالمؤسسات الرسمية فييا، فضالن مؤسسات الدكؿ اْلخرل المعتمدة ل
 .(ّْٗ-ُّٖ: ُُٗٗتقديـ المقترحات كالمشكرة إلى الرئيس )الرمضاني، 

، فيعد كزير ُٖٕٗالتي تأسست عاـ  اْلمريكيةكبقدر تعمؽ اْلمر بكزارة الخارجية 
الخارجية كيأتي مف بعد الخارجية اْلمريكي الناصح اْلساس لمرئيس اْلمريكي في مجاؿ السياسة 

عف ذلؾ فيك عضك في مجمس  الخارجية لمكليات المتحدة، فضالن  شؤكفالرئيس في مجاؿ ال
: ُٗٗٗالقكمي إضافة إلى عضكيتو في الحككمة المركزية لمكليات المتحدة )بريجنسكي،  اْلمف
ِٓ.) 

ف إة الخارجية، ة لممياـ كالمسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ كزار يجكعميو يمكف القكؿ، ككنت
: َُُْ)مرداف،  اْلمريكية اإلستراتيجياتفي رسـ ككضع السياسات ك  كبيره  ليا دكره ىذه الكزارة 

ٖٔ.) 
 )البنتاغون(: األمريكيةوزارة الدفاع  :ارابعً 

ىا بعدِّ  اْلمريكي سكاءن  تحتؿ المؤسسة العسكرية مكانة خاصة داخؿ أجيزة صناعة القرار 
كفي إطار ارتباطيا بالبنيات القتصادية  بالككنغرس التنفيذية أك في عالقاتياكحدة ضمف اْلجيزة 

 كالنخب القتصادية كجماعات الضغط ككسائؿ اإلعالـ كالتصاؿ كالمؤسسات كالجتماعية،
 ا. كدستكرين ةمختمفال أنحاء العالـ كتدخميا في كجكدىاعف مقتضيات  التكنكقراطية كالعممية، فضالن 

 (.َِّ: ُٕٗٗ)السميمي،  اْلمريكية قائد اْلعمى لمقكات المسمحةيعد الرئيس ال

، إذ تضـ أكثر مف اْلمريكيةمف أكبر التنظيمات في الحككمة  اْلمريكيةكزارة الدفاع  دتع
 ىا في حالت الطكارئ ما يقارب مفمكظؼ مدني كمميكنيف مف العسكرييف، كيساند مميكف

ليا كىك  االحتياط، كتتخذ مف مبنى البنتاغكف مقرن المميكف عضك في كحدات  مميكنيف كنصؼ
عداد المسؤكلالجية  دتعك (. ُٔٗٗلكتيز، ا) أكبر مبنى مكاتب في العالـ ة الكحيدة عف بناء كا 

عدادىا القكات المسمحة دارةك كافة، يياكميا ب كا  القكاعد العسكرية المنتشرة في أنحاء متفرقة مف  ا 
كانت معادية سكاء  يا،كتحميم الخاصة بجيكش الدكؿ اْلخرلالعالـ، كما تقـك بجمع المعمكمات 

اْلركاف المشتركة الجانب المحكرم في كزارة الدفاع  (، كتشكؿ ىيئةُْٖٗ ،صديقة )ربيع كأ
اْلفرع العسكرية، كمف الكظائؼ الميمة لييئة  حيث تضـ رئيس الييئة كرؤساء جميع اْلمريكية

 الستراتيجيةكرئيس الدكلة بصدد  الدفاع اْلمريكياْلركاف المشتركة تقديـ النصائح لكزير 
 (.ُٔٗٗلكتيز، االعسكرية كاحتياجات الميزانية )

 المجتمع االستخباراتي: :اخامسً 
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ة لككالة الستخبارات المركزية تتمخص في جمع المعمكمات الالزمة التي المعالـ الرئيس 
لمرئيس لتشكؿ القاعدة اْلساسية في ، بحيث يتـ تقديميا يـكقدرات ىـكنكايا اْلعداء تكشؼ خطط

منطقة ما، كتحميؿ كدراسة المعمكمات كتقديميا لمسمطة التنفيذية  عممية اتخاذ القرار تجاه
إعطاء رؤية كاضحة ليـ باإلضافة إلى القياـ  كلصانعي كمتخذم القرار، كالتي مف شأنيا

أىداؼ سياسية ما لصالح  إلحراز بعمميات عسكرية سرية كذلؾ بتكجييات مف السمطة التنفيذية
نطاقو الطبيعي كالمتعارؼ  الكليات المتحدة، كقد تصاعد دكر أجيزة الستخبارات كبدأ يتجاكز

لمكليات المتحدة  عميو، فبعد أف كانت ىذه الككالة أحد الالعبيف المؤثريف في السياسة الخارجية
خاصة بعد  ،ياكتكجيي خارجيةكمف كراء ستار، أصبح ليا دكر معمف كمباشر في صنع السياسة ال

،  اْلمريكية الستراتيجيةكأكلكية في  اْلمفظيكر عامؿ   (.ََِٕكفي حربيا ضد اإلرىاب )القـر
 القومي وعمل مستشاريو: األمنمجمس  :اسادسً 

 النشأة والميام: . أ

في  ُْٕٗسنة  القكمي الذم صدر اْلمفالقكمي بمقتضى قانكف  اْلمفأنشئ مجمس 
عادة تنظيـ  ، الذم نص عمى إنشاء ككالة(تركماف)ىارم عيد الرئيس  المخابرات المركزية، كا 

نشاء كزارة ، ككزارة القكات مكحدة لمدفاع، كىيئة مكحدة لرؤساء اْلركاف اْلجيزة العسكرية، كا 
 (.Macridis: p57) الجكية

مارشاؿ( منصب كزير  ا الجنراؿ )جركجيخالؿ الحقبة القصيرة التي كاف قد شغؿ في
في صنع )ىارم تركماف(، حدثت تغيرات بعيدة المدل  إدارةـ في ُْٗٗ-ُْٕٗالخارجية 

 اد لعب )مارشاؿ( نفسو دكرن المحمميف: "لقكتنفيذىا، كقاؿ أحد  اْلمريكيةكالسياسات  ستراتيجياتال
ـ، أدل ُْٕٗجديدة لمكاجية تحديات الحرب الباردة، ففي تمكز  إداريةفي ابتكار كسائؿ  اميم  

القكمي لتنسيؽ السياسة العسكرية  اْلمفالقكمي إلى انشاء ىيئة جديدة ىي مجمس  اْلمفقانكف 
القكمي، كعمى الرغـ مف اعتراؼ ىذه الييئة بييمنة السمطات  اْلمفكالخارجية لمصمحة الدفاع ك 

نيا أعطت أىمية جديدة إلى العكامؿ العسكرية، إكالسياسات، إل  اتستراتيجيالالمدنية في تقرير 
 (.ِٓ: ُُٗٗ المجمس )البحيرم،في  اككاف كزير الخارجية عضكن 

كظيفتو اْلساسية في  القكمي ىيئة حككمية ليا تككيف مرف تتمثؿ اْلمفكيعد مجمس 
كيرأس رئيس الدكلة بنفسو القكمي جميعيا.  اْلمفتنسيؽ أنشطة المصالح كالمؤسسات الميتمة ب

في الشؤكف )كزير الدكلة(  ي حالت نادرة، كيضـ كاتب الدكلةالرئيس ف أعماؿ المجمس أك نائب
العامة لمقكات  س ىيئة اْلركافالدفاع كرئيس مكتب الخزانة كرئي ككاتب الدكلة في الخارجية

ف في الحككمة كبار المكظفي مف االمسمحة، كيمكف أف يضـ المجمس في اجتماعاتو عددن 
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الذيف يمكف دعكتيـ لحضكر اجتماعات تبحث قضايا  كالككالت المتخصصة كاْلجيزة التنفيذية
كـ بيا يق يالت القكمي عممية تنسيؽ اْلعماؿ اْلمفكيتكلى مستشار  باختصاصيـ، ليا صمة

 (:ُٕٗ: ُٕٗٗ)السميمي،  كالككالت اآلتية التنسيؽ بيف اْلجيزةالمجمس. كما يتكلى 

  .ككالة المخابرات المركزية 
  .الككالت كالمكاتب التابعة لمكزارات 
 المتخصصة في الستخبارات  القكمي اْلمفرة الدفاع )ككالة مخابرات الدفاع( ككالة كزا

 .اإللكتركنية
  .ىيئة أنظمة الفضاء 
 تكفير المعمكمات مف خالؿ  ستخبارات كاْلبحاث الذم يعمؿ عمىكزارة الخارجية، مكتب ال

 فة إلى الييئات الفرعية في كزارةبالخارج باإلضا اْلمريكيةالتقارير التي ترد مف السفارات 
 الخزانة كالطاقة.

لمرئاسة، تحديد الخطط  القكمي باإلضافة إلى تقديـ المشكرة الدائمة اْلمفكيتكلى مجمس 
الدفاع كالسياسة الخارجية كاْلدكار القتصادية  في مجالت اإلستراتيجيكالبرامج ذات الطابع 

 عسكرية :اإلستراتيجيمقرارات ذات الطابع كصياغة الخطكط العامة ل في العالـ اْلمريكية
 كاقتصادية كسياسية.

 

  القومي األمريكي: األمنخبراء  . ب

في إدارة الرئيس تركماف كاف المجمس قد فكض السكرتير التنفيذم مسؤكلية تسييؿ  
الجتماعات كمراقبة مالؾ الدعـ، ككاف ىذا الًمالؾ مسؤكلن عف تنسيؽ المجاف بيف الككالت 

دارة تييئة أكراقو السياسية، ثـ أنشأ مركز المستشار القكمي سنة   Americanـ )ُّٓٗكا 

National Security, 2009: P226.) 

مف أىمية كيعد منصب مستشار اْلمف القكمي أىـ منصب في المجمس عمى الرغـ  
أعضائو اآلخريف لككنو في مكقع حيكم كأساسي يستطيع مف خاللو أف يؤثر عمى نحك كبير في 

 (.ِِٕ :ََِٖ سياسة اْلمف القكمي لعدد مف اْلسباب كىي )سالمة،

أنو رجؿ الرئيس الحقيقي، ْلف الرئيس يعينو مباشرةن مف غير حاجة إلى مكافقة "مجمس  .ُ
 ا يحدث مع كزيرم الخارجية كالدفاع.الشيكخ" عمى تعيينو، عمى نحك م

أف مكتب المستشار قائـ في البيت اْلبيض، إذ لو قدرة عمى الكصكؿ مباشرة إلى الرئيس،  .ِ
، كذلؾ يكجد لديو إحساس بالقكة ل يتكافر لممسؤكليف اآلخريف.  كعادة ما يراه طكاؿ اليـك
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كطقمو صغير نسبيان كذلؾ أف مستشار اْلمف القكمي غير مقيد بالمسؤكليات العممياتية،  .ّ
يمكنو مف القدرة عمى السيطرة كالتحكـ فييـ، مقارنة بالبيركقراطية الضخمة في كزارتي 

 الخارجية كالدفاع.
 يمثؿ المستشار كجية نظر الرئيس، عمى خالؼ كجيات النظر المنظماتية لمكزارتيف. .ْ
تو كأجندتو، كيحدد أف مستشار اْلمف القكمي ىك حارس بكابة الرئيس، ينظـ كقتو كاتصال .ٓ

أكلكياتو كما يعرض عميو كما ل يعرض، كىك مسؤكؿ عف أمكر تتعمؽ بالكضع السياسي 
الداخمي لمرئيس، فيك يتعامؿ مع "الككنغرس" ككسائؿ اإلعالـ، كيحمي الرئيس مف تضييع 

 كقتو في القضايا الصغيرة.
أعمالو، كيعمـ الرئيس مف خالؿ إدارتو لعمميات مجمس اْلمف القكمي، يعد كيقترح جدكؿ  .ٔ

قبؿ الجتماع بالمعمكمات كالمناقشات كاتجاىات الرأم فيو، كيحيؿ بمكضكعات المناقشة 
 عمى سكرتارية المجمس المكضكعات التي يطمب الرئيس دراستيا في احدل المجاف.

عادة ما يقدـ المستشار تقريران يشتمؿ عمى كؿ المعمكمات السرية التي جمعتيا أجيزة  .ٕ
 ارات السرية، كمصادر المعمكمات اْلخرل.الستخب

 يراقب اْلعماؿ التي تقـك بيا الكزارات في تنفيذ سياسات اْلمف القكمي الخاصة بالرئيس. .ٖ
يجعؿ الرئيس عمى إلماـ باْلحداث الدكلية كالتطكرات في "الككنغرس" كالجياز التنفيذم التي  .ٗ

 تؤثر في سياستو كأكلكياتو.

ية دكر مستشار اْلمف القكمي اعتمادان عمى حنكتو كدراستو لقد برز في كؿ إدارة رئاس 
كزيادةن عمى ذلؾ كاف لمراحؿ تطكر المجمس إسياـ في إيجاد أشخاص كفيمو كدعـ الرئيس لو، 

أقكياء بمنصب المستشار، ىيمنكا عمى دكر كزارة الخارجية في حقبة إدارة الرئيس )نيكسكف(، 
)زبيغنيك برنجسكي( مع كزير الخارجية )سايركس  كالمستشار )ىنرم كيسنجر(، ثـ المستشار

 (.Morton, 1998: p113)فانس( في عيد إدارة الرئيس )كارتر( 

( مستشاران لألمف القكمي كقد كاف عسكريان، أما في عيد )تركماف( فقد برز دكر )ىندسكف 
كلـ يتفكؽ كثيران لغمبة الجناح العسكرم في المجمس، نتيجة صعكد الطبقة العسكرية كتغمغميا في 
مكاقع القرار اْلمريكي آباف الحرب العالمية الثانية، كفي عيد آيزنياكر كاف نفكذ )ركبرت بتمر( 

لمتمثمة بشخصية كزير الخارجية آنذاؾ )جكف فكستر قميالن نكعما ما، بسبب سطكة الخارجية ا
دالس(، كفي عيد كيندم برز المستشار )ماؾ جكرج بكندم( بنفكذه القكم جدان، بسبب قكة 
شخصيتو آنذاؾ كالييئة المككنة معو، تـ انكفأت شخصية كقكة المستشار في إدارة )جكنسكف( 

شرفان عمى المجمس في أكؿ سنة لو، إذ حيف تكلى )كالت ركستك( المنصب، كاستمرار )بكندم( م
أثرت شخصية )ركستك( في المجمس، الميالة إلى الميادنة لسياسات الرئيس، ككذلؾ سطكة 
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الخارجية عميو كعدـ اكتراث الرئيس لو، كفقدانو أىـ الخبراء الذيف عممكا مع المستشار )بكندم(، 
جاتو إذ تكلى )كيسنجر( أمره، كفي عيد الرئيس )نيكسكف( عاد نفكذ المستشار إلى أعمى در 

كتجاكز نفكذه دكر كزارة الخارجية بسبب تقريب الرئيس لو، كخبرتو في السياسة الخارجية، أما 
في عيد فكرد فقد تكازف المنصب بعد انسحاب )كيسنجر( منو، كعيد بو إلى المستشار )برنت 

ف كاف كيسنجر قد س حب أىـ عناصره إلى سكككركفت( الذم كاف اداريان ناجحان لممجمس، كا 
كزارة الخارجية، لذلؾ استمر نفكذه بسبب التعاكف كالتنسيؽ مع كزارة الخارجية، ثـ عاد النفكذ 
الذم كاف في مدة )كيسنجر( ثانية في عيد الرئيس )كارتر( حيف تكلى منصب المستشار 
 الدكتكر )زبينغك برجنسكي( الذم ماثؿ نفكذه نفكذ )كيسنجر(، كطغى عمى منصب كزير
( المنصب لمدة  الخارجية )سايركس فانس(، ثـ تكلى أكاخر إدارة الرئيس )كارتر( )كليـ اكدـك
سنة تقريبان، كلـ يكف كأقرانو السابقيف، كتكلى في عيد الرئيس )ريغاف( خمسة مستشاريف في 
حقبة رئاستيف متتاليتيف، ففي أكؿ إدارتو عيف )ريفاف( )كلياـ كالرؾ(، )ركبرت ماكفرليف(، 

يندكستر(، )فرانؾ كارلكتشي(، )ككلف بأكؿ(، كلـ يبرز منيـ سكل ماكفرليف الذم استقاؿ )بك 
كيت، كفي عيد الرئيس )بكش اْلب( عاد )برنت سكككركفت( إلى  –عمى أثر فضيحة إيراف 

المنصب ثانية لحاجة الرئيس إليو في العمؿ الخارجي في بنما كالعراؽ كالصكماؿ، كلتعزيز 
ْلمريكييف، أما في عيد )كمينتكف( فقد تكلى ثالثة أشخاص منصب المستشار، الييمنة كالنفكذ ا

أكليـ )ككلف بأكؿ( رئيس ىيئة اْلركاف المشتركة في عيد بكش، ثـ )أنتكني ليؾ(، ثـ )صمكئؿ 
بيرغر(، كلـ يبرز منيـ أحد بسبب تذبذب الرئيس اْلمريكي في سياستو الداخمية كالخارجية، 

 Gorge E. Ball, 1999: Pp)طية عمى اخطائو في الداخؿ كالخارج كحاجتو إلى لمجمس لمتغ

30-36.)  
أما في حقبة رئاسة )بكش البف(، فقد تكلت إدارة المجمس مستشارة اْلمف القكمي )ككنداليزا  

رايس(، المتخصصة بالشئكف السكفيتية، التي كانت عضكان في المجمس في إدارة الرئيس 
خارجية في إدارة الرئيس )بكش( الثانية، كلكف منصب المستشار )ريغاف(، ثـ أصبحت كزيرة ال

في الحقبة اْلكلى كاف أقكل مف الثانية، لعتبارات تتعمؽ بالحرب عمى اإلرىاب كاحتالؿ 
سبب ة إدارتيا لممجمس لـ تكف ظاىرة بـ، كلكف حقبََِّـ كالعراؽ سنة ََُِأفغانستاف سنة 

نفكذ كزير الدفاع )رامسفيمد(، ككزير الخارجية )ككلف بأكؿ(، كلنخراطيا المكثؼ في الحرب عمى 
اإلرىاب، كالمياـ في كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ إلى أف أصبح الكزيراف منخرطيف مباشرة كبشدة 

ىذا في تطكر السياسات كالتنسيؽ مع الرئيس كنائب الرئيس أكثر مف مستشار اْلمف القكمي ك 
أثر في تعامميا مع اْلحداث، كاقتصر دكرىا عمى تقديـ النصيحة لمرئيس كضماف التنسيؽ 

الكزارات بينما قمص دكرىا فيما يتعمؽ بالمبادرة بالسياسات داخؿ مجمس اْلمف السياسات بيف 
كمف  (،ِِٖ :ََِٖ )سالمة،القكمي كمراقبة تنفيذ السياسات في اْلجيزة التنفيذية بالكزارات 
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دير بالذكر أف أكثر مف تكلى منصب مستشار اْلمف القكمي كانكا مف أصكؿ ييكدية كىـ الج
)ركد ىدسكف(، ك)ركبرت بتمر(، ك)ماؾ جكرج بكندم(، ك)كالت ركستك(، ك)ىنرم كيسنجر(، 
(، ك)ركبرت ماكفرليف(، ك)أنتكني ليؾ(،  ك)زبيغينك برجنسكي(، ك)كلياـ كالرؾ(، ك)كلياـ اكدـك

 كىذا يدؿ عمى أىمية المنصب كأىمية الدكر كحساسية الميمة. ك)صمكئيؿ بيرغر(

ييعٌد ك ، لية اْلكلى لشخصيتو )جيمس جكنز(اختار في الك كفي عيد الرئيس )باراؾ أكباما( 
القكمي  اْلمفتكافقنا مع رؤيتو لمسياسة الخارجية، كاتفقا عمى تككيف ما سٌمكه بػ)مجمس اْلخير م

جيمس )في اختياره الجنراؿ  (باراؾ أكباما)ىذا ما تبناه الرئيس  كلعؿ ،لمقرف الحادم كالعشريف(
سيأتي إلى ميمتو بخبرة مزدكجة مف الخدمة في الجندية  (أكباما)الذم قاؿ عنو  (جكنز

أكؿ عسكرم يتكلى ىذا المنصب منذ  فيك، (Daalder & Destler, 2009: 101-102) ككدبمكماسي
عمى كسب ثقة  (جكنز)في أف يساعده  (أكباما)، كلعؿ اليدؼ مف ىذا التعييف رغبة ُٕٖٗالعاـ 

عادة تحديثيا، فضالن عف خبرة  في مجالت التعاكف اْلطمسي  (جكنز)المؤسسة العسكرية، كا 
  .كالعسكرم، كقبكلو لدل اْلكربييف

، (باراؾ أكباما)الرئيس  دارةعددنا مف المكاضيع التي يراىا تشكؿ تحدينا إل (جكنز)كحدد 
ربما أف اإلرىاب  (جكنز)القكمي اْلمريكي، كأىميا: اإلرىاب: يؤكد  اْلمفو مصالح التي تكاج

القكمي ىي مشكمة أفغانستاف  اْلمفمجمس مشكمة ، ك دارةككف المشكمة اْلكبر التي تكاجييا اإلي
القكمي التدىكر في أفغانستاف: بأنيا تمثؿ الحرب الحقيقية  اْلمفكباكستاف، حيث يشبو مسئكلك 

عمى السالـ في العالـ، مع ضركرة أف يتخذ الجيش الباكستاني خطكات حاسمة ضد طالباف 
دراسة أكضاع قكات قد ترأس بنفسو لجنة  (جيمس جكنز)فضالن عف أف  كتنظيـ القاعدة ىناؾ.

كعمى اعتبار أف جكنز قد عمؿ مستشارنا لكبريات شركات الطاقة العالمية. لكف  العراقية، اْلمف
)عبد  (اإللكتركنيةو ىك: مكضكع )الحرب الحديث عن (جيمس جكنز)التحدم الجديد الذم بدأ 

 (.ٕ-ٔ: َُِْالحسيف، 

القكمي في ممؼ السياسة  اْلمف، تعاظـ دكر مجمس (أكباما)الرئيس  إدارةفي ظؿ ك 
إلى تكصيفيا بتركيز القكة بيف  بعضيـالخارجية عمى حساب طاقـ كزارة الخارجية، مما دفع 

 .(ُ))الزىار، التاريخ، نت( القكمي اْلمفف كؿ القضايا تمر عبر قناة مجمس إيدييا، أم 

ية اْلمنالقكمي اْلمريكي الجية المناط بيا رسـ السياسات  اْلمفكلذلؾ يعد مجمس 
كانت اْلمكر عكس ذلؾ، حيث  (أكباما)، كلكف في عيد اْلمريكيةالخارجية لمكليات المتحدة 

عمى المجمس، فقرر انسحاب أمريكا مف العراؽ كرفض التدخؿ في  هكأفكار  طغت آراء أكباما

                                                             
(ُ)

http://digital.ahram.org.eg  (ُ/ُِ/َُِٔ.) 

http://digital.ahram.org.eg/
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 إلى( سكزاف رايسػ)أخيرنا أتي أكباما بك سكريا، كقاد بيدكء تاـ عممية انفصاؿ جنكب السكداف، 
)عبد الحسيف،  اْلمفلتحؿ محميا في مجمس  (سامنثا باكر)القكمي ك اْلمفالكاجية في مجمس 

َُِْ :ٖ.) 

القكمي غرفة العمميات الذم تتخذ فيو القرارات كتدار فيو  اْلمفكبيذا يظؿ مجمس 
دارةما تدار عممية صنع القرار ك  ااْلزمات، فغالبن   اْلزمات في الكليات المتحدة عمى أساس ا 

الككالء، أم الصؼ الثاني مف المساعديف الذيف يقكمكف بالجيد الفعمي كالدراسات الالزمة، 
عداد التقارير كرفعيا إلى المستكل اْلكؿ، أم إلى مستشار مجمس  القكمي الذم بدكره  اْلمفكا 

(، الجدكؿ التالي يكضح اْلشخاص الذيف تكلكا منصب َُ: ََِٓيقدميا لمرئيس )البدرم، 
 منذ تشكيؿ المجمس:المستشار 

 

 (: األشخاص الذين تولوا منصب مستشار من بداية تشكيل المجمسٔجدول رقم )

االنتماء  الرئيس األمريكي م
 السياسي

فترة إشغال  مستشار األمن القومي فترة رئاستو
 المنصب

 ـُٓٓٗ-ُّٓٗ ركبرت كتمر ـُّٓٗ-ُْٓٗ ديمقراطي ىارم س تركماف  .ُ
ِ.   

 داكيت ايزنياكر
 

 جميكرم
 

 ـُُٔٗ-ُّٓٗ
 ديمكف اندرسكف
 ركبرت كتمر
 ككردكف كرام

 ـُٔٓٗ-ُٓٓٗ
 ـُٖٓٗ-ُٕٓٗ
 ـُُٔٗ-ـُٖٓٗ

 ـُٔٔٗ-ُُٔٗ ماؾ جكرج بندم ُّٔٗ-ُُٔٗ ديمقراطي جكف كيندم  .ّ
 ـُٖٔٗ-ُٔٔٗ كالت دبميك ركستك ـُٔٔٗ-ُّٔٗ ديمقراطي ليندكف جكنسكف  .ْ
 ـُٕٓٗ-ُٖٔٗ ىنرم أج كيسنجر ـُْٕٗ-ُٗٔٗ جميكرم ريتشارد ليكسكف  .ٓ
 ـُٕٕٗ-ُٕٓٗ برنت سكككركفت ـُٕٕٗ-ُْٕٗ جميكرم جيرالد فكرد  .ٔ
 ـُُٖٗ-ُٕٕٗ زيغنيك برجنسكي ـُُٖٗ-ُٕٕٗ ديمقراطي جيمي كارتر  .ٕ
ٖ.   

 
 ركنالد ريغاف

 
 

 جميكرم

 
 

 ـُٖٗٗ-ُُٖٗ

 ريجارد في أليف
 كلياـ بي كالرؾ

 ركبرت سي أمي جكف
 جكف أـ بكينكسر
 فرانؾ سي كارلكيس

 باكؿككلف آؿ 

 ـُِٖٗ-ُُٖٗ
 ـُّٖٗ-ُِٖٗ
 ـُٖٓٗ-ُّٖٗ
 ـُٖٔٗ-ُٖٓٗ
 ـُٕٖٗ-ُٖٔٗ
 ـُٖٗٗ-ُٕٖٗ

 ـُّٗٗ-ُٖٗٗ برنت سكككركفت ـُّٗٗ-ُٖٗٗ جميكرم جكرج بكش  .ٗ
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االنتماء  الرئيس األمريكي م
 السياسي

فترة إشغال  مستشار األمن القومي فترة رئاستو
 المنصب

 دبميك أنتكني ليؾ ـََُِ-ُّٗٗ ديمقراطي بيؿ كمنتكف  .َُ
 صامكئيؿ بيرغر

 ـُٕٗٗ-ُّٗٗ
 ـََُِ-ُٕٗٗ

 رايس ككندالزا ـََِٗ-ََُِ جميكرم جكرج بكش البف  .ُُ
 ستيفف ىادلي

 ـََِٓ-ََُِ
 ـََِٗ-ََِٓ

 جيمس جكنز ـَُِٔ-ََِٗ ديمقراطي باراؾ أكباما  .ُِ
 تـك دكنيمكف

 ـََُِ-ََِٗ
ََُِ-  

 ٕٕعدد المستشارين:  ٕٔعدد الرؤساء:  المجموع
 وما بعدىا ٕٕٚم وحتى اليوم. صٜٛٚٔالمصدر: أودو زاوتر. رؤساء الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 
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 المبحث الثاني
 يةسرائيماإلالوطنية  االستراتيجيةالقومي في بناء  األمندور خبراء 

 

 تمييد:

، حيث إسرائيؿالرئيسة لدكلة  الستراتيجيةالقكمي قائمة اْلىداؼ  اْلمفيتصدر مكضكع 
 لكجكد الدكلة، ايتـ تحميؿ اْلكضاع كالمتطمبات الخاصة بيذه المسألة عمى أنيا تشكؿ مرادفن 

ي إزاء المخاطر كالتيديدات الداخمية كالخارجية سرائيمالقكمي اإل اْلمفكيرتبط ذلؾ بالحفاظ عمى 
مف خالؿ العمؿ باتجاه تحميؿ المتغيرات الداخمية كالخارجية التي تخضع لمعطيات الكاقع الراىف 

 عمى المستكل الداخمي كاإلقميمي كتحكلت السياسة الدكلية.

 اْلمفا لرتباط قضية ي نظرن سرائيمة في الفكر السياسي اإلسالقضايا الرئي مف اْلمفف
 إسرائيؿرئيس كزراء  (د بف جكريكفديفي)، فقد كضع ككجكدىا في المنطقة إسرائيؿكلة بنظرة د

سرائيمية المتعاقبة بما ، ثـ طكرتيا القيادات اإليةسرائيماإل اْلمفساسية لنظرية الفرضيات اْل
كبما يتجاكب مع مكازيف القكل في المنطقة  إسرائيؿالتي تكاجييا  خطار كالتحدياتيتناسب مع اْل

(نت، َُِٔسرائيمية، اإل شؤكفعكا لم) كالعالـ
 (ُ)

.  

نككف أك ل "عمى مبادئ صييكنية منيا  "لألمف القكمي"في مفيكميا  إسرائيؿستندت القد 
ىي المفتاح  "اْلمف"مف الدكؿ العربية، كأف قضية ر" في تيديد مستم"كعمى اعتبار أنيا  "،نككف

كانطمقت  ية كالعسكرية.اْلمنلقيادات لجميع خطكطيا السياسية كمنيج عمؿ الحككمات كا الرئيس
 عمى العكامؿ الديمغرافية كالقتصادية كالجيكسياسية. "يةاْلمن"في بناء نظرياتيا  إسرائيؿ

في تطكر دائـ بناءن عمى إدراؾ القيادة العسكرية  دي، تعسرائيماإل اْلمفإف قكاعد نظريات 
ية، بأنو مف الصعب المحافظة عمى نظريات ثابتة، ل سيما في ظؿ مفاىيـ سرائيمية اإلاْلمنك 

 اْليدلكجية الصييكنية التي تتمحكر حكؿ التكسع كالسيطرة.

ييـ ي التي تخضع لمتحميؿ كالتقسرائيماإل اْلمفذلؾ، تعاني نظريات مف رغـ عمى ال
ستراتيجيتيا كتكتيكيا كخططيا التطكيرية في جميع إي إلى العديد مف الثغرات في اْلمنالسياسي ك 

 إستراتيجيةييف البحث عف سرائيماإل يفاإلستراتيجي اْلمفالمجالت العسكرية. كيحاكؿ خبراء 
لمتطمبات ي بالتكيؼ مع المستجدات عمى الساحة العالمية كبما يتناسب كاسرائيملألمف القكمي اإل
 .(ُ: ََِّ)عباس،  ي )الصييكني(سرائيمالخاصة بالفكر اإل

                                                             
(ُ)

www.akka.ps  (ّ/ُِ/َُِٔ.) 



27 
 

، لكف أىميتو االقكمي ىك أحد أىـ المكضكعات في دكؿ العالـ جميعن  اْلمفل شؾ أف 
لصناعة  اسياقن  إسرائيؿلذا يتكقع أف تتبنى  ؛تفكؽ أىميتو في أم دكلة أخرل سرائيؿبالنسبة إل

 القرارات كأف تبنيو عمى أكثر الكسائؿ كاْلجيزة المتقدمة المكجكدة لصناعة القرارات في العالـ.
يختمؼ عف كضع معظـ أمـ العالـ، فالتيديد العسكرم  إسرائيؿْلف الكضع الدفاعي لدكلة 

كيمزميا ، مف جانب الدكؿ العربية يضع أماميا مشكمة كجكد أساسية، إسرائيؿالمستمر منذ إقامة 
كما عبر عف  بإقامة قكة عسكرية تككف قكية بما فيو الكفاية لمكاجية ىذا التيديد كالتصدم لو

 اارتباطن ي، فيك مرتبط سرائيماإل اْلمفالكجو اآلخر لمشكمة ؛ أما ىذا مف جية "تسفي شكر"ذلؾ 
إبقاءن عمى قناة الدعـ،  "الكليات المتحدة"بسياسة الستقطاب كالدكراف في فمؾ الدكلة الكبرل  اكثيقن 

 (.ْ: ََِّ)عباس،  ا في المنطقةا أمني  ة دكرىا، حارسن معنية بمكاصم إسرائيؿبشتى أنكاعو، ف
 

 يسرائيماإل القومي األمنمفيوم  المطمب األول:

ف بعض إإذ ؛ لقكمي، فتعريفاتو كثيرة كمختمفةا اْلمفل يكجد إجماع عمى تعريؼ 
، كبعضيا اآلخر يكسعو االقكمي إلى الجكانب العسكرية أساسن  اْلمفالتعريفات يقمص مفيـك 

ليشمؿ، عالكة عمى جكانبو العسكرية، جميع مركبات القكة اْلخرل لألمة كلمدكلة، مثؿ القتصاد 
كالتعميـ كالتطكر التكنكلكجي كالكحدة الكطنية كتماسؾ المجتمع كالعالقات الخارجية. كتعرؼ دائرة 

في الدفاع عف قيميا الداخمية  اْلمةنو "قدرة أالقكمي  اْلمفالجتماعية  لمعمـكالمعارؼ الدكلية 
. كىناؾ تعريؼ تبمكر خالؿ الحرب العالمية (national Security, 1968) مف تيديد خارجي"
عندما  اْلمفب اْلمة: "تشعر تيالقكمي عف طريؽ السمب كاآل اْلمفعٌرؼ ف، االثانية، كبات تقميدي  

ل تككف مضطرة إلى التنازؿ عف مصالح شرعية كي تتجنب الحرب، كعندما تككف قادرة عمى 
 .(Lippmann, 1943: 5) الدفاع عف ىذه المصالح بالحرب، إذا اقتضت الضركرة ذلؾ"

ي لألمف القكمي، بعضيا يقمص سرائيمىناؾ تعريفات عديدة كمختمفة في السياؽ اإل
القكمي: قمة  اْلمففي كتابو: " (يسرائيؿ طاؿ)الجنراؿ  قد عرفو مثالن مفيكمو كالىخر يكسعو. ف

أما (، ُٓ: ُٔٗٗ، يسرائيؿ طاؿ) كالدفاع عف مصالحيا" اْلمةمقابؿ كثرة"، إنو "ضماف كجكد 
ستراتيجيةفصاغ في كتابو "حرب ك  (ييكشفاط ىاركابي)الجنراؿ البركفيسكر  لمغاية  اكاسعن  ا" مفيكمن ا 

لألمف القكمي حيث شمؿ الدفاع عف كجكد الدكلة كاستقالليا ككماليا اإلقميمي، كالدفاع عف حياة 
اليكمي عمى حدكدىا كعف  اْلمفمكاطنييا كعف طبيعة نظاـ الحكـ فييا كعف أمنيا الداخمي ك 

  (.ّٔٓ -ِٗٓ: َُٗٗ)ىاركابي،  إيديكلكجيتيا كعف ميزانيا الديمغرافي كعف مكانتيا في العالـ
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 ( أم شعب بال أرض، ْلرضإسرائيؿي مف مقكلة )أرض سرائيماإل اْلمفيـك ينطمؽ مف
نكار الكجكد العربي الفمسطيني كضركرة فرض الكجكد الصييكني : َُٖٗ)رابيف،  بال شعب كا 

ُِٓ).  

ي ىك منع نشكب حرب مف مكقؼ التعادؿ دكف التنازؿ عف كنكز سرائيمالقكمي اإل اْلمف
الدرجة اْلكلى كأحد أىـ الكسائؿ لمنع نشكب الحرب خارج إطار القكة البحثية ىك قكمية مف 

 (.ُِ: ُْٖٗىالؿ، ) تجميد حمفاء كمصدر لمساعدات كحد أدنى

ي لو مفيـك خاص يختمؼ في جكىره عف باقي العالـ في سرائيمالقكمي اإل اْلمف اإذن 
زرع في ىذه المنطقة  اغريبن  اكيانن  إسرائيؿمفيكمو لألمف القكمي كىذا المفيـك نابع مف ككف 

 لتحقيؽ أىداؼ الغرب.
 ي:سرائيمالقومي اإل األمنأىمية  -أواًل 

ية كيحتؿ فييا المكانة اْلكثر أىمية مف أم سرائيمالقكمي عمى الذىنية اإل اْلمفيستحكذ  
ي، سرائيماإل -القكمي، كخاصة الصراع العربي  اْلمفقضية أخرل. كيحتؿ الجانب العسكرم في 

بمجمكعة مف السمات التي  إسرائيؿي. كتنفرد سرائيمالقكمي اإل اْلمفالمكانة المييمنة في مفيـك 
 :تيميزتيا عف سياسة بقية الدكؿ كسمككيا تجاه أمنيا القكمي، كيمكف إيجازىا باآل

 ُْٖٗأكثر مف أم دكلة أخرل في العالـ، منذ إنشائيا في العاـ  احركبن  إسرائيؿخاضت  .ُ
، كغيرت حدكدىا الجغرافية ككسعتيا كبدلتيا عبر العقكد الماضية بشكؿ كبكتيرة كحتى اليـك

 لـ تضاًىيا أم دكلة أخرل في العصر الحديث.
يا منذ إنشائيا دكلةن عادية كباقي الدكؿ، ل مف حيث المكانة كل مف حيث نفسى  إسرائيؿي  دَّ عً لـ تي  .ِ

العسكرم عمى جميع الدكؿ العربية، الدكر، كأسست أمنيا القكمي عمى فرضية ضركرة تفكقيا 
 اْلقكل مف جميع جيرانيا، فرادل كمجتمعيف. اإلقميميةكعمى ضركرة أف تبقى الدكلة 

ف مثؿ أا عمى كجكدىا، عمى الرغـ مف خطرن  ، كل تزاؿ تفترض، أف ىناؾإسرائيؿافترضت  .ّ
ي، كعمى سرائيماإل -في أم مرحمة مف مراحؿ الصراع العربي  اىذا الخطر لـ يكف قائمن 

الرغـ مف تفكقيا في اْلسمحة التقميدية كاحتكارىا السالح النككم منذ أكثر مف أربعة عقكد، 
كامتالكيا ترسانة نككية كبيرة تضعيا في مصاؼ الدكؿ اْلكلى التي تمتمؾ مثؿ ىذه الترسانة 

 النككية بعد الكليات المتحدة كركسيا.
ي سرائيمب إلى أخرل، كباتت حصة الفرد اإلكتعاظـ مف حر  اْلمفعمى  إسرائيؿازداد إنفاؽ  .ْ

 مف أعمى النسب في العالـ. اْلمففي ميزانية 
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ي فترة زمنية ليست قصيرة مف سرائيمإلى جانب اإلنفاؽ المالي، يخصص أفراد المجتمع اإل .ٓ
كقتيـ لألمف، ل تضاىييا، أك تقترب منيا، أم دكلة أخرل في العالـ. إذ يخدـ كؿ ييكدم 

جيش خدمة إلزامية كفؽ القانكف عاميف كنصؼ العاـ، عندما يبمغ ثماني عشرة ي في الإسرائيم
كاحدا في كؿ عاـ حتى يبمغ  اسنة. كبعد إنيائو الخدمة اإللزامية يخدـ في الجيش شيرن 

ي العادم يخدـ ما يقارب خمسة أعكاـ مف سرائيمف الشخص اإلإالخامسة كاْلربعيف. أم 
تجنيده في فترات الحركب كالطكارئ. كبصفة ككنو  حياتو في الجيش، ىذا مف دكف حساب

ي لمقضاء العسكرم في المكاضيع سرائيمأك ضابط احتياط، يخضع المكاطف اإل اجندين 
المرتبطة بخدمتو العسكرية، أكاف ذلؾ في أثناء خدمتو الفعمية في الجيش أك خالؿ باقي أياـ 

عسكرية لمسفر إلى خارج السنة. كيحتاج رجؿ الحتياط إلى تصريح خاص مف كحدتو ال
. الاللتحاؽ الفعمي بجيش الحتياط في كقت قصير نسبي   ادكمن  ا، كعميو أف يككف جاىزن إسرائيؿ

أما عند استدعائو لاللتحاؽ بجيش الحتياط في حالة الطكارئ أك في حالة الحرب، فعميو 
ف شكش ذلؾ حياتو المدنية فعالن  االلتحاؽ فكرن   .بكحدتو العسكرية، حتى كا 

ي، المكانة اْلبرز كاْلىـ سرائيماإل-ي، كخاصة الصراع العربيسرائيمالقكمي اإل اْلمفيحتٌؿ  .ٔ
ي كفي تقكيـ أفراد سرائيمفي كسائؿ اإلعالـ، كىك المؤثر اْلكبر في معنكيات المجتمع اإل

في تحديد مكاقفيـ مف ىذا  ا، كيشكؿ المعيار اْلكثر تأثيرن إسرائيؿالمجتمع ْلداء الحكـ في 
ي المكانة اْلىـ في سرائيملحزب أك ذاؾ. كل عجب كالحاؿ ىذه في أف يحتؿ الجيش اإلا

، كأف يحتؿ أىمية إسرائيؿي التي تفكؽ أىميتيا بكثير أم مؤسسة أخرل في سرائيمالمجتمع اإل
 قصكل في نظر مجتمعو ل تضاىييا، بؿ ل تقترب منيا، نظرة أم مجتمع آخر إلى جيشو

 .(ِ-ُ: َُُِ)محارب، 

القكمي.  اْلمفعف عممية صنع قرارات  اية كل الكنيست أكراقن سرائيمل تنشر الحككمة اإل
ي، سرائيمالقكمي اإل اْلمفكجاء التقريراف الرسمياف الكحيداف المذاف تطرقا إلى عممية صنع قرارات 

 في الحرب، كبعد نيشكب صراع داخمي بيف النخب في شأف مف يتحمؿ مسؤكلية إسرائيؿبعد فشؿ 
ذلؾ الفشؿ. كىذاف التقريراف ىما تقرير "لجنة أغرانات" التي تألفت بعد "التقصير" في حرب 

في حرب لبناف  إسرائيؿ، كتقرير "لجنة فينكغراد" التي تألفت بعد فشؿ ُّٕٗتشريف اْلكؿ/أكتكبر 
 .ََِٔالثانية في العاـ 

 اْلمفكخاصة تمؾ التي تخص  إسرائيؿعمى الرغـ مف أىمية عممية صنع القرارات في ك 
شبو معدكمة.  إسرائيؿالقكمي، ظمت اْلبحاث في ىذا المكضكع في العقديف اْلكليف لقياـ 

يحزقئيؿ )كعالجت الدراسات النادرة التي تطرقت إلى صنع القرارات في تمؾ الفترة، مثؿ دراسة 
كضركرة تحسينيا،  ، مف منظكر تخطيط السياسة الحككمية كأدائيا(بنياميف أكتسيف)ك (دركر
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بنياميف ) أف منيجية مؤسسية منظمة في عممية صنع القرارات لـ تكف مكجكدة احيث لحظا مبكرن 
 ـ(.ُٔٔٗ كيحزقيئؿ دركر، ؛فيأكتس

القكمي في كتابو الذم نشره  اْلمفمكضكع صنع القرارات في ميداف  (تسفي لنير) عدَّ كقد 
ية في العقكد الثالثة سرائيمفي اْلبحاث اإل الن ، أنو أحد المكاضيع اْلكثر إىمُْٖٗفي العاـ 

القكمي  اْلمفىذا اإلىماؿ إلى ارتباط  (ييكدا بف مئير). كيعزك (Lanir, 1980: 5) اْلكلى لقياميا
بالعتبارات كالقرارات العسكرية  اكثيقن  ا، أكثر مف أم دكلة أخرل في العالـ، ارتباطن إسرائيؿفي 

ي كثقافتو، سرائيمفي قيـ المجتمع اإل االمحاطة بطبيعتيا بالسرية الشديدة، كالمغركسة عميقن 
 .(ُِ: ُٕٖٗ)بف مئير،  كالمحصنة بعقكبات قانكنية ضد كؿ مف يخالفيا

 القومي: األمنأىداف  :اثانيً 

رئيس الكزراء  (دافيد بف جكريكف)ي كما قاؿ سرائيماليدؼ الرئيس لألمف القكمي اإل
الكبرل، كفرض الصمح عمى  إسرائيؿي اْلكؿ ىك: "حماية الدكلة كالعمؿ عمى إقامة سرائيماإل

مية لقدرات الدكلة، كفي مقدمتيا القدرة العسكرية ككسيمة لبمكغ اعالعرب، مف خالؿ تحقيؽ أقصى ف
 اليدؼ".

فيرل أف اليدؼ اْلساسى ىك:  –السابقيف  إسرائيؿأحد رؤساء كزراء  – (أشككؿ)كأما 
، ثـ تدعيـ مستقبميا، كتأميف استمرار كجكدىا مسألة اكركحي   احماية الدكلة كالحفاظ عمييا مادي  "

ىداؼ اْلتاؿ( بأف  إسرائيؿتحتؿ مركز الصدارة في عقكؿ الصييكنييف". كيرل المكاء احتياط )
كعمى كضعيا الذاتي، بيد أف ىناؾ  اْلمفنظرية الذم يؤثر عمى  القكمية "ىي العنصر اْلساسي 

آخر ل يقؿ أىمية عف اْلكؿ ىك شبكة عالقاتنا بالعالـ الغربي كالمجمكعة الدكلية" كيجب  عامالن 
(ُ))مقاتؿ، نت( تكتيكية إستراتيجيةأف تككف الرابطة بينيما رابطة 

.   

تحقيؽ أنو يسعى إلى "ي، سرائيمالقكمي اإل اْلمفلنظرية  الستراتيجيةكمف اْلىداؼ 
ي كتكفير عناصر آمنة، كالرتباط سرائيمالغاية القكمية مف كجكد الدكلة، كتأكيد الكجكد اإل

 (.ٗٓ: ُٖٗٗدكلة عظمى" )الدجاني،  العنصرم مع
 

 ي:سرائيمالقومي اإل األمنركائز صياغة  :اثالثً 

 ىي:ك ، القكمي عمى ضكء أربع ركائز رئيسة اْلمفيتـ صياغة 

 التيديدات سكاء الخارجية منيا، أـ الداخمية.إدراؾ  .ُ
 لتنمية قكل الدكلة كالحاجة إلى النطالؽ المؤمَّف ليا. ستراتيجيةارسـ  .ِ

                                                             
(ُ)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/، (َِ/ُِ/َُِٔ.) 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
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تكفير القدرة عمى مكاجية التيديدات الخارجية كالداخمية ببناء القكة المسمحة كقكة الشرطة  .ّ
 القادرة عمى التصدم ليذه التيديدات.

