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ٱَّللُ ٱله ِذ َ
ۡٱل ِع ۡل َم َد َر َٰ َج ٖۚت َو ه
ون َخبِ ٞ
يز 
ٱَّللُ بِ َما تَ ۡع َملُ َ
[المجادلة]ُُ :

أ

ىداْء
اْ ِإل َ

ً
ً
ت ًم ٍف ب ٍح ًر ع ى ً ً
يح ىج َّناتً ًو.
تكي ي
* إًلى يرك ًح ىكالدم الذم ار ٍ
طائو  -ىرح ىموي ا﵀ي تى ىعالىى -ىكأ ٍىد ىخىموي فىس ى
ى
ى
كحصدت كأحصد ثمار جيدىا كتضحياتيا كدعائيا
* إلى مف بذلت الغالي كالنفيس،
ي

والدتي العزيزة ..حفظيا اهلل
* إلى مف عشت معيـ أسعد لحظات حياتي..
إخواني  ..األعزاء
* إلى مف بادرت كشجعت كتابعت كراجعت كسيرت..
زوجتي  ..الغالية
سعدت بكجكدىما في حياتي...
إلي ،كمف
* إلى ىبة ا﵀ َّ
ي
ابنتي  ..الغاليتان
ىى ًؿ ىك ٍاْلى ٍق ًرباء كاْلعماـ كاْلخكاؿ كاْلصدقاء..
ىع ى
ظًـ ىك ىشائً ًج القي ٍرىبىٍ :اْل ٍ
* إًلى أ ٍ
* إلى ركح خالي العزيز أبي ماجد الشيخ خميؿ –رحمو ا﵀..-

* إلى مف سالت دماؤىـ في سبيؿ ا﵀ ،كىـ أحياء عند ربيـ يرزقكف..
الشيداء ..الذين ببركة تضحياتيم تعم البركات
*إلى كؿ مجاىد مخمص بػ قممو ،ساعده ،كقتو ،صكتو ،فكره..
الدعاة العاممين  ..الذين بجيادىم تعز األمة
*إلى كؿ مف عممني كأرشدني في رحمتي العممية ،كطمبة العمـ..
العمماء العاممين ..من رفع درجتيم رب البريات
سائل المولى عز وجل أن يجعمو في ميزان الحسنات.
أىدي ىذا الجيد العممي المتواضع
ً

ب

شكر وتقدير

كثير ،كالشكر ﵀ العمي القدير الذم كفقني إلتماـ ىذا البحث.
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ن
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اس ال َي ْ
 القائؿَ " :م ْن ال َي ْ
شكر الن َ

أتكجو بخالص الشكر كالتقدير ألستاذي الدكتور إبراىيم حبيب حفظو ا﵀ ،عمى تفضمو بقىبكؿ
قدمو لي مف ينص وح كارشا ود في ً
ً
ً
خالصو في
البحث ،كا
أثناء كتاب ًة ىذا
اإلشراؼ عمى ىذا البحث ،كما َّ ي
ٍ ٍ
ً
ً
البحث بآرائ ًو القيم ًة كاقتراحاتًو ِّ
الني ًرة المني ًرة ،باإلضاف ًة إلى
اْلخطاء كتقكي ًميا ،كاثرائ ًو
تصكيب
ى

ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
عظيـ ً
الفضؿ في
لغ
لو
اْلثر كبا ي
فكاف ي
تشجعيو الدائـ لي عمى مكاصمة الكتابة كتحدم الصعكبات ،ى
ي
ً
البحث كا ً
نجازًه .فجزاه ا﵀ خير الجزاء.
إتم ًاـ ىذا
ستاذم الفاضميف ،عضكم لجنة المناقشة:
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ ْل
َّ
الدكتكر /محمد ابراىيـ المدىكف
حفظيما ا﵀ تعالى

الدكتكر /ىشاـ سميـ المغارم

كذلؾ لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث؛ ليسيما بتكجيياتيما النافعة كمالحظاتيما القيمة،

فجزاىما ا﵀ عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء.

كالشكر مكصكؿ ْلكاديمية اإلدارة كالسياسة بغزة -حفظيا ا﵀ تعالى -إدارة كعامميف،

كأخص جميع أساتذتي فييا.