جراءات لمكاجية التيديدات التي تتناسب معيا، كتتصاعد إعداد سيناريكىات كاتخاذ إ .ْ
  .(ُ) ة، نت(أـ داخمي ا )خيم خارجي امع تصاعد التيديد سكاء  اتدريجي  

  

                                                             
(ُ)

www.khayma.com/almoudaress/takafah، (َِ/ُِ/َُِٔ.) 
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 ياومؤسسات يةسرائيماإل االستراتيجيةىياكل صنع  المطمب الثاني:

بكثرة اْلحزاب السياسية كبعدـ تمكف أم حزب سياسي  إسرائيؿيتميز النظاـ السياسي في 
، ْلسباب تعكد إلى طبيعة  إسرائيؿمف الحصكؿ عمى أغمبية في الكنيست منذ تأسيس  كحتى اليـك

نمكذج  إسرائيؿإقامة مجتمع المستكطنيف كالمياجريف الصييكنييف في فمسطيف، ككذلؾ إلى تبني 
، اْلمر الذم فتح الباب كاسعنا أماـ اْلحزاب الصغيرة نظاـ النتخابات النسبي كتدني نسبة الحسـ

 طة لمحصكؿ عمى تمثيؿ في الكنيست.كالمتكس

، أف الحككمة ُٖٔٗكينص قانكف اْلساس لمحككمة، الذم سنَّو الكنيست في عاـ 
ية ىي السمطة التنفيذية لمدكلة، كتقكـ بمياميا بعد حصكليا عمى ثقة الكنيست، كىي سرائيماإل

 مو مسؤكلية جماعية، كتتألؼ مف رئيس الحككمة ككزراء آخريف.مسؤكلة أما

كيشار إلى أنو ل يكجد في قانكف اْلساس لمحككمة إشارة كاضحة إلى عممية صنع 
القكمي. كىناؾ بند يتطٌرؽ بصكرة غير مباشرة إلى ىذه المسألة، حيث  اْلمفالقرارات التي تخٌص 

العمؿ بمساعدة لجاف كزارية دائمة أك مؤقتة في  مف صالحية الحككمة"ينص ىذا البند عمى أٌف 
 .(ُ))نت ،َُِْ" )ساسة بكست، مكاضيع

 ي:يأتا بمي سرائيمالقومي اإل األمنوتتمثل جيات صنع القرار في 

 الحكومة: .ُ

سكرتير الحككمة، كيدير  رأسوينسؽ ىذا الديكاف عمؿ الحككمة، مف خالؿ طاقـ كبير ي
الخاص، كيضـ كبار مستشارم رئيس الحككمة في مختمؼ مكتب رئيس الحككمة  رئيس الديكاف

ية كالسياسية كالقتصادية كاإلعالمية كيتبع ديكاف رئيس الحككمة كؿ مف اْلمن الشؤكف؛ كخاصة
)المكساد( حيث تقدـ  الخارجي اْلمفالعاـ، كجياز  اْلمفجياز  :تيةية اآلاْلمناْلجيزة 

كالدكؿ اْلخرل خاصة دكؿ الجكار  إسرائيؿالداخمية في  السياسية كراتية كالتطاْلمنالمعمكمات 
 (.ِْ: ََِْ)شكفاني،  سرائيؿإل

مديره باإلضافة لعممو اإلدارم، في تقدير المعمكمات  رأسوطاقـ الديكاف كعمى  يسيـو
في عممية صنع  ابارزن  ادكرن كتحميميا كبذلؾ يمعب الديكاف، كسكرتارية الحككمة  الستخبارية

مختمفة أك رئاستو مجمكعات عمؿ عديدة، كتعتمد درجة  كزارية الجانن  بحكـ رئاستو القرارات
شخصية المدير العاـ كعمى القكمي عمى " اْلمفالتي تخص القرارات مشاركتو في عممية صنع 

 اأدكارن عامكف لديكاف رئيس الحككمة لعبكا  ديركفمىناؾ  طبيعة عالقتو برئيس الحككمة، فقد كاف

                                                             

(ُ)
www.sasapost.com، (ِِ/ُِ/َُِٔ.) 

http://www.sasapost.com/
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 (يعقكب ىرتسكغ)مستشاريف لألمف القكمي مثؿ  ككانكا في منزلة القراراتة صنع ميمة في عممي
 (،غكلدا مئير)لدل  (رابيفيتسحاؽ )ك (مردخام غازيت)، ك(غكلدا مئير)ك (ليفي اشككؿ)لدل 

 (.ُٓ: ُٖٗٗبف مئير، ")(مناحيـ بيغف)دل ل (الياىك بف اليسار)ك
 رئيس الوزراء: .ٕ

نو الشخص الكحيد الكطني، ْل إسرائيؿىك الذم يتحمؿ كامؿ المسؤكلية فيما يتعمؽ بأمف 
: ََِّعباس، ) التزامات محددة أك ضيقة، كيمثؿ المصالح الكطنية الشاممة غير المرتبط بأم

ٔ). 
 المجنة الوزارية: .ٖ

 الكزراءالكبير، يخكؿ مجمس  الكزارات، كبسبب عدد إسرائيؿلمحالة الستثنائية لدكلة  انظرن 
كالخارجية كاتخاذ  اْلمفصالحية العتناء بمكاضيع كخاصة في مجاؿ السياسة ك  الكزارية المجاف

المجاف  كتصبح قراراتلترشيد عمؿ المجمس.  ا، سعين الكزارةالخاصة لتخفؼ العبء عف القرارات 
فييا أم كزير بعد مضي  المفعكؿ عمى صعيد الحككمة بأسرىا إذا لـ يطعف سارية الكزارية

      (.ِٖ: ُّٖٗ)بركات، كزيعيا أسبكعيف مف ت

، كتككف اْلحزابمع  مشاكراتفي الغالب عمى تعينيـ، كذلؾ بعد جكلة  الكزراءكيشرؼ رئيس 
، لجنة الستيطاف، اْلمفبالخطكط العامة لالئتالؼ، كمف ىذه المجاف، لجنة الخارجية ك  ممتزمة
، لجنة تحضير ةلقتصادياالجتماعية، الشؤكف  الًخٍدماتجنة القكانيف، للجنة الميزانية، لجنة 

 (.ِٖ: ُّٖٗبركات، ) الحككمة المكاضيع لجمسات

 الكابينيت(:-المصغر  الوزاريية )المجمس األمنلمشؤون  الوزاريةالمجنة  .ٗ

ية التي تشمؿ اْلمنكىي أكثر المجاف الكزارية أىمية كتقع ضمف صالحيتيا كؿ الشؤكف 
ي مف حيث انتشاره كاستعداداتو كتجييزه كعممياتو العسكرية كالمكاضيع سرائيمالجيش اإل

 الستخبارية كالحكـ العسكرم كقرارات الحرب، أك العمميات العسكرية الكاسعة خارج الحدكد.

لجنة دستكرية  امؤسسن  ،لمحككمة لمقانكف اْلساس تعديالن أقر الكنيست  ُُٗٗكفي فبراير 
 شرعية لألمف القكمي. كيقكد المجنة رئيس الكزراء كتضـ نائبو ككزراء الدفاع كالخارجية كالمالية.

 وزير الدفاع: .٘

كبر مف السمطات التي فكض بيا كبار أيات متميزة كسمطة بعيدة المدل، لو صالح
 ضباط الجيش كمارسكىا باسـ كزير الدفاع.
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 الجيش: .ٙ

ككثائؽ مسبقة  لعامة كىي الجية الكحيدة التي يعدكف فييا أعمالن كخاصة رئاسة اْلركاف ا
 . يسرائيمالكطني _ شعبة التخطيط التابعة لمجيش اإل اْلمفحكؿ قضايا 

شعبة ييذكر أف  إسرائيؿخابرات في صنع القرار في ي كالمسرائيممجيش اإلأما بالنسبة ل
ي كرئيس اْلركاف ىـ الذيف يشكمكف سرائيمالستخبارات كالشعبة التخطيطية كالتنفيذية لمجيش اإل

 ية.سرائيماإل اْلمفنظرية 

ىي أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في  وكأكراقف آراء الجيش إ" :(إبراىاـ تامير) يقكؿكما ك 
كالحككمة - ل يكجد لرئيس الحككمة: "يقكؿ (ياريؼ ىاركف) أف في حيف". سياؽ صناعة القرارات

 "أك جية يمكنيا العتماد عمييا ما عدا الجيش كجياز الستخبارات عنصره  -انفسيا أيضن 
 (.ٕ: ََِّ)عباس، 

 المطبخ السياسي: .ٚ

 كزراءاسـ مجازم لمجمكعة مف الشخصيات السياسية البارزة أك مستشاريف سياسييف أك 
الحاسمة حكؿ قضية معينة،  كاآلراءقائمة بالفعؿ، تقـك ىذه المجمكعة بتقديـ اْلفكار  في حككمة

الخمسينيات عمى  . كلقد بدأ استخداـ ىذا التقميد منذسياسية أك أمنية طارئة أك تبت في مسألة
 كزراءرئيس  "شككؿأليفي "ككاصؿ العمؿ بو  ،ة بالقيادةالمتفرد (غكريكف ف)بالرغـ مف شخصية 

في مطمع السبعينيات،  "رئياغكلدا م"ا في عيد حككمة كضكحن  سابؽ، كاستخدـ ىذا بشكؿ أكثر
كالخارجية" في  اْلمفالمصغر مف أعضاء حككمتيا "رجاؿ  كيعكد ذلؾ إلى عقد اجتماعات الطاقـ
 (.ِّ: ُٕٓٗ)ربيع،  كالتداكؿ في قضايا ميمة كطارئة مطبخ بيتيا كؿ مساء سبت لمتباحث

عف اْلضكاء كينحصر في صفكة  االسياسي كالذم يتـ بعيدن  القراركييظير طبيعة صناعة 
نما ارتباطو ا  بالمكقع السياسي لمشخص ك  احصرن صفات خاصة؛ غير مرتبطة اليا مك  النخبة التي

قكل كؿ  مراكزالشخصي، كالحزبي مف رئيس الحككمة، حيث يشكمكف نخبة مف  بالقرب اأساسن 
)بركات،  رسميةالحيث تمارس السمطة بأسمكب شخصي كالجتماعات غير  ،وفي مجاؿ عمم

ُِٖٗ :ُُّ.) 

 كعمى الرغـ مف تطكر الحياة السياسية، كتشريع القكانيف التي تكضح العمؿ المؤسساتي
العمؿ بالمطبخ السياسي بمفاىيمو السابقة مع كؿ رؤساء الحككمات  يزاؿل  ؛ إل إنوهكتحدد

، كضعؼ مؤسسات صناعة ديمكقراطيالكىذا يدؿ عمى شكمية العمؿ  ،إسرائيؿالمتعاقبة في 
أجيزة  ل "تمتمؾ أم إسرائيؿإف ؛ يتياكدكتاتكر  قكة النخب الحاكمة أماـ إسرائيؿالسياسي في  القرار

نيا فاشمة عمى صعيد ا  أعمى مستكيات كادرىا السياسي، ك  عمى ياكتخطيطقط لتحميؿ السياسات 
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أسس منيجية كمعركفة لزعامتيا كنخبتيا  تضع أم نيا لـإبؿ  ؛ت المختمفةار الكزاالتنسيؽ بيف 
 (.َُُ: ُٖٗٗمئير،  بف" )تياكصناع القراراتالحاكمة لتخاذ 
 يسرائيمالقومي اإل األمنمجمس  المطمب الثالث:

 ُٗٗٗالقكمي بقرار مف حككمة بنياميف نتنياىك اْلكلى في عاـ  اْلمفأسس مجمس 
 اْلمفباعتباره مؤسسة تابعة لديكاف رئيس الحككمة، ككاف اليدؼ مف تأسيسو أف يصبح مجمس 

القكمي الييئة التي تعد الستشارة كالمعمكمات كالتحميالت، كتقدميا إلى رئيس الحككمة كالحككمة 
 القكمي. اْلمففي القضايا التي تخص 

القكمي صالحياتو مف الحككمة، كيعمؿ كفؽ التعميمات المباشرة  اْلمفكيستمد مجمس 
القكمي رئيس الحككمة مباشرة، كما يعمؿ مستشارنا  اْلمفلرئيس الحككمة، كيتبع رئيس مجمس 

 القكمي. اْلمفلرئيس الحككمة في قضايا 

باف ميماف في عممية إلى جانب، منصب رئيس الحككمة ىناؾ في الدكؿ العادية منص
القكمي، ىما كزير الدفاع ككزير الخارجية، كلكف ل تحتؿ كزارة الخارجية في  اْلمفصنع قرارات 

 القكمي. اْلمفأىمية في عممية صنع القرارات التي تخص  إسرائيؿ

مفيـك "الخارجية تخضع لألمف كمؤسستو، فإف  إسرائيؿكيعزل ذلؾ إلى أف عالقات 
ىك مفيـك استقكائي أساسنا، كيعطي  إسرائيؿالسائد بيف النخب كالرأم العاـ في العالقات الخارجية 
(ُ) ، نت(َُِْشتيكم، ا) الدبمكماسيةعمى العتبارات  الستراتيجيةأفضمية لالعتبارات 

.   

أمف قكمي،  إستراتيجيةيكجد كظائؼ لمجمس اْلمف القكمي كلكف قميمة، مثؿ: كضع كما ك 
تنسيؽ بيف اْلجيزة اْلمنية العاممة، عدـ كجكد تناقضات كتباينات في صالحيات اْلجيزة 

ية المتبعة في الداخؿ كالخارج ]عدناف أبك عامر، اْلمنية، الخركج بالسياسات اْلمن
 .(ِ) : مقابمة[َُِٕ/ّ/ِٗ

المطركحة أما مرداكم فيرل أف أىـ كظيفة ىي كضع متخذم القرار في صكرة القضية 
مف حيث المعمكمات كمساعدتيـ في معرفتيا كشرحيـ ليا، كتبسيط المعمكمات التي تتناكليا، 

الدكلة في التفكير المستقبمي، فال  مساعدةكالتركيز عمى المكضكعات التي يعتقدكف أنيا ميمة، ك 
المختصة  يترككف الدكلة أماـ عكامؿ المفاجآت كالصدمات، فمثالن يقكمكف بجمع جميع المعمكمات

بالممؼ اإليراني مف جميع أجيزة الستخبارات اإلسرائيمية كقد تصؿ ىذه المعمكمات إلى مميكف أك 

                                                             
(ُ)

www.sasapost.com، (ُ/ُ/َُِٕ). 
 اإلسرائيمية، لو العديد مف المؤلفات المنشكرة.عدناف أبك عامر، باحث أكاديمي كمتخصص في الشؤكف (ِ)

http://www.sasapost.com/
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مميكنيف في الشير، فصاحب القرار ل يستطيع أف يطمع عمييا كميا، فيؤلء يقكمكف بعمؿ نبذة 
اـ يغذكف )سندكيتشة( مف عشر صفحات لصاحب القرار فييا أىـ كأبرز المعمكمات. فيـ بشكؿ ع

كنيا في اْلجيزة مجمس الكزراء، كيقكمكف أحياننا بعممية التنسيؽ مف خالؿ الثغرات التي يجد
: َُِٕ/ّ/ٕ]محمكد مرداكم،  اْلمنية، حتى تخدـ بعضيا كتككف متكاممة كليس متناقصة

 .(ُ)مقابمة[

أف خبراء اْلمف القكمي اإلسرائيمي ليـ دكر كبير في رسـ السياسة  كيرل أبك زايدة
: َُِٕ/ّ/ٕييا سكاء كاف بالسمب أك باإليجاب ]سفياف أبك زايدة، ، كليـ تأثير عمالستراتيجية

 .(ِ) مقابمة[
 

 يسرائيماإل القومي األمنواقع خبراء  المطمب الرابع:

 .اإلسرائيميالقومي  األمنالصفات الشخصية التي يتمتع بيا خبير  -ٔ

ليس ىناؾ مف سمات محددة أك معايير مقررة في معاىد أكاديمية أك جامعية لتحديد 
ي ىك ممكة شخصية فقط، بحاجة إلى تنمية كتطكير مف اْلمنالقكمي، فالخبير  اْلمفمنيج خبير 

ي ذاتو عف طريؽ القراءة كالبحث كالتحميؿ، كبالتالي فإف أىـ معيار مف اْلمنخالؿ جيد الخبير 
ي كقدرتو عمى تحميؿ المعمكمة، اْلمنمعايير ىذه الصفة ىك مدل قربو مف دكائر صنع القرار 

كابتعاده قدر اإلمكاف عف النسخ كما يقكلو اآلخركف أك تقديـ رؤية مكافقة لمف يعتمكنو في 
 .: مقابمة[َُِٕ/ّ/ِٗ]أبك عامر،  يي أك السياساْلمنالمنصب 

ية، أم اْلمنف الخبرة ىي أكلى ىذه الصفات، أم الخبرة في المؤسسات العسكرية ك كما إ
يجب عميو أف يككف قد تبكأ مناصب حساسة ليا عالقة في التخطيط، أك في جياز أماف، كأف 

ث بشمكلية، كالقراءة يككف عضكنا في ىيئة اْلركاف؛ كأف يككف عنده القدرة عمى قراءة اْلحدا
ية كالعسكرية كربطيا في اْلبعاد السياسية، كأف يككف عنده القدرة عمى ترجيح كتكظيؼ الفيـ اْلمن
ي كالعسكرم بما يمكنو مف تقدير المكقؼ، كاستشراؼ المستقبؿ، كمساعدة المؤسسة اْلمن

ناصب قيادة الكحدات عمى أف يككف قد تبكأ م إسرائيؿالسياسية في اتخاذ القرارات. كيشددكف في 
سداء الرأم لرئيس الكزراء، كأف يبتعد عف  الخاصة، كشارؾ في تنفيذ العمميات كتخطيطيا كا 

خالد مشعؿ اغتياؿ أعماؿ قد تسيء إلى الدكلة كسمعتيا، كعالقاتيا الخارجية، مثؿ محاكلة 
اْلردف. ليذا خسارة تبادؿ اْلسرل، كأثرت سمبنا عمى عالقاتيا مع  إسرائيؿالفاشمة حيث كمفت 

                                                             
 محمكد مرداكم، باحث متخصص في الشؤكف اإلسرائيمية. (ُ)
 ، قيادم فتحاكم، كباحث متخصص في الشؤكف اإلسرائيمية.أبك زايدةسفياف  (ِ)
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بنباىة كذاكرة ممتازة،  أف يككف خبير اْلمف القكمي مؤىؿه، كيتمتعكبسبب مكانتيـ الحساسة ل بد 
كمبادأة، كسعة أفؽ، كغير متعصب، كمنفتح عمى الرأم كالرأم اآلخر؛ كلذلؾ تجد أف كؿ 

كتنبؤ ْلف فيميـ أشمؿ كقدرتيـ عمى رفض الكاقع  القكمي مع حؿ الدكلتيف؛ اْلمفمستشارم 
: َُِٕ/ّ/ٕ]مرداكم،  اإلقميميةكفؽ المعادلة الدكلية ك  إسرائيؿالمستقبؿ بما يمكف أف تتعايش 

 مقابمة[.

ي مف غير أف يككف جنرالن سرائيمالقكمي اإل اْلمفل يكجد خبير في  أنو أبك زايدةكيرل 
فقط؛ بؿ ل بد أف ي، كلكف ىذا الجنراؿ ل يصبح خبيرنا بخبرتو العسكرية سرائيمفي الجيش اإل

يرافقيا البحث اْلكاديمي، بمعنى أنو كخالؿ خدمتو العسكرية قد كاصؿ دراستو، أم كفر لو 
ا، كبالتالي يضع  الجيش اإلمكانيات؛ حيث لدييـ نظاـ مف ىذا النكع ليصبح العسكرم باحثنا أيضن

كىذه ىي أىـ  عف عمـ كخبرة، ةخبرتو العسكرية مع خبرتو اْلكاديمية فيصبح عنده رؤية صادر 
النقاط المشتركة لمعظـ الخبراء الذيف يؤخذكف برأييـ أك يتـ التعامؿ مع مكاقفيـ بجدية في 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ، أبك زايدة] إسرائيؿ
 .يسرائيمالقومي اإل األمنالميارات التي يمتمكيا خبير  -ٕ

تعتقد اْلجيزة ك ي، اْلمنإف أكؿ ميارة ىك إفساح المجاؿ أمامو كدكائر صنع القرار 
القكمي معظميـ قادمكف مف مؤسسة أمنية، كىـ ضباط  اْلمفية أف خبراء سرائيمية اإلاْلمن

ية عمييـ كثيرنا، إما اْلمنمخابرات باْلساس أك يرتبطكف بشبكة عالقات قكية، كلذلؾ تعتمد الدكائر 
تفادة منيـ في ية أك في تحميؿ أحداث أمنية معينة أك في الساْلمنفي تحرير بعض الرسائؿ 

الفمسطيني كالعربي. كالميارة اْلخرل ىي قدرة ىذا المحمؿ أك الخبير عمى  اْلمفقراءة الكاقع 
: َُِٕ/ّ/ِٗ، ]أبك عامر استقاء المعمكمات بشكؿ دقيؽ كأميف كتسميميا فيما بعد ْلمف الدكلة

 مقابمة[.
  العموم والمعارف التي درستيا كخبير في األمن القومي. -ٖ

لديو معرفة في عمـك التاريخ كالجغرافيا كاْلمف بأشكالو كافة: العسكرية كالستخبارية 
فمسطيف في الدرجة اْلكلى، –ككذلؾ الدراسات اإلقميمية كالسياسية، كعميو دراسة الجبية المعادية 

ائيمييف كالدكؿ العربية كاإلسالمية كالدكؿ المعادية ليا، كىناؾ نسبة ل بأس بيا مف الخبراء اإلسر 
يتكممكف المغة العربية بسكاء بسبب عمميـ في أجيزة أمنية سابقة أك بسبب خبرتيـ اْلمنية 

 .[المرجع السابؽ الخاصة ]أبك عامر،

ي ىـ خريجك مؤسسات عسكرية سرائيمالقكمي اإل اْلمفف خبراء فيقكؿ بأ مرداكم أما
كأمنية، فعندىـ رتبة العقيدة ىي آخر مرحمة يككف فييا مسؤكلن عممياتي ا، حيث يبدأ في المياـ 
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 كتنفيذىا التي تجمع بيف البعد العسكرم كالسياسي، أم عميو كيؼ يدرس تحقيؽ الميمة العسكرية
 .قابمة[: مَُِٕ/ّ/ٕ، ]مرداكم كما ىي تبعياتيا كآثارىا

ا ] أبك زايدةكىذا ما أكد عميو   مقابمة[ :َُِٕ/ّ/ٕ، أبك زايدةأيضن

 األماكن الوظيفية لخبراء األمن القومي اإلسرائيمية. -ٗ

 أىـ الكظائؼ التي ييفترض أف يعمؿ بيا خبراء اْلمف القكمي ىي: 

 .كالشاباؾ كالمكساد كاْلماف كالستخبارات العسكريةية، اْلمنلمخابرات ادكائر  -

 .القكمي اْلمفمجمس  -

 شعبة التخطيط. -

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗ المتخصصة ]أبك عامر، الستراتيجيةمراكز اْلبحاث  -

ا مرداكم فقاؿ: اْلماف، كحدة جمع المعمكمات، مسؤكل تقدير المكاقؼ  كككافقو أيضن
ي، أك اْلمنية سكاء الشباؾ أك المكساد، أك مسؤكؿ المجمس اْلمناْلجيزة  كالستخباراتية، مسؤكل

 [.مرجع سابؽسكرتير رئيس الكزراء ]مرداكم، 

ممكف أف يككف في ىيئة الحكاـ، يعني الجنراؿ يمكف أف يككف مستشارنا : زايدةبك كقاؿ أ
لقادة الحتالؿ مف رئيس الكزراء أك صفات أمنية، كيمكف أف يككف في مركز اْلبحاث 

 ي القكمياْلمنية مكجكدة في المجمس اْلمنالقكمي، كمعظـ العقكؿ  اْلمفاسات، أم مركز كالدر 
 .[مرجع سابؽ]أبك زايدة، 

 .القومي األمنخبراء  دور الدولة في اكتشاف -٘

ية اْلمنكدكلة ل تستييف بأم طاقة عندىـ مف ضمف معايير قكتيا العسكرية ك  إسرائيؿ
كنفكذىا الستخبارم، عندىا مشكمة في قمة عدد سكانيا، تعكضو بالستفادة مف كؿ كفاءة كخبرة 

يبدأ بعض اْلفراد العمؿ في الجيش كالمخابرات في فميما كانت بسيطة، كتعمؿ عمى تطكيرىا، 
سف مبكرة بالصؼ العاشر أك الحادم عشر، كأحيانا مف خالؿ الخدمة العسكرية الثالث سنكات، 

أتي المخابرات كتخصص غرؼ عسكرية )بنتخك، شمكمك، نحشكف، جدعكف( كمف عنده ميارات ت
أمنية كقدرة عمى التجسس كالتنصت كالتحميؿ يقكمكف بسحبو مف الجيش بعد إنياء خدمة الثالث 

 مة[.: مقابَُِٕ/ّ/ِٗ ]أبك عامر، سنكات، لمبقاء معيـ

ية كالعسكرية اْلمنظيفي في اْلجيزة أما مرداكم فيرل أف ذلؾ يككف مف خالؿ التدرج الك 
 مقابمة[.: َُِٕ/ّ/ٕ ي مراكز اْلبحاث ككزارة الخارجية ]مرداكم،كف
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رأم آخر كىك أف الدكلة ل تكتشؼ الخبراء، في الغالب ىـ يفرضكف  بك زايدةككاف ْل
أنفسيـ مف خالؿ آرائيـ سكاء كاف في عممو بالمؤسسة الرسمية أك كأديمي مختص بالجانب 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕخالؿ مشركع كتابة آرائو كتصكراتو ]أبك زايدة، ي أك مف اْلمن
 تو.حمايفي  اإلسرائيمي القومي األمنخبراء مشاركة  -ٙ

ي، كأف سرائيمالقكمي اإل اْلمفأنفسىيـ جزءنا مف  إعداد الخبراء مف خالؿ ذلؾ يتحقؽ
يتيقنكا جازميف أنيـ ل يقمكف كصاية عف الدكلة مف صناع القرار السياسي، بؿ يتحدث عدد ل 
بأس بو مف الخبراء كالمحمميف كالباحثيف بشكؿ قاسو عف صناع القرار إذا ما شعركا بأنيـ 

نما بخبرة طكيمة، كلمخبراء في  رأم  إسرائيؿيضركف أمف الدكلة، كىذه ممكة ل تأتي بسيكلة كا 
 .[مرجع سابؽ ]أبك عامر، ي أكثر مف صناع القرارسرائيممسمكع عند الرأم العاـ اإل

القكمي، فقاؿ  اْلمفأما مرداكم فقد كضح أىمية المعمكمة التي ىي أساس عمؿ خبير 
 إف اإلنذار المبكر عند العدك الصييكني يشكؿ المبدأ الرابع، اآلف يتحدثكف عف أنو الثالث، كيكجد

 [.مرجع سابؽمنيـ مف يقدمو عمى الردع كالحسـ ]مرداكم، 

بال شؾ أنت مف غير معمكمات ميما كانت لديؾ مف قكة فمف تككف فاعمة ْلنؾ لف 
تكجييا إلى اليدؼ الصحيح، كفي الكقت الصحيح، فبالتالي ضركرة الحصكؿ عمى المعمكمة، 

كف أف أدخؿ إليو منيا، كيؼ ميمعرفة الطرؼ اآلخر، كـ ىك قكم، ما ىي نقاط ضعفو التي 
يمكف أف أجعمو ضعيفنا، ما ىي أكراؽ ضغطو، فأجعمو يخفؼ مف عداكتي أك يكازف في عالقتو 

ة أم الكقكؼ بجانبي، تخيؿ كؿ اإلخفاقات الصييكني سياسي امعي أك يعمؿ حسابي كيجاممني 
كسائؿ الدقة و لديو ىك اْلىـ عنده ْلنعمى المعمكمة  ولك حصكانت تترتب عمى قمة المعمكمات، ف

كالتصكيب كالتدمير، ىذا في المجاؿ العسكرم، كفي المجاؿ السياسي يحصؿ عمى المعمكمات 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕم، ]مرداك عطؿ عالقة العدك مع أم دكلة أخرل كمف خالليا يمكف أف ي

أنيـ أسيمكا مساىمة كبيرة جدنا في كضع اآلراء كالتصكرات، كلدييـ تأثير  أبك زايدةكرأل 
لسياسييف كالعسكرييف عمى حد سكاء ]أبك كبير في بمكرة الرأم العاـ، ككذلؾ التأثير عمى آراء ا

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕة، زايد
 ية.سرائيمالوطنية اإل االستراتيجيةالقومي في صياغة  األمن دور خبراء -ٚ

ية السرية الخاصة، اْلمني في الكثير مف المداكلت سرائيمالقكمي اإل اْلمفيشارؾ خبراء 
قرار ىذه الخطط اْلمنكيشارككف بشكؿ تفصيمي بالمسكدات بإعداد الكثائؽ  ية كالعسكرية، كا 

]أبك عامر،  يةاْلمن الستراتيجيةية كالعسكرية، ثـ تنفيذىا، كليـ دكر ميـ في تطبيؽ ىذه اْلمن
 [.: مقابمةَُِٕ/ّ/ِٗ



81 
 

ية يجتمع سرائيمكاف رأم مرداكم، أنيـ يشارككف بال شؾ، فالحظ في التجربة اإلككذلؾ 
ية كافة كيراقبكف مثالن اجتماع حماس كيقدمكف اْلمنالقكمي في اْلجيزة  اْلمفالعديد مف خبراء 

تشكيؿ أكراؽ تخص ىذه الجتماعات فيؤلء يحضركف كيشارككف بأكراؽ عمؿ كيسيمكف في 
 [. مرجع سابؽتصرؼ الجية ]مرداكم، يدة التي مف خالليا ستالقكمي كالعق اْلمفرؤية 

القكمي الذم  اْلمفحيث أكد عمى ذلؾ بمثاؿ مركز دراسات  أبك زايدةكشاركيما الرأم 
يرأسو دائمنا خبراء الجنرالت المتقاعديف، يطرح الكثير مف اآلراء كاْلفكار كيحدد الكثير مف 

ي كبالتالي يتـ سرائيماإل اإلستراتيجيية كالفكر اْلمنالمجالت، كىذا يعبر عف نبض المؤسسة 
 [.رجع سابؽم]أبك زايدة،  إسرائيؿالتعامؿ معو باىتماـ شديد جدنا مف صناع القرار في 

 .وطنية إستراتيجيةالقومي بناء  األمنخبراء  غياب -ٛ

القكمي يمتازكف برؤية كاضحة ْلف  اْلمفإلى مخاطر كبيرة، فخبراء  غيابيـ ؤدميقد 
ذا أشكؿ عمييـ التفكير المنطقي يستشرفكف بطريقة منطقية فال يبتعدكف عف  تفكيرىـ منضبط كا 
القراءة لممشيد كل يبالغكف في الكتفاء بالماضي، كيستشرفكف الماضي بعقالنية، فالدكلة التي 

تقبؿ، طالما أنيا غيَّرت مف فكرىا كانت عدكتي في الماضي ل يعني أف تبقى في الحاضر كالمس
 [. مرجع سابؽشخصي ا أف أغيرىا لصالحي أـ ل؟ ]مرداكم، كتكجييا ناحيتي، بؿ ىؿ ممكف أنا 

 القومي لدييا. األمنواقع الدولة التي ال تستعين بخبراء  -ٜ

أمنية لمشاركة جماعية  إستراتيجيةدكلة تريد أف تككف قكية أف يككف لدييا  يجب عمى كؿ
 [.رجع سابؽم تنطمؽ مف أبعاد كطنية كليس حزبية ]أبك عامر،ك 

متخمفة كتعيش حالت مف ردات الفعؿ، كىي أشبو ما تككف بإطفائية أينما شب حريؽ 
تقـك بإطفائو؛ ليس ليا رؤية، ل تعٌرؼ مف حكليا، ىؿ ىـ أعداء؟ أعداؤىـ بأم مستكل؟ ىؿ ىـ 

ضاد؟ فكؿ ىذه العناصر ستككف في حالة أصدقاء؟ ما ىي خطكط التقاطع؟ ما ىي خطكط الت
ية كالعقيدة التي تكجو كعمى ضكئيا كؿ الدكلة كمقدراتيا تدار، اْلمنمردية في ظؿ غياب الرؤية 

الرؤية ستككف بحالة  عد الجتماعي كالقتصادم كالتعميمي في ظؿ عدـ تكافر ىذهككذلؾ الب
ا   : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]مرداكم،  مردية أيضن

أنيا لف تستطيع أف تتخذ القرار المناسب، كأنيا غير قادرة عمى تحديد  أبك زايدةكقد أكد 
 مقابمة[.: َُِٕ/ّ/ٕ]أبك زايدة، ي تناسب الدكلة في الكقت المناسب اْلىداؼ الت
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وابن المشروع أم يمكن أن يكون خبيًرا  محميًّاالقومي  األمنا أفضل أن يكون خبير مأيي -ٓٔ

 .خارجيًّا

، كفي يككف خبيرى اْلمف القكمي ابف البيئة السياسية كابف المشركع السياسييفضؿ أف 
ا عام ا لكؿ  ذلؾ يقكؿ مرداكم: نحف بحاجة إلى خبير عنده رؤية كلديو المعمكمات، كيعمؿ مسحن
المقدرات كعكامؿ الدعـ كالتسديد لمرؤية الكطنية، أك التضاد كالتعارض كالعقبات مف أجؿ تذييميا 

رار، كبحاجة إلى آخر خارجي ا ليككف عيننا ناقدةن غير متأثر بمحكرية ىذه الرؤية كل لصانعي الق
يعيبيـ أف ينتقدكىا؛ فيبحثكا عف نقاط الضعؼ فييا، فبالتالي نحف بحاجة إلى داخمي كخارجي في 

 ، مرجع سابؽ[.آفو كاحدو ]مرداكم

ليس مف العيب الستعانة ؛ كلكف محمي افقاؿ إنو يجب أف يككف الخبير  أبك زايدةأما 
 كمساعدة، كلكف اْلساس ىك المحمي ]أبك زايدة، مرجع سابؽ[. بخبراء خارجييف

 طبيعة عمل خبير األمن القومي. -ٔٔ

اْلصؿ في كظيفة خبير اْلمف القكمي الستشارة كيمكف أف يمارس الكظيفة الستشارية 
 مقابمة[. :َُِٕ/ِ/ُِ، أك الكظيفة التنفيذية كلكف بشكؿ محدكد ]إبراىيـ حبيب

أف كظيفتو عممي ا استشارم، كلكنو ليس بعيدنا عف التنفيذم، فالستشارم مرداكم يرل ك 
، فيك يحدد مف يزكره (الكابينت)ىك يقرر أكثر مف  (نتنياىك)يستشار بالقرار، مثؿ مدير مكتب 

فيناؾ استشاريكف كيمخص لو القرارات، كيحدد لو أيف يذىب كما ىي الزيارات المقررة لمخارج. 
داريكف ليـ عالقة بال  م، مرجع سابؽ[.بعد التنفيذم أكثر مف التنفيذييف ]مرداك كا 

يرل أبك عامر أنيـ يشارككف كبقكة لخبرتيـ الطكيمة في الجيش كالمخابرات، كلستفادتيـ ك 
ييف غير سرائيممف خبرات عسكرية أخرل، بالمناسبة ىناؾ بعض الخبراء العسكرييف غير اإل

ي سرائيم، أنصح بالعكدة إلى كثيقة الجيش اإلالستراتيجيةيكد أحياننا قد يشارككف في الي
متيا عمى مكقع زيتكنة ( مؤلفيا )جادم أزيقكت( قائد الجيش حالينا، أنا ترجإسرائيؿ إستراتيجية)

 مقابمة[ :َُِٕ/ّ/ِٗعبرم كعربي ]أبك عامر، 

ي صياغة العقيدة العسكرية، ككذلؾ كاف رأم مرداكم فيـ يشارككف مشاركة ميمة ف
كقاؿ: إف )جادم أزيقكت( ىك مف كتب العقيدة العسكرية اْلخيرة، ككقعيا )نتنياىك، كياعنكف(؛ 
كلكف ىؿ كتبيا بمنأل عف اْلركاف، بالطبع ل، كقد استشار الخبراء مف كؿ جانب: 

جزء منيا تبيَّف  كبعد الطالع عمى والقتصادييف، كالسياسييف كالجتماعييف، كغيرىـ؛ حتى إن
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أف أنيا كانت ديباجة تخاطب الجميكر، كىك يقكؿ: لف نخطك خطكة سياسية أك عسكرية بدكف 
 مقابمة[. :َُِٕ/ّ/ٕ يككف الجميكر جاىزنا ]مرداكم،

 أما عن نسبة ىؤالء الخبراء في الطبقة السياسية

ييف سرائيماإليرل أبك عامر أنيـ مكجكدكف كمجرد أف تعمؿ مسح أكلي عمى اْلكاديمييف ف
 ك عامر، مرجع سابؽ[.السياسية كالعسكرية ستجدىـ بكثرة ]أبخاصة في العمـك 

العسكرية فقاؿ: ل تستطيع التحدث عف نسب؛ ْلنو بيف الطبقة السياسية أك  أبك زايدةأما 
 ىناؾ ل يكجد نسب معينة ]أبك زايدة، مرجع سابؽ[.

أبك عامر: أما عف إمكانيات تطكير قدرات بعض الباحثيف في مجاؿ اْلمف القكمي فيرل 
يجب أف يككف  ليس مساقنا في الجامعة؛ بؿ أكاديمي االقكمي ليس بحثنا عممي ا  اْلمفخبير أف 

عنده ممكات، يتحدث أكثر مف لغة، يقرأ كثيرنا، يسافر، يككف عنده شبكة عالقات، يطمع عمى 
]أبك  ي أك أمريكي أك مصرم، يحتؾ بخبراء أمف قكمي مف مختمؼ البالدإسرائيم أمف قكمي

 عامر، مرجع سابؽ[.

كيرل مرداكم أنو يجب أف يككف عنده ممكة في الدرجة اْلكلى، كأف يطمع عمى خبرات 
الشأف  يككف بعيدنا عف ل  كأمف سبقكه سكاء مف الدكلة المكجكد فييا، أك مف الدكؿ البارزة الميمة، 

أف يككف عنده المعمكمات الكافية التي يحتاجيا في ك ابعنا كىذا اْلمر ينمك معو كيتراكـ، كيككف مت
 ي ]مرداكم، مرجع سابؽ[.اْلمنتحميمو 

اث كتكفير الدكلة مف خالؿ الدراسات كاْلبحأف تطكيرىا يككف إجابتو  أبك زايدةكاختصر 
 مرجع سابؽ[. اإلمكانيات ليـ ]أبك زايدة،

حبيب أنو ل يككف خبير اْلمف القكمي إل رجؿ دكلة، أم يجب أيف يككف قد تمرس كيرل 
 قابمة[.: مَُِٕ/ِ/ُِفي عمؿ إدارة الدكلة ]إبراىيـ حبيب، 
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 المبحث األول
 القومي الفمسطيني األمنواقع 

 

 تمييد:

 ، تشريد الشعب الفمسطيني كتدمير بنيتو المجتمعيةـُْٖٗكاف مف نتائج حرب عاـ 
، كتحكيؿ اكمؤسساتو الرسمية كغير الرسمية بيدؼ طمس ىكيتو الكطنية، كالتخمص منو نيائي  

قضيتو مف قضية شعب اغتصب كطنو كلو حقكقو التاريخية كالقكمية إلى قضية لجئيف مطمكب 
يجاد العمؿ كالمأكل ليـ، كقد سعت  اإغاثتيـ إنساني   كحمفاؤىا  إسرائيؿلتأميف حياتيـ، كا 

نياء أم اف ليا إلى دمجيـ في ك كالمساند لمجتمعات العربية المجاكرة ليـ عف طريؽ تكطينيـ، كا 
ارتباط ليذا الشعب بأرضو كتراثو كتاريخو، فكاف أف تشتت الشعب كلـ يحمؿ معو مؤسساتو 
السياسية مف أحزاب كمنظمات كانت قائمة في عيد النتداب البريطاني، حيث فقد الشعب 

انو الذم يتجسد في كجكده الفعمي عمى أرضو كمؤسساتو كمف ضمنيا الفمسطيني مرتكزات كي
 ية.اْلمنالمؤسسات كالتنظيمات 

الفمسطيني كخضع أمف الفمسطينييف إلى أمف  اْلمفخالؿ ىذا التشتت القسرم، تشتت 
مف أمف ىذه الدكؿ، كبالتالي ل يمكف الحديث عف أمف  االدكؿ التابعيف ليا، كأصبح أمنيـ جزءن 

ف عمؿ بعض الفمسطينييف في أجيزة  التابعة لمدكؿ العربية التي  اْلمففمسطيني مستقؿ، كا 
ية الكظيفية كانت ىذه اْلمنف مرجعياتيـ السياسية ك إاستقركا فييا كسكريا كاْلردف كمصر إل 

ي، كليس سرائيماإل –مباشر بالصراع العربي  ية التي ارتبطت بشكؿاْلمنالدكؿ كسياستيا 
ي، كما ارتبطت بالحفاظ عمى ىذه اْلنظمة كاستمرار سمطانيا كاستمرار سرائيماإل –الفمسطيني 

 ُْٔٗ/ٔ/ِاْلمر عمى ىذا الحاؿ حتى إلى ما بعد تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في 
 (.ٖٓ: ََِٖ)المصرم، 

في سجؿ القضايا التي تتعمؽ  االفمسطيني، لفترة طكيمة أحد البنكد اْلقؿ ظيكرن  اْلمفبقي 
ية يتناقض اْلمن إسرائيؿبالتسكية في الشرؽ اْلكسط ككاف العتراؼ الكاسع النطاؽ باحتياجات 

، مع تيميش المخاكؼ كأكجو القمؽ الفمسطينية المماثمة، كمف ثـ الحد مف شأنيا احاد   اتناقضن 
في حدكد آمنة في المغة الدبمكماسية الدكلية، فإف  إسرائيؿمقارنة بذلؾ. كفي حيف ترسخ حؽ 

. كيتبدل ىذا اإلغفاؿ بصكرة صارخة اأك معدكمن  كاف ضئيالن  اْلمفالتسميـ بحؽ الفمسطينييف ب
المستمر منذ أمد طكيؿ )الخالدم،  إسرائيؿة لمصمحة ك ضكء رجحاف كفة الق كبدرجة أكبر في

ُّٗٗ :ّ.) 



85 
 

 –ية الفمسطينية اْلمنلعامة لمعالقات االذم جاء ليضع الخطكط  أكسمككرد في اتفاؽ 
ي فيما بينيما )عاركرم، اْلمنية، فقد كرد في التفاؽ أف الطرفيف سيعمالف عمى التنسيؽ سرائيماإل

(. كقد فسر المعارضكف ىذه التفاقية بأف المقصكد منيا ىك مالحقة اإلرىاب ُٔ-ُٓ: ُْٗٗ
 ُٓٗٗي كليس الفمسطيني )مارؾ، سرائيماإل اْلمفكالعمؿ عمى القضاء عمى مصادر تيديد 

:ّٔ-ّٕ.) 

عمى أمف  اي يجعؿ مف الفمسطينييف حراسن اْلمنرأل المعارضكف أف مثؿ ىذا التنسيؽ 
-ُِ: ََِْية )نكفؿ، إسرائيمسطينية قد تقمصت لتصبح مشكمة أمنية ، كأف القضية الفمإسرائيؿ

تحكلت الضحية كفؽ ىذا ككفؽ رأم المعارضة، إلى مصدر الخطر، كالمغتصب إلى ك (. ُْ
(. الشعب الفمسطيني ىك الذم بحاجة إلى ٕ-ٔ: ُّٗٗضحية يجب المحافظة عميو )حرب، 

ية، كىك الذم يجب أف تعمؿ الدكؿ المختمفة عمى ضماف سرائيمحماية مف اآللية العسكرية اإل
آخر عما كاف عميو زمف الثكرة، مف ناحية  الفمسطيني يأخذ منحىن  اْلمفأمنو، كىنا أصبح 

، لـ يصؿ إلى امادي   سياسي ا افمسطيني   االمفيـك كالفمسفة كاإلطار الفكرم، فقد أسس أكسمك كيانن 
 مرحمة الدكلة الكاممة السيادة.

يتقاطع في مفيكمو كفمسفتو كطبيعتو  امرحمي   انفسو مؤقتن  اْلمفذلؾ يككف ىذا كب
مف فمسطيني كامؿ كمستقؿ أكمؤسساتو كعممو مع جكىر التفاقية نفسيا، فال يمكف الحديث عف 

 اْلمفىك ما جعؿ مف  الكياف فمسطيني ناقص السيادة، كأف سكء الفيـ في ىذه النقطة تحديدن 
اإلشكاليات الفمسطينية الداخمية، ككذلؾ أحد أىـ مقكمات الصداـ مع الفيـ  الفمسطيني أحد أىـ

 (.َٗ: ََِٖي كمتطمباتو )شبات، سرائيمي اإلاْلمن

القكمي آراءه مختمفة،  اْلمفكمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث كاف لمباحثيف المختصيف ب
القكمي  اْلمفىؿ ترل أف مجمس كضحيا الباحث مف خالؿ إجاباتيـ عف السؤاؿ اآلتي: 

 :القكمي؟ حيث كانت إجاباتيـ كما يأتي اْلمفالفمسطيني يشكؿ حاضنة لخبراء 

مف المجمس التشريعي نص أف  اْلف لو نظامن  كعمؿ ذلؾ بقكلو: ،ذلؾ بقكةنفى حبيب ب
يككف مف قبؿ المناصب السيادية، الرئيس رئيسنا لألمف القكمي، كمعو كزير الخارجية ككزير 

القكمي الفمسطيني الذم أنشأه الرئيس ياسر عرفات كاف  اْلمفالداخمية ككزير المالية، فمجمس 
مف ىب كدب، كبعد أف أصبح قانكننا أعتقد أف المجمس القكمي  إليومجمسنا كىمي ا، كاف يدخؿ 

القكمي بقدر ما ىك منصب أك مكاف  اْلمفبيذه التشكيمة كبيذه الرؤية لف يككف حاضنة لخبراء 
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِسياسيكف أف يخمقكه لبعض الشخصيات ]حبيب، سياسي يحاكؿ ال
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كشاركو في الرأم عريقات، كعمؿ بقكلو: ىذا اْلمر يخضع لمفمسطينييف، ْلف أم نظاـ 
قائـ إذا لـ يكف لو مراكز كأبحاث كدراسات كتكصيات يتـ اإلعالف عنيا، يككف العمؿ في ىذا 

ا، انظر مث ؾ فيو الخبراء كالجنرالت العاممكف ليا مؤتمره سنكم  يشار  إسرائيؿالن المجاؿ منقكصن
، كميـ يشارككف كيقدمكف ف، كالمؤسسات المدنية كالمحمية كالعسكرية كالسياسيةكالمتقاعدك 

 : مقابمة[َُِٕ/ّ/َّيقات، تكصياتيـ ]كاصؼ عر 

 عمى رؤاىـد عمى عدـ كجكد مجمس أمف قكمي حقيقي، كىك غير مطمع ككذلؾ اْلغا أك
 .(ُ): مقابمة[َُِٕ/ّ/ٓ]محمد اْلغا، 

القكمي، أم أف  اْلمفل، كالسبب غياب العكامؿ التي تصنع خبير  :كمثمو قاؿ جعارة 
اجتاز ك كصؿ إلى الرتب العالية بطريقة تسمسمية، ك يككف خريج كميةو عسكرية، خدـ في الجيش، 
ا  .(ِ)، مقابمة[َُِٕ/ّ/َّ]عمر جعارة،  حركبنا كقاـ بأعماؿو كبيرة، ككاف سمككو قكيمن

 اْلمفأنو ل يكجد شيء يشكؿ حاصنة لخبراء  نعيراتكبصريح العبارة كاف رد 
 .(ّ)، مقابمة[َُِٕ/ّ/ْ، نعيرات]رائد القكمي

ذا أراد أف يستفيد مف كؿ الخبرات ك  يرل أبك عامر أنو قد يشكؿ إذا تكافرت النية، كا 
 اْلمفالمكجكدة حالية، حتى لك كانكا مف خارج الصؼ الحزبي كىك ضركرم جدنا، فمجمس 

، كفي غزة مجمسيـ إسرائيؿالقكمي في راـ ا ليس جكاسيسنا كلكنيـ يعدكف حماس أخطر مف 
 ندىـ حتى فكرة استيعاب أحد حتى لك مف داخؿ حماس يخالفيـ الرأمعيكجد  كل أخضر فاقع
 .، مقابمة[َُِٕ/ّ/ِٗ]أبك عامر، 

 .، مقابمة[َُِٕ/ّ/ٕ]مرداكم،  كاكتفى مرداكم بقكلو: ل يشكؿ حاضرنا

فرأل أنو يجب أف تككف إحدل التكصيات أف يككف ىناؾ مجمس أمف  أبك زايدةأما 
فمسطيني يستدعى فيو ما لدينا مف إمكانيات كقدرات كخبرات مف أجؿ كضع مساعدة صانع 
ذا لـ يكف لدينا الخبرة كالخبراء فيجب العمؿ عمى  القرار الفمسطيني في اتخاذه القرار المناسب، كا 

 .[مقابمة، َُِٕ/ّ/ٕ]أبك زايدة،  يائبنا
 

 القومي الفمسطيني األمنمفيوم  المطمب األول:

                                                             
 كزير الزراعة السابؽ، محاضر أكاديمي في الجامعة اإلسالمية.، محمد اْلغا (ُ)
 عمر جعارة، محاضر أكاديمي في جامعة النجاح الكطنية كمتخصص في الشؤكف اإلسرائيمية. (ِ)
 رائد نعيرات، أكاديمي كمحاضر في جامعة النجاح الكطنية. (ّ)
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القكمي في عالمنا المعاصر، إل  اْلمفلرغـ مف اْلىمية الكبيرة لمدراسات المعنية بعمى ا
لألمف  جامعو  محددو  زاؿ يكاجو الكثير مف النقد كلـ يتـ صياغة تعريؼو  القكمي ما اْلمفف تعريؼ إ

ف كاف ىناؾ شبو إجماع عمى أف دراسة  القكمي يجب أف تسمط الضكء عمى كؿ  اْلمفالقكمي، كا 
ية كالقتصادية كالجتماعية بحيث تؤدم في النياية إلى اْلمنمناحي الحياة السياسية العسكرية ك 

 .تحقيؽ الرفاىية لممكاطف كتحفظ أمنو كتكفر لو حياة كريمة

 إلى تبمكره بشكمو الحالي الشامؿ يكاد يتشابو مع كمي كصكلن الق اْلمفإف تطكر مفيـك 
، فكما أسفرت الحرب العالمية الثانية االقكمي الفمسطيني، بؿ يكاد يتطابؽ معو زماني   اْلمفأزمة 

عف منتصريف كميزكميف تشكؿ مف خالليـ المجتمع الدكلي الحالي كمراكز القكل فيو، فإف 
ا أحد ضحايا ىذه التشكيمة الدكلية. كفي الكقت الذم كاف مفيـك فمسطيف كالشعب الفمسطيني كانك 

 اْلمفالقكمي في سبيمو إلى التبمكر كنتيجة حتمية لحقكؽ المنتصريف، تعرض مفيـك  اْلمف
صبح أالقكمي الفمسطيني لضربة قاصمة انحصرت مرتكزاتو عمى التشبث باْلرض كالبقاء، ك 

ْلكبر لممجمكع الفمسطيني حتى إنشاء منظمة التحرير الستمرار كالحفاظ عمى اليكية ىك اليـ ا
 الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني.

القكمي ْلم  اْلمفعف  االقكمي الفمسطيني الذم ل يختمؼ كثيرن  اْلمفالحديث عف إف 
 ةمف الدكؿ القائمة رغـ الكضع الفمسطيني الخاص المتمثؿ بحركة تحرر كطني أكجدت النكا

اْلكلى إلقامة كيانيا المستقؿ عمى أرضيا السميبة، كرغـ ذلؾ فإنو مف الصعكبة بمكاف بمكرة 
مفيـك محدد لألمف القكمي الفمسطيني حتى مع كجكد منظمة التحرير الفمسطينية كإطار سياسي 

زاؿ في طكر التككيف  طار الجغرافي ليذا الكياف ماكقانكني يجمع الكيانية الفمسطينية حيث اإل
ف كاف حصكؿ فمسطيف عمى منزلة عضك مراقب في اْلمـ المتحدة عاـ  جعؿ إمكانية  َُِِكا 
 .( َُِٔ)البابا،  كضع تكصيؼ كتعريؼ لألمف القكمي الفمسطيني إلى حد ما في متناكؿ اليد

مجمكعة اإلجراءات القكمي لفمسطيني بأنو: " اْلمفكقد عرؼ مجمكعة مف الباحثيف 
نظمة التحرير الفمسطينية لحماية حقكؽ الشعب الفمسطيني كمشركعو كالتدابير التي تتخذىا م

ىداؼ إلى اْلالكطني في مكاجية تيديدات كتحديات داخمية أك خارجية بما يحقؽ الكصكؿ 
ة لألمف القكمي ، كما تـ تمخيص المرتكزات الرئيسالكطنية في البقاء كالحرية كالستقالؿ كالعكدة"

 تي:الفمسطيني عمى النحك اآل

  حماية حقكؽ الشعب الفمسطيني التاريخية كالسياسية كىكيتو الكطنية كالثقافية أينما كجد
 .كتعزيز مقكمات بقائو في فمسطيف

 الحفاظ عمى كحدة الشعب الفمسطيني كمكتسباتو كمكارده ككحدانية تمثيمو كاستقالؿ قراره. 
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 سبيؿ إنياء الحتالؿ  ية الدكلية فيرعتعزيز ثكابت المشركع الكطني المستند لقرارات الش
قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس كضماف حؽ عكدة سرائيماإل ي كمكاجية سياساتو كا 

 .الالجئيف
  تعزيز الحقكؽ الكطنية مف خالؿ تمتيف شبكة العالقات الفمسطينية مع الدكؿ كالشعكب

  .(ُ)(، نت)مركز التخطيط الفمسطيني الشقيقة كالصديقة كالمنظمات الدكلية
 ىما:ك  ،القكمي الفمسطيني ينحصر بيف مفيكميف اْلمف( أف َُِٔكيذكر )خمؼ، 

طيني مشتت كبقايا الشعب سكثمثي الشعب الفم ةف فمسطيف ما زالت محتمكْل ،الثكرم اْلمف .ُ
الفمسطيني داخؿ فمسطيف المحتمة منقسمة بمنظكر فصائمي منقسـ عمى نفسو كما يكجد مف 

 . الداخؿ ثقافات مختمفة في الخارج كفي
مف خالؿ قكة  ،ثقافي اك  اجتماعي اك  اقتصادي امف الدكلة كسيادتيا كقكتيا في حماية شعبيا أ .ِ

الدكلة كمؤسساتيا كحماية حدكدىا كمقدراتيا مف التدخالت الخارجية كقكل التخريب 
 الداخمي.

 اجغرافين  ف الدكلةأمف القكمي باعتبار قد يككف ىك الرديؼ لألالثكرم كفي الثكرات  اْلمفك 
التي تعمؿ لتنظيـ حياة  ةىي القك  دبياتياأكبالتالي تككف الثكرة ك  تخضع لقكل الحتالؿ اكبرمجين 
كفرض  السيادة لتحقيؽ ىدؼ الحتالؿ لدحر ىدافياأبقكة الثكرة كمنطمقاتيا ك  المحتؿ المجتمع

م قكل أفراد كالمجتمع كمالحقة لحماية اْل قانكف الدكلة كمؤسساتيا مف خالؿ تشريعات قانكنية
منظمة  ك مع قكل الحتالؿ، كىذا ما تخمت عنوأطراؼ خارجية أتنسجـ مصالحيا مع 

 اكثقافي   اكاقتصادي   امني  أ يكرس تعامالن  (كسمك)أيسمى  مذل   اكفصائميا حيث عقدت اتفاقن  التحرير
ه كقد يككف العنؼ الثكرم ىك كبكاقع نشأ مف تزايد الفساد كظكاىره كمظاىر  مع قكل الحتالؿ

 .(ٔٓ: َُِٔ)خمؼ،  كافة بعد مقاكمة الحتالؿ بالطرؽ العسكرية كالسياسية ىـ في التطبيؽاْل

ف لدينا إ مف الدكلة كىي الحالة التي ل تنطبؽ عمى الشعب الفمسطيني لكي نقكؿأما أ
بيف الداخؿ كالخارج في ظركؼ تخمي منظمة التحرير  ةفكحدة الشعب مشتت ا،فمسطيني   اقكمي   امنن أ

لياتيا عف الشعب الفمسطيني سكاء في ك دبي في ممارسة مسؤ الفمسطينية عف دكرىا الثقافي كاْل
الفصائمي كىك الذم يبحث في نظرية  اْلمفكجدت ظاىرة  ك الخارج  كبمقابؿ ىذا التخميأالداخؿ 

ك غير فمسطينية، فمكي أطراؼ الخارجية سكاء فمسطينية مف الفصيؿ بحد ذاتو كحمايتو مف اْلأ
كاقتصادىا كجغرافياتيا  مف الدكلة ىي الدكلة كحدكدىا ألمفمسطينييف في تعريؼ  اقكمي   امنن أيككف 

كمناىجيا التعميمية كقكاتيا المسمحة التي تحمي حدكدىا  كمكاردىا كمؤسساتيا التشريعية كالتنفيذية
ىمي  فراد كالقتصاد كالسمـ اْلي تعمؿ عمى تماسؾ المجتمع كحماية اْلالداخمي الت اْلمفكقكل 

                                                             
(ُ)

www. ppc-plo.ps ، (ّ/ُ/َُِٕ.) 
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، )صكت الكطف تفتقر لو الحالة الفمسطينية جممة كتفصيالن  ك ماكى ،مف محاكلت العبث فييف
  .(ُ)نت(

  

                                                             

(ُ)
pulpit.alwatanvoice.com .www ،(ٖ/ُ/َُِٕ.) 
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،  اْلمفكمف ىنا فإف شمكلية   (:ِٔ: َُِِالقكمي تعنى بأبعاد متعددة، كىي )مظمـك
 .في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدكلةكيتمثؿ  :السياسي البعد -ُ
الذم يرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير  :االقتصاديالبعد  -ِ

 .سبؿ التقدـ كالرفاىية لو
لممكاطنيف بالقدر الذم يزيد مف تنمية  اْلمفالذم يرمي إلى تكفير  :االجتماعيالبعد  -ّ

 .الشعكر بالنتماء كالكلء
الذم يؤمِّف الفكر كالمعتقدات كيحافظ عمى العادات كالتقاليد  :المعنوي أو األيديولوجيالبعد  -ْ

 .كالقيـ
الذم يكفِّر التأميف ضد أخطار البيئة خاصة التخمص مف النفايات كمسببات  :البيئيالبعد  -ٓ

 .اْلمفعمى  االتمكث حفاظن 
، عرفكا مف القكمي اْلمفكمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث مع عدة باحثيف متخصصيف ب

 القكمي كما يأتي: اْلمفخالليا 
ىك مجمكعة مف اإلجراءات التي يفترض أف تتخذىا منظمة التحرير الفمسطينية كفؽ 

كافة؛  بأشكاليا كافة خطة تنمكية شاممة لمقطاعات الحككمية كالدبمكماسية كالستخبارية كالسياسية
القكمي  اْلمفلخارجية مف أم تيديد يتعرض لو تيدؼ مف خالليا إلى حماية المصالح الداخمية كا

كالغاية القكمية الفمسطينية المتمثمة في  الستراتيجيةالفمسطيني كبما يضمف تحقيؽ اْلىداؼ 
قامة الدكلة الفمسطينية ]حبيتحرير   : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِب، فمسطيف كا 

لسمطة أما عريقات فكاف تعريفو: مجمكعة السياسات التي تتخذ بضماف سالمة ا
 [.المرجع السابؽ]حبيب،  الفمسطينية كالدفاع عف مكتسباتيا مف اْلعداء في الخارج كالداخؿ

القكمي الفمسطيني: بأنو يجب أف يحقؽ ثالثة أمكر:  اْلمفأما اْلغا فقاؿ عف تعريؼ 
عطاؤه حقكقو، أف يككف لو جسـ سياسي لمدكلة، أف  تحقيؽ طمكحات كؿ فرد لمشعب الفمسطيني كا 

 قابمة[: مَُِٕ/ّ/ٓكالحماية ]اْلغا،  اْلمفيككف ىناؾ عالقات دكلية لتكفير 

درجة اْلكلى أف يكفر أمننا القكمي الفمسطيني ينبغي بال اْلمفكعرفو أبك عامر بقكلو: 
 اأمنن  ا،اجتماعي   ا: أمنن داخمي افمسطيني ا سكاء حماية مف الحتالؿ كعدكانو المتكاصؿ، أك أمننا  داخمي ا

 داخؿ اْلحزاب السياسية. اْلمف، أك اسياسي   اأمنن  ا،اقتصادي  

مف القكمي الفمسطيني مف خالؿ مجمكعة التعريفات أنو يمكف تعريؼ اْلكيرل الباحث 
ف كؿ مككنات أمالتي تضمف كافة جراءات الالزمة اإلنو" اتخاذ أالتي كردت مف المبحكثيف ب

 .ا"ا كخارجي  داخمي  كحمايتيا الدكلة 
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 القومي الفمسطيني األمنتحديات  :المطمب الثاني

 تمييد:

تتناسب مع المتغيرات التي تعيشيا مجتمعاتيا، كتعتمد الدكلة عادة  اتتبنى كؿ دكلة خططن 
الفرصة لبناء ئ عمى مدل استقرار أمنيا في تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التنمية التي تيي

مؤسسات كطنية ليا عالقة في استمرارية التغيير اإليجابي في الظركؼ المعيشية لمسكاف، كيمكف 
مختمفة لمدكلة تجبرىا عمى السير في ركب معيف دكف اآلخر  أف يككف ىناؾ تفاكت كمرجعيات

كلكف بالتالي تيدؼ إلى حماية مكاطنييا مف التيديدات الداخمية كالخارجية التي قد تزعزع 
 ديمكقراطيةاستقرارىا في يـك مف اْلياـ، كتقاس تمؾ المعايير كالمبادئ بمدل احتراـ الدكلة لم

 (.ُُ: َُِّكحقكؽ اإلنساف )سميماف، 

لألمف القكمي تقكـ  إستراتيجيةعند كضع  ارئيسن  اتمعب التيديدات الداخمية كالخارجية دكرن 
عمى الحد مف تأثير تمؾ الميددات عمى تماسؾ المجتمع كالنظاـ السياسي، لذلؾ يتطمب تحديد 

القكمي  اْلمفمصادر التيديد لألمف القكمي، كضركرة معرفة تأثير ىذه التيديدات عمى أبعاد 
إلضرار بو. كيمكف ذلؾ مف رسـ السياسة إلى اؼ الذم يسعى التيديد دمختمفة، كىك اليال

زالتيا لمفصمة لدرء التيديداالمكاجية كالخطط  إستراتيجيةية. ككضع اْلمن . كما يمكف كمقاكمتيا كا 
 (.ّٗ: ََِْالتغمب عمى نقاط الضعؼ في تمؾ اْلبعاد كتقكيتيا )التركماني، 

الداخمية المستمرة، كالصراع عمى السمطة، تؤدم إلى تدخؿ القكل إف الضطرابات 
الخارجية لتأميف مصالحيا الخاصة، مما يفقد الدكلة استقرارىا السياسي، كييدد أمنيا الكطني. 

، ََِٔكىك اْلمر الذم تعاني منو الحالة الفمسطينية منذ إجراء النتخابات التشريعية الفمسطينية 
 لفمسطيني.خاصة بعد النقساـ ا

إضافة إلى أف كثرة اْلطراؼ المؤثرة في صنع القرار السياسي، تعقد اتخاذه، كىي بذلؾ 
 االكطني في بعده السياسي الداخمي، كىنا قد تمعب المصالح الشخصية كالحزبية دكرن  اْلمفتيدد 
متيازات في عممية اتخاذ القرار الفمسطيني، كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى بعض المكتسبات كال اسمبي  

الشخصية عمى حساب المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني. لقد نتج عف الخالفات المذىبية 
 اْلمفالكطني مما ىدد  اْلمفلألحزاب كالقكل السياسية تغميب المصالح الذاتية عمى مصمحة 

ة ، إلى حد تدمير كياف الدكلة نفسو، كانييار أمف الكطف كما ىك الحاؿ في الحالداخمي االكطني 
 . ََِٕالفمسطينية بسبب النقساـ الفمسطيني منذ عاـ 
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إف فقداف الدكلة القدرة عمى اتخاذ قرارىا السياسي الخارجي، أحد صكر التيديدات 
)مقاتؿ، سنة  القكمي، كتعرؼ "بالتبعية السياسية" اْلمفالسياسية الخارجية كأكثرىا خطكرة عمى 

   .(ُ)النشر، نت(

 القومي الفمسطيني األمنالتحديات الداخمية التي تيدد  :أواًل 

 االنقسام الفمسطيني: -ٔ
، حيث كصؿ القتاؿ كتداخالن  اي الفمسطيني مف أىـ الممفات كأكثرىا تعقيدن اْلمنيعد الممؼ 

(، إف ما تشيده َٖ: ََِٖ)محسف  بيف حركتي حماس كفتح في غزة إلى مرحمة الالعكدة
الساحة الفمسطينية مف حالة انقساـ أدل إلى سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة، كالسمطة 

، فقد كاف الديمكقراطيةك  اْلمفالفمسطينية عمى الضفة الغربية، كاف ليا أثر عمى عممية التنمية ك 
لمسمطة الفمسطينية أحرج قيادة  اديمكقراطيك  اتنمكي   اأمني   االنقساـ الداخمي الفمسطيني بمثابة تحدين 

نطالؽ كمياجمة ي منصة لالسرائيمالسمطة كمؤسساتيا أماـ العالـ مف ناحية، ككفر لالحتالؿ اإل
ي استثمار سرائيمالسمطة الفمسطينية كالشعب الفمسطيني عمى حد سكاء، فقد حاكؿ الحتالؿ اإل

قامت بتكسيع ف ؛التي تمر بيا السمطة الفمسطينيةية اْلمنؿ الظركؼ الالنقساـ الفمسطيني كاستغ
مشاريع استيطانيا كفرض شركط جديدة عمى السمطة الفمسطينية. كقد فتح النقساـ السياسي 
كالجغرافي الباب عمى مصراعيو لمتدخالت الخارجية التي زادت مف تعميؽ النقساـ، كدفعو نحك 

لحياة الفمسطينية، ]اة لممشركع الصييكني الستمرار، كعدـ العكدة إلى الكحدة الكطنية خدم
 .(ِ)، صحيفة[ََِٕ/ٔ/ُٗ

جميعيا  ديمكقراطيةأمنية كتنمكية ك  اكعميو أخذ النقساـ الفمسطيني يتطكر كيشمؿ أبعادن 
السمطة الفمسطينية لتحسيف اْلحكاؿ المعيشية كتحقيؽ  ليالعبت دكر المعرقؿ أماـ الجيكد التي تبذ

فرة لدل مؤسسات اأدل إلى حصر الخيارات المتك  الذم الستقرار لمشعب الفمسطيني، اْلمر
السمطة الفمسطينية، كأصبح كؿ طرؼ مف النقساـ يبحث عف شرعيتو كفؽ تحميالتو كمصالحو 

لحياة الفمسطينية، ]اا لمشعب الفمسطيني الحزبية، دكف اْلخذ بعيف العتبار المصالح العمي
 .(ّ)، صحيفة[ََِٕ/ٔ/ُٓ

إف غياب ثقافة الشراكة السياسية عف التفكير الفصائمي الفمسطيني، كما تـ تداكلو طيمة 
المرحمة الماضية عف استدعاء قيـ كمفاىيـ الشراكة السياسية في إطار اتفاقات كتفاىمات 

                                                             
(ُ) 

www.moqatel.com، (ُُ/ُ/َُِٕ.) 
(ِ) 

www.moqatel.com، (ُُ/ُ/َُِٕ.) 
(ّ) 

www.moqatel.com، (ُُ/ُ/َُِٕ.) 

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
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ف تجربة السنكات المصالحة ظؿ يراكح مكانو، كلـ يكف  سكل شعارات لالستيالؾ الداخمي، كا 
الماضية بما حكتو مف مآسو كآلـ كمصائب في ظؿ النقساـ، لـ تكف كافية إلعادة صياغة 

، َُِْ/ْ/ِّالتفكير الفصائمي باتجاه مكجبات الشراكة الحقيقية )المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 .(ُ)(نت

س كفتح ىك خالؼ فكرم حيث تعتمد حركة أف الخالؼ بيف حركتي حما بعضيـيرل ك 
، بينما تعتمد حركة حماس في إسرائيؿفتح في فكرىا السياسي عمى الطابع الكطني لمصراع مع 

تككيف فكرىا السياسي عمى مرتكزات دينية كاضحة في ميثاؽ الحركة. بينما يصفو آخركف بأنو 
اس في النتخابات صراع سياسي عمى السمطة "صراع الصالحيات، فمنذ فكز حركة حم

 التشريعية اشتد الخالؼ عمى السمطة.

)العصار،  أتيف أسباب النقساـ الحقيقي أعمؽ مف ذلؾ كيمكف تمخيصيا فيما يإإل 
ََِٖ :ِ:) 

غياب المرجعية اْليديكلكجية المشتركة التي تجمع بيف الطرفيف، كبالتالي عدـ كجكد ما  -ُ
يمكف أف يخضع لمتكتيؾ كتقدير المصالح. كىك يحدد ما ىك ثابت ل يقبؿ المساكمة، كما 

اْلمر الذم ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى البرنامج السياسي لكال الطرفيف، كعمى تحديد 
 الستراتيجيةاْلكلكيات، كعمى مقدار التنازلت التي يمكف تقديميا، كعمى رؤيتيا التكتيكية ك 

 لمشركعي المقاكمة كالتسكية.
تي يفترض أف يحتكـ إلييا الطرفاف، كأف تضبط آليات اتخاذ غياب المرجعية المؤسسية ال -ِ

حيث إف  ؛القرار الكطني، كآليات التداكؿ السممي لمسمطة، كشرعية تمثيؿ الشعب الفمسطيني
منظمة التحرير الفمسطينية التي تشكؿ مظمة مقبكلة مف كال الطرفيف تعاني مف تراجع 

يني، كتيميشيا لصالح مؤسسات السمطة دكرىا، كضعؼ تأثيرىا في الكاقع الشعبي الفمسط
عمى الساحة الفمسطينية؛ كافة الفمسطينية. إضافة إلى عدـ تمثيميا لالتجاىات السياسية 

عمى تمؾ الساحة  يةلعدـ كجكد تمثيؿ لمقكل اإلسالمية، التي أصبحت تشكؿ قكة أساس انظرن 
 فييا.

كتأتي يتجسد في صكرة تدخالت كضغكط سياسية كأمنية كاقتصادية، ك العامؿ الخارجي،  -ّ
عمى الحكار، كالضغط عمى  اْلمريكيةية ك سرائيمالتدخالت السياسية مف خالؿ الشركط اإل

الرئيس )محمكد عباس( لمنعو مف التحاكر مع حماس، إل في حاؿ استجابتيا لشركط 
 ا"، كالتخمي عف سالح المقاكمة. أمؿإسرائيالمجتمع الدكلي، كعمى رأسيا العتراؼ بػ "

                                                             
(ُ) 

www.moqatel.com، (ُّ/ُ/َُِٕ.) 

http://www.moqatel.com/
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الفمسطينية،  اْلمفية فتأتي مف خالؿ الخطط كالبرامج كالتمكيؿ لتقكية أجيزة اْلمنالتدخالت 
كدفعيا لمكاجية المقاكمة كقمعيا. كما يتـ استخداـ الحكافز القتصادية كالدعـ المادم 

، مف أجؿ تركيع الشعب أخرل ا، كأساليب الحصار كالتدمير كالمصادرة أحيانن اأحيانن 
 الفمسطيني، أك تغميب طرؼ آخر.

 ي:األمنالتنسيق  -ٕ
ي بيف الجانبيف الفمسطيني كالصييكني مف أكبر المسائؿ التي تشغؿ اْلمنمسألة التنسيؽ 

الكثير مف الضغائف كاْلحقاد بيف  اباؿ الفمسطينييف، كتثير الكثير مف التساؤلت كالتبريرات، كأيضن 
منتقدك السمطة الفمسطينية جريمة كبيرة بحؽ الشعب  دىاالفمسطينييف أنفسيـ. كىي مسألة يع

الفمسطيني، كخيانة عظمى لمكطف كالمكاطف، بينما تحاكؿ السمطة الفمسطينية أف تقمؿ مف شأنيا، 
: َُُِ)قاسـ،  إسرائيؿنيائي مع كتعمؿ عمى تبريرىا عمى أنيا مؤقتة كلغاية التكصؿ إلى حؿ 

ُ.) 

قبؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك  –ـ ُّٗٗكنصت رسالة بيف السمطة الفمسطينية كالحتالؿ عاـ 
ظير فييا تعيد منظمة التحرير الفمسطينية بمالحقة "اإلرىاب كاإلرىابييف"، ثـ جاء اتفاؽ  –

 ييف.سرائيمأكسمك بعد ذلؾ لينص عمى إقامة تنسيؽ أمني بيف الفمسطينييف كاإل

اإلجمالي في  اْلمفمسؤكلة عف  إسرائيؿكبحسب التفاؽ بيف السمطة كالحتالؿ، فإف 
أم عدكاف خارجي،  ضدمما أعطاىا حؽ الدفاع عف ىذه اْلرض  ؛ٕٔاْلرض المحتمة عاـ 

 (.ِ: َُِّي فييا في أم كقت شاء )العرعير، اْلمنكحؽ العمؿ 
 ي:األمنومن أوجو التنسيق 

تسيير الدكريات المشتركة، حيث تسير دكرية فمسطينية بسالح متكاضع بصحبة دكرية  -
 ييف.سرائيملإل اْلمفية داخؿ المدف، كعمى الطرقات الخارجية لتكفير إسرائيمعسكرية 

 مالحقة الفصائؿ المسمحة المقاكمة كاعتقاليـ كمصادرة أسمحتيـ. -
فصيؿ مسمح أك غير مسمح كزجيـ في  اختطاؼ المكاطنيف المشتبو بيـ بأنيـ ينتمكف ْلم -

السجكف كتعذيبيـ كالتنكيؿ بيـ لنتزاع اعتراؼ بأنيـ كانكا ينككف مقاكمة الحتالؿ 
 ي أك يفكركف في مقاكمتو.سرائيماإل

العمؿ عمى تفكيؾ التنظيمات التي تتبنى نيج المقاكمة، كالعمؿ عمى ىدـ بنيتيا التحتية  -
ات الخيرية كلجاف الزكاة كالمؤسسات التي تقدـ مثؿ الجمعي ،كاستئصاليا مف جذكرىا

 لمفمسطينييف. الًخٍدمات
نشر المخبريف كالعمالء بيف الناس لجمع أكبر قدر مف المعمكمات التي تخدـ الحتالؿ  -

 (.ِٔ: َُِٓي )الدجني، كآخركف، سرائيماإل



95 
 

عد مف ي بمثابة جريمة كطنية بحؽ الشعب الفمسطيني، لكف مفعكلو أباْلمنيعد التنسيؽ 
ذاتو ْلنو يتعمؽ بمجمؿ التاريخ الفمسطيني كبالعالقات الجتماعية كالتعامؿ اْلخالقي بيف الناس. 

ي يستيتر بكؿ التضحيات الفمسطينية عبر السنيف كيدكس عمى المعاناة كاآللـ اْلمنفالتنسيؽ 
الناس، كاْلحزاف، كيضع الفمسطيني في مكاجية الفمسطيني، كيبعث البغضاء كالكراىية بيف 

عمى المستكل  اكيصنع الثارات بيف أبناء الكطف، كيمزؽ الصفكؼ كيشتت الجيكد، كيؤثر سمبن 
 اْلخالقي الذم ينحدر إليو الشخص الذم يقاـك مف يريد مقاكمة الحتالؿ.

 ضعف التنمية:  -ٖ
ـ، شيدت اْلراضي الفمسطينية محاكلت تنمكية ُٕٔٗي في العاـ سرائيممنذ الحتالؿ اإل

عديدة مف أجؿ تعظيـ الستفادة مف المكارد المتاحة. كقد تكاصمت ىذه الجيكد مع قدـك السمطة 
ف التنمية ل تزاؿ تعاني مف إالفمسطينية كمبادرتيا المتعاقبة إلحداث التنمية المنشكدة. إل 

شعب ل يزاؿ  إلييالطمكحات التي يسعى اتحقيؽ اْلىداؼ ك إخفاقات كصعكبات حالت دكف 
يرضخ تحت كطأة الحتالؿ كسياساتو كممارساتو. كلذلؾ تسعى مختمؼ اْلطراؼ المشاركة 
كالمؤتمرة في مجاؿ التنمية مف القطاع العاـ كاْلىمي كالخاص كالمفكريف كخبراء التنمية في 

لتنمية إلى ايا لمكاجية التحديات كالكصكؿ لبناء عمياالبحث عف أنجع الكسائؿ التي يمكف 
 (.ّ: َُِّالمطمكبة )القدكمي، 

 أثناء في القتصادية العالقات تنظيـ أجؿ مف الجانبيف بيف مفاكضات باريس في جرت
 ُْٗٗ عاـ القتصادم اريسب بركتكككؿ بتكقيع المفاكضات تمؾ انتيت حيث النتقالية، الفترة

 منحيا تتعدل ل التي القتصادية الصالحيات بعض عمى الفمسطينية السمطة حصمت كبمكجبو
 استصدار إلى إضافة غزة، كقطاع الغربية الضفة في صغيرة استثمارية لمشاريع تراخيص

 (.ِْ: ََِٕ)النقب،  محدكدة خارجية تجارية صاريحت

الفمسطينية ـ أعطت بعض الصالحيات لمسمطة ُّٗٗلرغـ مف أف اتفاقية أكسمك عمى اك 
 عمى تمؾ انيا فرضت قيكدن إالضفة الغربية كقطاع غزة ضمف كحدة جغرافية كاحدة، إل  في

 الصالحيات كحددت مف سقفيا، إذ استثنت مف ذلؾ القضايا الميمة كالمحكرية كالتي تشكؿ
أساس الحؿ، كىي السيادة الفمسطينية، القدس، كالمستكطنات، كالحدكد، كالالجئيف، كالمياه 

 (.ِٖ-ِٔ: ُٖٗٗفاقيات أكسمكا، )ات

 كما صاحبو مف تغيرات طرأت عمى ُْٗٗنشاء السمطة الفمسطينية عاـ لقد كاف إ
 الجانب الفمسطيني، كانت بمثابة تحديات كبيرة عمى الكاقع التنمكم الفمسطيني في الضفة الغربية

 ، كحرمتيا مف بناءاحالين كقطاع غزة؛ حيث عمقت اْلزمة المالية التي تعيشيا السمطة الفمسطينية 
 مؤسسات راعية كحاضنة لمتنمية الشاممة.
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 اتجاه الشعب الفمسطيني بما يضمف حقكقو القتصادية كسمك عادلن ألـ يكف اتفاؽ 
 ي فعمى لساف )إسحاؽسرائيملالحتالؿ اإل سياسي اك  اأمني   كالسياسية بقدر ما كفر التفاؽ غطاءن 

 السابؽ الذم كقع اتفاؽ أكسمك قاؿ عنو إنو "اتفاؽ أمني محض، يسرائيمرابيف( رئيس الكزراء اإل
 يقـك فيو الفمسطينيكف بحكـ ذاتي إدارم عمى المدف الفمسطينية التي سممت ليـ مقابؿ محاربة

 (.ٔٓ: ُْٗٗ)أبك الحسف،  يةسرائيمية اإلاْلمني مع اْلجيزة اْلمناإلرىاب كالتنسيؽ 

الحاضر كالمستقبؿ"، في ضكء المتغيرات في ف الحديث عف التنمية في فمسطيف "إ
، إلى أف آفاؽ تطكر ىذه التنمية ستظؿ اكالمحمية، ل بد كأف يتكصؿ استنتاجن  اإلقميميةالعالمية ك 

، كبدكف التعامؿ ا، كبدكف تفاعميا التكاممي مع المحيط العربي ثانين مغمقة بدكف إزالة الحتالؿ أكلن 
جممة مف المتغيرات البنيكية المممكسة مف سياسية كاجتماعية كعممية شمكلية تتضمف  داخمي امعيا 

كتقنية كديمغرافية تتفاعؿ مع اْلىداؼ الكطنية في الكقت الراىف، كتممؾ مقكمات الستمرار 
كممارسة إلى استيعاب كتطبيؽ  ا، اْلمر الذم يستدعي منا كعين اكالتكاصؿ في المستقبؿ ثالثن 

ة التي تؤدم إلى إيضاح كتفعيؿ مككنات المنظكر العاـ لمتنمية المفاىيـ كاآلليات العممية الرئيس
 (.ِّ: ََِٔالفمسطينية )الصكراني، 

 التحديات الخارجية ليمن القومي الفمسطيني: :اثانيً 

 ي:سرائيماالحتلل اإل -ٔ
القكمي الفمسطيني، ككاف مف المفترض  اْلمفي مف أىـ ميددات سرائيميعد الحتالؿ اإل

قامة الدكلة الفمسطينية،أف ينتيي اتفاؽ أكسمك بالتكصؿ إلى الحؿ  غير أف العممية  الدائـ كا 
السممية تعثرت لعدـ تطبيؽ استحقاقات الفترة النتقالية، فاتفاقية أكسمك تمتيا سمسمة مف التفاقيات 

ية لمنع سرائيمنو الصراع بعد، بسبب كضع العراقيؿ اإلف المفاكضات لـ تإية، إل اْلمنالسياسية ك 
القكمي الفمسطيني اليادؼ إلى إقامة  اْلمفتجسيد حؿ الدكلتيف، كىك الحد اْلدنى مف متطمبات 
 (.َُ: ََِٖ، الستراتيجيةالدكلة الفمسطينية المستقمة )الفريؽ الفمسطيني لمدراسة 

القكمي  اْلمفي أخطر مصادر التيديدات التي تكاجو سرائيمإف الصراع مع الحتالؿ اإل 
  :أتيالفمسطيني، كيمكف تحديد أىـ التيديدات بما ي

تفكقيا العسكرم لمقياـ بعمميات عدكانية، كسياسة الغتيالت كالجتياح  إسرائيؿاستخداـ  -
ْلراضي السمطة الفمسطينية كىدـ المنازؿ، كفرض الحصار عمى المدف كالبمديات 

غالؽ الحدكد، كتعطيؿ سير الحياة الطبيعية بكضع الحكاجز كنقاط التفتيش، الفمسطي نية كا 
 كاعتقاؿ المكاطنيف الفمسطينييف في سجكنيا.
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، كآفاؽ قياـ الدكلة الفمسطينية كسالمتيا التيديد الذم يكاجو كحدة اْلراضي الفمسطينية -
الستيطانية، كاستيالئو عمى ي في سياستو سرائيمالمستقمة جراء استمرار الحتالؿ اإل

اْلراضي الفمسطينية، كاتباع سياسة أحادية الجانب بيدؼ تجنب المفاكضات الثنائية، 
ع عمى اْلرض كبناء الطرؽ اللتفافية، كخمؽ مناطؽ عازلة، كترسيـ الحدكد قكفرض أمر كا

عادة ية مف طرؼ كاحد ببناء جدار الفصؿ العنصرم في الضفة الغربية اْلمنالسياسية ك  كا 
 النتشار في القطاع.

كاْلجكاء،  اإلقميميةي عمى الحدكد كالمعابر الفمسطينية كالمياه سرائيمسيطرة الحتالؿ اإل -
ما يمنح الحتالؿ الييمنة عمى كتيرة التكجيات م ؛كعمى المكارد الطبيعية )كالمياه(

ْلراضي لفمسطينية الفمسطينية القتصادية كالجتماعية، كيحد مف حركة الفمسطينييف داخؿ ا
لييا  .(ُٗ-ُٖ: ََِٖ)المصرم،  منيا كا 

 ي:سرائيمالحصار اإل -ٕ
لقد كاف مف أخطر اْلحداث التي شيدتيا القضية الفمسطينية في المرحمة اْلخيرة: سياسة 

مف كمارستيا  (إسرائيؿ)ىذه السياسة التي تبٌنتيا  ،صار المفركض عمى الشعب الفمسطينيالح
أجؿ عزؿ اْلراضي الفمسطينية، رغـ كٌؿ التنديدات كالمناشدات العربية كالدكلية، تحت ذرائع 

ية"، "سمطة حماس غير الشرعية"، كغيرىا، التي تقضي بمنع دخكؿ اْلمنعديدة؛ منيا "اإلجراءات 
 ." دكف رقابةإسرائيؿالفمسطينييف إلى "

، (بف غكريكف)أف سياسة "الحصار" ىي فكرة قديمة كردت عمى لساف مف رغـ عمى الك 
الداخمي في مطمع  اْلمفأثناء تقٌمده منصب كزير  في خٌطة لتنفيذىا (مكشيو شاحاؿ)كما كضع 

"أخرجكا غٌزة مف تؿ أبيب"، إٌل  (:إسحاؽ رابيف)، بعدما قاؿ رئيس الكزراء اْلسبؽ ُْٗٗالعاـ 
ىك أٌكؿ مف كضع ىذه الخٌطة قيد التنفيذ. ككاف ذلؾ في  (يؿ شاركفأري)ف رئيس كزراء الكياف إ

، عقب فشؿ عممية "السكر الكاقي" في القضاء عمى البنية التحتية لممقاكمة، ََِِمنتصؼ عاـ 
 ة.عمى تمؾ العممي اي ردن سرائيمكبعد تمٌكف اْلخيرة مف ضرب أىداؼ في العمؽ اإل

الشعب الفمسطيني ْلبشع  ذلؾ الحيف، يتعٌرض ية، كمنذسرائيمكبسبب ىذه اإلجراءات اإل
، المتمثٌمة في العتداءات المنٌظمة كالمستمٌرة عمى كاضطياده يسرائيمقمع الحتالؿ اإلأساليب 

اْلراضي الفمسطينية، كما يتبعيا مف إجراءات انتيت بالحصار القتصادم الظالـ عمى قطاع 
 .)معبرٍم رفح كبيت حانكف( :لسفر لمخارجغٌزة مف خالؿ إغالؽ المعابر التجارية كمعابر ا

لسياسة اإلبادة الجماعية كالتطيير العرقي،  إسرائيؿكقد تعٌدل اْلمر ليصؿ حٌد انتياج 
بالترافؽ مع قياميا بحرماف اإلنساف الفمسطيني مف أبسط حقكقو اإلنسانية كالحٌرية كالستقالؿ، 
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اْلساسية كالتعميـ كالصٌحة كحٌؽ العمؿ كحٌؽ الحياة، مع حرمانو مف  الًخٍدماتكحٌتى مف أبسط 
 .(ََِٗكحمد،  ؛)العيمة ة اْلكصاؿشعكره بإنسانيتو كمف حٌرية الحركة في كطنو كأرضو المقٌطع

، قاـ الحتالؿ ََِٔيناير  ِٓكمنذ فكز حركة حماس في النتخابات التشريعية 
غزة، كما زاؿ مستمر حتى اآلف، حيث حاصرت ي بفرض حصار خانؽ عمى قطاع سرائيماإل

 (.ْٔ: ََِٔكآخركف،  ؛)سعد اقتصادي اك  اكعسكرين  سياسي اقطاع غزة 
 :يمكن تمخيص أسباب الحصار عمى غزة في مجموعتين مترابطتين من األسباب، ىماو 

كمعيا أطراؼ دكلية كعربية داخمية - إسرائيؿكفحكاىا محاكلة  األسباب السياسية: .ُ
معاقبة أىؿ القطاع عمى انتخابيـ حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( في  -كخارجية

، مما أعطاىا أغمبية ساحقة ََِٔالنتخابات التشريعية المنظمة في يناير/كانكف اْلكؿ 
 .في مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني

 ا شامالن اءات حصارىا كتبرير إحكامو ليصبح حصارن في تمرير إجر  إسرائيؿكقد استفادت 
ا( مف النقساـ الفمسطيني الذم أعقب ىذه النتخابات، كل سيما بعد القتتاؿ الذم ا كجك  ا كبحرن )بر  

حصؿ في القطاع بيف حركة حماس كحركة التحرير الكطني الفمسطيني )فتح(، كانتيى بسيطرة 
 ."ََِٕيكنيك/حزيراف  ُْد اْلمكر في القطاع يـك حماس السياسية كالعسكرية عمى مقالي

جياض جيكدىا التسمحية، كل  األسباب العسكرية: .ِ كتتمخص في إضعاؼ قدرات المقاكمة كا 
بإحكاـ الحصار عمى القطاع جاء بعد عممية أسر مقاكميف مف غزة  إسرائيؿسيما أف قرار 

ية عسكرية نكعية أطمقت ، في عممََِٔيكنيك/حزيراف  ِٓيـك  (جمعاد شاليط)لجندييا 
ا منذ عمييا المقاكمة اسـ "الكىـ المتبدد"، كعيٌدت مف أكثر العمميات الفدائية الفمسطينية تعقيدن 

 .اندلع انتفاضة اْلقصى الثانية

صراحة ىذه اْلسباب العسكرية ضمف مبرراتيا لمحصار حيف نشرت  إسرائيؿكقد ذكرت 
ثالثة آلؼ مادة حظرت  فقائمة تضـ ما يزيد ع -ضمف ما كصفتو بػ"سياسة تخفيؼ الحصار"-

عادة  دخكليا إلى قطاع غزة، كقالت إنيا تخشى أف تستخدميا حركة حماس في تصنيع أسمحة كا 
  .(ُ)، نت()الجزيرة نت ابناء منشآت عسكرية تمكف جيشيا مف تدميرى

 :اإلقميميةالتحديات  -ٖ

                                                             
(ُ) 

www.aljazeera.net، (ُٓ/ُ/َُِٕ.) 

http://www.aljazeera.net/
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منطقة الشرؽ اْلكسط كاحدة مف أىـ المناطؽ المؤثرة في تكازف القكل كالمصالح في  دتع
ستراتيجيةالعالـ، حيث يشكؿ الكطف العربي الجزء اْلكبر كاْلىـ مف الناحية الجيك  كالجيكبكليتيكية  ا 

 (. ٗ: ََِِ)حكات، 

القكمي الفمسطيني بشكؿ مباشر بالتغيرات الحاصمة في البيئة السياسية  اْلمفكيتأثر 
ي إسرائيمي ىك صراع عربي سرائيمفي المحيط اإلقميمي، فالصراع الفمسطيني اإل الستراتيجيةك 

باْلساس، كما يستكجب عمى الفمسطينييف تحمؿ قدر معيف مف عدـ الكضكح فيما يخص أمنيـ 
بسبب التفاعالت  اكلكف أيضن  إسرائيؿفي المستقبؿ، ليس فقط بسبب ترسبات الصراع الطكيؿ مع 

: ََِٔكالخالدم،  ؛ية كالتطكرات الخارجية المؤثرة فييا )اْلغاسرائيمبيف الساحة الفمسطينية كاإل
َٕ.) 