كل يفكتني أف أشكر ل ِّ
ابتداء
عمي عام نة ،كفي ىذا البحث خاصة،
كؿ مف كاف لو فضؿ َّ
ن
كمركر بزكجتي التي لـ تأ يؿ جي ندا في
نا
بكالدتي التي ما خفضت أب ندا أكؼ الضراعة مف الدعاء لي،

انتياء بجميع أساتذتي كاخكاني كزمالئي ،خاصة في مرحمة الدراسة،
مساعدتي إلتماـ دراستي ،ك ن
جميعا.
حفظيـ ا﵀
ن
الباحث :عبد المنعم سعد

ت

ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر خبراء اْلمف القكمي الفمسطيني في بناء الستراتيجية
الكطنية في الفترة الممتدة بيف عامي ُْٗٗ – َُِٔـ .مف خالؿ تسميط الضكء عمى كاقع خبراء

اْلمف القكمي الفمسطيني كالستراتيجية الكطنية ،كتبياف دكرىا في تحقيؽ المصالح العميا لمشعب

الفمسطيني .كلتحقيؽ ىذه اْلىداؼ استخدمت الدراسة ثالث مناىج عممية ،المنيج الكصفي التحميمي
لستقراء كاقع المف القكمي الفمسطيني كالستراتيجية الكطنية كخبراء المف القكمي ،بينما تـ
استخداـ المنيج التاريخي لالستفادة مف التحارب التاريخية ،بنما تـ استخداـ المنيج المقارف مف

ال مف الكليات المتحدة كاسرائيؿ بالتجربة الفمسطينية .كىنا تكمف أىمية
أجؿ مقارنة تجارب ك ن

الدراسة التي تسعى الى تقديـ التكصيات ْلصحاب القرار مف أجؿ تصكيب الرؤية تجاه خبراء

سيساعد عمى تحقيؽ
المف القكمي ككنيـ القدر عمى بناء الستراتيجية الكطنية اْلمر الذم ي
المصالح العميا لمشعب الفمسطيني.
وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج ،كان من أىميا:
ُ .اْلمف القكمي الفمسطيني بمفيكمو العاـ ىك اْلمف القكمي ْلم دكؿ قائمة المتمثؿ بحماية
كيضاؼ لو إستراتيجية التحرير .كلكف تعقيدات الكضع الفمسطيني الخاص المتمثمة
المصالح ،ي
بالخصكمة السياسية بيف أكبر فصيميف (فتح كحماس) ،كغياب الرؤية السياسية الجامعة حكؿ
كيفية تحقيؽ المشركع الكطني؛ تيعرقؿ كجكد مفيكـ كاضح لألمف القكمي.

سيساعد عمى تحقيؽ الشعب الفمسطيني طمكحاتو
ِ .إف كجكد الستراتيجية الكطنية الفمسطينية ي
في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى ترابو الكطني المغتصب ،كتككف دكلة ديمكقراطية يككف
فييا مجاؿ لكؿ اْلدياف ككؿ اْلطياؼ مف خالؿ الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد

كاإلمكانات المتاحة كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز.

ّ .يكجد سكء فيـ لدكر خبير المف القكمي الفمسطيني ،بحيث يخمط ارباب القيادة كالحكـ بينو
كبيف خبراء اْلمف ،كالحاؿ أف خبير المف القكمي ىك خبير في إدارة الدكلة التي ييشكؿ اْلمف
جزنء منيا.
وقد أوصت الدراسة باآلتي:
ُ .ضركرة إنياء حالة النقساـ كالخصكمة السياسية كالتفاؽ عمى برنامج كطني ييحدد الثابت
كالمتغير كالسياسات العامة.
ث

ِ .العمؿ عمى بناء إستراتيجية كطنية تيحقؽ المصالح الكطنية كالكرامة اإلنسانية مف خالؿ منح
المكاطف الفمسطيني كافة حقكقو المدنية.
ّ .تفعيؿ مجمس المف القكمي لتككف الجية المساعدة لصانع القرار كالمككؿ ليا بناء الستراتيجية
الكطنية.

ج

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:

ح

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.