الفمسطينية في إطار العالقة مع الحتالؿ  شؤكفبال اإلقميميةيتمثؿ تدخؿ الدكؿ 
ي، مف خالؿ تبني كدعـ قكل كمنظمات فمسطينية مناىضة لعممية السالـ القائمة ما بيف سرائيماإل

يراف، كمصر" سرائيمالفمسطينييف كاإل ييف، كتتمثؿ ىذه الدكؿ بشكؿ أساس في "سكريا، كا 
 (.َِ: ََِٖ)المصرم، 

إف اإلجماع الفمسطيني عمى عدـ التدخؿ في الشأف الفمسطيني الداخمي أك البيئي لمدكؿ 
 اكمخابراتين  اكأمنين  سياسي ابالمثؿ، فالتدخؿ العربي في الشأف الفمسطيني  االعربية ل يعامؿ عربين 

العامؿ الرئيس في  كانت مف العكامؿ الرئيسة الحاسمة في النقسامات الفمسطينية، كما زاؿ اكمالين 
النقساـ الراىف الذم تحكؿ إلى انفصاؿ جغرافي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة المحتميف 

 (.ِ: َُِْ)ناصر، 

ما ك  ،إسرائيؿإف ما يجرم في سكريا كلبناف، أضعؼ الكرقة الفمسطينية كزاد مف عربدة 
في البنية الجتماعية كاْلىمية في البمديف، عمى النحك الذم ل  ازالت اْلحداث تضرب عميقن 

 (.ّ: َُِْالفمسطينية )صادؽ،  ييرجى بعده أم عكف منيما لمقضية

كتعد إيراف مف الدكؿ الكبيرة التي ليا نفكذ في اْلراضي الفمسطينية، حيث تعمؿ عمى 
 ااْلراضي الفمسطينية استعدادن  تقديـ الدعـ لمتنظيمات اإلسالمية مف أجؿ خمؽ مكازيف قكل داخؿ

مف ىذه الحرب، فما زالت إيراف تستخدـ ىذه  اْلم حرب إقميمية محتممة قد تككف إيراف جزءن 
ضعاؼ الجيش إالتنظيمات لمعمؿ عمى تقكيتيا مف أجؿ مكاجية الحتالؿ كالعمؿ عمى 

لفمسطينية ه لمعارؾ مع ىذه التنظيمات المسمحة في اْلراضي اي مف خالؿ جرِّ سرائيماإل
 (.َِ: ََِٖ)المصرم، 
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في كقت طغت بو اْلدكار  عاؿو دكر مصرم قكمي فإف القضية الفمسطينية بحاجة إلى 
في  ياكترسم كأخذت تقرر ترتيب السياسات ،كالدكلية عمى المشيد السياسي العربي اإلقميمية

 .مصمحة القكمية العربيةإلى الكبدكف النظر  كلن أالمنطقة حسب مصالحيا 

ـى كحدة النظاـ السياسي الفمسطيني يحكز دائمن ف إ ا لمعالقة القيادة المصرية نظرن  ا اىتما
كالسمطة الكطنية الفمسطينية كمقرىا راـ ا ىي  ،التاريخية التي تربط مصر بالقضية الفمسطينية

لمتعامؿ مع قضايا حياتية حيكية لمشعب الفمسطيني خاصة في  دكلي اك  ااإلطار المقبكؿ عربي  
كليس ىناؾ دكلة في المنطقة تستطيع العمؿ عمى أرضية تحقيؽ ىدؼ  ،قطاع غزة )معبر رفح(

في المنطقة  الكحدة الكطنية الفمسطينية بإنياء النقساـ السياسي أكثر جدارة مف مصر كلعؿ دكلن 
 ايستقيـ منطقي    في ظؿ غياب الدكر المصرم كىك أمر لبديالن  محكرنافاعمة كقطر كتركيا شكمت 

 (.ِ: َُِٔ)الريفي،  مف كجية نظر كاقعية كتاريخية

كيرل الباحث أف اْلحداث السياسية كالظركؼ التي يمر بيا الكطف العربي تحت مسمى 
القكمي العربي، فإف الظركؼ  اْلمفالقكمي الفمسطيني يتأثر ب اْلمفْلف  ا"الربيع العربي"، كنظرن 

غالؽ لمعبر رفح البرم إالحالي كما نتج عنو مف التي تمر بيا جميكرية مصر العربية في الكقت 
غالؽ لألك  ييدد  اكبيرن  اكظيكر الجماعات المسمحة في سيناء، كؿ تمؾ اْلحداث تشكؿ خطرن  ،نفاؽا 

  القكمي الفمسطيني. اْلمف
 التطبيع مع االحتلل: -ٗ

تشيد حمالت المقاطعة قكانيف كقرارات مف الكياف الصييكني كالدكؿ  ذمالكقت الفي 
 اكتجاري   ثقافي اك  أكاديمي ام دعكة لمقاطعة الكياف أريكا ككندا كالبرازيؿ لتجريـ كأم بأكركباالحميفة لو 

 كيعترؼمع ىذا الكياف ما داـ ل يقر بحقكؽ الشعب الفمسطيني  كافةن  شكاؿ التعاكفأك  اكعسكري  
كيكاصؿ جرائمو اليكمية ضد شعبنا الفمسطيني بالداخؿ الفمسطيني كالضفة كالقطاع كالشتات،  بيا،

مكانية التعايش مع ىذا الكياف كمجتمعو الستيطاني، إلى إيشيد بالمقابؿ حمالت تطبيع تدعك 
 .يمي كالمؤسساتيظالتطبيع العامؿ الفردم عمى التن يغمب بمجمؿ دعكاتك 

 لستكماؿيخدـ الكياف الصييكني كأطماع الحركة الصييكنية  حتالؿ الصييكنيمع ال التطبيعإف 
م حس كطني مقاكـ لمصييكنية ككيانيا كمشركعيا، كما أمشركعيا بالمنطقة العربية كتصفية 

لى التطبيع إيضر بالقضية الفمسطينية كالمشركع الكطني كالقكمي العربي، فكيؼ يتـ الدعكة 
راضي كىدـ يكني كمستكطنيو ما داـ ىذا الكياف يكاصؿ مصادرة اْلكالتعايش مع الكياف الصي

اْلرض )جاد ا، البيكت كيتنكر لمحقكؽ السياسية كالكطنية كلكجكد الشعب الفمسطيني عمى ىذه 
َُِٔ :ِ.) 
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 :بعض المجاالت واألنشطة التي ينطبق عمييا التعريف السابق

مف دكف التفاؽ عمى الحقكؽ إقامة أم نشاط أك مشركع ييدؼ لتحقيؽ "السالـ"  -ُ
 .القابمة لمتصرؼ حسب القانكف الدكلي كشركط العدالة الفمسطينية غير

إقامة أم نشاط أك مشركع، يدعك لو طرؼ ثالث أك يفرضو عمى الطرؼ  -ِ
ي كالفمسطيني )أك العربي(، في سرائيمالفمسطيني/العربي، يساكم بيف "الطرفيف"، اإل

أف السالـ بينيما يتحقؽ عبر التفاىـ كالحكار كزيادة المسؤكلية عف الصراع، أك يدعي 
  .أشكاؿ التعاكف بينيما، بمعزؿ عف تحقيؽ العدالة

ضع الشعب الفمسطيني كضحية لممشركع الككلكنيالي ي كأإقامة أم مشركع يغطي  -ّ
الركاية الصييكنية كرديؼ أك ي أك يحاكؿ إعادة قراءة تاريخ الصراع بحيث يقدـ سرائيماإل

 .لمركاية الفمسطينية عف جذكر الصراع كحقائؽ القتالع كالتيجير مكازو 
إقامة أم مشركع يرفض أك يميع أك يتجاىؿ حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير،  -ْ

كخاصة حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة كالتعكيض حسب قرار اْلمـ المتحدة رقـ 
  .بؿ" كتجاكز تاريخ الصراع، عبر التركيج لما يطمؽ عميو "النظرة لممستقُْٗ

مشاركة عرب أك فمسطينييف، مؤسسات أك أفراد، في أم مشركع أك نشاط يقاـ داخؿ  -ٓ
ا بالحقكؽ ية ل تقر عمنن إسرائيمأك في الخارج مدعـك مف أك بالشراكة مع مؤسسة  إسرائيؿ

حككمة ( مف الاا أك كمي  )جزئي   أك تمكيالن  االمشركعة لمشعب الفمسطيني أك تتمقى دعمن 
  .(َُِٔ)المسيرم، كغيرىاية، كميرجانات السينما كمعارض تقنية المعمكمات سرائيماإل

 

 ومن أنواع التطبيع:
  :التطبيع المعرفي 

إضفاء صبغة طبيعية عمى ظاىرة ليا خصكصيتيا كتفردىا  ةىك محاكل ،التطبيع المعرفي
كشذكذىا بحيث تبدك ىذه الظاىرة ككأنيا تنتمي إلى نمط عاـ متكرر ىي في كاقع اْلمر ل 

أف الخطاب السياسي  غير ،تنتمي لو، كمف ثـ يتـ إدراكيا كتخيُّميا كرصدىا داخؿ ىذا اإلطار
 ىما:ك  ،ط في محظكريفالعربي في تحميمو لمظاىرة الصييكنية قد سق

 كىي سمة يتسـ بيا الخطاب المعادم لمييكد الذم رجة اْليقنة المغالة في التخصيص إلى د
يرل أف الييكد مصدر كؿ شركر العالـ، كأف الدكلة الصييكنية تعبير عف المؤامرة الصييكنية 

 .اْلزلية
كىذا الخطاب يخرج بالظاىرة الصييكنية مف عالـ الظكاىر اإلنسانية كيدخؿ بيا عالـ 

 .لياالظكاىر الشيطانية، كمف ثـ فال حؿ 
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  سقاط كؿ سمات الخصكصية، كىي سمة يتسـ بيا الخطاب الذم المغالة في التعميـ كا 
ىي دكلة مثؿ ، كالذم يذىب إلى أف الدكلة الصييكنية "مكضكعي"ك "عممي"يصؼ نفسو بأنو 

عف "قكة العدك  اعام   اأم دكلة أخرل، كمف ثـ يصبح الحديث عف الدكلة الصييكنية حديثن 
 .الصييكنيةالعسكرية كالقتصادية" دكف أم اىتماـ بالمنحنى الخاص لمظاىرة 

كقد أدَّت المغالة في التعميـ، باسـ العممنة كالمكضكعية، إلى تطبيع النظاـ السياسي 
بحيث تيستخدىـ المقكلت  اعادي   اطبيعي   سياسي ا اأم محاكلة دراستو باعتباره كيانن ي، سرائيماإل

التي تيستخدىـ في دراسة النظـ السياسية في العالـ الغربي، ككأف الكياف  يانفسالتحميمية العامة 
 .(ّ: َُِٔ)المسيرم،  خري ل يختمؼ في أسػاسػياتو عف أم كياف سياسي آسرائيمالسػياسي اإل

ي إلى محاكلة تزييؼ الكعي كفبركتو كتطكيعو كمحك الذاكرة سرائيميسعى الحتالؿ اإل
كاليكية الكطنية، حيث نرل ماذا فعؿ الحتالؿ بالمناىج لمفمسطينييف الذيف يعيشكف في اْلراضي 

ش، ك ـ، ككذلؾ مناىج القدس المحتمة، مف إلغاء كحذؼ كتزكير )أبك غُْٖٗالمحتمة عاـ 
َُُِ :ُٕ.) 
 :التطبيع السياسي واالقتصادي 

ىك إعادة صياغة العالقة بيف بمديف بحيث تصبح ، التطبيع السياسي كالقتصادم
كبيف الدكؿ العربية  عمى أف التطبيع السياسي كالقتصادم بينيا إسرائيؿكتصر  ،عالقات طبيعية
في المفيـك كفي  كجد خمؿ أساسه كلكف ي، لتحقيؽ السالـ في الشرؽ اْلكسط ىك شرط أساسه 

المحاكلة، فالتطبيع السياسي كالقتصادم يجب أف يتـ بيف بمديف طبيعييف، كىك اْلمر الذم ل 
 افالدكلة الصييكنية ل تزاؿ تجمُّعن  .يتكافر في الجيب الستيطاني الصييكني بسبب شذكذه البنيكم

بدل الشذكذ البنيكم في كما يت .كليس دكلة لممكاطنيف الذيف يعيشكف داخؿ حدكدىا ااستيطانين 
عالقة الدكلة الصييكنية بالمنظمة الصييكنية كبالككالة الييكدية، فيي عالقة شاذة ليس ليا نظير 

 (.ِالمسيرم، المرجع السابؽ: )اْلخرل في الدكؿ 

ل يعني مجرد إقامة عالقات تجارية أك مفكضيات أك  سرائيؿالتطبيع بالنسبة إلإف 
نما مف المفركض أف يشمؿ مراجعة لمفاىيـ الصراع كلفيـ التاريخ كاْلسس الدينية ،سفارات  ،كا 

كالييكد بحيث  إسرائيؿالخ. أم يجب أف يككف عممية قمب جذرية لمنظرة العربية كاإلسالمية تجاه 
ف لـ يكف التطبيع ا  ينشأ عربي مسمـ جديد بمفاىيـ جديدة تنسؼ كؿ ما سبؽ بخمفياتو كحيثياتو. ك 

ف جذكر بركز الصراع مف جديد تبقى كامنة حتى يحيف كقت انبثاقيا. فإذا كاف لمصراع إؾ فكذل
خصية العربية نو ل بد مف نسؼ اْلصكؿ كالمنابت كأسس تشكيؿ الشإا فأف يدفف نيائي  

ا بطريقة مؤثرة تخمؽ ا كمبرمجن ا جديدن ا حياتي  ف يككف منياجن أف التطبيع يجب إاإلسالمية. كعميو ف
 .(ّ: َُِٔؿ )عدكاف، تربكية كأخالقية جديدة متناسبة مع المرحمة كتشكؿ أساس المستقب اقيمن 
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 :التطبيع الرياضي 
تكرر محاكلتيا المستميتة لتطبيع عالقاتيا مع الدكؿ العربية عمى كؿ  إسرائيؿل تفتأ 

المستكيات كبشتى الطرؽ، كمف بينيا الرياضة. لكف الستطالعات تفيد أف التطبيع برمتو 
 . (ُ)، نت()الجزيرة صراع كجكد إسرائيؿالصراع مع  دكف% مف العرب الذيف يعٕٖمرفكض مف 

ئيس المجمس اْلعمى لمشباب كالرياضة كرئيس المجنة كيقكؿ المكاء "جبريؿ الرجكب" ر 
اْلكلمبية الفمسطينية كرئيس التحاد الفمسطيني لكرة القدـ، إف التطبيع الرياضي مع الحتالؿ 

مكقؼ القيادة الرياضية كاضح ل أف إلى  اي جريمة بحؽ اإلنسانية في أم نشاط، مشيرن سرائيماإل
ية تعتقد بأف الرياضة ىي كسيمة لنشر القيـ إسرائيم لبس فيو، كيقكؿ إذا كاف ىناؾ أطراؼه 

كاْلخالؽ، كاف اْلجدر بيا أف تقؼ كتتصدل لجرائـ الحتالؿ بحؽ الرياضة كالرياضييف سكاء 
، آبإعاقة حركتيـ أك تدمير منش تيـ أك التصفية الجسدية لمعشرات منيـ )مكقع ككالة فمسطيف اليـك

 .(ِ)(، نتَُِْ/َٗ/َٕ
 عسكرية: التيديدات ال -ْ

التيديدات العسكرية لألمف القكمي الفمسطيني مف أخطر ما يكاجو الكجكد الفمسطيني  دتع
صة في دكؿ الطكؽ، كمصدرىا خا ،كافة أماكف كجكدهبرمتو عمى أرضو الفمسطينية، كفي 

ية حيث تمارس السيطرة الكاممة عمى اْلراضي سرائيميأتي مف قكات الحتالؿ اإل الرئيس
كجكد سمطة حكـ ذاتي فمسطيني في أراضي الضفة مف رغـ عمى الالفمسطينية بمكاردىا كسكانيا 

أف لدييا قكل أمنية عسكرية تسعى  مف لرغـإنيا بال سيادة حقيقية عمى االغربية كقطاع غزة، إل 
حد مف التيديدات العسكرية لألمف القكمي لممكاطف الفمسطيني كتحاكؿ ال اْلمفتكفير إلى 

تيديدات عسكرية مف جماعات مسمحة مف مستكطني الحتالؿ،  االفمسطيني، الذم يكاجو أيضن 
الفمسطيني في  كجكدال اكمف جماعات دينية متشددة فمسطينية كعربية في دكؿ المحيط، تيدد أيضن 

 (.ُٖٓ: ـَُِٔ، كآخركف ة )مكسىمخيمات المجكء القائمة بدكؿ الطكؽ العربي

 اكبيرن  احديثة العيد في فمسطيف أثرن  دلقد كاف لظيكر الجامعات المسمحة الجيادية التي تع
، كيتركز اسنكات تقريبن  لـ تظير بشكؿ فعاؿ إل منذ خمسالقكمي الفمسطيني؛ فيي  اْلمفعمى 
بابية محدكدة العدد ا في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فيي ل تزاؿ مجرد مجمكعات شكجكدى

بالفكر السمفي الجيادم )عزاـ،  الفتتافي  يجمعيـ جميعناكمحمية النشاط تفتقر إلى التجربة، لكف 
َُِّ :ٔ-ٕ.) 

                                                             
(ُ)

www.aljazeera.net، (ِ/ِ/َُِٕ.) 
(ِ)https://paltoday.ps/ar،/ (ّ/ِ/َُِٕ.) 

http://www.aljazeera.net/
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ا بالخارج ميددة فالفمسطينيي فمخيمات الالجئي  عات مسمحة مخالفة امف جم اأمني   أيضن
تشتيت تمؾ المخيمات كبدكره يؤثر ْلنظمة الدكؿ التي تستضيؼ تمؾ المخيمات، مما يؤدم إلى 

)النشرة، سنة  لألمف القكمي الفمسطيني اعمى قضية الالجئيف كحقيـ بالعكدة مما يشكؿ تيديدن  اسمبن 
  . (ُ)النشر، نت(

لقد كاف لظيكر الجماعات المسمحة في سيناء أثر كبير في مكقؼ الدكلة المصرية في   
منيا  ادعمن  يياارتباط ىذه الجماعات بنظيرتيا في غزة كتمقتعامميا مع الفمسطينييف في غزة نتيجة 

سنادن  غالؽ معبر رفح، كضخ مياه البحر عمى الحدكد لمقضاء عمى إكىك ما ظير في قضية  ا،كا 
رض كاقع أمني سياسي جديد يفضي لفصؿ فاْلنفاؽ. إف المخاكؼ مف نجاح تمؾ الجماعات في 

ـ، كذلؾ مف خالؿ تسكيات إنسانية ُٕٔٗدكد قطاع غزة عف الكطف الفمسطيني العتيد عمى ح
النفصاؿ بعد تأميف خط بمر الكاقع السيطرة عمى غزة بخمؽ بدائؿ عف معبر رفح تسمح لقكة اْل

 مكاصالت جديد مع العالـ.

، أكركبا، تركيا، قطر" كؿ إسرائيؿكمع استمرار رىاف أطراؼ عديدة "اإلخكاف، أمريكا، 
ة قاعدة لكجستية خمفية لستنزاؼ الدكلة المصرية، تدعـ ف تبقى غز أْلىدافو، ذلؾ يفضي ب

الجماعات المسمحة، كما يتطمب الحفاظ عمى استمرار كضعيا الحالي منفصمة بؿ كمتصادمة مع 
الرؤية الفمسطينية، كما يتسبب بإضعاؼ التحرؾ السياسي الفمسطيني كالنضاؿ الكمي، كؿ تمؾ 

 (.ُْٕ: ـَُِٔكآخركف،  )مكسى نيلألمف القكمي الفمسطي اتيديدن  داْلمكر تع

  

  

  

                                                             
(ُ)

www.alnashra.com، (ٓ/ِ/َُِٕ.) 
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 الثانيالمبحث 
 الوطنية الفمسطينية االستراتيجيةواقع 

 

 الوطنية الفمسطينية االستراتيجيةماىية  المطمب األول:

مف المفاىيـ القديمة المتداكلة في أكساط المتخصصيف بمجالت  الستراتيجيةتعد 
جميع  ف انتشارىا أصبح شامالن إعديدة، كعمى الرغـ مف بداية ظيكرىا كمصطمح عسكرم إل 

 المجالت كاْلنشطة اإلنسانية.

كمفيـك كفكر ككسيمة مع الصراع المسمح منذ أف  ستراتيجيةلإلكقد نشأت البذكر اْلكلية 
بالقادة العسكرييف  اكالو اْلكلى، فقد عبرت عنيا أقكاؿ القادة الصينييف القدماء، مركرن كاف في أش

في التطكر مع مطمع عصر النيضة في أكركبا كليصبح  الستراتيجيةاْلكركبييف، ليبدأ مفيـك 
)جبر،  داريةمف العمـك الجتماعية، كيرتبط بالنظريات القتصادية كالقانكنية كالسياسية كاإل اجزءن 

 (.ـَُِِ

معنية بالمستقبؿ فإنيا تأخذ بعيف العتبار احتمالت متعددة  الستراتيجيةحيث إف ك 
بيف السياسة  اكسطن  امكقعن  الستراتيجيةلممستجدات. كما تحتؿ  اإلحداثو كتككف قابمة لمتعديؿ كفقن 

كالتنظيـ )إبراىيـ،  في الدراسات المعنية بأساليب التخطيط كالتدبير الستراتيجيةكالخطة كتستخدـ 
َُُِ :ُ.) 

ف الفتراضى اْلساسى  ككؿ -قكمية  مف منظكر كطني ىك أف كؿ دكلة ستراتيجيةلإل كا 
ليا مصالح تحاكؿ حمايتيا بأفضؿ ما لدييا مف قدرات، كالمصالح ىي  -اْلطراؼ ما دكف الدكلة

معايير منشكدة لبمكغ اْلىداؼ، كيتـ تصنيفيا ضمف مصطمحات مثؿ: البقاء كالزدىار 
 (.ّٖ: َُُِالقتصادم، كالنظاـ العالمي المفضؿ، كنشر القيـ الكطنية )يارغر، 

يف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو الكطنية الفمسطينية إلى تمك الستراتيجيةكتيدؼ 
الكسائؿ بال  مف مجمكعةؽ في المقاكمة المشركعة عبر تكتيكات كأشكاؿ يتـ التكافؽ عمييا كف

استثناء، كتمكيف الشعب الفمسطيني مف تقرير مصيره، كبناء دكلتو المستقمة كاممة السيادة مع 
طالؽ صراح اْلسرل   (.ْ :َُِِ)فرحانة،  كافة عكدة الالجئيف، كا 

الفمسطينية بتغيير جاد في الطرح  الستراتيجيةكتنادم دراسة أجرتيا مجمكعة الدراسة 
كىي تشير إلى أف التعابير مثؿ "صنع السالـ" ك"بناء الدكلة" قد أصبحت كممات رمزية لستمرار 

 ، كيجب استبداؿالكضع الراىف، الذم يشكؿ فيو التصرؼ الفمسطيني ردة فعؿ كليس عمالن 
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قد تضطر  ةالفمسطيني الستراتيجيةذلؾ أف  التعابير تمؾب "تقرير المصير"،"المقاكمة الذكية" كػ
"صنع كالجيكد عمى عممية "بناء دكلة" كمف إضاعة الكقت  لتباع سياسة إزالة الستعمار بدلن 

 (.ِ: ََِٖ)كتَّاب،  فاشؿ سالـ"

كمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث التي طرح فييا أسئمة عديدة حكؿ ىذا المكضكع، ككاف 
الكطنية الفمسطينية، كىك: ما ىك تعريفؾ  الستراتيجيةمف بيف ىذه اْلسئمة، سؤاؿ يتعمؽ بتعريؼ 

 الكطنية الفمسطينية؟ فكانت إجابة بعض الباحثيف كما يأتي: ستراتيجيةلإل

ما ىي ك التفاؽ عمى كسائؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ، ك طني العاـ، التفاؽ عمى اليدؼ الك 
تقدير القدرات كاإلمكانيات التي يمتمكيا الشعب ك المؤسسات التي يجب أف تحتضف ىذه الكسائؿ، 

 .: مقابمة[َُِٕ/ّ/ْ، نعيرات] الفمسطيني

أما أبك عامر فقاؿ ل يكجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو بيف الخبراء الفمسطينييف، كلكف أم 
قامة ك كطنية فمسطينية ل بد أف تتكافر فييا جممة مف اْلىداؼ مثؿ: تحرير فمسطيف  إستراتيجية ا 

،  إسرائيؿشكؿ العالقة مع ك عالقات عربية، كالالدكلة الفمسطينية،  صياغة النظاـ ك مستقبالن
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗا ]أبك عامر، أـ رئاسي   اسطيني برلماني  الفم

بقكلو: استخداـ كؿ الطاقات كالمكارد لدل الدكلة في خدمة بشكؿ عاـ عرفيا كلكنو  
 ]أبك عامر، المرجع السابؽ[. أمنيا كاستقرارىا في كؿ المجالت كعمى كؿ الصعد

سطيني طمكحاتو في إقامة دكلة بقكلو: تعني أف يحقؽ الشعب الفم أبك زايدةكعرفيا 
يككف فييا مجاؿ لكؿ  ديمكقراطيةفمسطينية مستقمة عمى ترابو الكطني المغتصب، كتككف دكلة 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]أبك زايدة،  اْلدياف ككؿ اْلطياؼ

عرفيا حبيب بقكلو: القدرة عمى الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد كاإلمكانات المتاحة ك 
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  أقصى درجات اإلنجاز في فترة زمنية محددة كافة لتحقيؽ

الكطنية في جممتيف أساسيتيف،  الستراتيجيةالكطنية، يمكف تمخيص  الستراتيجيةىدؼ ك 
) الجممة اْلخرل( تحقيؽ  ،اْلكلى: القدرة عمى تحقيؽ أقصى درجات الرفاىية لمشعب، بما يضمف

الكطنية أف تككف بناء لممالؾ  الستراتيجيةامة الكطنية. فال نريد مف الكرامة اإلنسانية ثـ الكر 
   ]حبيب، المرجع السابؽ[. ش خاصة كحفظنا عمى كراسي ىذا الفصيؿ أك ذاؾك كعر 

عرفيا عريقات بقكلو: تكفير اإلمكانيات الالزمة ككضع الخطط اْلمنية لضماف تحقيؽ ك 
قادر عمى الدفاع كالتصدم، كتعزيز قكل اْلمف  اْلمف كاْلماف لممكاطف مف خالؿ بناء جيش قكم

 مقابمة[. َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  الداخمي كحماية المكاطنيف كتحسيف المجتمع
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التي تكضح رؤية البمد أك الكطف لعشر سنكات أك  الستراتيجيةكعرفيا اْلغا: بأنيا 
]اْلغا،  عشريف، أم عمى المدل البعيد لكؿ المجالت: الصناعي، البيئي، القتصادم، .....

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ

فعرفيا بقكلو: ىي عقيدة الدكلة كرسالتيا التي تيدؼ إلى التغمب عمى العقبات  نعيراتأما 
، نعيرات] مكاسب العامة كاستغالؿ اإلمكانيات كالطاقات المكجكدةكالتحديات مف خالؿ تعظيـ ال

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ

كجكد سياسة قكمية كطنية متفؽ عمييا بيف حركات تحرر  يكعرفيا أبك عامر بقكلو: ى
مف الحتالؿ اإلسرائيمي عدا  رككميا مف اْلىداؼ اْلساسية لمتحر  المختمفة، الكطف الفمسطيني

]أبك عامر،  ىك التحرر قبؿ كؿ شيء حاصؿ، فاليدؼ اْلساسؾ كمو تحصيؿ ذل
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗ

الكطنيػة الفمسػطينية  السػتراتيجيةكيػرل الباحػث مػف خػالؿ عػرض التعريفػات السػابقة يمكػف تعريػؼ 
الشػػعب الفمسػػطيني طمكحاتػػو فػػي إقامػػػة دكلػػة فمسػػطينية مسػػتقمة عمػػى ترابػػو الػػػكطني  تحقيػػؽ بانيػػا

مػػػف خػػػالؿ  كلػػػة ديمكقراطيػػػة يكػػػكف فييػػػا مجػػػاؿ لكػػػؿ اْلديػػػاف ككػػػؿ اْلطيػػػاؼالمغتصػػػب، كتكػػػكف د
 الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد كاإلمكانات المتاحة كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز.

 

 الوطنية الفلسطينية الستراتيجيةغياب  المطلب الثاني:
التكافؽ عمى اْلىداؼ  الفمسطينية مف خالؿ غياب الحالة في الستراتيجيةيبرز غياب 

كالختالؼ في تحديد معسكر اْلصدقاء كمعسكر  ،كالختالؼ حكؿ الكسائؿ ،العميا أك الثكابت
كحكؿ تحديد اليدؼ الكطني، كحتى مع القكؿ بأف اليدؼ ىك الدكلة فإف غمكضيا  ،اْلعداء
 أدل لفشؿ معمـ عمى اْلصعدة ستراتيجيةلإلىذا الغياب  ىا،كحدكديا يسكد حكؿ مفيكم ياكالتباس
 اعتراضبعد  ات النظاـ السياسي كخصكصن ، كأدل لحالة تيو سياسي تتخبط فيو كؿ مككناكافة

لذا فإف حالة الفشؿ كالشمؿ التي تصيب القضية  ؛حركة حماس عمى منظمة التحرير كالسمطة
فقط، فالقدر محايد في الشؤكف السياسية،  ائيؿسر مف السماء كل تعكد إل االفمسطينية ليست قدرن 

سرائيؿك  ف كانت عدكن  ا  إل لمكاجيتو كليس تبرير  اف حركة المقاكمة كالجياد ما كجدتإإل  اقكي   اكا 
تعبر عف  إستراتيجيةفمسطينية كاضحة سكاء  إستراتيجيةعجزىا بكجكده، إف الخمؿ يعكد لغياب 

تعبر عف مرحمة بناء الدكلة كتمتـز  إستراتيجيةك مرحمة التحرير الكطني كتمتـز بمقتضياتيا أ
باستحقاقاتيا، لذا كفي ظؿ التباعد الزمني بيف مرحمة التحرر الكطني التي قامت عمى أساسيا 
الحركة الكطنية الفمسطينية منتصؼ ستينيات القرف الماضي كالكاقع الراىف بما دىمتو مف 

نقساـ كالعتراؼ بفمسطيف دكلة مراقب، كفي متغيرات عربية كدكلية كفمسطينية كعمى رأسيا ال
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كالدكلية المتصارعة حكؿ المنطقة العربية كفي جكىرىا القضية  اإلقميمية اإلستراتيجياتظؿ تعدد 
كطنية متعددة المسارات ل تقطع مع مرحمة التحرر  إستراتيجيةالفمسطينية، فاْلمر يتطمب 

تفتح عمى مسارات جديدة لمعمؿ السياسي  وفسنالكطني كل مع متطمبات السالـ كلكف في الكقت 
 يؤسس عمى العتراؼ اْلممي بفمسطيف دكلة مراقب.

نحكؿ الدكلة،  اإلستراتيجيتكمف اآلف في ظؿ مرحمة التحكؿ  الستراتيجيةإف اْلىمية 
بؿ إف  ؛ففي ىذه المرحمة كلممرحمة القادمة لف تنفع تكتيكات سياسات المفاكضيف الفمسطينييف

الفريؽ المفاكض كمو لف يصمح لممرحمة الجديدة، كما أف المرحمة تحتاج لالنتقاؿ مف سياسة 
كبرامج كرؤل دكلة )أبرش،  إستراتيجيةلبحث عف الراتب، إلى بناء االتدبير اليكمي لحياة الناس ك 

َُِّ :ُّ-ُْ.) 

الفمسطيني القكمي  اْلمفكمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث كضح مجمكعة مف خبراء 
كطنية  إستراتيجيةبرأيؾ ىؿ يكجد رأييـ في ىذا المكضكع، بعد طرح السؤاؿ المتعمؽ بذلؾ كىك: 

ذا كانت اإلجابة ل  دارةإل ذا كانت اإلجابة نعـ فما ىي مالمحيا كا  العمؿ السياسي الفمسطيني كا 
 كما يأتي: فكانت آراؤىـفما ىي العكائؽ التي تقؼ دكف صياغتيا؟ 

العمؿ  دارةكطنية إل إستراتيجية فيرل أنو ل يكجد لدل الفمسطينييفإبراىيـ حبيب:  أما
كانت منظمة التحرير حيث ، ََِٕ/ٔ/ُْالسياسي ل سابقنا قبؿ كقكع النقساـ السياسي بعد 

لـ يكف ك  ليا، كطنية بؿ تسير كراء قناعات حزبية ضيقة لـ تستشر الشعب إستراتيجيةتسير بال 
قيقية، بؿ كاف ىناؾ استجابة لمضغكط السياسية، كأصبحت بال رؤية حتى أكصمتنا ىناؾ رؤية ح

إلى الحتراب الداخمي، كبعد الحتراب الداخمي تعمقت الحالة الفمسطينية في النشقاؽ كالنقساـ 
دارتاف، اْلمر الذم أبعد بشكؿ كبير فكرة بناء   إستراتيجيةكأصبح ىناؾ رؤيتاف كبرنامجاف كا 

مؿ السياسي كصمنا إلى حالة المكاجية السياسية حتى في المحافؿ الدكلية، فالمعكقات كطنية لمع
كثيرة كأكليا حالة النتماء الحزبي الذم تزيد عف حالة النتماء الكطني، كجكد بعض القيادات 

ىناؾ مستكل ك التي ل تعمي مصمحة الكطني عمى المصمحة الشخصية ثـ المصمحة الحزبية، 
مشكمة في المثقؼ الفمسطيني الذم أصبح في غالبيتو مأجكرنا ليذا الحزب أك ذاؾ،  يناؾفالثقافة 

ىناؾ تدخالت عربية كدكلية ك نحف نعيش في كضع صعب فالعكامؿ الخارجية باإلضافة إلى 
ح لدييا القدرة عمى التأثير في القرار الفمسطيني، كؿ ىذه العكامؿ تعيؽ بناء أصبك ية إسرائيمكحتى 

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  كطنية فمسطينية إستراتيجية

ْلننا ل نممؾ أم عامؿ مف عكامؿ  إستراتيجيةككذلؾ قاؿ جعارة، أننا ل نممؾ 
الستقاللية الذاتية، كتكجد عكائؽ كثيرة كىي العكائؽ نفسيا التي تكجد في الكطف العربي، فنحف 
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، كلف نستطيع تحقيؽ ٕٔي حدكد كى% مف اْلراضي المحتمة ِِكفمسطينييف نميث كراء استرداد 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّذلؾ ]جعارة، 

كطنية لتحقيؽ المصالح العامة كالشاممة لمبمد مف صنع  إستراتيجيةكقاؿ اْلغا: ل تكجد 
الرؤية الدكلة، كالسبب ىك العقميات المكجكدة التي ل تقتنع بالرؤل الفمسطينية بؿ تقتنع ب

 ابمة[.: مقَُِٕ/ّ/ٓالشخصية ]اْلغا، 

،  إستراتيجيةكجكد  نعيراتكنفى  كطنية، كرأل أف العكائؽ تكمف في البيئة الفمسطينية أكلن
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ، نعيراتكطنية ] إستراتيجيةذا كعدـ كجكد مؤسسة قادرة عمى إنتاج ىك

كطنية،  إستراتيجيةأما عريقات فكاف لو رأم مخالؼ لما سبؽ، حيث أقرَّ بكجكد 
كمالمحيا ىي اتفاقية أكسمك، التي أقرت بإنشاء سمطة كطنية، كيقكؿ: نعـ ىي لـ تحقؽ كؿ 

: َُِٕ/ّ/َّالعريضة لمعمؿ الفمسطيني الحالي ]عريقات،  شيء؛ كلكف تبقى ىي الخطكط
 مقابمة[.

في خطتو لمعمؿ  إستراتيجية، لكؿ فصيؿ إستراتيجياتكرأل أبك عامر كجكد أكثر مف 
قامة الدكلة، ك  السياسي، فمسطينية  إستراتيجيةاإلشكاؿ أنو ل تكجد ك مقاكمة الحتالؿ، ك التحرير، ك ا 

ر كؿ حزب فمسطيني الكطفى ىك كطنو مكحدة متفؽ عمييا. كالعكائؽ ىي التباينات الحزبية، كاعتبا
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗ]أبك عامر، 

سياسية بال شؾ، كىي اإلقرار  أما مرداكم فرأل أف السمطة الكطنية الفمسطينية ليا رؤية
كالعتراؼ بقرارات اْلمـ المتحدة، كمخاطبتيا بأنيا ضعيفة كل تممؾ القكة، كتخاطب المجتمع 
بشكؿ دائـ أنيا نفذت القرارات كالمطمكب منيا، فيجب أف تنفذكا ما اتفقنا عميو، كىي برأيو 

الحقيقية ىي التي تتمتع بمعقكلية القدرة  الستراتيجيةفاشمة ْلنيا لـ تؤًد دكرىا، ْلف  إستراتيجية
ض ]مرداكم، عمى تقديـ المصالح لألماـ ما أمكف، كليس مف أجؿ الحكي فيذا مرفك 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ

فمسطينية كلكنيا غير ناجحة، كقد تمثمت في سياسة  إستراتيجيةأف ىناؾ  أبك زايدةكيعتقد 
الثة اْلخيرة، كالتي كانت أساسيا الحصكؿ عمى منظمة التحرير الفمسطينية مف خالؿ العقكد الث

مف خالؿ المفاكضات، أما عف العكائؽ التي تقؼ دكف  ٕٔدكلة فمسطينية مستقمة في حدكد 
كطنية شاممة فيرل أف الخالؼ السياسي كالفكرم بيف اْلطراؼ الفمسطينية ىك  إستراتيجيةصياغة 

ـ ثمو حركة فتح، كالفكر اإلسالمي أك اإلسالالسبب، كبالتحديد بيف فكريف، الفكر الكطني الذم تم
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]أبك زايدة، السياسي الذم تمثمو حركة حماس 
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 ي:يأتالوطنية ما  االستراتيجيةومن أسباب غياب 

انسداد أفؽ التسكية، كتآكؿ الدكلتيف، كصعكبة الخيارات اْلخرل في ذات السياؽ، كعدـ  .ُ
 اليقيف بجدكاىا.

كطنية مكحدة، كالحركة الكطنية  إستراتيجيةالمشيد الفمسطيني منقسـ كبال رؤية أك  .ِ
ستراالفمسطينية متناقضة في اْلفؽ ك   (.ْ: َُِِالعمؿ )فرحانة،  تيجياتا 

بعد فكز حماس بالنتخابات الشرعية  اضعؼ مؤسسة القيادة كتآكؿ شرعيتيا خصكصن  .ّ
ْلف كجكد أكثر مف قائد كزعيـ كؿ منيـ يتكمـ باسـ الشعب ل يعني كجكد  ؛اْلخيرة

مؤسسة قيادة، مؤسسة القيادة ىي التي تجسد الكحدة الكطنية كتحتكر كتمثؿ القرار 
 الكطني المستقؿ.

عند اْلحزاب كالنخب، فيذه اْلحزاب باتت ضميعة بنقد  كثقافتو غياب فضيمة النقد الذاتي .ْ
ف جرت عمميات نقد فداخؿ غرؼ مغمقة كبشكؿ فردم،  اآلخريف كلكنيا ل تنتقد نفسيا، كا 

كفي كثير مف الحالت تتـ محاصرة بؿ كطرد أم مسؤكؿ يجرؤ عمى نقد الحزب أك 
 .كمعاقبتو الحركة عمنا

غياب حالة شعبية ضاغطة عمى القيادات السياسية. كذلؾ بسبب الشتات كالحكاجز  .ٓ
 .الًخٍدماتطتيف كباْلحزاب مف حيث الراتب ك كارتباط قطاع كبير مف الشعب بالسم

 .كثقافتيا كقكانينيا انسالخ اْلحزاب عف منظكمة حركات التحرر الكطني .ٔ
 أماـ التفكير العقالني. الكجيات عائقن ك الجيؿ السياسي كاْليدييبقى  .ٕ
إسالمية كانت أك عربية أك أمريكية أك  القرار كالرتياف ْلجندات خارجيةغياب استقاللية  .ٖ

 ية.إسرائيم
مـ يحدث في تاريخ حركات التحرر أف ف ة عمى النتخابات فقط كحؿ النظاـ،المراىن .ٗ

 التحرر شرعيتيـ مف انتخابات عمنية تجرم في ظؿ الحتالؿ. دةاستمد قا
ضعؼ دكر النتمجنسيا )مثقفكف كمفكركف كقادة رأم عاـ( ْلسباب متعددة عمى رأسيا  .َُ

 ميؿ المشركط.ثلعنة الراتب كالت
حكؿ السمطتيف كالحككمتيف في غزة كالضفة ليدؼ البقاء بحد ذاتو كبات ىدؼ الحفاظ ت .ُُ

كأىـ مف الحفاظ عمى البرنامج الكطني أك الثكابت الكطنية، كىك ما  اعمى السمطة سابقن 
 لتحكيؿ المناضميف كالمجاىديف لمكظفيف. اأدل أيضن 
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قتيف ضمف برنامج كسمطة النقساـ الذم فصؿ غزة عف الضفة كتداعياتو. فتكحيد المنط .ُِ
 ية.إسرائيمكاحدة بات يحتاج لمكافقة 

 تكاصؿ الستيطاف كالتيكيد في الضفة كالقدس. .ُّ
 غياب حمفاء دكلييف فاعميف كمؤثريف في السياسات الدكلية. .ُْ
السالـ الفمسطينية كما ترفض  إستراتيجيةفي تبني  كعجزىا تخاذؿ الشرعية الدكلية .ُٓ

 (.َُِّش، االمقاكمة )أبر  إستراتيجية
 الوطنية الفمسطينية االستراتيجيةسبل تعزيز وبناء  المطمب الثالث:

كطنية فمسطينية تتطمب منيج العمؿ كتحديد  إستراتيجيةإف العمؿ مف أجؿ بناء 
كالتكافؽ بشأنيا تتمثؿ فيما يأتي  اْلكلكيات، كذلؾ يستكجب مراجعة المكاقؼ تجاه عناكيف أساسية

 :(ٔ-ٓ: َُِِ)فرحانة، 
التكافؽ عمى أف الحالة الفمسطينية ىي حالة تحرر كطني كمف ل بد مف  التسوية: -ُ

مستمزماتيا ممارسة المقاكمة. بؿ في الكقت الراىف يمـز اعتمادىا كخيار أساس لتعديؿ 
 .لمضغط عمى العدك إستراتيجية إدارةميزاف القكل المختؿ، كباعتبارىا 

ْلجيزة ا بيد الفمسطينييف، كل ينبغي بأم حاؿ تحييد الستراتيجيةىي أداة القكة  :المقاومة -ِ
بحجة اللتزامات الدكلية. كيمـز التكافؽ عمى أم اْلشكاؿ أجدل في المحظة  ليا يةاْلمن

باستمياـ خيرة الراىنة سكاء عبر العمؿ العسكرم أك المقاكمة الشعبية. كيقترح البدء باْل
لعمؿ امكصكؿ ل ابية، كتطكيرىا تصاعدي  اْلدكات كالكسائؿ المستخدمة في الثكرات العر 
 .العسكرم بحسب ما جرل في انتفاضة اْلقصى

عادة ىيمنة منظمة التحرير  السمطة: -ّ بشكؿ عمييا تحديد عالقتيا بالمنظمة بشكؿ كاضح، كا 
 :سيناريكىات لمستقبميا ةفعمي. كينبغي تقرير مكقؼ كاضح تجاىيا اآلف. كىنالؾ ثالث

بقاء الحاؿ عمى حالو، كىذا سيناريك غير مرغكب، ْلنيا في شكميا الحالي مجرد  . أ
  .مكسع "لحدم"نمكذج 

كالعمؿ عمى تقكيتيا كتحريرىا مف ىيمنة الماؿ الغربي، كاعتبارىا  ،اعتبارىا نكاة دكلة . ب
 .تحرؾ شعبي منظـ كشامؿ لمقاكمة الحتالؿ دارةأداة كطنية إل

كطنية تشاركية في إطار مقاكمة مسمحة منظمة بيدؼ  إدارةحؿ السمطة، كتشكيؿ  - ج
 .إزاحة الحتالؿ

قرب إلى تفكير اْلطراؼ أالجديدة باعتبارىا  الستراتيجيةكيمكف اعتماد الخيار الثاني في 
 .ياكمصالح المتصمة بالتسكية



446 
 

ينبغي  لكف، وكتكتم ىي مفتاح الكحدة الكطنية، كضركرة لتكحيد الجيد الكطني المصالحة: -ْ
كمف الضركرم الدخكؿ فييا كفؽ  ،مسطينية محضة كبال تدخالت خارجيةأف تتـ بإرادة ف

الكطنية المكحدة كالبرنامج الكطني  الستراتيجيةجدكؿ زمني محدد؛ بعد التكافؽ عمى 
 .المعتمد

العمؿ عمى فؾ الحصار عف غزة كيدؼ كطني، كربما اعتمادىا كمنطقة شبو  غزة:قطاع  -ٓ
دارتيا  كطنية تشاركية، كالضغط عمى العدك لفؾ الحصار أك استئناؼ ضرب  إدارةمحررة كا 

 .بسبب الكضع المصرم الراىف االصكاريخ، خاصة أنو غير قادر عمى الحرب حالين 
طنية، كيحـر التنسيؽ مع الحتالؿ تحت أم ينشأ عمى أساس عقيدة أمنية ك  الوطني: األمن -ٔ

ية كفؽ أسس مينية كطنية، عمى أف تككف مرجعيتيا اْلمنظرؼ كاف. كتشكؿ اْلجيزة 
 .لقيادة السياسية الفمسطينية المنتخبةا

 :منظمة التحرير -ٚ
 .ي المرجعية السياسية، كالمييمنة عمى السمطة الفمسطينيةى  .أ 
بناء عمى نظاـ انتخابي يتـ التكافؽ كافة ينتخب عناصرىا مف الشعب الفمسطيني  .ب 
 .عميو

 .المجمس التشريعي جزء مف مجمسيا الكطني .ج 
 .الديمكقراطيةكليتيا السياسية تداكلية، كتتغير قيادتيا كفؽ اْلسس  .د 
 .جيازىا التنفيذم خاضع لمجمسيا الكطني .ق 
 التكافؽ عمى ميثاقيا الجديد. .ك 

الكطنية تككف مف خالؿ نظاـ  الستراتيجيةإف الطريقة اْلسرع كاْلسمـ كاْلنجع لتعزيز 
كفاعمية. كلكف ىذه ميمة صعبة في ظؿ غياب اْلفؽ التي تبشر بنشكء قيادة  سياسي أكثر تمثيالن 

، كعميو فإف عممية بناء افاعمة عمى اْلرض الفمسطينية المحتمة أك لمشعب الفمسطيني عمكمن 
ية سرائيمكطنية فمسطينية قائمة عمى الحقكؽ ستككف فعالة في فضح الخطط اإل إستراتيجية

مف إقامة الدكلة،  الستراتيجيةكمجابيتيا. كينبغي أف يتحكؿ اليدؼ السياسي الفمسطيني في ىذه 
عمى أرض الكاقع، إلى النضاؿ مف أجؿ  إسرائيؿ إستراتيجيةكىك مشركع غير متحقؽ يستر 

دراؾ الحقكؽ إة كالمدنية كالقتصادية كالجتماعية كالثقافية. كيمكف حقكؽ اإلنساف السياسي
ك دكلتاف أك كنفدرالية" )أحمد، أالفمسطينية مف خالؿ عدد مف الترتيبات الكطنية "دكلة كاحدة 

َُِٔ :ّ.) 
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القكمي حكؿ ىذا  اْلمفكمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث مع بعض المختصيف ب
الكطنية الفمسطينية قادرة  الستراتيجيةىؿ تعتقد أف  اؿ اآلتي:ضكع أجاب بعضيـ عف السؤ المك 

 عمى تحقيؽ الطمكحات الفمسطينية إف كجدت؟ 

فمسطيف اإلنجميز لبعد احتالؿ  ُُٕٗاـ إلى القكؿ بأف الفمسطينييف كمنذ ع حبيبذىب 
كبال ىكية حقيقية، نقكؿ مرة نحف عرب، كمرة نحف فمسطينييف، كمرة نحف  إستراتيجيةبال يعيشكف 

مسمميف، كل يكجد إجماع فمسطيني حتى عمى اليكية الفمسطينية القادرة عمى أف تككف معيارنا 
 كثالثينياتو كأربعينياتو ف في عشرينيات القرف الماضيك لـ يستطع الفمسطينيك  الستراتيجيةلبناء 

احدة تككف قادرة عمى استنياض مشاريعيـ كما كاف الكاقع عند الييكد التي أفرزت أف يككنكا قكة ك 
بعض الكيانات التي تصب في مصمحة الييكد، ككذلؾ اْلمر في الخمسينيات كالستينيات، بنيت 

ىميـ  كاحمميت منظمة التحرير الكطنية الفمسطينية بقرار عربي، كالمفترض أف تجعؿ الفمسطينييف
العربية حدت مف قدرة منظمة التحرير ثـ منعت دخكؿ الفصائؿ الفمسطينية كافة  كلكف التدخالت

، لتككف ىي اإلطار الجامع لمشعب الفمسطيني، ةحتى ىذه المحظة لمنظمة التحرير الفمسطيني
كلألسؼ حالة التكمس في المنظمة ىي حالة عربية خارجية أكثر منيا حالة فمسطينية، ْلنو لف 

التي تمثؿ اإلطار العربي إنشاء أم كياف آخر قد يككف منافسنا لممنظمة يسمح لمفمسطينييف ب
 مقابمة[. :َُِٕ/ِ/ُِباْلساس ]حبيب، 

الكضع الفمسطيني مقيد بمكاقؼ الدكؿ العربية، كمساندة العالـ  فيرل أفأما عريقات 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  سرائيؿإل

د عمى تحقيؽ الطمكحات الفمسطينية، كلكف يكج الستراتيجيةكنفى جعارة بشدة عمى قدرة 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]جعارة، طمكح كىك تحرير فمسطيف بالكامؿ 

، كلكف إف كجد أكيد ستككف قادر نعيراتكمثمو  ة عمى ، حيث قاؿ: غير مكجكد أصالن
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات، تحقيؽ الطمكحات الفمسطينية 

]أبك عامر،  عمى كجكدىا فقاؿ: إف كجدت فيي قادرةأما أبك عامر فقد أكقؼ القدرة 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗ

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]مرداكم، أما مرداكم فقاؿ: نيائينا ل تستطيع 

ستراتيجيةالسمطة الفمسطينية ك  إستراتيجية، أنو حالينا ل، فأبك زايدةككذلؾ رأل  حماس لـ  ا 
]أبك  التالي يجب إعادة النظر في استراتيجيتيماتحققا اْلىداؼ المرجكة لمشعب الفمسطيني، كب

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕزايدة، 
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الكطنية الفمسطينية ككنيا مغيبة كالكضع الفمسطيني مقيد  الستراتيجيةف أكيرل الباحث 
ف تحقؽ أبمكاقؼ الدكؿ العربية، كمساندة العالـ إلسرائيؿ فإنيا ل تستطيع بكضعيا الحالي 

 قامة دكلتو الفمسطينية المستقمة.إطمكحات الشعب الفمسطيني في 
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 لمبحث الثالثا
 القومي الفمسطيني األمنواقع خبراء 

 
 جج

القكمي  اْلمفقاـ الباحث بإجراء عدة مقابالت مع بعض الشخصيات المتخصصة ب
كالتحميؿ السياسي؛ حيث رأل الباحث أف ىذه الشخصيات ليا عالقة ببحثو كأنيـ سيثركف البحث 

  بمعمكمات قيمة.
 .القومي األمنأىم الصفات الشخصية التي يتمتع بيا خبير  -ٔ

القكمي: قكة الشخصية ْلنو منصب  اْلمفيرل حبيب أف الصفات اْلساسية لمخبير 
لى عدـ الخكؼ مف صنع القرار ْلنو قد يككف لو عالقة بمصير الدكلة  رفيع، يحتاج إلى جرأة كا 

ا غير إستراتيجيةكبقرارات  ، يجب أف يككف ذكي ا كلديو فطنة كمعرفة بالرجاؿ، أف يككف حميمن
يؿ، أف يككف صاحب شخصية متسرع بحيث يستطيع أف يحكـ عمى اْلشياء بعد معرفة التفاص

]حبيب،  قيادية يمتمؾ مف السمات القيادية التي تمكنو مف قيادة فريؽ عمؿ باقتدار كجدارة
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ

القكمي كالمجاؿ  اْلمفرأل عريقات أنو يجب عمى الخبير أف يككف مييئنا في مجاؿ ك 
 اْلمفعمى ليا عالقة بسكاء دكرة ضباط أك أة يدعدالعسكرم، كقد دخؿ دكرات عسكرية 

طالع كاسع عمى القانكف كمعرفة كافية االعسكرم، إضافة إلى إلمامو بالتاريخ العسكرم، ك 
يككف ك ( كالمالحؽ الخاصة بيا، كمتابعة القضايا الدكلية كالمحمية، ْبالتفاقيات الدكلية )جنيؼ 

ستنباط كالتحميؿ كال عنده أفؽ كاسع في ىذا المجاؿ، كلو قدرة عمى تنفيذ البحكث كالدراسات
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  كصياغة التكصيات

كقد اختصر اْلغا ىذه الصفات بالرؤية المستقبمية، كالتعدد في مجالت الطالع 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ ]اْلغا، كالدراسة، كالتداخؿ بيف التخصصات

ا مف كمية عديدة نقاطارة فقد فٌصؿ في إجابتو كحددىا بأما جع ، كىي: أف يككف خريجن
أخيرنا أف يككف ية، كأف يككف ذا خبرة أمنية كعممية، ك اْلمنحربية، كأف يككف متخصٌصا بالدراسات 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]جعارة،  حسف السكؾ كالسير

أف الخبير يجب أف يتمتع بثالث ممكات، كىي: القدرة عمى تحميؿ الكضع  نعيرات كرأل
في المستقبؿ، كالقدرة عمى تصكر آليات  ىاكتجسير السياسي، كالقدرة عمى صياغة التطكرات 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات،  في أم مجتمع الستراتيجيةتغيير قكل 
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قاؿ: يجب أف يككف لديو الحس ي فاْلمنالجانب عمى كركز عبد الستار قاسـ إجابتو 
: َُِٕ/ِ/ِّ]عبد الستار قاسـ،  ية الكثيرة التي تحيط بنااْلمني، كمعرفة باْلمكر اْلمن

 .(ُ)مقابمة[

التفكير الناقد كالتفكير  :كاعو المتعددةأنعمى التفكير ب ةالقدر كيرل ىشاـ المغارم أف 
 ي.مف القكمليـ مدخؿ في مكضكع خبراء اْل ةف الثالثأعمى اعتبار  يستراتيجكاإل بداعياإل

 ف يككف كاسع الطالع كلأكيجب  ة التيديدات الداخميةنو كاسع الطالع لمناقشأ فضالن 
 يكبالتال ريعطى التكصيات لصانع القرامف و ىك نْلة كالطالع؛ ف يككف محدكد الثقافأيصح 
  .(ِ): مقابمة(َُِٕ/ٓ/ُّالمغارم، ه )ىشاـ فكار أعمى التعبير عف  رناف يككف قادأيجب 

 .قوميال األمنالميارات التي يمتمكيا خبير  -ٕ

يمتمؾ معارؼ كثيرة كلكف  قدرأل حبيب أف أكلى الميارات ىي ميارة الحكار كاإلقناع، ف
كيؼ يمكف إقناع اآلخر بيا، كيحكليا إلى قناعات لآلخريف، كميارة المركنة كعدـ التصمب برأيو 

ميارة البحث العممي فيي ميارة أساسية حتى يبتعد ك كأف يككف لديو مركنة في تقبؿ الرأم اآلخر، 
ل يككف لو رأم ة، كيجب أدنا عف اْلىكاء الشخصيعف العاطفة كيتصرؼ بمنطؽ المصمحة كبعي

مع فريؽ عمؿ،  قدرة العمؿميارة ك شخصي بعيدنا عف الكاقع الذم تتطمبو المصمحة الكطنية، 
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  بحيث يصبح الفريؽ كتمة كاحدة تخدـ مصمحة الكطف

رأل اْلغا أف ىناؾ ثالث ميارات رئيسة يجب أف يتمتع بيا الخبير، كىي: القدرة عمى ك 
: َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  التحميؿ، كالقدرة عمى استكشاؼ المستقبؿ، كالقدرة عمى الدمج كالتفكيؾ

 مقابمة[.

ا طبيعي ا حتى يصؿ إلى أعمى اْلمنأما جعارة فرأل أنو يجب أف يتدرج في السمـ  ي تدرج 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]جعارة،  اشترؾ في المعارؾ الميمة في بمدهالدرجات، كأف يككف قد 

كىي: ميارة التخيؿ، ميارة  كعدَّدىا بقكلو، مكجزة فذكرىا باختصار نعيراتككانت إجابة 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات،  ع، ميارة التخطيط، ميارة اإلقناعاإلبدا

 .القومي األمنالعموم والمعارف التي درستيا كخبير في  -ٖ

بؿ إنو حتى  ؛بظنو أنو عسكرم فقط بعضيـلقد فٌصؿ حبيب في إجابتو فقاؿ: قد يخطئ 
يصبح خبيرنا يجب أف يتسمح بمعارؼ أساسية، أكلن أف يككف أحد أبناء الحككمة كالعامميف في 

                                                             
 عبد الستار قاسـ، أكاديمي متخصص في العمـك السياسية. (ُ)
 ىشاـ المغارم، أكاديمي متخصص في اْلمف القكمي، كعميد كمية العكدة. (ِ)
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 :أف يمتمؾ معرفة أساسية في عمميك مرافقيا كتدرج في مناصبو حتى أصبح بيذا المنصب، 
معرفة المحطات التاريخية دراسة التاريخ لستخالص العبر كالمحطات، ك ك التاريخ كالجغرافيا، 

قراءة ك الكبرل، كقراءة فمسفة التاريخ، كالمبراطكريات العظيمة كيؼ بدأت ككيؼ أفمت، 
الشخصيات القيادية، كقراءة التاريخ الفاصؿ لمدكؿ، ككذلؾ معرفة الجغرافيا السياسية كالجغرافيا 

يعمؿ بيا جيدنا، ككذلؾ يحتاج  كىذا اْلمر يؤىمو إلى فيـ البيئة التية كعمـ الجيبكتسيؾ، الطبيعي
بشكؿ عاـ، كعمـ السياسة، كعمـ اْليديكلكجيا، فيجب أف يدرؾ أف قيادة مشركع  دارةإلى عمـ اإل

أمف قكمي كتنفيذه يجب أف يستند إلى أيديكلكجيا أي ا كانت ْلنيا تجذب الجماىير كتضبطيـ اتجاه 
عمكـ ك تيا: عمـك شرطية اقية بمشتْلمناالمشركع القكمي، إضافة إلى المعرفة الجيدة بالعمـك 

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  عمـك استخباريةك عسكرية 

برأم عريقات يجب أف يككف ممم ا كدارسنا لتاريخ الحركب العسكرية العالمية: الحرب ك 
: َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  ، كالعتداءات عمى الدكؿاإلقميميةالعالمية اْلكلى كالثانية، كالحركب 

 مقابمة[.

أما اْلغا فقد قسـ العمـك إلى قسميف: أساسية، مثؿ: المجاؿ الجتماعي، كالمجاؿ 
القتصادم، كالمجاؿ السياسي البيئي )الجيكسياسي(، كفرعية )لكاحؽ(، مثؿ: تعدد الثقافة، 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  الجكانب القانكنية، كالتكنكلكجيا

الجتماعية، كالمعرفة : المعرفة السياسية، كالمعرفة حيث قاؿ نعيراتككاف قريبنا منو 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات،  القتصادية

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ِّ]قاسـ،  قد كافقو بالرأم عبد الستار قاسـك 

 .القومي األمناألماكن الوظيفية لخبراء  -ْ

ع يقكؿ إبراىيـ حبيب: حتى نستطيع أف نحدد ىذه الكظائؼ يجب أف نعرؼ أيف مكق
القكمي في سمسمة العمؿ الحككمي، فعندنا قيادة سياسية، كأصحاب كظائؼ سيادية،  اْلمفخبير 

القكمي ىك حمقة كصؿ بيف القيادة السياسة  اْلمفف، فخبير ك القكمي كالمخطط اْلمفكخبراء 
العامة لمدكلة التي  الستراتيجيةالذم يحكؿ ىذه الرؤية، كتحكيؿ اْلىداؼ ك  اإلستراتيجيكالمخطط 

في سبيؿ  كتتركب القكمي إلى خطط تشغيمية سنكية تتكالى مع بعضيا اْلمفيصنعيا خبير 
ما  ىاؿ كاسع، كيقاؿ عمالقكمي ىك صاحب خي اْلمفتحقيؽ اْلىداؼ القكمية، لذلؾ خبير 

يمية قد يتكلى بعض المناصب كلكنو ل ينتبو إلى اْلمكر التفصك يطرحو قد ل يككف منطقي ا، 
ذه الكظائؼ مستشار أمف قكمي، الدقيقة التي يعمؿ عمييا المخطط الذم يدققيا، لذلؾ مف أكؿ ى
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لمزعماء كالقيادة السياسية العميا، كيمكف أف يتقمد منصبنا قيادي ا  القكمي، مستشاره  اْلمففي  عضكه 
  .مرجع سابؽ[]حبيب،  ذا كانت اإلمكانيات تسمح لو بذلؾإ

القكمي إما أف يككنكا ضباطنا عامميف أك متقاعديف، أك  اْلمفرأل عريقات أف خبراء ك 
أساتذة جامعات؛ ليذا فإف اْلماكف ستككف إما مؤسسات الدكلة، أك كسائؿ اإلعالـ، أك 

 [.مرجع سابؽريقات، ]ع راكز اْلبحاث، أك مراكز الدراساتالجامعات، أك م

سابقة، فحددىا بالكظائؼ العميا مثؿ مستشار كقد تشابيت إجابة اْلغا باإلجابة ال
 ]اْلغا، مرجع سابؽ[. الجامعات، أك في المجاؿ السياسي الرئيس، أك في

ا بالقرب مف ص احب كمثميما قاؿ جعارة، حيث رأل أف الخبير يجب أف يككف دائمن
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]جعارة،  القرار، كمستشار أمني لمرئيس

ية التي تفضؿ اْلمنعنيـ، فحدد اْلماكف بما يأتي: المؤسسات  نعيراتكلـ تختمؼ إجابة 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات،  ْلبحاث كالدراسات، كمجمس الكزراءالمستشاريف، كمراكز ا

 اْلمفالكطني، كرئاسة  اْلمفكزارة الداخمية ك ك أما عبد الستار قاسـ فقاؿ: كزارة الدفاع،  
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ِّ]قاسـ،  القكمي

ييف كؿ حسب يف كالقتصاديمنف كاْلف يككف مف السياسييأيجب كيرل مغارم أنو 
يككف ك  ،باختصار ا عمى جميع المكرف يككف مطمعن ، كاْلفضؿ أكثرأفيو  المجاؿ الذل يعرؼ

 : مقابمة[.َُِٕ/ٓ/ُّمغارم، ال: صانع القرار كالمخطط اإلستراتيجي ]مف جيتيف رئيستيف اقريبن 
 .القومي األمنف خبراء اكشفي الدولة دور ا -٘

القكمي ىـ عممة نادرة كىـ أصحاب المشاريع الكبرل،  اْلمفيرل حبيب أف: خبراء 
ف في ك كأصحاب الرؤل الثاقبة كيمكف اكتشافيـ بسيكلة إذا كانت الدكلة معنية بذلؾ، ىـ مكجكد

غالبية الدكؿ كميات كمعاىد لتأىيؿ رجاؿ الدكلة، فأمريكا يكجد لدل ، ك كافة المناصب الحككمية
لتأىيؿ القيادات السياسية كالعسكرية،  (فمكريدا)مثالن عندىا كمية اسميا كمية الدفاع الكطني في 

ككمية ناصر في مصر، كفي السكداف يكجد كمية الدفاع الكطني، كفي العراؽ كانت تكجد 
دار  يخص عمؿ الدكلة ات منيجه أكاديمية البكر. كيعطى في ىذه الكمي ، الرجؿ الذم يتدرج تياكا 

في ىذه المناصب كيصؿ إلى ىذا المنصب يككف رصيننا كيشار إليو بالبناف فبالتالي ىذا الرجؿ 
أف يتـ انتقاؤه، ليس كؿ مف يظير بيذا الشكؿ يككف مف السيؿ يصبح ك يككف قد فاؽ أقرانو 

ؤلء اْلشخاص كاختبارىـ ككضعيـ في مراكز دراسات ثـ مميزنا، كىذا ىك دكر القيادة في انتقاء ى
 ََََُتكاد ل تجد مف كؿ  نؾإالقكمي. كىؤلء الخبراء قمة، كأقكؿ  اْلمفكضعيـ في مراكز 

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  كاحدنا
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 حاثو، كمؤتمراتو، كطبيعة دراساتورأل اْلغا أف الكتشاؼ يككف مف خالؿ كتاباتو، كأبك 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا، 

كتقاربت إجابة جعارة معو فقاؿ: مف خالؿ سجالت الجيش، كالدراسات التي يقـك بيا، 
 [.مرجع سابؽ]جعارة،  كو الذاتي داخؿ المؤسسة العسكريةكمف خالؿ سمككياتو، كسمك 

القكمي ىك كيؼ  اْلمففكاف مغايرنا لما سبؽ، حيث قاؿ إف اكتشاؼ خبراء  نعيراتأما 
القكمي في اكتشافيـ، كصناعتيـ تككف مف خالؿ المعاىد كالجامعات التي  اْلمف يصنع رجاؿ

 مرجع سابؽ[.، نعيرات] ا المجاؿ، باإلضافة إلى المياراتتيخرج المتخصصيف في ىذ

 مرجع سابؽ[.]قاسـ،  أما عبد الستار قاسـ فقد كافؽ رأم الدكتكر إبراىيـ حبيب

 في حماتو.مشاركة خبراء األمن القومي اإلسرائيمي  -ٙ

القكمي كطرؽ حمايتو ليست شخصية بقدر ما ىي مؤسساتية،  اْلمفكاف جكاب حبيب: 
القكمي يجب أف تككف مف خالؿ المنظكمة العاممة في  اْلمفكبالتالي المشاركة في حماية 

القكمي  اْلمفالقكمي، فمك كاف خبير  اْلمفالدكلة، كىنا تكمف أىمية بحث الدكلة عف خبراء 
مكاف ميـ كفي مكاف تكجيو صانع القرار فبالتالي أعتقد سيككف مؤثرنا في حماية  مكجكدنا في

 اْلمفالقكمي، أما لك كاف في أماكف بعيدة عف صناعة القرار فمف يككف مشاركنا في حماية  اْلمف
 القكمي ىي المسؤكلية اْلساسية لرجؿ الحكـ اْلمفالقكمي حتى لك تكمـ كثيرنا ْلف حماية 

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  ع السياسيكصاحب المشرك 

القكمي بأنو اإلجراءات كالتدابير كالسياسات كافة التي  اْلمفرأل عريقات بعد أف عرؼ ك 
، أف ىناؾ ركائز لألمف القكمي، كبجب عمى خارجي اك  داخمي اتتخذىا الدكلة لحماية أرضيا كشعبيا 

جتمع مف خالؿ تكفير بيئة اقتصادية مناسبة، ، كىي: تنمية المداخمي االخبير مراعاتيا، بعضيا 
كتنظيـ التشريعات كتحقيؽ العدؿ مف خالؿ تحصيف المجتمع مف أم اضطرابات غير قانكنية، 

]عريقات،  جيش قادر عمى صد أم عدكاف خارجي ، كىي: بناءخارجي اكبعضيا اآلخر 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ

أما اْلغا فرأل أف الدكؿ العظمى كالمتقدمة تجعؿ خبراءىا القكمييف اْلساس في مطبخ 
بصانع  اإلستراتيجي، كبالتالي فإنيـ يسمكف مراكز التفكير اإلستراتيجيصناعة القرار السياسي ك 

صيرية حتى القرار، فميذا يقـك صناع القرار باستدعاء أحدىـ لمناقشة بعض اآلراء الميمة كالم
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  ار كيفيـ منو أكثريستش

لعامة، أف مشاركتيـ تكمف في صياغة النظريات، كصياغة السياسات ا نعيراتكرأل 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات،  كرسـ الخطط، ككضع البرامج
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 اإلسرائيمية. االستراتيجيةالقومي في صياغة  األمنخبراء  دور -ٚ

القكمي حسب كؿ خمفياتيـ العسكرية كالسياسية  اْلمفافترض حبيب أف يشارؾ خبراء 
كطنية عمى  إستراتيجيةالكطنية لألمف القكمي أك  الستراتيجيةكالقتصادية مشاركة بناءة في بناء 

ا غير ذلؾ فمف يستطيعكا أقؿ تقدير، ىؤلء لك كانكا في أماكف حساسة يمكف أف يشارككا، أم
 [.مرجع سابؽ]حبيب،  المشاركة

ية، كرفع التكصيات، كالستفادة اْلمنرأل عريقات أنو يشارؾ مف خالؿ كضع الخطط ك 
 .[مرجع سابؽت، ]عريقا كالعبر مف الماضي كتاريخ الشعكب مف الدركس

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  أنو يشارؾ كأف ىذا اْلمر ضركرم  كشدد اْلغا 

ا عمى مشاركتو؛ بؿ رأل أف منصبو أعمى مف منصب قائد الجيش؛  اأم جعارة فأكد أيضن
]جعارة،  يتمقى منو قائدي الجيش اْلكامرى  ْلنو قريب مف رئيس الدكلة، القائد اْلعمى لمجيش الذم

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ

رات، ]نعي الكطنية لمدكلة الستراتيجية: حيث أكد أنو يشارؾ، كيضع نعيراتكمثمو قاؿ 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ

ضعكف العقيدة القتالية ككذلؾ قاؿ عبد الستار قاسـ، بأنيـ يشارككف ْلنيـ ىـ مف ي
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ِّ]قاسـ،  كالعسكرية

 وطنية، ولماذا؟ إستراتيجيةىل يستطيع من ىم دون خبراء األمن القومي بناء  -ٛ

نفى حبيب ذلؾ كقاؿ: بكؿ تأكيد ل، كما يحدث في كاقعنا العربي ليس لو عالقة في 
كطنية في كاقعنا العربي  إستراتيجيةالكطنية، تسمع كالمنا كبيرنا كلكف ل يكجد حقيقة  الستراتيجية

ى ف العقمية الدكتاتكرية العسكرية أك التنظيمية ىي المسيطرة عمإكفي كاقعنا الفمسطيني، لألسؼ 
كيقتصر اْلمر عمى  الستراتيجيةالكاقع القيادم فبالتالي تبعد مف ىك لديو القدرة عمى بناء ىذه 

أصحاب الكلءات التنظيمية ككذلؾ العسكرية فيما بعد، كبالتالي ينصبكف أنفسيـ ىـ مف يصنعكف 
ب، ]حبي دكف أف يككف لدييـ رؤية حقيقية كفيـ حقيقي لمفيـك اْلمف القكمي الستراتيجية

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ

ل. ثـ قاؿ: ىـ يشارككف في التكصيات كالرأم كالنقاش؛ كلكنيـ ليسكا  :رد عريقاتك 
قادريف عمى اتخاذ القرار. فيـ يشارككف في مجالت تخصصيـ، مثؿ مؤسسات المجتمع المدني؛ 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]عريقات  حيث يقكمكف برفع التكصيات مف خالؿ تخصصيـ
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  [.مرجع سابؽ ]اْلغا، انت إجابة محمد اْلغاكمثمو ك

نو طالما أنو غير متخصص باْلمف فال يستطيع ْلنو إل، كعمؿ بقكلو:  :ككذلؾ رد جعارة
ا حربي ا، كليس عنده خبرة كافية في اْلمف  [.مرجع سابؽ]جعارة،  ليس خريجن

مرجع  ،نعيرات] عمى النفي، كقاؿ بالطبع ل، كل نقاش في ذلؾ نعيراتككذلؾ شدد 
 [.سابؽ

ْلف فاقد الشيء ل يعطيو، كىك ل يفضؿ مصطمح الخبراء؛ ْلنو  كذلؾ؛كنفى أبك عامر 
قد تجد أناسنا عمى ىامش الطريؽ يفيـ في اْلمف القكمي أكثر مف الدكاترة؛ كلذلؾ ميـ عمى مف 

الكفاءات  أمف قكمي أف يكسع دائرة النظر أكثر في المجتمع كيستقطب معظـ إستراتيجيةيريد 
 اقكمي   اككف أمنن يالمتكاضعة كيكسع دائرة المشاركة حتى مف خارج الفكر السياسي الكاحد حتى 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗ]أبك عامر،  ، كليس حزبي ااعام   افمسطيني  
 .القومي لدييا األمنواقع الدولة التي ال تستعين بخبراء  -ٜ

القكمي،  اْلمفأكد حبيب عمى أنو كاقع فاشؿ، ْلف الحمقة المفقكدة لدييا حمقة الخبير 
دكؿ متخمفة ل يمكف ليا  كىي مقصكدة، ْلنو لك كجد سييدد عركشيـ، فبالتالي أنت تتحدث عف

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  أف تنيض

لممستقبؿ  نظيـ خططيارأل عريقات بأف قراراتيا ستككف منقكصة، كتكصيفيا لمكاقع، كتك 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  سيككف ضعيفنا

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  ما اْلغا فكصفيا بأنيا ليست دكلةأ

ككذلؾ رأل جعارة بأف قراراتيا ستككف عشكائية كالعالـ الثالث، حيث ل تمتمؾ شخصيات 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]جعارة،  القكمي اْلمفكبيرة تيتـ ب

 استعانةالقكمي فيذا سينتج عنو  اْلمففقاؿ: طالما أنيا لـ تستعف بخبراء  نعيراتا أم
 مرجع سابؽ[.]قاسـ،  تككف سياساتيـ القكمية غير ناجعةبخبراء غيرىـ؛ مما س

القكمي ىـ مف يضعكف الخطط  اْلمفككصفيا قاسـ بأنيا فاشمة؛ ْلف خبراء 
 .مرجع سابؽ[ ]قاسـ، الستراتيجيةتخمك الدكلة مف الخطط  دكنيـب، ك الستراتيجية

أنيا لف تستطيع أف تتخذ القرار المناسب، كأنيا غير قادرة عمى تحديد  أبك زايدةكقد أكد 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]أبك زايدة،  اْلىداؼ التي تناسب الدكلة في الكقت المناسب.
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ردات الفعؿ، كىي أشبو ما تككف  كقد كصفيا مرداكم بأنيا متخمفة كتعيش حالت مف
ؼ مف حكليا، ىؿ ىـ أعداء؟ ـ بإطفائو؛ ليس ليا رؤية، ل تعرٌ بإطفائية أينما شب حريؽ تقك 

أعداؤىـ بأم مستكل؟ ىؿ ىـ أصدقاء؟ ما ىي خطكط التقاطع؟ ما ىي خطكط التضاد؟ فكؿ 
التي تكجو كعمى ية كالعقيدة اْلمنىذه العناصر ستككف في حالة مردية في ظؿ غياب الرؤية 

ضكئيا كؿ الدكلة كمقدراتيا تدار، ككذلؾ البعد الجتماعي كالقتصادم كالتعميمي في ظؿ عدـ 
ا تكافر ىذه  : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]مرداكم،  الرؤية ستككف بحالة مردية أيضن

وابن المشروع القومي أم يمكن أن  االقومي محميًّ  األمنا أفضل أن يكون خبير مأيي -ٓٔ
 ؟خارجيًّا يكون خبيًرا

ي اْلمنسترشد بو، أما خبير أيقكؿ إبراىيـ حبيب: بكؿ تأكيد الخبير الخارجي يمكف أف 
ْلف الخبير  محمي ابمستشاريو يجب أف يككف  القكمي اْلساس اْلمفكمجمس  القكمي اْلساس

معرفتو ببيئتو الخاصة كليس ببيئتو تككف ي، أمن حس  مؾ مف معمكمات ك الخارجي ميما يمت
، فالخبير المحمي أقدر عمى بناء المشركع الستراتيجيةالجديدة التي يريد أف يرسـ ليا الخطة 

كابف البمد ىك أقرب إلى فيـ ذلؾ  ،كتشخيص الكاقع؛ ْلنو يستند عمى حقائؽ التاريخ كالجغرافيا
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  مف الخارجي

 الكاقع؛ ْلنو قادر عمى دراسة الكاقع الذم يعيش فيو أف يككف ابفى  فضؿ عريقاتك 
ألـ المدينة، فالستفادة مف ك ألـ القرية، ك ْلنو قادر عمى ترجمة ألـ المخيـ،  و؛كتحميم وكتمحيص
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  الكاقع كتحميمو يككف أفضؿ كأصدؽ دركس

ي يجب أف يفيـ البيئة الداخمية كالخارجية، فبالتالي القكم اْلمفكأيده اْلغا برأيو فقاؿ: إف 
عميو فيـ طبيعة  الخبير الخارجي فيصعب ال يمكف أف يفيـ البيئة الداخمية إل ابف البمد؛ أم

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  البيئة الداخمية

ا جعارة،  ]جعارة،  محمي اعمى كجكب أف يككف الخبير  حيث أكدكأكد عمى ذلؾ أيضن
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ

؛ كلكف ليس مف العيب الستعانة محمي انو يجب أف يككف الخبير إفقاؿ  أبك زايدةأما 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]أبك زايدة،  كمساعدة، كلكف اْلساس ىك المحمي بخبراء خارجييف

ننا بحاجة إلى كاحد عنده إككذلؾ ذىب مرداكم أننا بحاجة إلى الثنيف؛ كعمؿ بقكلو: 
ا عام ا لكؿ المقدرات كعكامؿ الدعـ كالتسديد لمرؤية الكطنية،  رؤية كلديو المعمكمات، كيعمؿ مسحن

ليككف  خارجي اأك التضاد كالتعارض كالعقبات مف أجؿ تذييميا لصانعي القرار، كبحاجة إلى آخر 
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أف ينتقدكىا؛ فيبحثكا عف نقاط الضعؼ  عيننا ناقدةن غير متأثر بمحكرية ىذه الرؤية كل يعيبيـ
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ]مرداكم،  خمي كخارجي في آفو كاحدو اجة إلى دفييا، فبالتالي نحف بحا

مف ذات  القكميمف اْللى الثنيف مف خبراء إ كيرل مغارم أف صناع القرار بحاجة
ستبقي حالة الضبابية، ، كاعتماده عمى كاحد تتكامؿ ؛ ْلف الرؤيةالمشركع كمف خارج المشركع

ا مستشاريف مف خذك يحة لمتخذم القرار أف يأالنصف كتككف اْلمكر محكمة عمى قراره كأفكاره،
  جميع اْللكاف لكضكح الرؤية.

 طبيعة عمل خبير األمن القومي. -ٔٔ

القكمي مجمس استشارم كليس مجمسنا تنفيذي ا، كلكف إذا أراد  اْلمفيرل حبيب أف مجمس 
ا بمياـ تنفيذية،  الرئيس أف يكمفو في ميمة تنفيذية فيجب أف تككف ميمة خاصة كليس تكميفنا دائمن

الكطنية بناء عمى الرؤية السياسية كينزليا عمى كزارة التخطيط،  الستراتيجيةْلنو ىك مف يصنع 
كيحدد  و،كيراقب الستراتيجيةالقكمي يتابع مستكل اإلنجاز ليذه الخطط  اْلمففدكر مجمس 

 اْلمفعمى المستكل المحمي، أما المستكل الخارجي فيتكلى مجمس اإلخفاقات لتصكيبيا، ىذا 
، كتصنيفيا، ىك يقدـ الستراتيجيةالقكمي بالتعاكف مع اْلجيزة الستخبارية تقييـ اْلخطار 

في البمد كىذه تقدـ لو  كافة استشارة كيضـ في جنباتو المؤسسات القيادية كالستخبارية
مشكرة حقيقية لمعمكمات، كميمتو الحصكؿ عمى المعمكمات كيتـ استخالصيا لتقديميا في شكؿ ا

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  صالحة لصانع القرار

استشارية، كلكف يمكف أف يكمفو  لرئيسة لخبير اْلمف القكمييرل حبيب أف الميمة اليذا 
ميمة خبير اْلمف فنتياء ىذه الميمة، الرئيس بميمة تنفيذية خاصة ينتيي عممو التنفيذم با

 والمطمكب منك القكمي أف يككف مطمعنا عمى التفاصيؿ دكف أف يككف متدخالن في العمؿ التنفيذم، 
 عيشفيفيذية أف يبتعد عف حالة الضغط حتى يرل اْلمكر بصكاب ككضكح، أما الكظائؼ التن

 .المرجع السابؽ[ ]حبيب، دائمنا بحالة ضغطصاحبيا 

بكؿ تأكيد ىـ لدييـ رؤية في العقيدة العسكرية ْلنيا يفترض أف تككف مشتقة ك : كيضيؼ
ف: مف ىك العدك، فتشمؿ يجب أف أحدد معياريف أساسيٍ  كخبير ْلننيمف المشركع القكمي، 

طبيعة التسميح، فال يترؾ ىذا اْلمر لمعسكرم، بؿ لخبير ك طبيعة التدريب كتأىيؿ العناصر، 
مى صياغة العقيدة العسكرية أف تجيب عف سؤاليف: مف ىك العدك، اْلمف القكمي، لذلؾ يجب ع

و لحماية النظاـ الخائف أك كلماذا يحمؿ الجندم السالح، ىؿ يحممو لمكاجية ىذا العدك، أك يحمم
 [.المرجع السابؽ]حبيب،  غيره
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الداخمي  اْلمفتتمثؿ في تأميف  مجمس اْلمف القكمي ظائؼكيرل عريقات أف ك 
الخارجي مف خالؿ خمك بيئتو مف الحركب، كتنظيـ عالقات دكلية عمى قاعدة فكالخارجي، 

براـ اتفاقيات كمعاىدات تخدـ البمد. أما  فمف خالؿ تأميف اْلفراد:  داخمي االمصالح المشتركة، كا 
ماية ممتمكاتيا كممتمكات فرض سمطة القانكف داخؿ الدكلة كحك منازليـ، ككظائفيـ، كحياتيـ، ك 

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّقات، ]عري اْلفراد

ير داخمية، أك منصب أف يتكلى منصب كز لذلؾ رأل أف بإمكاف خبير اْلمف القكمي 
 [.المرجع السابؽ ]عريقات، في صياغة العقيدة العسكرية و، باإلضافة إلى مشاركتكزير الدفاع

 أما اْلغا فرأل أنيا تتمثؿ في تطبيؽ الرؤية الشاممة.

كانت إجابتو غير محددة؛ حيث  ظيفة خبير اْلمف القكميكلكف في إطار حديثو عف ك 
في  مشاركتوعمى مع تأكيده  أكقؼ اإلجابة عمى حسب طبيعة البمد كالمرحمة التي تمر بيا.

: َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا، مع تعجبو كاستنكاره إذا لـ يكف ىك فمف إذف؟ صياغة العقيدة العسكرية، 
  مقابمة[.

إعداد جيؿ مؤىؿ لممؤسسة العسكرية، في  القكميأىداؼ مجمس اْلمف كاختصر جعارة 
ككف ىناؾ بدائؿ، فال تتأثر المؤسسة بؿ تبقى قائمة، يفمك مات أحدىـ ل تقؼ المؤسسة، بؿ 

ية أك العسكرية أك حتى رئيس الدكلة؛ ل اْلمنفالدكلة القكية لك تـ اغتياؿ أك مكت أحد قادتيا 
]جعارة،  يةاْلمنعمى استمرار المؤسسة العسكرية أك  يار؛ ْلف ىناؾ جيالن كبدائؿ قيادية قادرةتن

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ

في كظائؼ تنفيذية، كلكف بعد كصكليـ إلى سف التقاعد  كانكا أصالن ف الخبراء كيرل أ
ف، أم إف المستشار بالمصطمح اْلمني ىـ )ختيارية اْلمف( أم كبار السف، مستشاري اصبحك أ

 [.المرجع السابؽ ]جعارة، ائؼ تنفيذية بسبب سنيـكليذا ل يستطيعكف القياـ بكظ

يتعمؽ بالفكر برأيو اْلمر  كقد أكد عمى مشاركتيـ في صياغة العقيدة العسكرية، ْلف 
، فيك لـ (جيش لينيف)كاْليديكلكجية كىي ممؾ لمجميع، كقد ضرب مثالن عمى الجيش اْلحمر 

عالمية اْلكلى أماـ ألمانيا كالعثمانييف، يخمؽ جيشنا جديدنا، كلكف الجيش الذم ىـز في الحرب ال
يـ تتمقى أكامره كتنفذىا عيَّف عمييـ قادة مف الحزب الشيكعي بعقيدة شيكعية، أم قيادات قريبةن من

 .[المرجع السابؽ]جعارة،  بصرامة

الكطنية،  ستراتيجيةلإلكما يأتي: التخطيط  مجمس اْلمف القكمي كظائؼ نعيراتكعدد 
 الكطنية في أثناء تكظيفيا الستراتيجيةتعديالت عمى الالكطنية، إدخاؿ  ستراتيجيةلإلالمتابعة 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات، 
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اْلساسية استشارية؛ كلكف في حاؿ كاف  ة خبير اْلمف القكميأكد عمى أف كظيفك  
نى التنفيذم المنصب مف الدرجة العالية الرفيعة فيذا شيء جيد، أم الكظيفة التنفيذية ليست بالمع

ا عمى البسيط. المرجع ، نعيرات] يجب أف يصيغكا العقيدة العسكريةإنيـ ىـ مف  كأكد أيضن
 السابؽ[.

 

 
 ىل يوجد خبراء ليمن القومي الفمسطيني؟ -ٕٔ

يرل إبراىيـ حبيب أنو يكجد كيمكف أف يشكمكا رافعة لممشركع الكطني الفمسطيني إذا ما 
: َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب، ف في الضفة الغربية كقطاع غزة كدك مكجفيـ ، كا قادريفأف يككن ـأريد لي
 مقابمة[.

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  كاكتفى عريقات بقكلو: يكجد.

]اْلغا، جكدنا كلكف يجب أف تجمعيـ مع بعض كقاؿ اْلغا: يمكف أف يككف مك 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٓ

أما جعارة فأكقؼ اإلجابة عمى تكافر صفات الخبير التي ذكرىا، كأف يككف خريج كمية 
 [.مرجع سابؽ ،فو ]جعارةخبرتو، كخالك سمككو، ك عسكرية، 

 [.مرجع سابؽ، نعيراتفقاؿ: ل أعمـ ] نعيراتأما 

]أبك ءات محترمة كلكف تحتاج إلى تطكير أما أبك عامر فقاؿ نعـ مكجكدكف كىناؾ كفا
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ِٗعامر، 

]مرداكم، ، كؿ خبير حسب المجاؿ المطمع فيو فك أما مرداكم فقاؿ يكجد خبراء فمسطيني
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ

]أبك زايدة، ف ىناؾ خبراء أمنييف إيع أف أقكؿ بقكلو: ل أستط أبك زايدةكاكتفى 
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ٕ

مف يكجد ضعؼ في فيـ تعريؼ خبير اْل جابات المبحكثيفإنو مف خالؿ أكيرل الباحث ب
ف قكمي فمسطيني مف عدمو حيث كانت أمالقكمي الفمسطيني كل يكجد كضكح بكجكد خبراء 

 جابات متناقضة. اإل
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 .القومي بين الطبقة السياسية األمننسبة خبراء  -ٖٔ

%؛ ْلف ليس كؿ مف اعتمى العمؿ ٓيرل حبيب أنيا ل تتجاكز بأم حاؿ مف اْلحكاؿ 
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ُِ]حبيب،  كأصبح ماىرنا سياسي االسياسي أصبح 

: َُِٕ/ّ/َّ]عريقات،  %، كىي نسبة ضعيفة بالتأكيدِنيا أجاب عريقات بأك 
 مقابمة[.

ا اْلغا بأنيا ضعيفة  [.بؽمرجع سا]اْلغا،  كأيده أيضن
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ككذلؾ قاؿ جعارة بأنيا ضعيؼ، كأرجع ذلؾ إلى كثرة اْلحزاب مما يعني كثرة 
االقكمي ف اْلمفالسياسييف، أما   [.مرجع سابؽ ]جعارة، يك عمـه، كالعمماء قميمكف دائمن

، نعيرات] قد تككف ليست مكجكدة :أنو قاؿأنيا ضعيفة جدنا لدرجة  نعيراتأكد ككذلؾ 
 .مرجع سابؽ[: َُِٕ/ّ/ْ

 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ِّ]قاسـ،  أنيا ضعيفة كتكاد تككف معدكمة قاسـ ككذلؾ أيدىـ
 

 القومي؟ األمنكيف يمكن تطوير قدرات بعض الباحثين ليصبحوا خبراء في  -ٗٔ

 اْلمفيرل حبيب أف ىذا اْلمر ليس سيالن ْلنو ل يمكف لمجميع أف يصبح خبيرنا في 
القراءة كنيـ  سعة الطالع، الثقافة الكاسعة،ك كالصفات الشخصية  ،المعارؼ اْلساسيةفالقكمي، 

-فيذه اْلمكر كميا عمى خبرات كتجارب،  اطالعوفي نظاـ الحكـ، ك  كمشاركتوفي بداية حياتو، 
أف يصبح خبيرنا، كيجب أف يككف لديو الممكة أكلن ثـ يطكر تجعمو قادرنا  -إذا كاف رجالن ذكي ا ثاقبنا
 .مرجع سابؽ[]حبيب،  ستراتيجيناإمعارفو ليصبح خبيرنا 

رأل عريقات أنو يمكف ذلؾ مف خالؿ: مجاؿ التدريب، كالدكرات، ككرشات العمؿ، ك 
 [.مرجع سابؽ]عريقات،  تمرات، كمراكز اْلبحاث كالدراساتكالندكات، كالمؤ 

يككف مف خالؿ الدراسات كاْلبحاث، باإلضافة إلى أنو يجب أف  ذلؾ ة بأفكأيده جعار 
ا مف كمية عسكرية كيعمؿ في الجيش كقد تطكر تطكرنا طبيعي ا مف مالـز إلى أعمى  يككف خريجن

]جعارة،  اْلمر ىك تدمير لألمف الفمسطيني رتبة كليس مف خالؿ تعيينات حزبية ْلف ىذا
 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/َّ

أف جميع الدكؿ أصبح عندىا أكاديميات متخصصة إلنتاج خبراء في  نعيراتح كقد كض
 القكمي اْلمفالقكمي، أم كؿ دكلة تعمؿ عمى إعداد جيؿ قادر عمى أف يككف مف خبراء  اْلمف

 : مقابمة[.َُِٕ/ّ/ْ]نعيرات، 

رساليـ  إلى كىذا ما ذىب إليو قاسـ، أف اْلمر يتحقؽ مف خالؿ الدكرات المتخصصة، كا 
 : مقابمة[.َُِٕ/ِ/ِّ]قاسـ،  الدكؿ اْلخرل لالستفادة منيا

القكمي  اْلمفأما محمد اْلغا فقاؿ: إنو ل يؤمف بالدكرات التدريبية، كرأل أف خبير 
ل فمف يككف خبيرنا في  : َُِٕ/ّ/ٓ]اْلغا،  القكمي اْلمفيستطيع أف يطكر نفسو بنفسو، كا 

  مقابمة[.