خ
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مدخل الدراسة

اإلطــــــــــار النظــــــــري
أو ًال -مقدمة الدراسة:
يعكد استخداـ مصطمح "األمن القومي" إلى نياية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظير تيار
مف اْلدبيات يبحث في كيفية تحقيؽ اْلمف كتالفي الحرب ،ككاف مف نتائجو بركز نظريات الردع

كالتكازف ،ثـ أنشئ مجمس اْلمف القكمي اْلمريكي عاـ ُْٕٗ ،كمنذ ذلؾ التاريخ انتشر استخداـ

طبقا لطبيعة الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية كمنذ ذلؾ
مفيكـ "األمن" بمستكياتو المختمفة ن
الحيف انتشر استخداـ المفيكـ بمستكياتو المختمفة حسب الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية

(مطاكع.)ُٓ :ََِْ ،

كما إ ف معاىدة الدفاع المشترؾ كالتعاكف القتصادم بيف الدكؿ اْلعضاء في جامعة

الدكؿ العربية كالمكقعة عاـ َُٓٗ قد أشارت إلى اْلمف كالستقرار كلكنيا لـ تشر إلى اْلمف

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

حالة الخطر الداىـ كالحرب مثال ،كشكمت مجمس الدفاع العربي المشترؾ كالذم يتككف مف كزراء
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.)ُّ :َُُِ ،
كْلف اْلمف القكمي ْلم دكلة ىك عبارة عف اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة في حدكد

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

الفقرم لكافة مياـ الدكلة (حرب.)ُّ :ََِٖ ،

تعد الستراتيجية الكطنية ىي اْلساس في بناء اْلمف القكمي كتجسيده ،بما تتضمنو مف

خطط كمبادئ كحشد لممكارد كمكاءمتيا مع اْلىداؼ كالغايات السياسية العالمية ،باإلضافة إلى

تكظيؼ القكل السياسية كالقتصادم كالنفسية ككذلؾ العسكرية لتقديـ أقصى دعـ لمسياسات

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

كتكجيو مكارد الدكلة تجاه التيديدات الحالية كالمقبمة كتحقيؽ اْلىداؼ كالغايات السياسية المطمكبة
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بما يكفؿ لشعبيا حياة مستقرة ،كتكفر لو استغالؿ أقصى طاقة ممكنة لمنيكض كالتقدـ كالزدى ػػار

(حسيف؛ عبيد.)ّ :َُِّ ،

نظر
كيعد دكر الخبراء الستراتيجييف كمحترفي اْلمف القكمي أكثر أىمية في ىذا الزمف ،نا
ْلف صانعي السياسة يطمبكف المساعدة ليضمنكا إعادة تشكيؿ البيئة الستراتيجية كفؽ شركط
مفضمة بالنسبة لمدكلة .كتزداد أىمية دكر محترفي اْلمف القكمي عندما تزداد الصعكبات كعدـ

الستقرار (يارغر .)ُٕ :َُُِ ،كيسعى الخبير الستراتيجي "خبير اْلمف القكمي" إلى حماية
مصالح الدكلة كتعزيزىا داخؿ البيئة الستراتيجية عبر إيجاد تأثيرات متعددة المستكيات كالمراحؿ.

كتبعا لذلؾ فإف نمكذج الستراتيجية نمكذج بسيط ،كىك عبارة عف :غايات كطرائؽ ككسائؿ ،كلكف
ن
طبيعة البيئة الستراتيجية تجعمو صعب التطبيؽ (يارغر ،المرجع السابؽ.)ٓٔ :

كيعاني اْلمف القكمي الفمسطيني مف حالة ضعؼ في ظؿ تزايد التيديدات الداخمية

خصكصا مع كجكد الحتالؿ اإلسرائيم ي ،كيعد غياب الشراكة السياسية مف أخطر
كالخارجية
ن
التيديدات التي تكاجو اْلمف القكمي الفمسطيني عمى المستكل الداخمي؛ لذلؾ ل يكجد مؤسسة
أيضا ىناؾ تيديد عمى مستكل النخبة
جامعة لصناعة القرار الفمسطيني لمكاجية التيديدات ،ك ن
كقادة الرأم الفمسطيني كىـ القادة كالمفكركف الذيف يعبركف عف آرائيـ في كؿ مجالت الدكلة،
كمف خالؿ كسائؿ اإلعالـ أك المجالت أك المقالت الدكرية التي يتـ نشرىا يكميا ،كىذه النخبة