كالبعد  ةكالقكمي ةكالمحمي الستراتيجية ةمتابعيف لمبيئيجب أف يككنكا  :غارممالكيرل 
.ارر الق يكصانع ةدارة المعارؼ حسب مصمحو الدكلإعمى  ةقدرة منيجي ي، أممنيجال
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 المبحث األول
 تحقيق المصالحة الوطنية

 

 تمييد:

ا فمسطيني  ا التي أحدثت انقسامن  ََِٕمنذ اْلحداث الدمكية التي شيدىا قطاع غزة عاـ 
لممصالحة كلـ الشمؿ بيف  عمى المستكييف السياسي كالجغرافي، كانت ىناؾ محاكلت كمساعو 

 )الجزيرة، لكنيا كانت تتعثر في كؿ مرة ْلسباب مرتبطة بالطرفيف ؛الفمسطينييف بكساطات مختمفة
  .(ُ)نت(

مضت سنكات عمى حديث متكرر حكؿ المصالحة الفمسطينية، ككمما أحس  لقد
الفمسطينيكف أف المصالحة قد باتت قريبة المناؿ ابتعدت، أك أبعدىا مف ركجكا ليا. تجتمع 

كيتعانؽ الزعماء كالقادة كيتبادلكف القػيبػىؿ، كينبرم  -خاصة حماس كفتح-الفصائؿ الفمسطينية 
ي. المحممكف السياسيكف بتحميالت متعددة اْلشكاؿ كاْللكاف حكؿ القادـ مف أياـ الفرح الفمسطين

 .لكف اْلمكر ل تكتمؿ، كسرعاف ما يتراجع التفاؤؿ ليحؿ محمو اإلحباط

يتركز حكؿ المصالحة بيف حركتٍي حماس كفتح، كليس حكؿ الكحدة  عف المصالحة ف الحديثإ
الكطنية الفمسطينية. كىذا يفترض أف المجتمع الكمي العاـ غير مكجكد، كأف المشكمة فقط 

ذا تنادل كىذا يعني  ،زعماء الفصيميف إلى صمح فإف الحرب الداخمية ستنتيي فصائمية أك قبمية، كا 
غياب الرؤية العامة لترتيب أكضاع المجتمع الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، كتقميص اْلمر إلى 

 .ا ضمف نسيج متكامؿمجرد خصاـ بيف فريقيف ل عالقة مباشرة ليما بمجتمع أكسع يجمعيما معن 

كحدة كطنية فمسطينية تجمعو ضمف إطار ميثاقي أك دستكرم كاحد  يحتاج الشعب الفمسطيني إلى
كجماعات، كيقيـ كحدة ثقافية كنضالية كاحدة مف شأنيا أف تؤدم إلى  ايمتـز بو الجميع أفرادن 

لقد عانت الساحة ك  ،نتيجة كاحدة كىي استعادة الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني
مف التفرد باتخاذ القرار، كالتفرد في السيطرة عمى اْلمكاؿ،  الفمسطينية عمى مدل عشرات السنيف

كنفي اآلخر أك استبعاده كمما تبيف أنو يمكف أف يسبب الصداع، كتغييب الشعب عف المشاركة 
 .السياسية كالصياغة الثقافية عمى مختمؼ المستكيات

                                                             
(ُ)

www.aljazeera.net، (ُٓ/ِ/َُِٕ.) 

http://www.aljazeera.net/
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دف، كفي لبناف في أكائؿ سبؽ لمفصائؿ الفمسطينية أف اقتتمت فيما بينيا أكاخر الستينيات في اْلر 
ا أك السبعينيات، ككذلؾ في الثمانينيات، كلـ يحصؿ أف تـ تطكير رؤية كاضحة مسجمة دستكرين 

 ا، كمحمية بإجراءات عممية لمنع أم اقتتاؿ يمكف أف يطرأ. قانكني  

ا منذ البدء عمى آلية عممية لصناعة القرار الفمسطيني الفصائؿ الفمسطينية جيكدى ركزت
عمى نصيبيا مف الكعكة، ة، أم صالمحاص ا عمىكة الشعب الفمسطيني، لكنيا ركزت كثيرن كبمشار 

كتركت المصمحة الكطنية الفمسطينية بدكف تعريؼ كبدكف اكتراث، فدفع الشعب الفمسطيني في 
 .(ِ: َُِِ)قاسـ،  النياية الثمف الباىظ

 

 المصالحة الفمسطينية المطمب األول:

 الفمسطينية:أىداف المصالحة  -أواًل 

إف الكاضح المستتر كالحاضر الدائـ لدل تيار المساكمة ىك التفرد التاـ كالسيطرة عمى 
نياء الطرؼ الم  .اقابؿ تمامن مقاليد القكة كالنفكذ في الضفة كغزة كا 

اليدؼ مف المصالحة ىك استعادة الكحدة الكطنية لمشعب الفمسطيني، كاستعادة القضية إف 
عمى  اة فمسطينية، كقضية أمف قكمي عربي، كأمف كاستقرار دكلييف أيضن الفمسطينية كقضية كحد

، تياكتنمي ئياكبنا اعتبار أنيا القضية اْلساس لكؿ قضايا المنطقة، كالطريؽ لسالـ المنطقة كميا
. أما المفاكضات فيي كسيمة أك خيار آخر حتى لك كاف محؿ خالؼىذا اليدؼ ل يعمكه ىدؼ 

المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية الشرعية، كىي في الحالة الفمسطينية خيار  إدارةمف كسائؿ 
ي كفي قمبو القضية الفمسطينية، ْلف سرائيماإل -ييدؼ لمكصكؿ إلى تسكية الصراع العربي 

تسكية ىذا الصراع، كبالتالي ل أحد يستطيع إلى  العسكرم كعمى تعدد الحركب لـ يفضً الخيار 
، كيتكقؼ ىذا عمى أمكر كمحددات أك تفشؿ قة السياسية، قد تنجح المفاكضاتأف ينفي ىذه الحقي

. مسطينية، كاستمرار خيار النقساـأىميا في الجانب الفمسطيني فقداف الكحدة الكطنية الف ،كثيرة
لفشؿ المفاكضات مف زاكية أنيا أضعفت المكقؼ التفاكضي  النقساـ ىك سبب رئيس اإذن 

كثيرة لضرب الخيارات  ا" فرصن إسرائيؿ"، كالنقساـ منح "إسرائيؿ" الفمسطيني، كعززت مكقؼ
الفمسطينية بما فييا المفاكضات، كبتعميؽ أسباب التنازع عمى الشرعية السياسية الفمسطينية، 

شغاؿ الفمسطينييف بالتنازع أيضن  ، َُِٕ، شراب) حكؿ المفاضمة بيف خيار التفاكض كالمقاكمة اكا 
  .(ُ)(نت

                                                             
(ُ)

www.alkhaleej.ae ، (ِ/ّ/َُِٕ.) 
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كمف ىنا فإف أحد أىـ كظائؼ المصالحة ىك تحقيؽ التكامؿ كالتكافؽ في الخيارات 
. كالنقطة العالقة بيف المصالحة كالمفاكضاتالفمسطينية، كىذا أحد المخارج لحؿ فؾ لغز عقدة 

 "،إسرائيؿ"ػ الثانية التي قد تقؼ في ىذا التجاه ىك أف المفاكضات ل تعني العتراؼ السياسي ب
. كالمخرج تاريخ اإلسالمي ما يؤكد ذلؾ. كفي اْلدبيات كاللحركة حماس اكىذا قد يشكؿ مخرجن 

اآلخر أف المفاكضات ترتبط بالكحدة الكطنية، كالمفاكضات كسيمة لمحفاظ عمى ىذه الكحدة، التي 
ذا ما تاكمكاني   ابدكرىا تحدد مفيـك المصمحة الكطنية كحدكد الثكابت الكطنية زمني   ـ التفاؽ ، كا 

عمى ىذه الحدكد عندىا ل ضرر مف تبني خيار المفاكضات كخيار مرتبط بتحقيؽ اْلىداؼ 
ترتبط بحدكد زمانية كمكانية ينبغي أل  ا. فالمفاكضات أيضن فمسطينية، كليس كغاية في حد ذاتوال

 .(ُ)، نت(َُِٕ)شراب،  انية لممصمحة الكطنية الفمسطينيةتتعارض مع الحدكد الزمنية كالمك

 أىم محطات المصالحة الفمسطينية: :نًياثا

 - 23  فتح كحماس تتفقاف عمى مكاصمة الحكار لممصالحة في كثيقة ََِٖمارس/آذار :
كقعت في العاصمة اليمينة صنعاء. لكف الكثيقة لـ تحدث أم تغيير بسبب اختالؼ بيف 

 .الطرفيف عمى تفسيرىا
 - 6  في العاصمة السنغالية دكار كتتفقاف عمى : فتح كحماس تمتقياف ََِٖيكنيك/حزيراف

 .عبد ا كاد، كلـ يحصؿ أم تقدـ في المبادرة /"حكار أخكم" بكساطة مف الرئيس السنغالي
 - 15 ا يدعك إلى انتخابات : الكسيط المصرم يقترح اتفاقن ََِٗأكثكبر/تشريف اْلكؿ

قائمة إنيا بحاجة كقعت عميو حركة فتح، بينما رفضت حركة حماس  ََُِمنتصؼ عاـ 
لكف السمطات المصرية رفضت  ؛إلى كقت لدراستيا، قبؿ أف تطمب إدخاؿ تعديالت عمييا
 .الطمب مما أدل إلى تجميد اْلمكر مف جديد لشيكر طكيمة

 - 27تعمناف تكصميما  -مع فصائؿ فمسطينية أخرل-: حماس كفتح َُُِريؿ/نيساف إب
مف المستقميف تحضيرا لنتخابات رئاسية  إلى اتفاؽ مصالحة، كتشكيؿ حككمة انتقالية

 .َُِِكتشريعية قبؿ مايك/أيار 
  - 3 الفصائؿ الفمسطينية تكقع اتفاؽ المصالحة في القاىرةَُُِار يَّ مايك/أى :. 
 - 24  قمة تجمع بيف الرئيس محمكد عباس كخالد مشعؿ َُُِنكفمبر/تشريف الثاني :

 .يعمناف فييا بدء "شراكة" فمسطينية جديدة
 - 6 /في العاصمة القطرية الدكحة  ا: عباس كمشعؿ يكقعاف اتفاقن َُِِشباط  فبراير

حمد بف خميفة آؿ ثاني، يقضي بتكلي عباس رئاسة حككمة  /برعاية أمير قطر الشيخ
 .انتقالية تككف ميمتيا تسييؿ النتخابات الرئاسية كالتشريعية كالبدء في إعمار غزة

                                                             
(ُ)

www.alkhaleej.ae، (ٓ/ّ/َُِٕ.) 
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 فمسطينية مستقمة تعمف إطالؽ مبادرة جديدة تستيدؼ دفع : شخصيات َُِِبريؿ/نيساف إ
نياء النقساـ الداخمي  .جيكد تحقيؽ المصالحة الكطنية كا 

 - 16  عباس يعمف عف حككمة جديدة برئاسة رئيس كزرائو سالـ َُِِمايك/أيار :
 .ا عمى المصالحةفياض، مشددن 

  - 20 س بكساطة مصرية، ينص : اتفاؽ جديد في القاىرة بيف فتح كحماَُِِمايك/أيار
ا مع عمؿ لجنة النتخابات المركزية في قطاع عمى بدء المشاكرات لتشكيؿ الحككمة، تزامنن 

 .غزة
 - 28  حركة حماس تسمح لمجنة النتخابات المركزية بتحديث لكائح َُِِمايك/أيار :

 .الناخبيف كفتح مكاتبيا في قطاع غزة
 - 5  مفاكضات بيف فتح حماس برعاية مصرية : جكلة جديدة مف الَُِِيكنيك/حزيراف

لبحث مكضكع تشكيؿ الحككمة، كسط أنباء عف خالفات بيف الجانبيف حكؿ عدد مف 
 .النقاط

 - 10  السمطة الكطنية الفمسطينية تعمف قرارىا إجراء انتخابات بمدية َُِِيكليك/تمكز :
الفمسطينية "بتعطيؿ أكتكبر/تشريف الثاني، كحركة حماس تندد بقياـ السمطة  َِمحمية يـك 
 .(4) ، نت()الجزيرة ."المصالحة

 ِّ- /أعمنت حركة حماس كفتح عف اتفاؽ إلنياء حالة النقساـ َُِْبريؿ إنيساف :
الفمسطيني كالبدء بإجراءات تشكيؿ حككمة كحدة كطنية خالؿ خمسة أسابيع بقيادة الرئيس 

محمكد عباس، كتحديد مكاعيد النتخابات التشريعية كالرئاسية بعد ستة أشير  /الفمسطيني
 .(6)، نت(َُُِ/ُِ/ِٕككالة النيار الخبارية، )مة مف تشكيؿ الحكك 

 المصالحة الفمسطينية: معوقات :ثالًثا

 ابؿ عربي   افمسطيني   اترددت كما زالت تتردد مقكلة أف المصالحة الفمسطينية ليست شأنن 
قميمي اك  المصالحة غير ممكنة بؿ مستحيمة في ظؿ بأف ، ككأف مف يرددىا يريد أف يقكؿ دكلي اك  ا 

قميمي اك  اكعربي   االمصالح المتعارضة كالمتناقضة فمسطيني   ف يدرؾ ىذا المردد أف أ. دكف دكلي اك  ا 
القضايا السياسية ْلم مجتمع ل يمكف أف تتـ بمعزؿ عف المحيط، كأف مككنات القضايا السياسية 

كما أف تعريؼ السياسة بأنيا فف الممكف كأنيا ىي مككنات ذاتية كمكضكعية في الكقت نفسو. 
الممكف خدمة جؿ تحقيؽ أتعني البحث عف تقاطع المصالح، يعني أف التآمر السياسي مف 

                                                             
(ُ)

www.aljazeera.net، (ٕ/ّ/َُِٕ.) 
(ِ)

www.dohinstiute.org، (ّ/ْ/َُِٕ.) 

http://www.aljazeera.net/
http://www.dohinstiute.org/
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 في الشأف السياسي عمى صعيد الفكر كالممارسة ااؼ المنشكدة ليس مستبعدن لممصالح كاْلىد
 .(ُ: َُُِ)صافي، 

كؿ  يكالمنطؽ التقميدم أف يمق ،لقد تباينت كجيات نظر أطراؼ النقساـ في أسبابو
نصافن  اطرؼ المـك عمى الطرؼ اآلخر، لذلؾ فإف المطمكب تحري   يمتمؾ كؿ طرؼ  لممكاقؼ أف اكا 

الجرأة المتجردة مف اليكل كضيؽ اْلفؽ لمكصكؿ إلى القاسـ المشترؾ، كالتي تمثؿ المصالحة 
 الثابتة كالدائمة أىـ مخرجاتو.

العكاصـ يشي بكضكح المكاقؼ كتمترسيا،  د مفلعؿ مسار تحقيؽ المصالحة المتنقؿ بعد
المصالحة المرجكة "مصالحة برامج"، كلعؿ البرنامج السياسي كتباينو بيف حماس كفتح يؤكد أف 

لاللتقاء في البرامج السياسية يمكف اعتماده  اكلعؿ برنامج الحككمة الحادية عشر يمثؿ نمكذجن 
 (.ّ: َُِٔبحده اْلدنى كالبناء عميو )المدىكف، 

  ي:في اآلتمعوقات المصالحة  تمثلت

لطرفيف اسببو المرجعية الفكرية كاْليدكلكجية بيف ك  ىك المعكؽ اْلساس،: السياسيالبرنامج  .ُ
كالمتاف يختمفاف فييا، ثـ إف المشكمة اْلكبر في تحديد الثابت كالمتغير في القضية 

نازؿ عنو! كىؿ يمكف اعتبار يمكف الت االفمسطينية كىؿ يمكف اعتبار فمسطيف متغيرن 
دت إلى عدـ التكصؿ إلى برنامج فمثؿ ىذه الخالفات أ ا،أـ متغيرن  ا.. الالجئيف ثابتن القدس

 سياسي كاحد.

مؤثرات ليا  ةكىنا ل بد مف النتباه أف ىناؾ ثالثاستقلل القرار السياسي الفمسطيني:  .ِ
 دكرىا عمى القرار السياسي الفمسطيني كىي:

 .التأثير العربي: كتأثير الرباعية عمى النتخابات المحمية كاف ليا تأثير سمبي 

 مة في راـ ا.ك عمى قرارات الحك لو تأثير سمبي   اأيضن  ي:سرائيمالتأثير اإل 

 .التأثير الغربي: كىذا كاضح في مسارات القضية الفمسطينية 

بيف حماس كفتح خمفت أزمة ثقة، فإصرار الجانب اآلخر التجربة السياسية  أزمة الثقة: .ّ
 ة.ي كاستخدامو لمغة اإلقصاء كاف ليا دكر في خمؽ اْلزماْلمنعمى التنسيؽ 

مة الثقة بيف الطرفيف، عدـ ز إف خير مثاؿ عمى أعدم التعاطي مع نتائج االنتخابات:  .ْ
التعاطي مع نتائج النتخابات كرفض قاطع مف فتح لالعتراؼ بنتائج النتخابات مما زاد 

 .(ْ-ّ: َُِٔ)المصرم،  مف أزمة الثقة
المشركع الكطني، ، كتيحٌدد أكلكيات دم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إلييا الطرفانع .ٓ

كآليات اتخاذ القرار، كتمثيؿ الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، كآليات التداكؿ السممي 
ف إكمع أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الجية التي عمييا القياـ بيذا الدكر، إل  لمسمطة.
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المنظمة، في  حماس كمعيا حركة الجياد اإلسالمي كشرائح فمسطينية كاسعة ليست أعضاءن 
(؛ ُٗٔٗا )فبراير/شباط عامن  ْٕ بينما تحتكر حركة فتح قيادة المنظمة منذ أكثر مف

كبالتالي لـ تعد المنظمة تعبر عف اإلرادة الحقيقية لمشعب الفمسطيني، كليس ىناؾ اآلف 
بيت سياسي فمسطيني كاحد يجمع كؿ الفمسطينييف، يتدارسكف فيو أكضاعيـ، كيضعكف فيو 

 .دكف مف خاللو أكلكياتيـ كبرامجيـني كالسياسي، كيحدبرنامجيـ الكط
: ل يخفى دكر مصر كسكريا كاْلردف كالسعكدية عمى صانع القرار التأثير العربي .ٔ

ا في إعطاء الغطاء لمقيادة الفمسطينية، كفي ا أساسن دكرن  الفمسطيني، كتمعب مصر عادةن 
منظمة التحرير الفمسطينية، كتعييف ا كراء إنشاء ترتيبات البيت الفمسطيني، ككانت سابقن 

ا ليا، كما أعطت الغطاء إلزاحتو كحمكؿ فتح في قيادة المنظمة، كاستمرار الشقيرم رئيسن 
   عف الغطاء الذم كفرتو لمسار التسكية السممية لقيادة المنظمة.ىيمنتيا عمييا، فضالن 

كبير عف شكؿ ( إلى حد َُُِيناير/كانكف الثاني  ِٓكما كانت مسؤكلة )قبؿ ثكرة 
فشاليا ضعافيا كا  كفي المقابؿ فإف سكريا )قبؿ اْلحداث  ،التعامؿ مع حماس، كمحاكلة عزليا كا 

ا(، شكمت حاضنة لحماس كقكل المقاكمة، ككاف لذلؾ تأثيره في مكاجية ما التي تشيدىا حالين 
تاريخية في ا دكؿ الطكؽ، مسؤكلية كتتحمؿ الدكؿ العربية، كخصكصن  ،يسمى بمحكر العتداؿ

، كلمنشاط  تعميؽ أزمة المشركع الكطني الفمسطيني بسبب تضييقيا أك منعيا لمعمؿ المقاـك
السياسي كالشعبي الفمسطيني، كعدـ قدرة الشعب الفمسطيني عمى تنظيـ نفسو بحرية في تمؾ 
و الدكؿ، كتعطيؿ عقد النتخابات أك المجالس الكطنية الفمسطينية، كعدـ السماح بذلؾ أك بعض

 إل بأثماف سياسية باىظة.
ـٌ السمطة سرائيممف الناحية اإل ي:سرائيمالتأثير اإل .ٕ ية، فإف دخكؿ منظمة التحرير )كمف ث

، جعؿ ُّٗٗالفمسطينية( في "عصر أكسمك" كما نتج عنو مف ترتيبات عمى اْلرض منذ 
لدل قيادة ي ىك "الحاضر الغائب" في كثير مف اْلحياف في صناعة القرار سرائيمالجانب اإل

المنظمة كقيادة السمطة؛ إذ إف اتفاقية أكسمك أدت إلى انتقاؿ قيادات "المقاكمة" لإلقامة 
ي في الضفة كالقطاع، كألزمت المنظمة بعدـ المجكء إلى المقاكمة سرائيمتحت الحتالؿ اإل

يكف بمدخالتيا كمخرجاتيا، كبكارداتيا سرائيمالمسمحة، كبإقامة سمطة كطنية يتحكـ اإل
 .صادراتيا، كتحكيؿ أمكاليا كانتقاؿ أفرادىا كقياداتياك 

ا اْلميركي لو تأثيره الذم ل كبالتأكيد، فإف المكقؼ الغربي كخصكصن  التأثير الدولي: .ٖ
كتكفير الغطاء  سرائيؿيستياف بو عمى المسار الفمسطيني، إذ إف الدعـ اْلميركي المطمؽ إل

الدائـ لحتالليا كانتياكاتيا كممارساتيا ضٌد الشعب الفمسطيني، ككذلؾ التدخؿ لفرض 
 إسرائيؿشركط الرباعية عمى حماس كقكل المقاكمة الفمسطينية، بما في ذلؾ العتراؼ ب

ككقؼ المقاكمة المسمحة، كالعتراؼ بالتفاقيات التي كقعتيا المنظمة، بما فييا اتفاقيات 
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كمكاقفو.  وكخيارات را في محاكلة تحديد مسارات الشعب الفمسطيني سافن أكسمك، شكؿ تدخالن 
كا كحمفاؤىا إلسقاط حماس كعزليا، كاعتبارىا حركة "إرىابية"، كنزع الشرعية ريكما سعت أم

 الحر لحماس. ديمكقراطيعنيا، باإلضافة إلى معاقبة الشعب الفمسطيني عمى اختياره ال
كىك مرتبط بحالة التخمؼ كبأمراض المجتمع الفمسطيني،  الحضاري: البعد الثقافي .ٗ

الختالؼ كبالتداكؿ السممي لمسمطة، كبفف التعايش  إدارةا تمؾ المتعمقة بفف خصكصن 
كاللتقاء عمى القكاسـ المشتركة، كالبعد عف اْلنانية الفردية كالحزبية، كنزعات السيطرة 

المكايدة السياسية عمى برامج بناء الثقة كالعمؿ كالستئثار، كتغميب الشؾ كسكء الظف ك 
 المشترؾ.

باعتبارىا قيادة لـ ترتًؽ إلى مستكل تطمعات شعبيا، كالتي كقعت  أزمة القيادة الفمسطينية: .َُ
ضعاؼ  دارةبدرجات متفاكتة في مسالؾ اإل الديكتاتكرية الفردية، كالحسابات الشخصية، كا 

السمطات التشريعية، كالسمكؾ الزبائني اْلبكم، العمؿ المؤسسي التنفيذم، كعدـ احتراـ 
كالمكايدات الحزبية الرخيصة، كالنتيازية السياسية، كالفساد المالي، كعدـ القدرة عمى 

 إدارةتكظيؼ الطاقات اليائمة كاْلدمغة المذخكرة في الشعب الفمسطيني، كالفشؿ في 
 الختالؼ السياسي.. كغيرىا.

كىك تشتت أسيـ في تعقيد القدرة عمى  لمشعب الفمسطيني:التشّتت والتشرذم الجغرافي  .ُُ
الجتماع كالتفاىـ كصناعة القرار، إذ ل يجتمع الفمسطينيكف في مكاف كاحد، كل يحكميـ 

ألؼ في الضفة  ََٗنظاـ سياسي كاحد. كتختمؼ ظركفيـ مف كجكد نحك مميكنيف ك
ألؼ في قطاع غزة  َٖٓالغربية تحت الحتالؿ كتحت قيادة فتح، ككجكد نحك مميكف ك

ا مكزعيف ألفن  َُٓي كتحت قيادة حماس، ككجكد نحك ستة مالييف كسرائيمتحت الحصار اإل
عمى دكؿ العالـ. كرغـ تطمع الشعب الفمسطيني كمو إلى تحرير فمسطيف كتحقيؽ حممو في 

يف العكدة كالستقالؿ، فإف بيئات الحياة كظركؼ الحكـ المختمفة أثرت في ثقافة الفمسطيني
 .(ّ-ُ: َُِٔ)صالح،  كطريقة تناكليـ كفيميـ لألمكر

 

 )مطمب استشرافي( واقع المصالحة في فمسطين وسبل تحقيقيا: الثاني:المطمب 

 احتماالت المصالحة وآفاقيا: :أواًل 

يالحظ في اتفاؽ المصالحة بيف حركتي فتح كحماس التركيز عمى اْلمكر اإلجرائية مثؿ: 
عادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية، كذلؾ عمى حساب  جراء النتخابات، كا  تشكيؿ الحككمة، كا 
القضايا الجكىرية اْلكثر أىمية كالتفاؽ عمى برنامج سياسي مشترؾ لمكاجية التحديات التي 

قضية الفمسطينية. كفيما يعٌبر ذلؾ عف امتالؾ كؿ مف الحركتيف رؤيتيف مختمفتيف حكؿ تكاجو ال
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عف حاجتيما الماسة لتجديد  -مف جية أخرل  -، فإنو يعبر إسرائيؿالمقاكمة كالمفاكضات مع 
 .شرعيتيما لمكاجية استحقاقات المرحمة القادمة

كالدكلية، تجد  اإلقميميةة ك كفي ضكء ما تقدـ، كأخذنا في العتبار السياقات المحمي
 :المصالحة الفمسطينية نفسيا اليـك أماـ ثالثة سيناريكىات محتممة، ىي

أف تمضي حركتا فتح كحماس في المصالحة مراعاةن لممصالح العميا لمشعب الفمسطيني،  .ُ
ية، كأف تتمكف حككمة سرائيمكأف تتجاىؿ القيادة الفمسطينية الضغكط كالمكاقؼ اْلميركية كاإل

الكحدة الكطنية المككنة مف كفاءات فمسطينية تجاكز اْلزمة كتييئة اْلجكاء لنتخابات 
جديدة تقبؿ بيا اْلطراؼ كافة، كأف يعاد بناء منظمة التحرير عمى أسس كطنية جامعة. 
لكٌف نجاح ىذا السيناريك يتكقؼ عمى ثالثة عكامؿ: اْلكؿ، أف تفي الدكؿ العربية بالتزاماتيا 

تكفِّر الدعـ السياسي لتمكيف ىذه الحككمة مف الصمكد. كما أبدت كؿ مف قطر  المالية كأف
كتركيا استعدادىما لتكفير المساعدات في حاؿ إتماـ المصالحة. كالثاني، أف تتجاىؿ حركة 
فتح ضغكط قكل معسكر الثكرات المضادة لالنسحاب مف المصالحة أك استغالليا إلنياء 

الث، أل تذىب السمطة الفمسطينية إلى خيار المفاكضات نفكذ حركة حماس في غزة. كالث
 .في حاؿ استمرارىا مف دكف تكافؽ سياسي كطني جامع

أف تفشؿ عممية المصالحة، فعمى الرغـ مف اْلجكاء اإليجابية التي سادت تكقيع التفاؽ  .ِ
كالجدية التي أظيرىا الطرفاف، فإٌف ذلؾ ل يمنع القكؿ بأٌف ىناؾ أجكاءن مف القمؽ تعتمؿ في 
أكساط الرأم العاـ الفمسطيني في ضكء التجارب السابقة. فثمة تخٌكؼ مف احتماؿ استخداـ 

صة ، كبخاإسرائيؿبكصفيا كرقةى ضغطو لتأميف شركط استمرار المفاكضات مع  المصالحة
ية كتصاعدىا، كالتي ترمي إلى تعطيؿ سرائيمكية كاإلريفي ظؿ استمرار الضغكط اْلم

كما أٌف غياب الراعي المباشر لممصالحة كالذم يضمف تنفيذ بنكد التفاؽ  ،المصالحة
استفياـ حكؿ إمكانية نجاحيا كبخاصة مع كالتزامو مف قبؿ اْلطراؼ، يضع عالمات 

 .استمرار اْلداء السياسي لحككمة النقالب في مصر المعادم تمامنا لحركة حماس
ي المستمر إلى صداـ كما في حالة انتفاضة اْلقصى. فحككمة سرائيمأف يؤدم التصعيد اإل .ّ

عٌثر المفاكضات ية تتخذ خطكات تصعيدية تجاه اْلراضي الفمسطينية إثر تسرائيماليميف اإل
كاحتماؿ إتماـ المصالحة، ما قد يؤدم إلى احتجاج فمسطيني كعمميات مقاكمة، فتقكـ 

بعد فشؿ  َََِباجتياح جزئي كحصار شامؿ لمسمطة الفمسطينية كما حدث عاـ  إسرائيؿ
، اْلمر الذم يؤدم إلى قياـ انتفاضة فمسطينية شاممة في مكاجية (كامب ديفيد)مفاكضات 
 .الحتالؿ
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تعارض قياـ دكلة فمسطينية،  (نتتياىك)ل شؾ أٌف ثمة إدراكنا رسمينا فمسطينينا بأٌف حككمة 
كأٌف المفاكضات معيا عبثية في الكاقع. كىذا عامؿ رئيس في صمكد المصالحة الفمسطينية، كما 

حت قطاع غزة كانفصاليا السياسي عف بقية المناطؽ المحتمة أصب إدارةأٌف قيادة حماس تدرؾ أٌف 
ا. كىذا عامؿ إضافي يدفع إلى تقكية المصالحة كصمكدىا. كلكف ثمة عقبات في عبئنا حقيقي  

 .الطريؽ ليس أقميا مكقؼ النظاـ المصرم الحالي مف حركة حماس

في كؿ اْلحكاؿ، فإٌف اتفاؽ المصالحة بيف فتح كحماس أخرج الكضع الفمسطيني مف 
إف تمسٌكت الحركتاف بما أنجزتاه، كقاكمتا  - عنؽ الزجاجة كفتح أمامو آفاقنا جديدة تسمح

الضغكط، كاستعانتا بالمكقؼ الشعبي الداعـ كالصامد كالمقاـك كالمكاقؼ الشعبية الدكلية المتعاطفة 
ببمكرة مبادرات أخرل، قد تضع المشركع الكطني الفمسطيني مف جديد عمى الطريؽ  -

  .(ُ)، نت(َُُِ/ُِ/ِٕككالة النيار الخبارية، )الصحيحة
 مستقبل النظام السياسي في ظل غياب المصالحة الوطنية الفمسطينية: :اثانيً 

مضت سنكات عديدة كالحديث عف المصالحة الكطنية الفمسطينية ل زاؿ مجرد كالـ في   
أركقة السياسة، ل يصؿ إلى حدكد تطبيؽ الكالـ عمى أرض الكاقع كتحكيؿ الكالـ إلى أفعاؿ 

نو سينيي حالة النقساـ أباتفاؽ المصالحة، كاعتقدكا  االفمسطينيكف خيرن مممكسة، لقد استبشر 
 افمسطيني   انو سيخمؽ حالة فمسطينية جديدة كيفرز كاقعن أكالتشرذـ كالمناكفة كالحتقاف الفمسطيني، ك 

ف ىذه المصالحة تصب في نياية المطاؼ في صالح المشركع الكطني الفمسطيني، أ، ك اجديدن 
لكطنية كقضايا الشعب الفمسطيني كنضالو التحررم الستقاللي المشركع العادؿ كخدمة القضية ا

ْلجؿ إقامة الدكلة الكطنية المستقمة. ل شؾ أف تحقيؽ المصالحة الكطنية الفمسطينية سكؼ 
يكصؿ القضية الفمسطينية كالنظاـ السياسي الفمسطيني بأكممو إلى بر اْلماف، كسكؼ يقضي 

 (.ُُٔ: َُِّير، عمى حالة النقساـ )بش

، لتبرير ىذا التأخير المبرراتالفمسطينية المختمفة تسكيؽ الكثير مف  اْلطراؼحاكلت 
التفاؽ عمى المصالحة الكطنية، كعمى تشكيؿ الحككمة حتى ىذه المحظة، كفي ضكء  عدـ كراء

 يلممشكالت التعقمية المكاطف الفمسطيني الكثير مف السيناريكىات المحتممة،  ذلؾ فإنو تدكر في
 ، كالتي تدكؿ حكؿ:جاز ممؼ المصالحةإنتعيؽ 

عدـ رغبة الطرفيف بالمصالحة الحقيقية، عمى اعتبار أف الظركؼ العربية )سقكط نظاـ  -ُ
 .السكرية(، ىي التي أجبرت الفريقيف لمتكقيع عمى كرقة المصالحة مبارؾ، كالثكرة
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مزيؽ" اتفاؽ المصالحة مع ت"ػطنية لعمى السمطة الك  اْلمريكية(، ك يةسرائيماإلالضغكطات ) -ِ
كشريؾ لعممية السالـ مف جانب، كتدفؽ اْلمكاؿ إلى  أرادت الستمرار، إف حماس حركة

 .آخر جانب خزينتيا مف
الرئيس محمكد عباس عمى أف يككف )سالـ فياض( ىك رئيس الحككمة الجديدة، إصرار  -ّ

 .حماسترفضو حركة  كىك ما
ية في الضفة الغربية، التي ترفض اْلمنعدـ سيطرة رئيس السمطة الفمسطينية عمى اْلجيزة  -ْ

 .حماسمطمقنا مع حركة  المصالحة
 اإف الشيء الذم تأكد أكثر مف أم كقت مضى، أف المصالحة الفمسطينية ليست شأنن 

الكقت دكف التفاؽ ، كلك كانت كذلؾ لما مضى كؿ ىذا اعربي   اكليست شأنن  ، بؿاخالصن  افمسطيني  
المقترحة، إضافة إلى ذلؾ أف التدخالت الخارجية في الشأف الداخمي  عمى تسمية رئيس الحككمة

فمسطينية داخمية، لـ تكتؼ بالكقكؼ حجر عثرة  أطراؼبرغبة  الفمسطيني تمتقي بشكؿ أك بآخر
نمافي كجو تحقيؽ المصالحة،  ؽ المصالحة تعمؿ كؿ، ما يمكف عممو مف أجؿ "بعثرة" اتفا كا 

 (.َِ: َُُِ رايدة،أبك ) بعد عيف اأثرن  بشكؿ أك بآخر ليصبح

 الفرص المتاحة لمتوصل إلى مصالحة تاريخية بين القور الفمسطينية: :اثالثً 

 اؾ السياسي فير في النقاش كالح امركزي   اتحتؿ قضية المصالحة الكطنية، مكقعن  ل تزاؿ
الماضية، كفى جميع الحالت التي طرحت فييا قضية الفمسطيني في السنكات الخمس  المجتمع

الصدع  رأب، لـ يكف اْلمر يتعمؽ كما كاف مف الممكف أف نتكقع بعممية ىذه المصالحة الكطنية
نماالعاـ  الرأمأك قطاعات متنابذة مف  سياسية متنازعة تياراتبيف  الصدع  رأبجاءت لمحاكلة  كا 

 بيف طبقات كفئات الشعب المختمفة.

لتشمؿ المؤسسات  امتدتالساحة الفمسطينية حالة مف النقساـ في الشارع السياسي تشيد 
)بشير،  تمؾ الحالة التي تعد اْلصعب كاْلشد في تاريخ الشعب الفمسطيني، الكطنية كاْلىمية

َُِّ :َُٗ). 

، كل يختمؼ اإجباري   افمسطيني   ااستراتيجي   اخيارن أصبحت المصالحة الكطنية الفمسطينية 
التي يتذرع بيا الكثير مف المسانديف لمقضية الذرائع النظرية، كذلؾ مف أجؿ سد  اثناف عمى ىذه

 الذرائععدـ تقديـ الدعـ القتصادم كالسياسي لمقضية الفمسطينية، تمؾ  الفمسطينية، كعدالتيا في
العربية كاإلسالمية،  اْلطراؼبعض اْلحياف مف بعض  التي ربما كانت بسبب القصكر في

اْلخرل، أك بسبب المصالح  اْلطراؼلبعض  بسبب اإلذعاف لمعادلت القكة في أحياف أخرلك 
ثالثة ل يركؽ ليا حؿ  ْلطراؼبالنسبة  المرتبطة بالقكل الفاعمة كالنسياؽ في مخططاتيا لممنطقة
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ذرائعيـ شماعة يعمقكف عمييا النقساـ القضية لكي تبقى ساحة لميك كالمعب كالتميي بيا. ككاف 
 .(ُ)، نت(َُُِ/ُِ/ِٕككالة النيار الخبارية، )

في المجتمع الفمسطيني  الديمكقراطيةإف تحقيؽ المصالحة الفمسطينية سيعمؿ عمى تعزيز 
عمى القضية  االفمسطيني مما سينعكس إيجابين  القراركافة الفصائؿ في صنع  خالؿ مشاركة مف

 (.َُُِعدكاف، ) إسرائيؿفي كجو الفمسطينية  الفمسطينية، كيكحد الجبية
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 كمف أجؿ التكصؿ إلى مصالحة فمسطينية ل بد مف:

 كتطبيؽ اتفاقات المصالحة المكقعة. ىاكاستثمار تفعيؿ القدرات الذاتية  .ُ
  كالدكلية. اإلقميميةتجاكز العقبات كالرتباطات  .ِ
 (نتنياىك)قؼ المتطرؼ بزعامة االنفكاؾ مف خط المفاكضات كالتسكية كاستغالؿ المك  .ّ

 .اْلمريكية دارةكخالفو المؤقت مع اإل
 .ةمختمفال بأشكاليا ياكتفعيمالمقاكمة  إستراتيجيةتكحيد  .ْ
كالدكلية  اإلقميميةلمتماىي مع التحكلت العربية ك  المختمفة تجديد الدـ القيادم في الفصائؿ .ٓ

ؼ كزف المصالح الشخصية كالجيكية في يحجـ الخالفات الشخصية كتخف يؿمكلتق
 إزاء المصالحة الكطنية. اتالتكجييات كالقرار 

التكصؿ إلى شكؿ جديد مف القيادة الجماعية المكحدة لمدة عاميف يتـ خالليا إعادة بناء  .ٔ
 (.ٗ: َُِٓ)الحمد،  ىاكتطكير  المؤسسات اْلخرل

 

لمزكاؿ، كأف  ول زاؿ ىناؾ قدر كبير مف التفاؤؿ لدل الفمسطينييف بأف النقساـ في طريق
تحقيؽ المصالحة الكطنية الفمسطينية ىي السبيؿ الكحيد كاْلمثؿ لتحقيؽ المصمحة الكطنية 
عادة تكجيو المسار الفمسطيني نحك التجاه الصحيح، فيي الطريؽ الكحيد إلعادة  الفمسطينية كا 

الكطنية الفمسطينية  الكحدة الكطنية الفمسطينية الداخمية كتحقيؽ الثقة المفقكدة بيف القكل كالفصائؿ
مف أجؿ التكصؿ إلى رؤية كاحدة متفؽ عمييا بيف جميع أطراؼ العمؿ السياسي الفمسطيني، يتـ 

 فيما بعد إجراء انتخابات فمسطينية.
 

 االنقسام وأثره عمى الوحدة الوطنية الفمسطينية :لثالثالمطمب ا

القاعدة الشعبية لحركة بدأت دائرة الخالؼ بيف حركتي حماس كفتح بالتساع مع ازدياد 
حركة فتح التي تقكد فصائؿ منظمة التحرير،  احماس عمى حساب باقي الفصائؿ، كتحديدن 

 .ُّٗٗ/َٗ/ُّيـك  (أكسمك)كتعمقت الفجكة أكثر بعد تكقيع اتفاؽ 

كنتيجة لمشاركة حركة حماس في النتخابات التشريعية كفكزىا بأغمبية المقاعد في 
لرفض الفصائؿ الفمسطينية المشاركة في حككمة حماس، شكمت  المجمس التشريعي، كنتيجة

ي مشدد عرقؿ إسرائيمالحركة حككمتيا برئاسة إسماعيؿ ىنية، كقد قكبمت تمؾ الحككمة بحصار 
 ،  .(ُ)(، نتَُُِ/َّ/ُٕعمميا )ككالة فمسطيف اليـك
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و حركة بعد يـك كأصبح يشكؿ أخطر التحديات التي تكاج اتعمؽ النقساـ الفمسطيني يكمن 
حماس بعد فكزىا بالنتخابات التشريعية مما عطؿ المصالح العميا لمشعب الفمسطيني، كما كضع 

 اي استثمر ىذا النقساـ استثمارن سرائيمالقضية الفمسطينية في ميب الريح، ل سيما أف الحتالؿ اإل
 (.ُّٔ: َُُِلمكاسبو الخاصة ليناؿ الحتالؿ ما لـ يحمـ بو في سنكات طكيمة )صقر،  اجيدن 

إف كؿ ما يجرم عمى الساحة الفمسطينية باستمرار حالة النقساـ كسيطرة حركة حماس 
 الديمكقراطيةعمى قطاع غزة، كالسمطة الفمسطينية عمى الضفة الغربية، يبيف ضعؼ ثقافة 

كالنتخابات، كبيف  الديمكقراطيةعمى مبادئ كثكابت كطنية قبؿ ممارسة السائدة، كعدـ التفاؽ 
كالبرامج يعزز الختالؼ، كل  اإلستراتيجياتمدل التمسؾ بثقافة الحزب الكاحد، كأف اختالؼ 

يسيـ في عممية النتقاؿ السمس لمسمطة كالتداكؿ السممي كشيكع حالة نكع مف الثأر كالنتقاـ بيف 
بعد حالة الصداـ المسمح الذم حصؿ بيف الحركتيف كخاصة في غزة  احديدن أفراد المجتمع كت

 (.َٗ-ٖٗ: َُُِ)عكدة، 
 حماس و"مأزق" الحصار: :أواًل 

ف قررت حركة المقاكمة السالمية خكض النتخابات التشريعية، مع تمسكيا برفض أمنذ 
نيا، نشأ التناقض الحاد بيف كالميا المعمف عف الكحدة الكطنية التي عكما نتج  (كسمك)أاتفاقات 

ف حماس ركزت إم أى قمب المعادلت الفمسطينية. إلحد طرفييا ىذه التفاقات، كسعييا أكٌقع 
رض في قطاع غزة، كأساس ل بد عمميا عمى التمسؾ بما حصمت عميو في النتخابات كعمى اْل

 (.ِ: ََِٗلسياسي )إسكندر، مف مشركعيا ا أساسو قات، ككجزء جؿ إحباط ىذه التفاأمنو مف 

ماس تمر ىذه اْلياـ بما يشبو إعادة نظر في حمف الكاضح لممراقب السياسي أف حركة 
، كبفعؿ الحصار كاْلزمة المالية الخانقة الناتجة مف يا كقناعاتيا القديمةإستراتيجياتالكثير مف 

، كنتيجة لمضعؼ الذم أصاب عالقاتيا العربية اإلقميميةتزامف جممة مف الظركؼ المحمية ك 
 إسرائيؿكفقدانيا الكثير مف التعاطؼ الشعبي الذم كانت تحظى بو بفعؿ كفاحيا المسمح ضد 

الكضع المعيشي لسكاف قطاع  إدارةفي قدراتيا عمى  اكؿ ذلؾ أثر سمبن (، ُ: َُِْ)أبك عامر، 
تمكز/ يكليك  ّغزة. فقد فرضت عمى الحركة حالة عزلة إقميمية كدكلية، زادت حدتيا بعد انقالب 

ككالة النيار )العربية في مصر كالعداء المتصاعد لإلخكاف المسمميف في عدد مف الدكؿ  َُِّ
  .(ُ)، نت(َُُِ/ُِ/ِٕالخبارية، 

بصكرة كاضحة بسبب مكقؼ  َُِِكفي حيف تراجع الدعـ اإليراني منذ منتصؼ عاـ 
% مف اْلنفاؽ َٗالحركة مف الثكرة السكرية، قامت الحككمة المصرية بعد النقالب بتدمير 
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الكاصمة بيف قطاع غزة كسيناء، التي كانت تعد شرياف الحياة الرئيس بالنسبة إلى القطاع؛ ما 
مميكف دكلر مٌست النشاطات القتصادية كافة خالؿ النصؼ  ََٓة تقٌدر بػ تسٌبب بخسائر مباشر 

 .(ُ)نت()كزارة المالية، َُِّالثاني مف عاـ 

ألؼ مكظؼ عمكمي بفاتكرة شيرية تبمغ  َٓكقد أدل ذلؾ إلى تأخر صرؼ ركاتب نحك 
الربع اْلخير مف % في َّا، فيما ارتفعت نسبة البطالة ْلكثر مف مميكف دكلر شيري   ّٕحكالي 
  .(ِ)نت(، كزارة المالية) َُِّعاـ 

عادة تقييـ سياساتيا مف خالؿ إعادة ، ك مف الكاضح أف حماس ترغب في ترميـ صكرتيا ا 
الركح لعالقاتيا مع حمفائيا القدامى، مف ىنا يمكف تفيـ سعييا إلى المصالحة الفمسطينية كتكقيا 

 .إلى تحقيقيا بسرعة فيي بحاجة إلى ذلؾ

تخمي حماس عف السمطة التنفيذية التي كانت تديرىا في قطاع غزة يدؿ عمى أنيا إف 
 ،كلية تتطمب شراكة سياسيةؤ شؤكف الناس كتأميف احتياجاتيـ ىي مس إدارةأصبحت تعي أف 

نفاؽ، ربما تككف حماس بعد إغالؽ اْل افأعباؤىا كبيرة كلف تستطيع تحمميا لفترة طكيمة خصكصن 
، ككف يانفس كبالسرعة اكلكف نجاحيا ىذا ل يعني أنيا ستنجح عربي   ايني  عمى كشؾ النجاح فمسط

 مف رغـعمى الممفاتيا السكرية كالمصرية كما تزعـ كسائؿ إعالـ ىاتيف الدكلتيف مغمسة بالدـ، ك 
صرار قادتيا عمى حياد الحركة كعدـ تدخميا في الشأف الداخمي  نفي حماس لكؿ ىذه التيامات كا 

 .بية فإف الكاقع غير ذلؾلمبمداف العر 

فقد  ،نجحت حماس في التحكؿ إلى حركة كطنية فمسطينية ذات أىداؼ فمسطينيةكلقد 
كقكة لمحركة الكطنية  تعزيزه طالما تمناه ليا الكطنيكف الفمسطينيكف ففيو  اتككف قد سمكت طريقن 

 (.ُ: َُِْ)أبك عامر،  ييكني كحمفائوالفمسطينية في مكاجية العدك الص

خكاني، كفي أم كثيقة مصالحة ىا اإلءحركة حماس عف منيجيا كلف تخمع ردالف تتخمى 
ف الطرؼ اآلخر أ ظيارإكالغرض مف تكراره ىك ل زالت حماس تكرر تمسكيا بالثكابت الكطنية، 

و باستثناء أنظير يلكف الكقائع  ؛إسرائيؿفي المصالحة تخمى عنيا في المفاكضات مع 
م أالستيطاف الذم تفرضو الدكلة العبرية كأمر كاقع عمى الجميع لـ تكقع السمطة حتى اآلف 

ما حؽ المقاكمة الذم تتمسؾ بو أالقدس كالالجئيف كالحدكد.  اكثيقة تتعمؽ بالثكابت، خصكصن 
كيعطي  ،االصراع معي إدارةنما بكيفية ا  ، ك إسرائيؿحماس فيذه مسألة ل تتعمؽ بالمفاكضات مع 

                                                             
(ُ)

www.mof.gov.ps، (ُٓ/ْ/َُِٕ.) 
(ِ)

www.mof.gov.ps، (ُٓ/ْ/َُِٕ.) 

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/
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لييا إف المقاكمة المسمحة بالنسبة أاليدكء الحالي عمى جبية القطاع حيث تحكـ حماس النطباع 
  .تكتيؾ كليست مف الثكابت

جؿ الحديث عف حؽ أبيف كقت كآخر، مف « حماس»ما القرارات الدكلية التي تستعيدىا أ
 (كسمك)أتأييد اتفاقات  ايضن أتتضمف  فإنيالى خطكط الرابع مف حزيراف، إالعكدة كالنسحاب 
حماس حتى اآلف مكافقتيا عمى لـ تعمف ك  ،ايضن أكمبادرة السالـ العربية  إسرائيؿكالحؿ السممي مع 

 .القرارات الدكلية المتعمقة بيذه القضايا

لكؿ ما سبؽ، لف تككف حماس قادرة عمى تكقيع اتفاؽ مصالحة، ما لـ تعد النظر في 
عالقة ضركرية مع مصر،  إلنقاذرل تكقيع اتفاؽ، كيفما اتفؽ، ىدافيا كمشركعيا. كحتى لك جأ

 .(ِ: ََِٗ)إسكندر،  سيككف مصير ىذا التفاؽ مثؿ سابقيو
 السمطة الفمسطينية و"مأزق" المفاوضات: :اثانيً 

ىك جكىر اتفاقات  -يسرائيماإل اْلمفالذم ىك تعبير ميذب عف خدمة  -ي اْلمنالتنسيؽ 
ي بيف الطرفيف، كأتت اْلمنعمى التنسيؽ  (أكسمك)ييف. نص اتفاؽ سرائيمالفمسطينييف مع اإل

، فنصت عمى كاجب الفمسطينييف في محاربة "اإلرىاب"، أم اتفاقية طابا لتكضح اْلمكر تفصيالن 
في  إسرائيؿحرصت كقد  ،إسرائيؿالمقاكمة الفمسطينية، كعدـ محاسبة أك مضايقة مف يعممكف مع 

ية كاعتبرتيا حجر الزاكية في كؿ اتفاقية، ذلؾ ْلف اْلمنالمسألة كؿ اتفاقياتيا مع العرب عمى 
 أمنيا فكؽ كؿ اعتبار.