كفعاؿ عمى صانعي القرار الفمسطيني (حبيب.)ُِٗ :ََُِ ،
ليا تأثير قكم َّ

كفي ىذه الدراسة قاـ الباحث بتسميط الضكء عمى دور خبراء األمن القومي في بناء
و
إسياـ منو لتمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني ،كما قد
االستراتيجية الوطنية الفمسطينية ،في
يعكس ذلؾ مف أثر إيجابي كخطكة عمى طريؽ تحقيؽ التنمية السياسية كالقتصادية كالمجتمعية

كجزء مف بناء الستراتيجية الكطنية الفمسطينية.
ثانيا :مشكمة الدراسة
ً

يشير تطكر ظاىرة اْلمف القكمي إلى اقترانو بالكجكد اإلنساني ،كيتجمى ذلؾ بكضكح في
اىتمامات الحضارات القديمة كالشرائع السماكية؛ ككنو إحدل اْلكلكيات الستراتيجية لمدكلة
كالمتعمؽ بتحقيؽ كحماية مصالحيا القكمية العميا ،مما يستكجب أف تككف سياساتو ضمف
ً
كمف
إستراتيجية كطنية كاضحة المعالـ ،كىنا تيثار مسألة جدلية العالقة بيف ىمف يبني الستراتيجية ى
ييطبقيا .ككيؼ يتـ بناءىا؟ كىؿ كؿ سياسي مؤىؿ أف يبني إستراتيجية كطنية؟
المتتبع لمسياسة الفمسطينية كما يعترييا اليكـ مف خصكمة سياسية يدرؾ تمامان أف تمؾ
إف ي
السياسة غير محككمة بإستراتيجية كطنية ،كحتى إف يكجدت ىذه الستراتيجية فانيا غير كاقعية
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كلف تستطيع أف تيحقؽ المصالح الكطنية العميا لمشعب الفمسطيني ،كذلؾ يعكد الى سببف
رئيسييف :اْلكؿ يتمثؿ في عدـ كجكد إرادة سياسية جامعة لستثمار كافة المكارد كالمكانيات

المتاحة في بناء الستراتيجية نتيجة لحالة الخالؼ السياسي ،كثانييما يتمثؿ في عدـ الستعانة
بخبراء المف القكمي لبناء الستراتيجية الكطنية نتيجة لعدـ ادارؾ السياسييف ْلىميتيـ ،كىنا

تكمف مشكمة الدراسة التي تطرح سؤالن رئيسنا يقكؿ :ما دور خبراء ا من القومي في بناء
الستراتيجية الوطنية الفلسطينية؟
ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية:
ُ .ما كاقع اْلمف القكمي الفمسطيني؟

ِ .ما كاقع الستراتيجية الكطنية الفمسطينية؟
ّ .كيؼ يمكف لإلستراتيجية الكطنية أف تساعد عمى تحقيؽ مصالح الشعب الفمسطيني؟
ْ .كيؼ ييمكف استثمار خبراء اْلمف القكمي في بناء الستراتيجية الكطنية؟
ثالثاً :أىداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ اْلىداؼ اآلتية:
ُ .تسميط الضكء عمى كاقع اْلمف القكمي الفمسطيني.

ِ .التعرؼ عمى كاقع الستراتيجية الكطنية الفمسطينية.

ّ .تبياف دكر الستراتيجية في تحقيؽ مصالح الشعب الفمسطيني.

ْ .تكضيح دكر خبراء اْلمف القكمي في بناء الستراتيجية الكطنية الفمسطينية.
ٓ .إثراء المكتبة الفمسطينية كالعربية.
ابعا :أىمية الدراسة
رً
ا -األىمية النظرية:
تكمف أىمية الدراسة في البحث عف دكر اْلمف القكمي في بناء الستراتيجية الكطنية

الفمسطينية ،كمعرفة مدل مشاركة خبراء اْلمف القكمي كمحترفيو في بنائيا ،ككذلؾ الخطر
الداخمي كالخارجي الذم يكاجو اْلمف القكمي الفمسطيني ،كطرؽ التصدم لو كعالجو ،كتكسب

الدراسة أىميتيا مف خالؿ:
أ.

ب.

تسميط الضكء عمى دكر خبراء اْلمف القكمي في بناء الستراتيجية الكطنية الفمسطينية.

إثراء المكتبات العممية بدراسة حديثة عف دكر اْلمف القكمي في بناء الستراتيجية الكطنية

الفمسطينية كتعد اْلكلى مف نكعيا عمى حد عمـ الباحث.
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ج.

فتح آفاؽ جديدة لمباحثيف كالميتميف لمبحث في بناء إستراتيجية الدكلة مف خالؿ اْلمف

عمقا
القكمي ،باإلضافة إلى البناء عمى تكصيات ىذه الدراسة في استكماؿ دراسات أكثر ن

ليا عالقة بالمكضكع.
ٕ -األىمية العممية:

تكمف أىمية الدراسة في سعييا الى تقديـ التكصيات ْلصحاب القرار مف أجؿ تصكيب

الرؤية تجاه خبراء المف القكمي ككنيـ القدر عمى بناء الستراتيجية الكطنية اْلمر الذم
سيساعد عمى تحقيؽ المصالح العميا.
ي
خامسا :حدود الدراسة
ً
 الحد الموضوعي :دكر اْلمف القكمي في بناء الستراتيجية الكطنية الفمسطينية ،كذلؾ مف
خالؿ دراسة آراء كاتجاىات المختصيف كاْلكاديمييف كالميتميف كمراكز الدراسات باعتبارىـ

نخبة المجتمع الفمسطيني كذلؾ مف خالؿ رسـ السياسات الخاصة ببناء الستراتيجية الكطنية

الفمسطينية.

 الحد الزماني :تبدأ الدراسة مف عاـ ُْٗٗ منذ دخكؿ السمطة إلى اْلراضي الفمسطينية ،كحتى
عاـ َُِٔ.
 الحد البشري :تقتصر الدراسة عمى النخبة كالمختصيف كالميتميف بمجاؿ اْلمف القكمي
كالستراتيجية الكطنية.
 الحد المكاني :تمتد حدكد الدراسة حتى حدكد الرابع مف يحزيراف ُٕٔٗـ.
سادسا :منيج الدراسة:
ً
نظر ْلىمية الدراسة الستراتيجية فإنيا ستستخدـ المناىج اآلتية لحاجتيا لغير منيج
نا
أساسي ،سيما كأنيا ستعالج مكضكع اْلمف القكمي كالستراتيجية الكطنية الفمسطينية ،كىي عمى

النحك اآلتي:

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

شامال كميا ككيفيا (النجار؛ كصالح ،)ََِٖ ،كقد
تعبير
نا
دقيقا كالتعبير عنيا
بكصفيا
ن
كصفا ن
ن
تـ تكظيؼ ىذا المنيج في ىذه الدراسة مف خالؿ كصؼ المتغيرات التي يتضمنيا المكضكع
مف خالؿ تعريفيا كخصائصيا كأىدافيا ككظائفيا كذلؾ بصكرة دقيقة كشاممة
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 المنيج المقارن :كىك ذلؾ المنيج الذم يعتمد عمى المقارنة في دراسة الظاىرة حيث يبرز
أكجو الشبو كالختالؼ فيما بيف ظاىرتيف أك أكثر ،كيعتمد الباحث مف خالؿ ذلؾ عمى
مجمكعة مف الخطكات مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة العممية المتعمقة بالظاىرة المدركسة

(عبيدات.)ِٖٗ :ُٕٗٗ ،

 المنيج التاريخي :لفيـ التغيرات الحالية التي يشيدىا اْلمف القكمي كدكره في بناء إستراتيجية
الدكلة ،التي تسعى الدراسة لتحميميا ل بد مف الطالع عمى اْلحداث الماضية التي سبقت ىذه
التغيراتْ ،لنو ل يمكف دراسة الظاىرة بعزليا عف ماضييا ،كالمنيج التاريخي يساعد عمى فيـ

ىذه التطكرات لمختمؼ مفاىيـ الدراسة ،كقد تـ تكظيؼ المنيج التاريخي في ىذه الدراسة

(إدريس.)ُِْ :ُٖٗٗ ،
سابعا :مصادر الدراسة
ً

اعتمدت الدراسة في جمع المادة العممية عمى النحك اآلتي:
ُ .المراجع العربية.
ِ .المراجع اْلجنبية.
ّ .المراجع اْلجنبية المترجمة.
ْ .اْلبحاث كالدراسات.
ٓ .التقارير كالنشرات.