كرد عمى استمرار الستيطاف،  إسرائيؿي مع اْلمنالسمطة الفمسطينية التنسيؽ  لـ تكقؼ
نما أكقفت المفاكضات العمنية ْلف كقؼ المفاكضات ل يتجاكز الخطكط الحمر، أما كقؼ  ؛كا 

ليست بحاجة لممفاكضات، لكنيا  إسرائيؿ .فيتجاكزىا كيأتي عمى السمطة بالعقاب ياْلمنالتنسيؽ 
أف تبحث عف مصادر تمكيؿ جديدة،  السمطة الفمسطينية مطمكب مفف ،ياْلمنبحاجة لمتنسيؽ 

كأف تقيـ تحالفات إقميمية جديدة، كأف تتخمى عف الجرم كراء الكليات المتحدة لحؿ مشاكؿ 
كبالدكؿ  إسرائيؿا با ْلف السمطة ربطت نفسيا تركيبين ىذا غير ممكف أيضن  الشعب الفمسطيني. لكف

 .ا، كفييا مف كالٍكا جيات أجنبية كأصبحت مكانتيـ كأحكاليـ مرتبطة بيذه القكلالغربية عمكمن 

ا باعتقاؿ أخيو الفمسطيني لصالح ا، كما داـ الفمسطيني ممتزمن ي قائمن اْلمنالتنسيؽ  كلطالما
ي مع اْلمني فإف المصالحة تبقى بعيدة المناؿ، بؿ ىي مربكطة بذيؿ التنسيؽ سرائيمعدكه اإل
 ياْلمن. كليس أماـ مف أراد معرفة مصير المصالحة إل أف يستجير بكضع التنسيؽ إسرائيؿ
 .(ْ: َُِِ)قاسـ، 
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تكاجو السمطة الفمسطينية التي تقكدىا حركة فتح في الضفة الغربية الكضع نفسو الذم 
س في غزة؛ إذ قررت حككمة نتنياىك حجب أمكاؿ الضرائب عنيا كالتي تقٌدر بنحك تكاجيو حما

ا، أم ما يعادؿ أكثر مف ثمث مكازنة الحككمة الفمسطينية، كذلؾ كخطكة دكلر سنكي   مميار ٓ.ُ
عقابية ردنا عمى قياـ السمطة الفمسطينية بتقديـ طمب انضماـ إلى العديد مف المؤسسات كالييئات 

)المركز العربي  باتخاذ المزيد مف اإلجراءات في حاؿ إتماـ المصالحة إسرائيؿكىٌددت  الدكلية.
 .(َُِْ لألبحاث كدراسة السياسيات، "الرأم العاـ الفمسطيني"،
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 المبحث الثاني
 والشراكة السياسية الديموقراطيةتعزيز مبادئ 

 

 السياسية شراكةال لمطمب األول:ا

 السياسية: لشراكةمفيوم ا :أواًل 

 يقـك مفيـك المشاركة السياسية عمى أساس كاضح محدد مف دخكؿ المكاطف العادم،
 بمحض اختياره كبكامؿ إرادتو في نشاط جماعي اجتماعي تتداخؿ فيو مصمحة الفرد بمصمحة

ف تراكحت حدتيا حسب  المجمكع إلى درجة يصبح فييا مف الصعب الفصؿ بيف ىذه المصالح، كا 
 مع المعيف.المجت الكضع أك

تأثير  كقد ل يككف ليذا النشاط الذم يمارسو الفرد العادم، بشكؿ عفكم كفردم في البداية،
اإلحساس  ا، اْلمر الذم يحبط الفرد العادم، أك يخمؽ لديوإيجابي عمى مجريات اْلمكر أحيانن 

المجتمع  ا مف أشكاؿ النشاط، كىنا يأتي دكر منظماتبالحاجة إلى نمط أرقى كشكؿ أكثر تنظيمن 
نظرم  ا، لمبدء بالعمؿ المنظـ الجماعي كفؽ برنامجالمدني القائمة، أك الفئات المتنكرة اجتماعي  

المشاركة  كبرنامج عمؿ متجانس معو، كيككف ىذا العمؿ النكاة اْلكلى أك الشكؿ الجنيني لعممية
)الشيخ  مدنيالسياسية الفاعمة ليذا الفرد ضمف إطار مجمكعة منظمة ىي منظمة المجتمع ال

 (.ُٖ-ِٕ: ََِٖعمي، 

، الديمكقراطيةيدؿ عمى مدل ارتقاء الشعب عمى سمـ  ميم ا اتعد المشاركة السياسية مؤشرن 
مف أفراده؛  اكعمى مدل تقدمو، كاستعداده لمكاجية تحديات الحياة بشكؿ جماعي ل يستثني أحدن 

اسية، الذم ينعكس عمى التنمية بشكؿ كذلؾ لرتباط مفيـك المشاركة السياسية بمفيـك التنمية السي
ف ىذا الكجكد يتبايف بيف مجتمع إ، إل كافة عاـ. كالمشاركة السياسية مكجكدة في المجتمعات

 (.ِ-ُ: ََِْكآخر، فتنخفض في المجتمعات المتخمفة، كتزداد في الدكؿ المتقدمة )رحاؿ، 

 في تطكير آليات الحكـ الصالح اميم   اأصبح مفيـك المشاركة السياسية يمعب دكرن 
التنمية المستدامة لممجتمعات"، كبخاصة مجتمعات العالـ الثالث ه، كفي إطار ما يعرؼ بػ"كقكاعد

التي تكصؼ أنظمتيا بالشمكلية أك بسيادة المفاىيـ اإلرثية عمى مفاىيـ المكاطنة في تحديد 
قراطيات ك عممية بطيئة في الديم النخب السياسية. لذلؾ يمكف تعريؼ المشاركة السياسية بأنيا

في الدكؿ  االحديثة نتيجة لعكامؿ ذاتية أىميا الفقر كاْلمية، كأف ىذه المشاركة تبقى محدكدة أيضن 
 (.ّٓ: ُٔٗٗقراطية المستقرة )رسؿ، ك الديم
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جد أف ن ةقراطيك عند الحديث حكؿ مكضكع المشاركة السياسية في الممارسة الديم
في العديد مف دكؿ العالـ، كأف اْلنظمة  اتطكرت بشكؿ كبير جدن  قراطية قدك الممارسة الديم

 .اكاستبدادن  االدكتاتكرية المستبدة قد أخذت في التالشي أك تغيير صكرتيا بحيث تبدك أقؿ تسمطن 

قراطيات ك قراطية تؤكد عدـ كجكد عالقة حتمية مباشرة بيف الديمك إف التجربة الديم
، كالمشاركة السياسية  كممارسة عممية عمى أرض الكاقع. فقد أظيرت التجارب المعاصرة كمفيـك

-َِٔ: ُٖٗٗش، اطنيف عف المشاركة السياسية )أبر قراطية قد تزدىر رغـ تراجع المك ك أف الديم
ِْٔ.) 
 السياسية: شراكةتعريف ال :اثانيً 

 التأثيرتعني المشاركة السياسية تمؾ اْلنشطة اإلرادية التي يقـك بيا المكاطنكف بيدؼ 
 بشكؿ مباشر أك غير مباشر في عممية اختيار الحكاـ أك التأثير في القرارات أك السياسات التي

 الحياة في االمشاركة السياسية العممية التي يمعب الفرد مف خالليا دكرن  ييتخذكنيا. كما قد تعن
 لذلؾ المجتمعالسياسية لمجتمعو كتككف لديو الفرصة ْلف يسيـ في مناقشة اْلىداؼ العامة 

 ، كقد تتـ ىذه المشاركة مف خالؿ أنشطة سياسية مباشرة أك غيرإلنجازىاكتحديد أفضؿ الكسائؿ 
 .(ِّ: ََِٖ)الشيخ عمي،  مباشرة

 أف المشاركة السياسية ىي النشاط الذم يقـك بو (نيمسكف)ك (صمكئيؿ ىينتنجتكف)يرل 
 مكاطنكف معينكف بقصد التأثير عمى عممية صنع القرار الحككمي. 

إرادم، ناجح أك فاشؿ، منظـ  ا أكثر ليكنة حيف عرفيا بأنيا كؿ عمؿتعريفن  (كينر)كقدـ 
شرعية أك غير شرعية، بيدؼ  أك غير منظـ، مرحمي أك مستمر يفترض المجكء إلى كسائؿ

اختيارات الحكاـ، كعمى كؿ المستكيات  كف العامة أكالشؤ  إدارةالتأثير عمى اختيارات سياسية أك 
 .الحككمية، محمية أك كطنية

يا تكاد تجمع إنتعدد اآلراء حكؿ تعريؼ مفيـك المشاركة السياسية، إل مف رغـ عمى ال
ا مع ا متساكين محددة تتمحكر حكؿ العمؿ اإلرادم الذم يقـك بو المكاطف باعتباره فردن  حكؿ نقاط
ع متجانس حكؿ قضية محددة تتعمؽ بمصالح المجمكع كالفرد، إضافة لككف مف مجمك  اآلخريف

 العممية الطكعية عممية منظمة في جكىرىا كمظيرىا كذات أىداؼ مشتركة في الغالب اْلعـ ىذه
 .(ِّٗ-ِّٖ: ُٖٗٗ)أبرش،  كمكحدة في كثير مف اْلحياف
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 السياسية الشراكةتعزيز منظمات المجتمع المدني الفمسطيني ودورىا في  المطمب الثاني:

 لدل قطاعات ةمختمفال كاف لتراكـ الخبرة العممية في مجالت العمؿ السياسي الكطني
ي، أك نتيجة لممارسات ىذا سرائيمأثناء فترة الحتالؿ اإلفي كاسعة مف الشعب الفمسطيني 

إقامة السمطة أثر كبير في تزايد أعداد منظمات المجتمع الفمسطيني خاصة في أعقاب  الحتالؿ،
ف الظاىرة الكبيرة إالفمسطينية كما تال ذلؾ مف أحداث، كرغـ كثرة أعداد المنظمات إل  الكطنية
 إلى أف العديد مف ىذه المنظمات ل تمثؿ عمى أرض الكاقع أكثر مف جسـ ل حراؾ بو تشير

Palestine Economic Policy Research Institute, 2007: 13-14).) 

مع الشعب الفمسطيني كمع مصالحو، اْلمر الذم  االمجتمع أكثر احتكاكن تعد منظمات 
يفرض عمييا العمؿ كمنظمات مف أجؿ صياغة السياسات العامة كممارسة الضغط مف أجؿ 

)المركز  ديمكقراطيةا لمإجراء تعديالت تحقؽ مصالح اْلغمبية، كتكفؿ مشاركتيا السياسية تدعيمن 
الفتراض  عمى الرغـ مف(، فٖٓ: ََِٕكتنمية المجتمع،  الديمكقراطيةالفمسطيني لتعميـ 

بشكؿ  في تعزيز دكر المجتمع المدني المنطقي القائؿ بأف لمنظمات المجتمع المدني مصمحةن 
 ؛بو اا أك مسممن ليس مضمكنن  وكمبادئ ف التزاـ كتأييد كؿ منظمة لقيـ المجتمع المدنيإعاـ إل 

 المنظمات كيتعزز بمقدار ما يعبر عف مصالح ىذه كذلؾ ْلف ممارسة ىذه القيـ أمر يتطكر
 ، كليذا فميس مف المستبعد أف تتضارب مصالح بعض منظمات المجتمع المدنيياكاحتياجات

 الفمسطيني مع عمميا الطبيعي المفترض في تعزيز دكر المجتمع المدني، كذلؾ بسبب مصالحيا
 (.َٗ-ٖٗ: ُٓٗٗبك عمرك، )أ الذاتية أك ارتباطيا مع السمطة الفمسطينية القائمة

لقد شاركت معظـ منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في النضاؿ الكطني الفمسطيني، 
خاصة في مرحمة النتفاضة الشعبية اْلكلى، كما صاحبيا مف الفعاليات كالنشاطات الجتماعية 

عب الفمسطيني حيث اكتسبت ىذه المنظمات التقدير كالحتراـ مف الش ؛المنظمة خالؿ تمؾ الفترة
كخاصة في مجاؿ تطكير ىذه المنظمات لدكرىا عمى صعيد التنمية الجتماعية كالقتصادية 

، ىذا إلى جانب قياـ ىذه المنظمات بالستجابة السريعة ديمكقراطيكمكضكعات التحكؿ ال
ى كتطكيرىا لبرامجيا بحيث تتأقمـ بسرعة لمتغيرات الجارية عم ياكأكلكيات لحتياجات المجتمع

 (.ٖ-ٔ: ََِْالمستكيات القتصادية كالسياسية كالجتماعية )عزت، 

 عندما نتحدث عف دكر المجتمع المدني الفمسطيني في صنع السياسة، يتبادر إلى الذىف
 في عممية صنع السياسة كىك الدكلة. فعممية صنع السياسات مف سلشريؾ اآلخر كاْلساا افكرن 

 ىذه العممية ل تنطمؽ مف فراغ، فيي عممية ذات طابعالمياـ اْلساسية ْلم دكلة. بيد أف 
 ديناميكي كنتاج تفاعؿ أطراؼ عديدة حككمية كغير حككمية، داخمية كخارجية، كما يتضمنو ذلؾ

عقكد  مف مشاكرات كاتصالت كضغكطات. كىذا اْلمر مسمـ بو في أدبيات السياسة المقارنة منذ
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السياسة  في المجتمع دكرنا أساسينا في عممية صنععديدة، فيناؾ إقرار أف لمجماعات المنظمة 
عممية صنع  ، أك مع الدكلة في سبيؿ التأثير عمىاسكاء مف خالؿ صراعاتيا مع بعضيا بعضن 

)معمكمات،  :السياسة )منيج الجماعة(، أك مف خالؿ تقديميا ْلنماط عديدة مف المدخالت
 .(َِٓ-َِّ: ََِٓ)ىكيدا،  النظـ(مشاكرات، خبرة، مطالب، تأييد( لمنظاـ السياسي )منيج 

إف ضخامة الدكر المنكط بمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني يستدعي في البداية 
منظمات فاعمة تقـك بالربط الكثيؽ بيف الدكلة كالمكاطنيف، حيث تقـك ىذه المنظمات بدكرىا  كجكد
كلة مف خالؿ المشاركة خمؽ اْلجكاء المناسبة لتحريؾ المجتمع نحك التأثير في سياسة الد في

. كيمكف لمنظمات تياكمراقب ىاكتنفيذ ياكتخطيط في رسـ جميع مراحؿ ىذه العممية النشطة
لمكصكؿ إلى مرحمة يمكف مف خالليا أف تؤثر في المجتمع  ةيدعد تباع طرؽا المجتمع المدني

  .(ُ))مركز التجارب التنمكية اإلصالحية، نت( قراطيةك الديم لتعزيز فرصة نمك

 قراطيةك إف عمى منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في سعييا مف أجؿ بناء الديم
قراطي التي تفترض المشاركة الفعمية ك أف تكلي الىتماـ الكبير لعممية البناء الديم كتعزيزىا
ا نابعنا مف مسارنا تراكمي   ديمكقراطيلمنظمات المجتمع المدني بشكؿ يجعؿ مف التطكر ال كالجادة

 .داخمية تعبر عف الحاجات كاْلكلكيات الكطنية ديناميكية

 ثـ إف عمييا العمؿ عمى ضركرة ربط المسارات كالمبادرات المختمفة الداعية إلى بناء
عف  في المنطقة بالمبادرات الحككمية، خارجية كانت أـ محمية، كبالمبادرات الصادرة الديمكقراطية

في  انب ضركرة الربط المحكـ بيف عمميات اإلصالحكؿ ذلؾ إلى ج ،منظمات المجتمع المدني
كالحقكؽ  المجاؿ السياسي كالقتصادم كالجتماعي كالثقافي تالزمنا مع الحقكؽ السياسية كالمدنية

أك  مف أم انحراؼ ديمكقراطيالقتصادية كالجتماعية كالثقافية كذلؾ لتأميف عممية البناء ال
  .(ِ)، نت(ة)مشركع الثكرة العربي انزلؽ

 كمف الضركرم أف يعمـ القائمكف عمى منظمات المجتمع المدني الفمسطيني أف دكر
 المجتمع المدني كطبيعتو يقكماف عمى أساس الشراكة الكاممة كالنخراط في العممية السياسية
 كالقتصادية كالجتماعية كفي عممية التغيير كالتطكير كاإلصالح، كعمى كجكب النتقاؿ مف

 ي الذم يقتصر عمى مؿء فراغ المؤسسات الحككمية، إلىالًخٍدماتفي كالمطمبي ك التكصي الدكر
 الدكر الفاعؿ كالمؤثر في السياسات الكطنية العامة كتطكير حركتيا لتتحكؿ مف قكة احتجاج إلى
ا، حيث ينبغي ليذه المنظمات اإلسياـ في عممية التغيير الجتماعي مف خالؿ  قكة اقتراح أيضن

                                                             
(ُ)

www.experience-reforme.info، (َِ/ْ/َُِٕ.) 
(ِ)

www.arabic.tharwaproject، (َِ/ْ/َُِٕ.) 

http://www.experience-reforme.info/
http://www.arabic.tharwaproject/
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مجمكعة  انيف كالتشريعات كالسياسات العامة كتعبئة الرأم العاـ إزاء مكضكع محدد أكالتأثير بالقك 
 )مركز كاسعة مف المكاضيع التي تيـ المجتمع كذلؾ مف خالؿ عممية تكعكية كتثقيفية كتنكيرية

 .(ٔ-ٓ: ََِٔبيساف لمبحكث كاإلنماء، 
 

 السياسية شراكةدور الشباب الفمسطيني في تعزيز ال المطمب الثالث:

 القادمةاْلجياؿ  خؿ الحقيقي لتعبئةدا المىباعتبار  كتتنكع تتعدد قضايا المشاركة السياسية
في حركة التنمية  إلسياـامف أجؿ  ى الحكـ كالدكلةمى تجديد الدماء في القائميف عمالتي تعمؿ ع
ا يا كيعيشيبسبب اْلكضاع التي عاش امسيسن  المجتمع الفمسطينيالشباب في  دكيع المتكاصمة،
كىك  الفمسطيني أبناء الشعب والذم عاش كالظمـ التاريخي، يسرائيماإلالعربي الصراع منذ بدء 

شكؿ الشباب الكقكد  حيثلمشباب الفمسطيني تجاه قضيتو الذم أدل إلى تشكيؿ الكعي السياسي 
  (.َُِْ: َُُِلفمسطيني )الشامي، كالمحرؾ لمسيرة الثكرة كالعمؿ الكطني ا

ت النتفاضة في تعميؽ عممية التسييس السائدة في المجتمع الفمسطيني، ىذه لقد أسيم
 االعممية التي طالت اْلفراد كالجماعات كالمؤسسات عمى حد سكاء، حيث كانت النتفاضة سببن 

كبيرة مف الشباب لالنخراط في اْلحزاب كالتنظيمات السياسية أك اْلطر  في اندفاع أعدادو 
مف الشباب لمبنى القيادية التقميدية  ااْلخرل التابعة ليا كىك ما يمثؿ رفضن كالمنظمات الجماىيرية 

 (.ٔٗ: ُٓٗٗ)أبك عمرك، 

تقابميا الميمات الكطنية،  الديمكقراطيةأف ميمات البناء ىي الميمات  يـبعض دكيع
كالنضاؿ ضد الحتالؿ  ديمكقراطيممثمة بالنضاؿ الفمسطيني حيث إف كال العمميتيف: البناء ال

 (.ّٗ: َََِف مف المسألة الكطنية )سالـ، آىما جز 

المبادئ إحدل إف المشاركة السياسية بشكؿ عاـ، كمشاركة الشباب بشكؿ خاص 
 الديمكقراطيةاْلساسية لبناء مجتمع راشد قادر عمى تحقيؽ التنمية الجتماعية، كتدعيـ أسس 

عمالن  اكالحكـ الرشيد تحقيقن  بتحقيؽ  لبناء الكطف كتعزيز سيادتو كأمنو كاستقراره ككحدة أراضيو، كا 
ية الجتماعية تجاه المسؤكلأىداؼ التنمية الشاممة، عمى أف تتاح الفرصة أماـ الجميع لمقياـ ب

 .مجتمعيـ، كالمشكالت المشتركة التي تكاجييـ، كالرغبة في تحكيؿ أىدافيـ إلى كاقع مممكس

خريف يركف أف آف إبأىمية دكر الشباب في عممية التغيير كصنع القرار إل يؤمف الجميع 
الترشح  ـالمقكمات الحقيقية المطمكبة، بحيث ل يحؽ لي كفر السف ل يمتمكاصغ االشباب كتحديدن 

غياب دكر  دلدكر الشباب الفاعؿ في ىذه العممية الحيكية. كيع ابن يفي النتخابات، كىك ما يعد تغي
الشباب في المشاركة السياسية الفاعمة كالحقيقية الجادة ىك استبعاد كاضح لدكرىـ الفعاؿ في 

 .عمميات التغيير كصنع القرار السياسي
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مارس الشباب الفمسطيني خالؿ فترات النتفاضة كضمف اْلطر التنظيمية كالسياسية 
ماؿ آتياكت  إلىلنضاؿ كالتحرير، إل المتاحة كقتيا العمؿ السياسي تجاه تحقيؽ أىدافو في ا

حيث بنيت السمطة كالكطنية الفمسطينية عمى أكتاؼ الشباب  (؛أكسمك)الشباب بعد اتفاؽ 
 .(ِ: َُِٔساؽ ا،  (الفمسطيني في غزة كالضفة

عند الحديث عف مشاركة الشباب في بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية كفي العمؿ 
ىذه المشاركة كانت ىامشية كضعيفة، بسبب سيطرة الشيكخ عمى السياسي الفمسطيني نجد أف 

ية كانت مف القيادات اْلمنقيادة معظـ اْلحزاب الفمسطينية، كما أف معظـ القيادات السياسية ك 
كأمنية دكف  إداريةالكافدة مف الخارج، حيث تـ استغالؿ الشباب بسياسة التعيينات في كظائؼ 

لـ  اضعيفن  ار، كىذا ما جعؿ النظاـ السياسي الفمسطيني نظامن إشراكيـ في مؤسسات اتخاذ القرا
 (.ِّٓ: ُٕٗٗكل يكجد بو دماء جديدة كشابة لستمرار ىذا النظاـ بكؿ قكة )البرغكثي،  ،يتطكر

السياسية لدل الشباب الفمسطيني، كمف أجؿ تقرير مصيره فال بد  شراكةمف أجؿ تعزيز ال
كبيرة  ايني، كخاصة جيؿ الشباب، كلذلؾ فإف ىناؾ ميامن مف تفعيؿ طاقات أبناء الشعب الفمسط

 منيا: ،عمى الشباب الفمسطيني ةن ممقا

 ي.سرائيمالستمرار في مقاكمة الحتالؿ اإل .ُ
 العمؿ عمى تعزيز كحدة الشعب الفمسطيني. .ِ
 العمؿ عمى كجكد برنامج سياسي فمسطيني مكحد. .ّ
 العمؿ عمى كجكد رؤية فمسطينية مستقبمية. .ْ
 في الفعاليات الكطنية الرسمية.المشاركة  .ٓ
 (.ْٗ: ََُِ)انجمر،  ميمةخدمة المجتمع كقيـ  .ٔ
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 المبحث الثالث
 القومي الفمسطيني األمنتفعيل مجمس 

 

 القومي الفمسطيني األمنمجمس  المطمب األول:

لطبيعة النظاـ السياسي المعتمد برئاسة رئيس  يتـ بناءن  مجمس أمف قكميف إنشاء إ
لو في ىذا  ارئيس مجمس الكزراء نائبن  دالسمطة الكطنية الفمسطينية )رئيس دكلة فمسطيف( كيع

 و يضـ في عضكيتو كال  إنكذلؾ ف ،المجمس كيكمؼ بالدعكة لعقد جمساتو في حالة غياب الرئيس
الكطني  اْلمفلمخابرات العامة كالقائد العاـ لقكات مف كزراء الداخمية كالخارجية كالمالية كمدير ا

يضاؼ إلييـ عدد مف المختصيف  ،ا لسر المجمسالقكمي بصفتو أمني   اْلمفالفمسطيني كمستشار 
ية اْلمنف ىذه الييئة ىي بمثابة المرجعية لألجيزة إحيث  ؛الستراتيجيةك ية اْلمنبالشؤكف 
 (.ُ: َُِْ)كمكب،  الفمسطينية

مي ل تنحصر مجالت ك الق اْلمفكما ىك معركؼ كحسب النظاـ كالقانكف فإف مجمس 
ية الفمسطينية كتسيير أجيزتيا بؿ رسـ السياسات اْلمنعممو فقط في اإلشراؼ عمى المؤسسة 

ي كتأميف الجبية الداخمية سرائيمفي التصدم لسياسة الحتالؿ اإل الفعاؿ اإلسياـك  الستراتيجية
رىابو اليكمي ضد الشعب الفمسطيني، كتأميف  امنيعن  المكقكؼ سد   أماـ سياسات حككمة الحتالؿ كا 

فييا  اأساسين  االحككمة جزءن  دشبكة اْلماف كالحماية لسياسات السمطة الكطنية الفمسطينية كالتي تع
 القكمي الفمسطيني اْلمففيذه ىي سياسات عمؿ مجمس  ،لتسيير عممية البناء الداخمي كالتعمير

مف أف ترمي الحككمة أسباب تعثرىا في حضف  الذم بتنا في حاجة إلى تفعيمو بدلن  وطاقكن
مف أف يبدك اْلمر ككأنو تنازع الصالحيات بيف  الرئاسة كتكييؿ التيامات لرئاسة السمطة كبدلن 

مؤسسة الرئاسة كالحككمة كمصائب الشعب الفمسطيني كالحصار المفركض عمى شعبنا كسياسة 
ف كجدت التجكيع ك  القتؿ كاإلرىاب سببيا الحتالؿ كليس سببيا تنازع الصالحيات ىنا ىناؾ، كا 

مف الحرب الكالمية عبر كسائؿ اإلعالـ كالتحريض ىك في البيت  فاْلساس في حميا بدلن 
، أبك الشيخصار )الفمسطيني الكاحد كالذم بدكنو لف نستطيع الصمكد كالمكاجية لتحقيؽ النت

ََِٔ :ِ.) 

القكمي الفمسطيني بعد استقالة حككمة محمكد عباس في مطمع  اْلمفتشكؿ مجمس 
(، كقبؿ قياـ رئيس الكزراء المرشح آنذاؾ، أحمد قريع بتشكيؿ حككمة ََِّأيمكؿ )سبتمبر/ 

الفمسطينية،  اْلمفالطكارئ، إثر طرح الرئيس عرفات فكرة تشكيمية لتككف ميمتو تكحيد أجيزة 
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برنامج حككمتو )الحككمة الثامنة( الذم قدمو لممجمس التشريعي، مذكرة كأرفؽ أحمد قريع مع 
 ي:أتأشار فييا إلى ما ي

 لتنظيـ عضكيتو ككيفية إدارتو لميامو كأعمالو. اتفصيمي   االقكمي نظامن  اْلمفيضع مجمس  .ُ
إلعادة ىيكمة كتكحيد عمؿ اْلجيزة  اخاص   اتفصيمي   االقكمي نظامن  اْلمفيضع مجمس  .ِ

 ميتيا كتحديد مرجعياتيا.اعالكطني لزيادة ف اْلمفية كقكات اْلمن
يتـ ذلؾ في حدكد شير كاحد مف تاريخو، كتكدع نسخة مف ىذه اْلنظمة كالمكائح لدل  .ّ

 المجمس التشريعي.
مف ىذا لـ يحدث عند نيؿ الحككمة ثقة المجمس التشريعي  اف شيئن إغني عف القكؿ ك 
 (.ٓ: ََِٓ)الشقاقي، 

ياسر عرفات قررت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بتاريخ  /سبعد كفاة الرئي
لفمسطيني االقكمي  اْلمفـ، بتكميؼ رئيس مجمس الكزراء بمياـ رئاسة مجمس ََِْ/َُ/َّ

 (.ِِ: ََِٖ)المصرم، 

نو لـ إحتى  اكبقي مجمدن  ،ف ىذه المراسيـ كالقرارات لـ يتبمكر عنيا أم تقدـ ممحكظإإل 
 القكمي المقدـ إلى مجمس الكزراء. اْلمفنو أم كثيقة سكل مشركع قانكف مجمس يصدر ع

فقد صدر عف محمكد عباس رئيس السمطة الفمسطينية  اكلغرض التسمسؿ الزمني أيضن 
 القكمي. اْلمفبشأف إعادة تشكيؿ مجمس  ََِٓ/َُ/ِٖبتاريخ  امرسكمن 

 

 القومي الفمسطيني األمنميام مجمس  المطمب الثاني:

، ََِّ/َٗ/ُِاجتماعاتو في المقاطعة في راـ ا في  ؿالقكمي أك  اْلمفعقد مجمس 
مف رئيس الكزراء ككزراء المالية كالخارجية  كأعمف أنو يضـ باإلضافة لمرئيس عرفات كالن 

عمى المختمفة. ك  اْلمفكالداخمية كعضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كالمسؤكليف عف أجيزة 
 اْلمفنو أكد عمى مسؤكلية مجمس إف ىذا الجتماع لـ يتخذ أم إجراءات فعمية، إل ألرغـ مف ا

ية. كفي اجتماع عقده الرئيس الفمسطيني في اْلمن شؤكفالقكمي في اتخاذ القرارات المتعمقة بال
 ي.اْلمناليـك التالي مع السفراء كالقناصؿ المعتمديف لدل السمطة أعمف أنو ييدؼ لتكحيد اْلداء 

عادة تنظيميا،  اْلمفالقكمي كظيفتو في: تكحيد أجيزة  اْلمفحدد مجمس  لقد تكحيد ك كا 
كضع خطة عمؿ تحفظ النظاـ كسيادة القانكف كتكقؼ الفكضى كالتجاكزات. ك ، اْلمفأداء أجيزة 

كذلؾ عمى اعتبار أف كفي الكقت ذاتو أعمف أبك العالء أف المجمس سيقـك بمياـ كزارة الداخمية، 
 (.ّ: ََِْالشقاقي، )قالية كمؤقتة لمدة شير فقط حككمتو انت
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 :(ُ: َُِْ)كمكب،  أتييالقومي الفمسطيني ما  األمنومن ميام مجمس 

صدارىا بقرارات مف اْلمنصياغة السياسات كالخطط  .ُ  .الرئيسية كتحديد اىليات تنفيذىا كا 
لمتطمبات الظركؼ السياسية كالقتصادية  اية لمسمطة الكطنية كفقن اْلمنتحديد المياـ  .ِ

 .تنفيذىاكالجتماعية كاإلشراؼ عمى 
ي في تحقيؽ اْلمنالعمؿ  إسياـكالتأكد مف  ،ياْلمنالتنسيؽ بيف العمؿ السياسي كالعمؿ  .ّ

 .كالجتماعيةاْلىداؼ السياسية كالقتصادية 
 .ىاتنفيذشراؼ عمى كضع الخطط الالزمة لحماية أمف الكطف كالمكاطف كاإل .ْ
في تنفيذ السياسات كالخطط  تسيـإقرار التشكيالت كالتعيينات كالتنقالت كالترقيات التي  .ٓ

 .يةاْلمن
 .تنفيذىاية كاإلشراؼ عمى اْلمنإقرار التفاقيات  .ٔ
 .صرفياكاىليات  اْلمفإقرار الميزانيات كالحسابات المتعمقة ب .ٕ
 .كالدكلية اإلقميميةي مع الجيات المحمية ك اْلمناإلشراؼ المباشر عمى التنسيؽ  .ٖ
 .القكمي اْلمفيحدد الرئيس المياـ الخاصة بأعضاء مجمس  .ٗ

لمرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمس دعكة أم مسؤكؿ في السمطة الكطنية  .َُ
 .مناقشتوالفمسطينية لحضكر اجتماعات المجمس كالمشاركة في 

 .لذلؾالضركرة  القكمي تشكيؿ لجاف فرعية كمتخصصة كمما دعت اْلمفيجكز لمجمس  .ُُ
 .مياموالقكمي نظامو الداخمي كاْلنظمة الالزمة لتنفيذ  اْلمفيضع مجمس  .ُِ
ية اْلخرل أك مف اْلمنيجكز لمرئيس كمما دعت الضركرة دعكة أم مف رؤساء اْلجيزة  .ُّ

ينكب عنيـ لحضكر اجتماعات المجمس كلو عالقة بمياـ المجمس لحضكر اجتماعات 
 .القكمي اْلمفذات عالقة بالمجمس لمناقشة قضايا محددة 

 

مف ناحية ة يدعدتثير تساؤلت  وكعممالقكمي الفمسطيني  اْلمفإف إدراؾ طبيعة مجمس 
ىك طبيعة عممو كمؤسسة بعد حصكؿ فمسطيف عمى دكلة غير عضك في العامل األول: عامميف، 

 اْلمفيات الممقاة عمى عاتؽ مجمس دالتح كى: آلخروالعامل ا الجمعية العامة لألمـ المتحدة.
ي القائمة عمى فكرة مناىضة سرائيمالقكمي اإل اْلمفالقكمي الفمسطيني مف جراء نظرية مجمس 

مع نتائج  الألمف القكمي الفمسطيني باإلضافة لبناء التنمية السميمة لبناء دكلة فمسطيف انسجامن 
يا السمطة الفمسطينية. فنجد أف يلإتسعى  العتراؼ الدكلي لفمسطيف في ىيئة اْلمـ المتحدة التي

مرحمة النضاؿ الفمسطيني بعد حصكؿ فمسطيف عمى دكلة غير عضك تتطمب إعادة مؤسسة 
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لمرؤل التي تعبر عف  االقكمي الفمسطيني لجية بنيتو الحترافية كالكفؤة تحقيقن  اْلمفمجمس 
 االعميا لمشعب الفمسطيني في مرحمتو الجديدة في اإلطار الدكلي كأيضن  الستراتيجيةالمصالح 

لفمسطيني في بناء دكلتو الكليدة ىذا مف جية، كمف جية اآلماؿ الشعب  اكاقعين  التحقيؽ تجسيدن 
ييف كقادتيـ السياسييف يعممكف كفؽ منيج أمني يقـك عمى فكرة القكة سرائيمأخرل فإف الخبراء اإل

عتمد عمى التكنكلكجية )القكة النكعية( عبر إقامتيا ترسانة نككية كاقتصاد قكم، الشاممة التي ت
ضد  إسرائيؿية كتبرز مف ناحية أخرل سر قكة سرائيماْلمر الذم يعكس السياسة الخارجية اإل
بد أف تشكؿ  عمى الصعيد الخارجي، كتمؾ المعطيات ل االفمسطينييف عمى الصعيد الداخمي كأيضن 

و كممارستو دكر ستراتيجياتاالقكمي الفمسطيني في طبيعة عممو كبناء  اْلمفجمس قاعدة عمؿ لم
عطاء الر  السياسي كالقتصادم كالجتماعي  اْلمفأم لمرئيس الذم ينضج فييا حالة المستشار كا 
 (.ُ: َُِّالفمسطيني )البرؽ، 

 

 القومي األمنتفعيل مجمس  المطمب الثالث:

، كفكزىا بأغمبية ََِٔبعد مشاركة حركة حماس في النتخابات التشريعية الثانية عاـ 
ية بيف الرئاسة اْلمنالمقاعد، الذم نتج عنيا صراع فمسطيني داخمي حكؿ تبعية المؤسسة 

كسيطرة حماس عمى قطاع غزة كنتيجة لالنقساـ الفمسطيني  ََِٕكمجمس الكزراء، كبعد أحداث 
كانت مف  ،نفصاؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية ككجكد حككمتيف فمسطينيتيفكما نتج عنو مف ا

  ي.اْلمنأبرز نتائجو تجميد عمؿ المجمس التشريعي كخاصة في اْلمكر المتعمقة بالشأف 

أننا  االقكمي الفمسطيني عمينا أف نعي تمامن  اْلمفقبؿ الحديث عف سبؿ تفعيؿ مجمس 
نتحدث عف أمف قكمي في ظؿ دكلة محتمة غير مستقمة لـ تحصؿ عمى كامؿ سيادتيا، إضافة 

ي مف قتؿ كتشريد كتدمير كتقطيع أكصاؿ الكطف، كفي ظؿ سرائيمإلى ممارسات الحتالؿ اإل
الكاقع المرير الذم يعيشو الشعب الفمسطيني كطبيعة المرحمة التي يمر بيا كفاحو الكطني مف 

لمحالة الفمسطينية  االقكمي كفقن  اْلمفبد مف إعادة النظر في مفيـك  حرر كالستقالؿ لأجؿ الت
 (.ٓ: ََِٖ)المصرم، 

ف  اْلمفشاء مجمس إنكؿ دكف كتحي  ،تمؾ اْلمكر فحسب نقاط ضعؼتعد  القكمي، كا 
 دالقكمي الفمسطيني سيريح أعصاب الجميع مف الش اْلمفالسعي كالعمؿ عمى تفعيؿ مجمس 

، كستضع الجميع كالحككمة كمؤسسة الرئاسة أماـ ية أكلن اْلمنخاصة في المؤسسة كالجذب 
ية حسب القانكف كالدستكر، كما كسيككف الكؿ أماـ تحرؾ مبني عمى خطة اْلمنمسؤكلياتيـ 

القكمي الفمسطيني كليس مصمحة ىذا  اْلمفكطنية اْلساس فييا مصمحة الكطف كالمكاطف ك 
 (.ِ: ََِٔ، أبك الشيخالفصيؿ دكف آخر )
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القكمي أف يثبت أىميتو بالنسبة لتخاذ القرارات المتعمقة بأجيزة  اْلمفيمكف لمجمس 
في المستقبؿ، فإذا ما قدر ليذا المجمس أف يحتؿ مكقعو الصحيح في التنسيؽ بيف مختمؼ  اْلمف

دىا كقائ اْلمف، يمكف لو أف يتحكؿ إلى راعو لعممية إصالح جياز المختمفة يةاْلمناْلطراؼ 
 (.ُ: َُِْ)كمكب، 

كفي ىذا السياؽ فإف الحاجة تدعك إلى اتخاذ العديد مف الخطكات العممية حتى يككف ىذا 
 ي:يأتنذكر منيا ما  ،المجمس مفعالن 

قات مف خالؿ الرؤية المستقبمية كآليات تطبيقيا، كبما ك المساعدة في تجاكز المع ةمحاكل .ُ
 كاْلماف لممكاطف الفمسطيني. اْلمففي تحقيؽ  يسيـ

مجمكع الخطكات الالحقة التي تمثؿ إجراءات عممية كآليات  بالرؤية المستقبمية:كيقصد 
عمؿ محددة، إذا ما تـ اْلخذ بيا يمكف أف تساعد في تحقيؽ أىداؼ الرؤية المستقبمية، كىي 

ية بكاجباتيا، اْلمنزة خطكات مكجية إلى جيات معينة كمقصكدة لتنفيذىا كذلؾ لتسييؿ قياـ اْلجي
لما لذلؾ مف تداعيات كانعكاسات إيجابية عمى استقرار المجتمع الفمسطيني كتحقيؽ السمـ اْلىمي 

 (:ٖٕ: ََِٖمما يساعد الشعب عمى إنجاز ميامو الكطنية ممثمة في )المصرم،  ؛كالمجتمعي

قامة دكلتو المستقمة كعاصمتسرائيمدحر الحتالؿ اإل . أ  يا القدس.ي عف أرض فمسطيف كا 
إعادة البناء الكطني الشامؿ كفؽ رؤية تنمكية إنسانية شاممة كمستدامة، متجية نحك بناء  . ب

اإلنساف الفمسطيني كتشكيمو كتسميحو بالقيـ كالمثؿ الكطنية اْلصيمة بعمقيا العربي القكمي 
 كاإلسالمي كبآفاقيا اإلنسانية الرحبة.

ينسجـ مع طبيعة الحالة  كامالن  ايقدـ فيمن يسيؿ عمى مجمس أمف قكمي فمسطيني فعاؿ أف  .ِ
الفمسطينية السكانية التي فرض عمييا التشتت بيف الداخؿ كالخارج، كما قد يشكؿ معضمة 

 بمستقبؿ عممية صنع القرار الفمسطيني.
، زأةفي ترجيح التنمية الكطنية مقابؿ التنمية المج ميـه  دكره  أمف قكمي فعاؿو  سيككف لمجمسً  .ّ

الذم قد ينشأ بيف الحتياجات الكطنية الشاممة مف جية كالحتياجات  الصداـ دحيث يع
 .اكبيرن  االمحمية مف اْلمكر التي تثير قمقن 

كالحكـ: حيث  دارةث منظمة التحرير في اإلإر لفمسطيني االقكمي  اْلمفسيحمؿ مجمس  .ْ
بيف عقمية ية كحدكث التداخؿ اْلمنلعمؿ السمطة كاْلجيزة  اإضافي   ايشكؿ ىذا اإلرث محددن 

الثكرة كعقمية الدكلة، كبيف استمرار المقاكمة كحركة التحرر الكطني مف جية كالتكجو 
 (.ََِٖإلرساء دعائـ الدكلة مف جية أخرل )الشعيبي، 

القكمي قاعدة  اْلمفالعمؿ عمى تعديؿ القانكف اْلساسي )الدستكر( بحيث يمنح مجمس  .ٓ
 بينو كبيف مجمس الكزراء. قانكنية سميمة ل لبس فييا مع تحديد العالقة
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كي يتمكف مف تحديد العالقة بينو كبيف اْلجيزة  ؛القكمي اْلمفإقرار قانكف خاص لمجمس  .ٔ
 (.ِ: َُِْية اْلخرل )كمكب، اْلمن

تنسيؽ فاعمية ممؼ الالجئيف الفمسطينييف في إلى القكمي أف يسعى  اْلمفعمى مجمس  .ٕ
عداد الدراسات السياسية ك  اْلمفالشتات في إطار عمؿ ىيئة  ية اْلمنالقكمي الفمسطيني كا 

 .سياسي اك  الحماية حؽ العكدة كالالجئيف الفمسطينييف أمني  
إقامة الندكات العممية في اإلثراء المعرفي لمجميكر الفمسطيني بالدكر الميـ كالكطني الذم  .ٖ

القكمي الفمسطيني كأىمية حضكره الفاعؿ لمقتضيات آماؿ  اْلمفيضطمع بو مجمس 
: َُِّالشعب الفمسطيني كطمكحاتو في إقامة الدكلة كالحفاظ عمى حؽ العكدة )البرؽ، 

ِ.) 
مقابؿ حالة التقاليد  الديمكقراطيةالقكمي الفمسطيني الفعاؿ حالة مف  اْلمفسيكرس مجمس  .ٗ

ء ل يتجزأ مف الثقافة السياسية الفمسطينية جز  الديمكقراطيةف المطالبة باإلصالح ك إحيث 
 (.َُّ: ََِٖ)فياض، 
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 النتائج والتوصيات
 

تكصؿ الباحث في دراستو إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات شكمت بميجمميا إجابة  
 عمى التساؤلت التي طرحتيا الدراسة، كالتي ييمكف استعراضيا عمى النحك اآلتي:

 النتائج -أوالً 

 السؤال األول: ماىية االمن القومي؟جابة إ

ف كاف ىناؾ شبو إجماع عمى أنو ييمثؿ أصكؿ  .ُ ل يكجد تعريؼ ميحدد لألمف القكمي كا 
 .كبما يضمف تحقيؽ الكرامة كالرفاىية لممكاطف العميا، يادراسة الدكلة، كتحقيؽ مصالح

اْلمف القكمي الفمسطيني بمفيكمو العاـ ىك اْلمف القكمي ْلم دكؿ قائمة المتمثؿ بحماية  .ِ
التحرير. كلكف تعقيدات الكضع الفمسطيني الخاص  إستراتيجية إليو كييضاؼ المصالح،

كغياب الرؤية السياسية  ،)فتح كحماس( :المتمثمة بالخصكمة السياسية بيف أكبر فصيميف
حقيؽ المشركع الكطني؛ تيعرقؿ كجكد مفيـك كاضح لألمف القكمي الجامعة حكؿ كيفية ت

 .الفمسطيني

لفمسطيني خيالصتيا أف: "مجمكعة اقدـ عدد مف الباحثيف تعريفات لألمف القكمي  .ّ
اإلجراءات كالتدابير التي تتخذىا منظمة التحرير الفمسطينية لحماية حقكؽ الشعب 

ت كتحديات داخمية أك خارجية بما يحقؽ الفمسطيني كمشركعو الكطني في مكاجية تيديدا
 .الكصكؿ إلى اْلىداؼ الكطنية في البقاء كالحرية كالستقالؿ كالعكدة

 

 الوطنية الفمسطينية؟ االستراتيجيةجابة السؤال الثاني لمدراسة: ما واقع إ

الكطنية  الستراتيجيةل يكجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو بيف الخبراء الفمسطينييف حكؿ مفيـك  .ُ
كطنية فمسطينية ل بد أف تتكافر فييا جممة مف اْلىداؼ  إستراتيجيةالفمسطينية، كلكف أم 

قامة الدكلة الفمسطينية، كالعالقات  عربية، كشكؿ العالقة مع المثؿ: تحرير فمسطيف كا 
، كصياغة النظاـ الفمسطيني.  إسرائيؿ مستقبالن

الكطنية الفمسطينية سييساعد عمى تحقيؽ الشعب الفمسطيني طمكحاتو  الستراتيجيةإف كجكد  .ِ
في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى ترابو الكطني المغتصب، كتككف دكلة ديمكقراطية 

مف خالؿ الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد  يككف فييا مجاؿ لكؿ اْلدياف ككؿ اْلطياؼ
 درجات اإلنجاز. كاإلمكانات المتاحة كافة لتحقيؽ أقصى

الكطنية الفمسطينية يعكد لغياب التكافؽ عمى اْلىداؼ العميا أك الثكابت،  الستراتيجيةغياب  .ّ
كالختالؼ حكؿ الكسائؿ، كالختالؼ في تحديد معسكر اْلصدقاء كمعسكر اْلعداء، 
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كحكؿ تحديد اليدؼ الكطني، كحتى مع القكؿ بأف اليدؼ ىك الدكلة فإف غمكضيا 
فشؿ عمى إلى الأدل  ستراتيجيةيسكد حكؿ مفيكميا كحدكدىا، ىذا الغياب لإلكالتباسيا 

 اْلصعدة كافة، كأدل لحالة تيو سياسي تتخبط فيو كؿ مككنات النظاـ السياسي.
 

 ؟ىاوتعزيز  الوطنية الفمسطينية االستراتيجيةجابة السؤال الثالث: ما سبل بناء إ

كاإلسالمية كلك بالحد اْلدنى، تكضح فيو ى اتفاؽ جامع بيف القكل الكطنية إلالتكصؿ  .ُ
 الثكابت كالمتغيرات كالسياسات العامة.

الكطنية بناءن عمى الرؤية  الستراتيجيةمف القكمي بصياغة تكميؼ طاقـ مف خبراء اْل .ِ
 السياسية لقيادة الفمسطينية الجامعة.

ل كىك أالكطنية  جيةالستراتيتعزيز ركح المشاركة الكطنية كالتركيز عمى اْلكلكية اْلىـ في  .ّ
كلن مف خالؿ أالكرامة اإلنسانية  الستراتيجيةنساف الفمسطيني الذم يتكجب أف تكفؿ لو اإل

 .كافة منحو حقكقو المدنية
 

 من القومي الفمسطيني؟جابة السؤال الرابع: ما واقع خبراء األإ

القيادة كالحكـ بينو رباب أ، بحيث يخمط الفمسطينيمف القكمي خبير اْللدكر  سكء فيـيكجد  .ُ
مف القكمي ىك خبير في إدارة الدكلة التي ييشكؿ كبيف خبراء اْلمف، كالحاؿ أف خبير اْل

 منيا.  ااْلمف جزءن 
دارة الحكـ، خبراء اْل ةنسب .ِ  حكاؿز في أحسف اْلجاك ل تتمف القكمي بيف النيخب السياسية كا 

 %( مف ميجمؿ الميتمرسيف كالباحثيف.ٓ)
مف القكمي، كمراكز ف القكمي ىك مستشارية اْلمستفادة مف خبراء اْلالمكاف اْلنسب لال .ّ

نع القرار، كمراكز الدراسات كاْلبحاث المتخصصة.  صي
 .كصياغتيا الكطنية الستراتيجيةقدر عمى بناء مف القكمي ىـ اْلخبراء اْل .ْ

 
 
 
 
 

  



459 
 

 ثانيًا: التوصيات

 :توصيات تطبيقية .ٔ

 جية التنفيذ التكصية ـ
 فتح كحماس احركت النقساـ كالخصكمة السياسية بيف الفرقاء الفمسطينييفإنياء حالة  ُ
 فتح كحماس احركت التفاؽ عمى برنامج كطني ييحدد الثابت كالمتغير كالسياسات العامة ِ
كطنية تيحقؽ المصالح الكطنية كالكرامة  ستراتيجيةاالعمؿ عمى بناء  ّ

 كافة اإلنسانية مف خالؿ منح المكاطف الفمسطيني حقكقو المدنية
القيادة السياسية 

 الفمسطينية
 القكمي مف أبناء الشعب الفمسطينيالبحث عف خبراء اْلمف  ْ

  كتعزيز قدراتيـ، ككضعيـ في اْلماكف المناسبة
القيادة السياسية 

 الفمسطينية
مف القكمي لتككف الجية المساعدة لصانع القرار اْل تفعيؿ مجمس ٓ

 الكطنية الستراتيجيةكالمككؿ ليا بناء 
القيادة السياسية 

 الفمسطينية
 

 توصيات عممية .ٕ

كعميػػػو فإنػػػو  ،لػػػـ يسػػػتطع الباحػػػث التعمػػػؽ فػػػي كػػػؿ التفاصػػػيؿ الخاصػػػة بمكاضػػػيع الدراسػػػة 
 تية:ييكصي الباحثيف بالبحث في العناكيف اآل

 مف القكمي.بناء رجاؿ الدكلة كخبراء اْل في اْلسس العممية كالعممية .ُ
 مف القكمي كأصكؿ إدارة الحكـ.فمسفة اْل .ِ
 الكطنية. الستراتيجيةمرتكزات  .ّ
 الثابت كالمتغير في القضية الفمسطينية. .ْ

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 والمراجعالمصادر قائمة 
 المراجع العربية :أواًل 

أسـس  –أنواعيـا  -وظائفيا –"تعريفيا  االستراتيجية :(2011إبراىيـ، محمد نصحي. ) .ُ
 http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419: مقاؿ .بنائيا

 ـ.َُِٔ/ُُ/ِٓتاريخ الزيارة: ـ، َُُِمايك  31تاريخ النشر: 
.  دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عمم االجتماعي السياسي :(ُٖٗٗأبرش، إبراىيـ. ) .ِ

 اْلردف. ،عماف
ستراتيجيات الفمسطينية بعد إعلن الدولة في األمم اإل :(َُِّأبرش، إبرىيـ. ) .ّ

 فمسطيف. ،. مركز التخطيط الفمسطيني، غزةالمتحدة
. دار ُ. جالمستطرف في كل فن مستظرف :()د ت :محمداْلبشييي، شياب الديف  .ْ

 إحياء التراث اإلسالمي، بيركت.
 االستراتيجيةالسلم األمريكي والشرق األوسط، المصالح  :(ََِْآ. تاير، برادلي. ) .ٓ

. ترجمة: عماد فكزم شعيبي. الدار العربية، أيمول ٔٔالكبرر ألمريكا في المنطقة بعد 
 بيركت.