ٔ .المقابالت الشخصية.
ثام ًنا :مصطمحات الدراسة
ٔ .األمن القومي:
ل يمكف التكصؿ إلى تعريؼ دقيؽ لمفيكـ اْلمف القكمي خارج المكاف كالزماف الذم يتحرؾ

انسجاما مع المتغيرات كالعكامؿ التي أثرت كل
في مداره ،كذلؾ لخضكعو الدائـ لمتعديؿ كالتطكير
ن
تزاؿ تؤثر فيو ،كمف أىـ التعريفات التي قيمت في اْلمف القكمي:

تعريف مصطفى عموي بأنو :مفيكـ كمي يقصد بو القدرة عمى كفالة الحماية الكمية لذلؾ
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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وتعريف عمي الدين ىلل بأنو :القدرات الكفيمة بمكاجية التيديدات فيك" :تأميف الدكلة ضد
اْلخطار التي تيددىا داخميا كخارجيا ،كتأميف مصالحيا كتييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ أىدافيا
كغاياتيا القكيمة" (ىالؿ.)ُِ :ُْٖٗ ،

قائما عمى أساس اإلجراءات التي تتخذىا
أما أمين ىويدي فقد قدـ تعريفنا لألمف القكمي ن
الدكلة لحماية أمنيا ،فاْلمف ىك اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة في حدكد طاقتيا لمحفاظ عمى
كيانيا كمصالحيا في الحاضر كالمستقبؿ مع مراعاة المتغيرات الدكلية ،كبيذا المعنى فإف اْلمف

القكمي يشمؿ اْلمف العسكرم (ىكيدم.)ُٔ :َُٖٗ ،

ويعرفو حبيب (ََُِ) بأنو مجمكعة مف اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمكية
شاممة لحماي ة مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد ،كبما يضمف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا

القكمية (حبيب.)ُٕ :ََُِ ،

كيرل بعضيـ ضركرة تكسيع نطاؽ مفيكـ اْلمف القكمي لمتعامؿ مع التحديات المتنكعة

لعصرنا ،كيختار مؤيدك ىذا المكقؼ إدخالو في حقؿ دراسات العمكـ الجتماعية ،كفي ميداف

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

اْلمنية ،بما فييا العنؼ المحمي ،كاْلخطار ،كالصراعات الداخمية أك العابرة لمدكؿ ،كمرض نقص
المناعة ،كتيريب المخدرات ،كالديكف العالمية ،كالكساد القتصادم ،كالنفجار السكاني ،كالتمكث
البيئي كاتساع اليكة بيف الفقراء كاْلغنياء ).(Kolodzeij, 1992: 421

ٕ .االستراتيجية:
ميدانا مف مياديف النشاط
االستراتيجية ىي :مجمكعة اْلفكار كالمبادئ التي تتناكؿ
ن
اإلنساني بصكرة شاممة متكاممة ،كتككف ذات دللة عمى كسائؿ العمؿ كمتطمباتو كاتجاىات
مساراتو بقصد إحداث تغييرات فيو ،كصكنل إلى أىداؼ محددة ،كما أنيا أفعاؿ أك مجمكعة مف
اْلفعاؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ اْلىداؼ المرسكمة (إبراىيـ.)ُٖ :َُُِ ،
وعرف مؤيد الستراتيجية بأنيا الستغالؿ الكامؿ لمقكل السياسية كالقتصادية كالنفسية
كالعسكرية لمدكلة في السمـ كالحرب لتحقيؽ اْلىداؼ التي تضمف سالمتيا كأمنيا (مؤيد:ََُِ ،

ُِ).

وعرفيا فيمي بأنيا عمـ كفف استخداـ الكسائؿ كالقدرات المتاحة في إطار عممية متكاممة
يتـ إعدادىا كالتخطيط ليا ،بيدؼ خمؽ ىامش مف حرية العمؿ يعيف صناع القرار عمى تحقيؽ

أىداؼ سياساتيـ العميا في أكقات السمـ كالحرب (فيمي.)ِٕ :ََِٔ ،
7

ٖ .األمن:
األمن لغ ًة :ىك اإليماف ،كاْلمانة الطمأنينة .اْلمف :كاْلمف ضد الخكؼ .اْلماف كاْلمانة
ت فأنا أ ًمف ،كآمنت غيرم مف اْلمف كاْلماف .كاْلمانة ضد الخيانة (المعجـ
بمعنى ،كقد أى ًم ٍن ي

الكسيط ،مادة أمف).