الفمسطينية حول الضفة الغربية  –االتفاقية اإلسرائيمية  :(ُٖٖٗ)اتفاقيات أكسمك.  .ٔ
 ، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاْلبحاث الفمسطينية. ُ، طوقطاع غزة

تحـــديات األمـــن القـــومي الســـوداني بعـــد نيايـــة الحـــرب  (:َُِّ) أحمػػد، عػػػادؿ حسػػػف. .ٕ
ستراتيجيةالباردة و   السكداف.دة، شركة مطابع السكداف لمعممة المحدك . مواجيتيا ا 

. )مقػاؿ(. الشػبكة السياسػية الفمسـطينية االسـتراتيجيةتـأملت فـي  :(َُِٔأحمد، أمػؿ. ) .ٖ
، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: /:l///:://th-:ltrttt.gbo//gooha/tbahالفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية، 

 . َُِٔ/ُُ/َِ. تاريخ الزيارة: َُِٔ/ِ/ُ
. أفغانستان: التحول من الجيوستراتيجي لمجيوثقافي :(ََِِعمي. ) أحمد، الحاج .ٗ

 (.ِٕٔمجمة المستقبؿ العربي، العدد )
، الجامعة اا وتطبيقيًّ مناىج البحث العممي نظريًّ  :(1998) .إدريس، محمد جالء .َُ

 .اإلسالمية العالمية
جامعة اْلزىر، غزة،  .اإلطار النظري لمفيوم األمن القومي :(َُُِ. )اْلسطؿ، كماؿ .ُُ

 .فمسطيف

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
https://al-shabaka.org/commentaries/
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ككالة سما اإلخبارية  (.مقاؿ). حماس والمصالحة :(ََِٗإسكندر، عبد ا. ) .ُِ
samanews.ps/ar/post/53018 :تاريخ الزيارة:  .ـََِٗ/َُ/ُِ، تاريخ النشر

 ـ. َُِٔ/ُِ/ِِ
مطبعة دار  .عمم االجتماع السياسي، أسسو وأبعاده :(َُٗٗ) .اْلسكد، صادؽ .ُّ

 بغداد. .الحكمة
 كيــف ت صــنع القــرارات المتعمقــة بــاألمن القــومي اإلســرائيمي؟. :(َُِْ)شػػتيكم، بثينػػة. ا .ُْ

http://www.sasapost.com/israeli- .منشػػػػػػكر فػػػػػػي مكقػػػػػػع ساسػػػػػػة نػػػػػػت (مقػػػػػػاؿ)
security-national/ :تػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػارة:  .َُِْديسػػػػػػػػمبر، /ُتػػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػػػر

َُ/َْ/َُِٕ. ٔ:َّ pm. 
رسالة ) .ممشروع قناة البحرين واألمن المصر (:ََِٕ). عالـ عبد الرحيـ ،أشرؼ .ُٓ

 .كمية القتصاد كالعمـك السياسية ،جامعة القاىرة (.ماجستير
. إطار عام لعقيدة أمن قومي فمسطيني :(ََِٔحمد. )أ الخالدم،ك  ،اْلغا، حسيف .ُٔ

 فمسطيف. ،راـ ا .المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطيةمكاطف، 
مقترح مشروع حول سياسة عامة خاصة بقطاع الشباب في (: ََُِانجمر، نادرية. ) .ُٕ

 . مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء. راـ ا.محافظة رام اهلل والبيرة
ز التخطيط . مركاألمن القومي الفمسطيني مرتكزات وتحديات :(َُِٔالبابا، جماؿ. ) .ُٖ

 .َُِٔ/ُُ/ِٗتاريخ الزيارة:  .pmْٔ:ٕ .َُِٔ/ٖ/ُٓالفمسطيني، تاريخ النشر: 
ُُ:ُٓam. 

السياسة األمريكية والشرق األوسط من ترومان إلى  :(ُُٗٗبحيرم، مركاف. ) .ُٗ
مركز دراسات الكحدة العربية،  .ّ. طالعرب –السياسة األمريكية  –كيسنجر، في 

 بيركت.
اللعبون الجدد في مجمس األمن القومي األمريكي. ممف  :(ََِٓالبدرم، حناف. ) .َِ

 .(ِّالعدد ) .الستراتيجية. مركز اْلىراـ لمدراسات السياسية ك ستراتيجياألىرام اإل
 القاىرة.

النظام السياسي الفمسطيني والديمقراطية، في إشكالية تعثر  .(ُٕٗٗالبرغكثي، إياد. ) .ُِ
المؤسسة الفمسطينية لدراسة  .مكاطف .ُ. طالتحول الديمقراطي في الوطن العربي

 فمسطيف. ،راـ ا .الديمقراطية
مقاؿ، صحيفة دنيا الػكطف. تػاريخ زيػارة المكقػع:  األمن القومي الفمسطيني.البرؽ، جياد.  .ِِ

 ـ.َُِٔ/ُِ/ِـ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: َُِّ/ٖ/ِ
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/02/301782.hml 

http://www.sasapost.com/israeli-national-security/
http://www.sasapost.com/israeli-national-security/
http://www.sasapost.com/israeli-national-security/
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/02/301782.hml
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/02/301782.hml
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منشكرات فمسطيف  .ُط .النخبة الحاكمة في إسرائيل :(ُِٖٗبركات، نظاـ محمكد. ) .ِّ
 بيركت. .مطابع الكرمؿ الحديثة .المحتمة

مراكز القور ونموذج صنع القرار السياسي في  :(ُّٖٗبركات، نظاـ محمكد. ) .ِْ
 عماف. .دار الجميؿ لمنشر .ُط .إسرائيل

. دراسة وتحميل :فمسفة السياسة الخارجية األمريكية :(ُِٓٗبركنس، دكستر. ) .ِٓ
 مكتبة النيضة المصرية، القاىرة. .تعريب: د. حسف عمر

. لمتنمية اإلدارية كأسـاس لمتنميـة الشـاممة االستراتيجيةالضرورة  :(َُِّبشر، بميغ. ) .ِٔ
 .َُِِ/ُِ/َّتػاريخ الزيػارة:  .َُِّفبرايػر/  ُْالقانكنية، تاريخ النشػر: مكقع العمـك 

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419 
مريكية وما يترتب رقعة الشطرنج الكبرر. السيطرة األ :(ُٗٗٗبريجنسكي، زيبغينك. ) .ِٕ

 . ترجمة: نافع أيكب. مركز الدراسات العسكرية، دمشؽ.عمييا جيوستراتيجًيا
. ترجمة: عقيمي صناعة قرارات األمن الوطني في إسرائيل :(ُٖٗٗبف مئير، ييكدا. ) .ِٖ

 دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاْلبحاث الفمسطينية، عماف. .ُط. بدر
. مركز يافا لمدراسات ارات في قضايا األمنصنع القر  :(ُٕٖٗبف مئير، ييكدا. ) .ِٗ

 ، تؿ أبيب.الستراتيجية
. المدرسة التخطيط القومي في إسرائيل :(ُٔٔٗكيحزقيئؿ دركر. ) ،بنياميف أكتسف .َّ

 تؿ أبيب. .لإلدارة
. ترجمة: أكريـ ديرم كالييثـ العسكرية االستراتيجيةمدخل إلى  .(َُٕٗبكفر، الجنراؿ. ) .ُّ

 دار الطميعة. . ِط .اْليكبي
، دار اْلكلى األمن القومي في القرن الحادي والعشرين(: ََِْالتركماني، العماد. ) .ِّ

 سكريا. ،دمشؽ .لمنشر كالتكزيع
 .مركز الخميج لألبحاث :. ترجمةلماذا يتمرد البشر(: ََِْركبرت غير. ) ،تيد .ّّ

 .دبي ،المركز
مركز دراسات الكحدة العربية،  .ِط .الثقافة العربية اليوم (:ُٕٗٗ) الجابرم، محمد. .ّْ

 .بيركت
 (.مقاؿ). التطبيع يكرس االحتلل ويحرف وجية الصراع :(َُِٔجاد ا، صفا. ) .ّٓ

 .pmٖ:ُ .َُِٔ/ُِ/ٕتاريخ الزيارة:  .ـَُِٔ/ليك/يك ُٗ .تاريخ النشر
بين األصل العسكري  االستراتيجية(: َُِِ) .عمكاف، ابتساـ حاتـك  ،جبر، دينا محمد .ّٔ

 الجامعة المستنصرية، بغداد. .السياسية وتأثيرىا عمى توازن القور الدوليةوالضرورية 

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
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. ريكية في العرب كيف تصنع ومن يصنعيامالسياسة األ(: َََِجرجيس، فكاز. ) .ّٕ
 بيركت. .، مركز دراسات الكحدة العربيةِط

. ُط دراسات، :والدبموماسية والبروتوكول االستراتيجية :(ََِْ) .جالؿ، محمد نعماف .ّٖ
 بيركت، لبناف. .المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر

كزارة الداخمية كاْلمف الكطني، . أصول دراسات األمن القومي (:ََُِ. )حبيب، إبراىيـ .ّٗ
 .غزة، فمسطيف

 محاضرات في مساق األمن القومي.(: َُِِحبيب، إبراىيـ. ) .َْ
ة: رؤية القاىر  –مستقبل اتفاق المصالحة الفمسطينية (: َُِِحبيب، إبراىيـ. ) .ُْ

  .(ِالعدد ) .المجمد العشركف .مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحكث اإلنسانية .تحميمية
. منشكرات كمية الشرطة المؤثرون في إنجاح إدارة الدولة(: َُِْحبيب، إبراىيـ. ) .ِْ

 الفمسطينية، غزة.
 (. التفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي السياسة الدكلية. مركزُّٗٗحرب، أسامة الغزالي. ) .ّْ

 .ٕ-ٔ(، ص ُُْالدراسات السياسية كالستراتيجية باْلىراـ. العدد )
. مكتب اإلحصاء الحسابات القومية في الضفة والقطاع(: ُْٗٗأبك الحسف، أحمد. ) .ْْ

 الفمسطيني، دمشؽ.
. منشكرات الحمبي ُ. طتستراتيجيااإل(: َُِّحسيف، خميؿ، كعبيد، حسيف. ) .ْٓ

 لبناف.. الحقكقية
. تأثير التحوالت والثورات العربية عمى المصالحة الفمسطينية(: َُِٓالحمد، جكاد. ) .ْٔ

كرقة مقدمة في مؤتمر "المصالحة الفمسطينية: اآلفاؽ كالتحديات". مركز الزيتكنة 
 . AMECلمدراسات كالستشارات في بيركت بالتعاكف مع مركز أفريقيا كالشرؽ اْلكسط 

وم الشرق األوسطية وتأثيرىا عمى األمن القومي مفي(: ََِِحكات، محمد عمي. ) .ْٕ
 القاىرة. .. مطبعة مدبكليُ. طالعربي

 .. كرقة عمميةنحو عقيدة فمسطينية ليمن القومي(: ُّٗٗالخالدم، أحمد سامح. ) .ْٖ
 .ُٓالعدد  .ْالمجمد  .مجمة الدراسات الفمسطينية

شبكة  (.مقاؿ)". بعدألمن القومي الفمسطيني "فكرة لم تنضج (: أَُِخمؼ، سميح. ) .ْٗ
 .َُِٔ/ُُ/ِٗ، تاريخ الزيارة: َُِٔ/نكفمبر/ٓفمسطيف لألنباء "شفا". تاريخ النشر: 

، مريكيةالرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة الخارجية األ(: ُٕٗٗخميؿ، نايس. ) .َٓ
 (.ُِٕالسياسة الدكلية، العدد )

سرائيل(: ُٖٗٗالدجاني، ىاني. ) .ُٓ كف ؤ اصة. ش: العالقات الخالواليات المتحدة وا 
 عربية.
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، جامعة األمن القومي العربي والتبعية االقتصادية (:ََِٗ. )الدرسي، عبد ا .ِٓ
 .قاريكنس

تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية في قطاع  (:َُِْ. )الدكيؾ، أيمف عبد العزيز .ّٓ
 .غزة، فمسطيف (.رسالة ماجستير غير منشكرة)، غزة تعزز األمن القومي الفمسطيني

. آراء في الحكومة والسياسة األمريكية(: ُّٗٗىامكؾ. ) ،كاآلف ،ركبرت ديكميرير، .ْٓ
 بغداد. .ترجمة: عامر تكفيؽ. دار المعارؼ

كتب  .. الييئة العامة لالستعالماتمذكرات إسحق رابين(: َُٖٗسحؽ. )إرابيف،  .ٓٓ
 القاىرة. .َْٕمترجمة، رقـ 

؟!. صحيفة الفمسطينيةتعثر أم تبعثر ورقة المصالحة (: َُُِأبك رايدة، جماؿ. ) .ٔٓ
 يكنيك/حزيراف،  .فمسطيف

حول تحميل علقة التماسك في النظام -من يحكم في تل أبيب(: ُٕٓٗربيع، حامد. ) .ٕٓ
المؤسسة  .ُ. طاإلسرائيمي ومتغيرات الحركة السياسية في منطقة الشرق األوسط

  لبناف.، بيركت .العربية لمدراسات كالنشر
 القاىرة. .دار المكقؼ العربي .العربي القومي األمن نظرية (:ُْٖٗحامد. ) ربيع، .ٖٓ
 .مكتبة مدبكلي .ُط. قوة الدولة دراسات جيوستراتيجية (:ُِٗٗ) رجب، عمر. .ٗٓ

 .القاىرة
. مجمة تسامح، العدد لمشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية(: اََِْرحاؿ، عمر. ) .َٔ

 فمسطيف. ،راـ ا .(، مؤسسة مفتاحِ)
. ترجمة: د. دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية (:ُٔٗٗرسؿ، دالتكف. ) .ُٔ

 اْلردف. ،عماف .. دار البشركفأحمد يعقكب المجدكبة كآخر 
منشكر في صحيفة  (مقاؿ). مفيوم األمن القومي األمريكي(: ََُِرشيد، فايز. ) .ِٔ

 .ََُِأيمكؿ/  ُٔتاريخ النشر:  .(ُٔٔٔالعدد ) .القدس
. مطبعة دار السياسة الخارجية دراسة نظرية(: ُُٗٗسماعيؿ. )إالرمضاني، مازف  .ّٔ

 الحكمة.
 (.مقػاؿ). نحو دور مصري فاعل في الوضـع الفمسـطيني(: َُِٔالريفي، محمد جبر. ) .ْٔ

 .َُِٔ/ُِ/َِتػػػػػػاريخ الزيػػػػػػارة:  .َُِٔ/ٓ/ِّتػػػػػػاريخ النشػػػػػػر:  .مكقػػػػػػع دنيػػػػػػا الػػػػػػكطف
ُُ:ٓٓam. https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/404702.html 

م وحتى ٜٛٚٔرؤساء الواليات المتحدة األمريكية منذ عام ـ(. ََِٔزاكتر، أكتك. ) .ٓٔ
 دار الحكمة، لندف.اليوم. 
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الشاممة لمواليات المتحدة: حرب عمى  االستراتيجية(: ََِٓالزعبي، مكسى. ) .ٔٔ
 سكريا. .(ُِالعدد ) .مجمة الفكر السياسي. وأصدقاء" ءالمنافسين "أعدا

 لبناف. .. دار الندليباك قضية االخطبوط الييودي في أمريكاا(: ُٖٗٗزغيب، ياسر. ) .ٕٔ
. المعيد األمن القومي قراءة في المفيوم واألبعاد(: َُِٔزكي، عبد المعطي. ) .ٖٔ

 مصر. ،. القاىرةالستراتيجيةالمصرم لمدراسات السياسية ك 
واقـــــع المشـــــاركة السياســـــية لمشـــــباب الفمســـــطيني فـــــي (: َُِٔسػػػػػاؽ ا، سػػػػػمكل. ) .ٗٔ

: مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ، (مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ). االنتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
https://www.amad.ps/ar/Details/134563 

راـ  .مؤسسة مكاطف .المسألة الوطنية الديمقراطية في فمسطين(: َََِسالـ، كليد. ) .َٕ
 فمسطيف. ،ا

العرب والقور العظمى، العرب والواليات المتحدة (: ُٖٗٗالسامرائي، خميؿ إبراىيـ. ) .ُٕ
 بغداد. .(ُٗ)سمسمة المائدة الحرة  .، بيت الحكمةاألمريكية

سقاط حكومة إدراسة حول حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت (: ََِٔسعد، كائؿ. ) .ِٕ
 بيركت. .لمدراسات كالستشارات . مركز الزيتكنةحماس

إصلح األمن الفمسطيني بين تحديات الواقع ومقتضيات (: َُُِقر، مصباح. )ص .ّٕ
 فمسطيف. ،غزة .ُط .الطموح

مركز  .–األمريكية  –صياغة الكراىية في العلقات العربية (: ََِّسعكدم، ىالة. ) .ْٕ
 بيركت. .دراسات الكحدة العربية

. ُ. طستراتيجي والخروج من المأزق الراىنالتفكير اإل(: ََِٔسمطاف، جاسـ. ) .ٕٓ
 القاىرة. .مؤسسة أـ القرل لمترجمة كالتكزيع

(. تأثير أحداث أيمكؿ في المفيـك اْلمريكي لألمف القكمي ََِٖسالمة، معتز. ) .ٕٔ
كمية القتصاد كالعمـك السياسية،  –)أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، قسـ العمـك السياسية 

 جامعة القاىرة.
كمية القتصاد كالعمكـ  .تحميل السياسة الخارجية(: ُٖٗٗ)محمد السيد سميـ،  .ٕٕ

  .القاىرة .جامعة القاىرة .مركز البحكث كالدراسات السياسية .السياسية
 الزىارسكزاف رايس. كرقة أكباما الرابحة! المصدر: اْلىراـ اليكمي بقمـ: ىدير  .ٖٕ

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1316363&eid=614

1 
نحو إعادة صياغة مفيوم األمن القومي العربي (: ََِٖسميماف، أحمد داكد. ) .ٕٗ

 .. دار كنعاف لمنشرومرتكزاتو

https://www.amad.ps/ar/Details/134563
https://www.amad.ps/ar/Details/134563
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1316363&eid=6141
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1316363&eid=6141
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 بغداد. .ُط .العسكرية الحديثة االستراتيجيةظريات (: فُٖٖٗ) .اف، أحمد داكدسميم .َٖ
دور السمطة الفمسطينية في تحقيق التنمية واألمن (: َُِّسميماف، بساـ. ) .ُٖ

جامعة النجاح  (.رسالة ماجستير منشكرة). والديمقراطية في ظل االحتلل اإلسرائيمي
 فمسطيف. ،نابمس .الكطنية

 اْلردف. .العربي الدراسات مركز .األمريكي القرار صنع(: ُٕٗٗ، منصؼ. )السميمي .ِٖ
الخدمة العسكرية ودورىا في تطوير ـ(: ََُِسينكر، داف، كسينجر، ساكؿ. ) .ّٖ

 أبك ظبي. .الستراتيجيةترجمة: مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث . ُ. طاالقتصاد
لدر الشباب الجامعي مستور المشاركة السياسية (: َُُِالشامي، محمكد. ) .ْٖ

 .سمسمة الدراسات اإلنسانية .غزة –مجمة الجامعة اإلسالمية  .الفمسطيني نحو العولمة
 العدد الثاني.. المجمد التاسع عشر

لتفعيل مجمس األمن القومي  االستراتيجيةالضرورة  (:َُِٓ. )شاىيف، بشار صالح .ٖٓ
غزة،  (.ماجستير غير منشكرةرسالة )الفمسطيني لتحقيق التنمية السياسية واإلدارية، 

 .فمسطيف
. المركز األمن الفمسطيني بين إشكالية المفيوم والتطبيق(: ََِٖشبات، شاكر. ) .ٖٔ

 راـ ا. .الستراتيجيةالفمسطيني لمبحكث كالدراسات 
منشكر في  (.مقاؿ). لمصالحة الفمسطينية وجدلية الخيارات(: اَُِْشراب، ناجي. ) .ٕٖ

 .َُِْ/ٓ/ِٗمؤسسة الخميج لمدراسات، تاريخ النشر: 
http://www.alkhaleej.ae/  

من القومي الفمسطيني "مؤسسة غير فاعمة وغير مجمس األ(: ََِْالشقاقي، خميؿ. ) .ٖٖ
راـ ا،  .. المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحيةدستورية ويجب حميا"

 فمسطيف.
 .المؤسسة األمنية الفمسطينية. نحو اعتماد رؤية وطنية(: ََِٖالشعيبي، عزمي. ) .ٖٗ

 فمسطيف. ،راـ ا .الستراتيجيةالمركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات 
عبد اليادم، فكز. ك منصكر، كميؿ، تحرير: نظام الحكم، (: ََِْشكفاني، الياس. ) .َٗ

 بيركت، لبناف. .مؤسسة الدراسات الفمسطينية .دليؿ عاـ إسرائيؿ
دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة (: ََِٖالشيخ عمي، ناصر. ) .ُٗ

 ،نابمس .، جامعة النجاح الكطنية(رسالة ماجستير غير منشكرة). السياسية في فمسطين
 فمسطيف.

مكقع  (.مقاؿ). روقة الفمسطينيةالصراع في سوريا واأل (: َُِْصادؽ، عدلي. ) .ِٗ
 .pm ٕٓ:َُ .َُِٔ/ُِ/ٕتاريخ الزيارة:  .َُِْ/ّ/َِتاريخ النشر:  .فمسطيننا
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مكقع  (.مقاؿ). المصالحة الفمسطينية ... معوقات وتحديات(: َُُِصافي، خالد. ) .ّٗ
 .َُِٕ/ّ/ُٓتاريخ الزيارة:  .َُُِ/ٓ/ِتاريخ النشر:  ف.دنيا الكط

الرسالة  (.ؿمقا). لمعوقات العشرة لممصالحة الفمسطينية(: أَُِصالح، محسف. ) .ْٗ
 .َُِٕ/ّ/ُُ، تاريخ الزيارة: pmْٗ:ِ .َُِٔ/ٔ/ُُتاريخ النشر:  .نت

إصلح األمن الفمسطيني بين تحديات الواقع ومقتضيات (: َُُِصقر، مصباح. ) .ٓٗ
 فمسطيف. ،. غزةُ. طالطموح

 . االقتصاد الفمسطيني بين الواقع واآلفاق (:ََِٔالصكراني، غازم. ) .ٔٗ
 .اإلدراك السياسي لمصادر تيديد األمن القومي العربي (:ُٕٗٗ. )باسـالطكيسي،  .ٕٗ

  .عماف .دار سندباد لمنشر كالتكزيع. ُط
نظرية  .ريتشار ىيجكت .نظرية التنمية السياسية(: ََُِعارؼ، نصر محمد ) .ٖٗ

 المركز العممي لمدراسات السياسية، اْلردف. .التنمية في مرحمة ما بعد الحداثة
: استيعاب دركس أـ 'حماس' كالمصالحة الفمسطينية(: َُِْأبك عامر، عالء. ) .ٗٗ

، تاريخ الزيارة: ُِ-َٔ-َُِْتكتيكات لمخركج مف اْلزمة ؟. تاريخ النشر: 
-http://www.middle-east. رابط المكقع: َُِٕ/ِ/ُِ

online.com/?id=178420 
تػػػػػػػاريخ  (: اْلمػػػػػػػف القػػػػػػػكمي اإلسػػػػػػػرائيمي نظريػػػػػػػات كمسػػػػػػػتكياتوََِّعبػػػػػػػاس، خضػػػػػػػر. ) .ََُ

. مدكنػػػػػػػة الػػػػػػػػدكتكر خضػػػػػػػر عبػػػػػػػػاسam ءَ:ُُ .َُِٕ/ْ/َُمكقػػػػػػػع: زيػػػػػػػارة ال
https://drabbass.wordpress.com/2011/04/24 

دور مجمس األمن القومي األمريكي في السياسة (: َُِْعبد الحسيف، ياسر. ) .َُُ
 .. المركز العربي لمبحكث كالدراساتوأوباماالخارجية: دراسة مقارنة بين عيدي بوش 

 .pmِٖ:ُِ .َُِْسبتمبر/  ِٖتاريخ النشر: 
 .دار الساقي لمنشر كالتكزيع. ٓط .مقاتل في الصحراء(: ُٓٗٗ)عبد العزيز، خالد.  .َُِ

 .بيركت
المؤسسة العربية لمدراسات  .ِط .موسوعة السياسة :(َُٗٗ. )عبد الكىاب الكيالي .َُّ

 .يركتب .كالنشر
. معيد فمسطيف لمدراسات آفاق المصالحة الفمسطينية(: َُُِعدكاف، عاطؼ. ) .َُْ

 .الستراتيجية
 الكحدة مجمة. تغتفر ل جريمة الصييكني الكياف مع التطبيع(. َُِّ. )عدناف عدكاف، .َُٓ

 (.  ُِٕ) العدد عشر، الخامسة السنة اإلسالمية،

https://drabbass.wordpress.com/2011/04/24
https://drabbass.wordpress.com/2011/04/24
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صحيفة  (.مقاؿ). وطنًيا"التنسيق األمني "سياسة منبوذة (: َُِّالعرعير، سمر. ) .َُٔ
 .َُِٕ/ّ/َِ، تاريخ الزيارة: pmّْ:ِ .َُِٔ/ُِ/ْالرأم، تاريخ النشر: 

ُِ:َِpm. 
. تقريػػػػر الســــمفية فــــي فمســــطين "الخمفيــــات"، الواقــــع، اآلفــــاق(: َُِّعػػػزاـ، ماجػػػػد. ) .َُٕ

 .َُِّفبرايػػػػػػػػػر/  ِٔقطػػػػػػػػػر. تػػػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػػػر:  ،الدكحػػػػػػػػػة .مركػػػػػػػػػز الجزيػػػػػػػػػرة لمدراسػػػػػػػػػات
َٓ:ِِ pmَُالمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:  ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة/ُُ/َُِٔ. 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050 
رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في (: ََِْعزت، عبد اليادم. ) .َُٖ

 فمسطيف. ،راـ ا ء.نمامركز بيساف لمبحكث كاإل .عممية التنمية
(: التقرير السياسي كاليكمي عمى الساحة الفمسطينية. ََِٖالعصار، عدناف. ) .َُٗ

ُّ/ٕ/ََِٖ .
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/139101.html 

العسكرية اإلسرائيمية وتطور مفاىيميا )منذ  االستراتيجية(: ُُٗٗ)عطايا، أميف.  .َُُ
 .ٕٖحدة، العدد ، مجمة الك حتى اآلن( ٜٛٗٔ

اإلصلح والتطوير اإلداري في العراق بين حيثية (: َُِّالعقابي، كاظـ محمد. ) .ُُُ
كرقة عمؿ مقدمة إلى الجتماع السنكم الثالث عشر لقيادات  .التغيير ومقومات التطبيق

اْلجيزة المركزية لمتطكير كاإلصالح اإلدارم. الشارقة، دكلة اإلمارات العربية المتحدة 
 (.َُِّنيساف/ أبريؿ  ِْ-ِّ)

 .األمن القومي اإلقميمي بين األمن الوطني واألمن الدولي: (ََِٓ) .العمكم، مصطفى .ُُِ
  .العدد الرابع، القاىرة .سس العممية لممعرفةمجمة مفاىيـ اْل

 .العرب والعالم، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (:ُٖٖٗ. )ىالؿ ،عمي الديف .ُُّ
 .بيركت .مركز دراسات الكحدة العربية

، مؤسسة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فمسطين(: ُٓٗٗأبك عمرك، زياد. ) .ُُْ
 مكاطف. راـ ا، فمسطيف.

إشكالية العلقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرىا عمى (: َُُِعكدة، عكاد. ) .ُُٓ
 فمسطيف. ،غزة .(ٕٓٔٓ-ٕٗٓٓعممية التحول الديمقراطي في فمسطين )

تأثير الحصار اإلسرائيمي عمى الواقع (: ََِٗكحمد، جياد. ) ،العيمة، رياض .ُُٔ
تاريخ النشر:  (.مقاؿ) االجتماعي واالقتصادي والنفسي لمفمسطينيين في قطاع غزة.

ٖ/ْ/ََِٗ .
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
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. مكتبة ُ. ترجمة: سامر أبك ىكاش. طالحرب إستراتيجية(: ََِٗغريف، ركبرت. ) .ُُٕ
 كمكتبة كممة، أبك ظبي. .العربية السعكدية العبيكاف، المممكة

في صحيفة الحياة  (.مقاؿ). التطبيع الثقافي في فمسطين(: َُُِأبك غكش، نياد. ) .ُُٖ
 (.ٓٗٔٓالعدد ) .َُُِ-ٗ-ُُالجديدة الصادرة بتاريخ 

 (.مقاؿ) .الفمسطينية الموحدة االستراتيجيةضرورة (: َُِِفرحانة، عبد الرحمف. ) .ُُٗ
 .َُِٔ/ُُ/َِتاريخ الزيارة:  .َُِِ/ِ/ُتاريخ النشر:  .مركز الزيتكنة لمدراسات

ٔ:َّ pm. 
الفمسطينية  االستراتيجيةالخيارات (: ََِٖ. )الستراتيجيةالفريؽ الفمسطيني لمدراسة  .َُِ

 .فمسطيف ،ـ اا. ر إلنياء االحتلل اإلسرائيمي، استعادة زمام المبادرة
 .، دار مجدلكماالستراتيجيةالمدخل إلى دراسة (: ََِٔ) .فيمي، محمد عبد القادر .ُُِ

 عماف، اْلردف.
 .المكتب العربي لممعارؼ .واألمن القومي االستراتيجية (:ُٓٗٗ) .فكدة، محمد رضا .ُِِ

 القاىرة.
ستراتيجي )الفمسطيني اإلسرائيمي(، األمن ن اإلمعقيدتا األ(: ََِٖفياض، حسيف. ) .ُِّ

 فمسطيف. ،راـ ا .سيالفمسطيني الرؤية والبناء المؤس
ككالة  (.مقاؿ). التنسيق األمني دفاع عن أمن الصياينة(: َُُِقاسـ، عبد الستار. ) .ُِْ

تاريخ الزيارة:  .amُٓ:ُُ .َُُِ/تمكز/ِٔتاريخ النشر:  .خباريةفمسطيف اليـك اإل
ُِ/ُُ/َُِٔ. 

المصالحة الفمسطينية في ذيل التنسيق األمني  (:ََِٔ) قاسـ، عبد الستار. .ُِٓ
، pm ِٖ:ُِ .َُِِ/يناير ِمكقع الجزيرة نت. تاريخ النشر:  (.مقاؿ). والمفاوضات

 .َُِٕ/ّ/ِِتاريخ الزيارة: 
ستراتيجيات اإلصلح والتطوير اإلداري ودورىا في تعزيز إ(: ََِٔالقحطاني، فيصؿ. ) .ُِٔ

 جامعة نايؼ لمعمـك اْلمنية، الرياض. (.أطركحة دكتكراه منشكرة) .من الوطنياأل
. مؤتمر التعاون من أجل التنمية في فمسطين: قيود وآفاق(: َُِّالقدكمي، نبيؿ. ) .ُِٕ

 فمسطيف. ،راـ ا كغزة .مؤسسة التعاكف
، آمنة. ) .ُِٖ السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وأزمة الممف النووي (: ََِٕالقـر

 .مريكية. قسـ الدراسات اْل(رسالة ماجستير غير منشكرة. )ٕٙٓٓ – ٕٔٓٓاإليراني 
 غزة. ،جامعة القدس

الجكرداف تايمز،  (.مقاؿ). فمسطينية ناجحة إستراتيجيةنحو (: ََِٖكتَّاب، داكد. ) .ُِٗ
 www.jordantimes.com .ََِٖتشريف اْلكؿ/أكتكبر  ِّ

http://www.jordantimes.com/
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ز األمن القومي الصحافة اإللكترونية ودورىا في تعزي (:َُِّ. )كريـ، محمد الحافظ .َُّ
 ،جامعة الرباط الكطني، كمية اإلعالـ (.رسالة ماجستير غير منشكرة)، السوداني
 .السكداف

المؤسسة العربية  ي.ترجمة: شاكر اإلمام .عن الحرب(: ُٕٗٗ) كالكزفيتز، كارؿ فكف. .ُُّ
  بيركت. .لمدراسات كالنشر

. ُكالييثـ اْليكبي. ط. ترجمة: أكـر ديرم في الحرب(: َُٖٗكالكزفيتز، كارؿ فكف. ) .ُِّ
 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت.

ــــــس األمــــــن القــــــومي الفمســــــطيني(: َُِْكمػػػػػػكب، عرابػػػػػػي. ) .ُّّ تػػػػػػاريخ  (.مقػػػػػػاؿ). مجم
 المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:  .َُِٕ/ّ/ِّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة،  .َُِْ/ِ/ٓ. النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/20/540371.html 
زمة المنظمات الدولية في زمن أوفاة األمم المتحدة (: ََِْالالكندم، سعيد. ) .ُّْ

 . نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة.الييمنة األمريكية
(. المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية مكاقؼ ُٓٗٗمارؾ، ىيمر. )مجمكعة باحثيف(. ) .ُّٓ

اسرائيمية مف قضايا الحؿ النيائي. تقديـ، خميؿ الشقاقي، ترجمة: صالحات، عطية، 
جكابرة، غز الديف، أبك سالمة، عدناف عدكة، دائرة التحميؿ الستراتيجي، مركز البحكث 

 كالدراسات الفمسطينية.
 .بكيف ر،دار الشعب لمنش .ُط .ست مقاالت عسكرية (:ُٖٔٗ. )تكنؾ ،تسيماك  .ُّٔ
العدد  .، مجمة الفراتمن منظور وظيفي إجرائي االستراتيجية(: ََُِ) .مؤيد، سامر .ُّٕ

 . َُِٔ/َُ/َِتمت الزيارة  .السادس
 .مكتبة الشركؽ الدكلية. ْط .المعجم الوسيط (:ََِْ. )مجمع المغة العربية .ُّٖ
عممية صنع قرارات األمن القومي في إسرائيل وتأثير (: َُُِمحارب، محمكد. ) .ُّٗ

أبريؿ/  َُـ، تاريخ الزيارة: َُُِفبراير/  ُِ. تاريخ النشر:المؤسسة العسكرية فييا
 .pmُٓ:ُـ، َُِٕ

المف القكمي المريكي كمكافحة الرىاب دراسة ـ(. َُِْمحمد، جاسـ محمد. ) .َُْ
 الستراتيجية، جامعة النيريف.. كمية العمـك مستقبمية

 عماف،  .دار كائؿ .منيجية البحث العممي (:ُٕٗٗ. )محمد أبك نصارك محمد عبيدات،  .ُُْ
األمن القومي األمريكي ومكافحة اإلرىاب دراسة (: َُِْمحمد، محمد جاسـ. ) .ُِْ

 جامعة النيريف. .الستراتيجيةقسـ  .. كمية العمـك كالسياسةمستقبمية
نياء االنقسام (:َُِٔ)المدىكف، محمد.  .ُّْ . مركز غزة معوقات المصالحة الفمسطينية وا 

 فمسطيف. .غزة .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا .ستراتيجياتلمدراسات كاإل

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/20/540371.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/20/540371.html
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 . بكيف.األمريكية األىداف والوسائل والمؤسسات االستراتيجية(: َُِْمرداف، باىر. ) .ُْْ
مايك/  ِتاريخ النشر:  (.مقاؿ). التطبيع؟ما ىو (: َُِٔالمسيرم، عبد الكىاب. ) .ُْٓ

 Pm .ّٔ:ُ، َُِٔ/ُ/ِِتاريخ الزيارة:  .ٗٓ:ُٔ، َُِٔ
. معيد األمن القومي العربي.. أبعاده ومتطمباتو(: ُّٗٗالمشاط، عبد المنعـ. ) .ُْٔ

 القاىرة. .البحكث كالدراسات العربية
مكقع الجزيرة نت، تاريخ  (.مقاؿ) :(َُِِ. )المصالحة الفمسطينية محطات متعثرة .ُْٕ

  .َُِٕ/ُ/ُٕتاريخ الزيارة:  .َُِِ/ٕ/ُُالنشر: 
، األمن القومي الفمسطيني، الرؤية والبناء المؤسسي (:ََِٖ. )المصرم، محمد .ُْٖ

  .راـ ا، فمسطيف .الستراتيجيةالمركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات  .مجمكعة باحثيف
نياء االنقسام.معوقات المصال(: َُِٔالمصرم، مشير. ) .ُْٗ كرقة  حة الفمسطينية وا 

مقدمة لميـك الدراسي: تداعيات النقساـ كآفاؽ المصالحة. مركز غزة لمدراسات 
 فمسطيف.، غزة .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا .ستراتيجياتكاإل

رسالة دكتكراه ) .األمن القومي بين النظرية والتيديد(: َُِْ) .مطاكع، عكض فضؿ .َُٓ
 .(غير منشكرة

، محمد جماؿ. ) .ُُٓ . جامعة نايؼ العربية لمعمكـ من غير التقميدياأل(: َُِِمظمـك
 الرياض. .اْلمنية

، مؤسسة ِط .والسياسة الدولية االستراتيجية(: ُٖٓٗ) .مقمد، إسماعيؿ صبرم .ُِٓ
 لبناف. .ش.ـ.ـ .اْلبحاث العربية

سرائيل العروة (: ُٔٗٗمنصكر، كميؿ. ) .ُّٓ . ترجمة: الوثقىالواليات المتحدة األمريكية وا 
 بيركت. .مؤسسة الدراسات الفمسطينية .نصيرة مركة

التحديات العسكرية ليمن القومي (: َُِٔرائد، نجـ. )ك كمكسى، إسالـ،  ،مكسى، رائد .ُْٓ
 فمسطيف. .منظمة التحرير الفمسطينية. . مركز التخطيط الفمسطينيالفمسطيني

فمسطيف أكف  (.مقاؿ). التدخل العربي في الشأن الفمسطيني(: َُِْناصر، نيقكل. ) .511
 1:30 .َُِٔ/ُِ/ُِ، تاريخ الزيارة: amُٕ:َُ .َُِْ/ّ/ُٔليف، تاريخ النشر: 

pm. http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

 .ََِٖ، أساليب البحث العممي منظور تطبيقيالنجار، فايز جمعو صالح، كآخركف،  .ُٔٓ
االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع، مشكلت المرحمة (: ََِٕالنقيب، فضؿ. ) .ُٕٓ

 . االنتقالية وسياسات المستقبل

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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. تاريخ السياسة األمنية الفمسطينية وتحديات التطوير والتنفيذ (:ََِٓنكفؿ، ممدكح. ) .ُٖٓ
  الموقع .َُِٕ/ِ/َُتاريخ الزيارة:  .ََِٓ/ٗ/َُالنشر: 

http://www.mnofal.ps/ar   
 ، اْلكاديمية العربية المفتكحة فيمدخل إلى الفكر اإلستراتيجي(: ََِٔ) .نيكؼ، صالح .ُٗٓ

 الدنمارؾ، كمية العمـك السياسية.
الييثـ اْليكبي، دار  :ترجمة .وتاريخيا في العالم االستراتيجية(: َََِ) .ىارت، ليدؿ .َُٔ

 بيركت، لبناف. .الطميعة لمنشر
ستراتيجيةحرب و (: َُٗٗىاركابي، ييكشفاط. ) .ُُٔ تؿ  .كزارة الدفاع .إستراتيجيةف ة، ممحما 

 أبيب.
العلقة المتلزمة بين األمن القومي العربي (: ََِّاليزايمة، محمد عكض. ) .ُِٔ

. بحث مقدـ لممؤتمر اْلكؿ لكمية القتصاد كالعمـك اإلدارية حكؿ اقتصاد والتنمية
 .ََِّ/ُْ-ُِاْلعماؿ في ظؿ عالـ متغير 

، ون عربيةؤ دراسة في األصول ش، األمن القومي العربي (:ُْٖٗ. )الديف عميىالؿ،  .ُّٔ
 .ّٓالعدد 

فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره عمى بمورة سياسة (: ََِٓىكيدا، عدلي. ) .ُْٔ
مركز دراسات الكحدة  نفاق لمخدمات االجتماعية: "ندوة دولة الرفاىية االجتماعية"،اإل 

 اإلسكندرية. .العربية
 بيركت. .. دار الكحدةمن العربيأحاديث في األ(: َُٖٗىكيدم، أميف. ) .ُٓٔ
. الجمعية المصرية في الواليات المتحدة األمريكيةنظام الحكم (: ُٔٗٗالكتيز، لرم. ) .ُٔٔ

 القاىرة. .لنشر المعرفة كالثقافة العالمية
ستراتيجي ومحترفو األمن القومي التفكير اإل االستراتيجية(: َُُِ) .يارغر، ىارم آر .ُٕٔ

، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث في القرن الحادي والعشرين االستراتيجيةوصياغة 
 أبك ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. .الستراتيجية

. بيطحكف ليؤمي، معطيـ مكؿ األمن القومي: قمة مقابل كثرة(: ُٔٗٗطاؿ. ) ،يسرائيؿ .ُٖٔ
 ربيـ، تؿ ابيبػ، دفير.
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 االنترنت: وكاالت ومواقع -ثالثًا

 .ََِٕ/ٔ/ُٗجريدة الحياة الفمسطينية  .ُِ

 .http://xn--sgb8bg.net َِ/ُ/َُِٕ ،ٖ:َّPMنت،  حكـ .ُ
مبػػػػػػادئ كأىػػػػػػداؼ،  –إسػػػػػػتراتيجية اْلمػػػػػػف القػػػػػػكمي اإلسػػػػػػرائيمي . عكػػػػػا لمشػػػػػػئكف اإلسػػػػػػرائيمية .ِ

،: amَّ:ُِـ، َُِٕ/ابريػػػػػػػؿ ُُ، تػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػارة: َُِٔ/يكنيػػػػػػػك ُتػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػر: 
https://akka.ps/2016/06/ 

 www.experience-reforme.infoمركز التجارب التنمكية اإلصالحية،  .ِِ

 www. ppc-plo.psمركز التخطيط الفمسطيني  .ُ
 المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لألبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات:  .2

http://www.dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a-

8be0-b123c97dc8bd 

 (.َُِْ. )المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسيات، "الرأم العاـ الفمسطيني" .ِّ

المركز الفمسطيني لتعميـ الديمقراطية كتنمية المجتمع، تفعيؿ مؤسسات المجتمع  .ِْ
 ـ.ََِٕالفمسطيني نحك المكاطنة المسؤكلة كاإلصالح، راـ ا، المدني 

 .َُِْ/ْ/ِّالمركز الفمسطيني لإلعالـ  .ِٓ

. دكر المنظمات اْلىمية في بناء المجتمع ََِٔمركز بيساف لمبحكث كاإلنماء،  .ِٔ
 فمسطيف. -المدني. راـ ا

االســـــــــتراتيجية بـــــــــين المســـــــــتور  (:ََُِمركػػػػػػػػز صػػػػػػػػػقر لمدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػتراتيجية ) .ُ
 .http//www.saqrcenter.net .ََُِحزيراف  َِدراسة في  .عدادواإل

 www.arabic.tharwaprojectمشركع الثكرة العربية،  .ِٕ

كػانكف  ٗ ."َُِّعمػى القتصػاد فػي غػزة عػاـ  نظػرةمكقع كزارة الشئكف الخارجية )غزة(،  .ُ
 ، انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:َُِْالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني/ ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاير 

http://حكم.net.حكم/
http://حكم.net.حكم/
http://حكم.net/
https://akka.ps/2016/06/
https://akka.ps/2016/06/
http://www.experience-reforme.info/
http://www.dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a-8be0-b123c97dc8bd
http://www.dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a-8be0-b123c97dc8bd
http://www.arabic.tharwaproject/
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http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=1297:-2013&catid=33. 
مكازنػػػػػػػػة عامػػػػػػػػة لػػػػػػػػػ  امميػػػػػػػػكف دكلرن  ْٖٗتشػػػػػػػػريعي يقػػػػػػػػر المكقػػػػػػػػع كزارة الماليػػػػػػػػة )غػػػػػػػػزة(.  .ِ

  انظػػػػػر: ."، مكقػػػػػع كزارة الماليػػػػػة )غػػػػػزة(امميػػػػػكف دكلرن  ٗٗٔبعجػػػػػز مقػػػػػدر بػػػػػػ  َُِْ
http://www.mof.gov.ps/ 

ِٖ.  ،  َُُِ/َّ/ُٕ، : َُِْ/َٗ/َٕمكقع ككالة فمسطيف اليـك
عمــــى ىــــوامش المصــــالحة الوطنيــــة الفمســــطينية (: َُُِ) .خباريػػػػةككالػػػػة النيػػػػار اإل .ِٗ

 .َُُِ/ُِ/ِٕأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج:  .واالنتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
http://www.alnaharnews.net/ar/news.php?maa=PrintMe&id=61449 

03. http://www.islamicbook.wshsl  22/1/2017 ،0:03PM. 

05. pulpit.alwatanvoice.com.www 

02. www.moqatel.com 

00. www.aljazeera.net 

03. www.dohinstitute.org 

01. www.pacbi.org 

00. www.alnashra.com 

03. www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6./ 

03. www.fahmyhoeidy.blogspot.com. 

ّٗ. www.khayma.com/almoudaress/takafah. 

 المقابلت -رابًعا

 .َُِٕ/ِ/ُِ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕإبراىيـ حبيب، ) .َْ
 .َُِٕ/ّ/ْ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕ، )نعيراتد ئرا .ُْ
 .َُِٕ/ّ/ٕ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕسفياف أبك زايدة، ) .ِْ
 .َُِٕ/ِ/ِّ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕعبد الستار قاسـ، ) .ّْ
 .َُِٕ/ّ/ِٗ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕعدناف أبك عامر، ) .ْْ
 .َُِٕ/ّ/َّ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕعمر جعارة، ) .ْٓ
 .َُِٕ/ّ/ٓ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕمحمد اْلغا، ) .ْٔ
 .َُِٕ/ّ/ٕ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕمحمكد مرداكم، ) .ْٕ
 .َُِٕ/ٓ/ُّ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕالمغارم، )ىشاـ  .ْٖ
 .َُِٕ/ّ/َّ(: "مقابمة أجراىا الباحث"، غزة، َُِٕكاصؼ عريقات، ) .ْٗ

http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:-2013&catid=33
http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:-2013&catid=33
http://www.mof.gov.ps/
http://www.alnaharnews.net/ar/news.php?maa=PrintMe&id=61449
http://www.alnaharnews.net/ar/news.php?maa=PrintMe&id=61449
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