اصطلحا :ىك حالة شعكرية مف الرضا النفسي الناشئ عف سيادة الحؽ كالقانكف،
األمن
ً
كضماف حقكؽ الفرد في المجتمع كحرية التفكير كالتعبير كحفظ الكرامة اإلنسانية ،كالتساكم في
الفرص (عباس.)ُٓ :َُِّ ،
ٗ .االستراتيجية الوطنية:
كلكنو عرفيا بشكؿ عاـ بقكلو :استخداـ كؿ الطاقات كالمكارد لدل الدكلة في خدمة أمنيا

كاستقرارىا في كؿ المجالت كعمى كؿ الصعد [أبك عامر ،المرجع السابؽ].

كعرفيا حبيب بقكلو :القدرة عمى الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد كاإلمكانات المتاحة

كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز في فترة زمنية محددة [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة] (ُ).

كعرفيا عريقات بقكلو :تكفير اإلمكانيات الالزمة ككضع الخطط اْلمنية لضماف تحقيؽ

اْلمف كاْلماف لممكاطف مف خالؿ بناء جيش قكم قادر عمى الدفاع كالتصدم ،كتعزيز قكل اْلمف
الداخمي كحماية المكاطنيف كتحسيف المجتمع [عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة] (ِ).

كيعرفيا ىشاـ المغارم بقكلو :ىي استجماع كؿ الطاقات كاإلمكانيات التي تمتمكيا الدكلة

مف أجؿ تحقيؽ اْلىداؼ كالكصكؿ إلى الرفاىية كالبتعاد عف الميددات كالمخاطر.
٘ .خبير األمن القومي:

يعرؼ يارغر خبير اْلمف القكمي بأنو :خبير إدارة الدكلة ،كصاحب مشركع قكمي ،يعرؼ
ما يريد ،يقكؿ ما يعني ،ثـ يعني ما يقكؿ ،يتمتع بفكر تحميمي مبدع كخالؽ ،مميـ كقادر عمى

استشراؼ المستقبؿ ،كيمتمؾ قدرات قيادة إدارية جيدة ،ديمكقراطي في عقميتو كسمككو .يمتمؾ
القدرة عمى تحديد مكامف القكة كالضعؼ في الدكلة بدقة ،كيعرؼ معنى الفرصة ككيفية استغالليا.

(ُ)
(ِ)

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

كاصؼ عريقات ،لكاء متقاعد في السمطة الكطنية كمتخصص في الشؤكف العسكرية.
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قارئ جيد لممتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية كتحديد مدل تأثيرىا عمى دكلتو .كبالتأكيد ىك

منصبا سياسيا (يارغر،
الجندم المجيكؿ الذم ل يعرفو أغمب الناس بحكـ عممو ،إل إذا تكلى
ن
ََُِ)ٖ :
تاسعا :الدراسات السابقة
ً
ٔ -الدراسات المحمية (الفمسطينية):

أ -دراسة النجار ( )ٕٓٔٙبعنوان" :دور الديموقراطية في تعزيز األمن القومي الفمسطيني
(ٜٜٗٔم ــ ٕٗٔٓ)".

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

الحقيقية لمديمكقراطية كظير ذلؾ بعد التجربة الديمكقراطية الثانية عاـ ََِٔ ،كحدكث النقساـ
الفمسطيني مما أدل إلى ضعؼ الشراكة السياسية الذم نتج عنو ضعؼ في اْلمف القكمي

الفمسطيني ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كمنيج رئيس لمدراسة ،إضافة إلى
استخداـ المنيج المقارف كمنيج مساعد لمقارنة المراحؿ التي مرت بيا التجربة الديمكقراطية في

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


أف اْلمف القكمي الفمسطيني يتأثر بالديمكقراطية كأف ىناؾ بعض التحديات الداخمية
كالخارجية التي أثرت عمى الديمكقراطية في فمسطيف ما أدل إلى تيديد اْلمف القكمي

الفمسطيني.


أف القرار السياسي الفمسطيني ىك أحد المرتكزات الميمة التي يعاني منيا النظاـ السياسي

سمبا عمى اْلمف
الفمسطيني نتيجة غياب الممارسة الحقيقية لمديمكقراطية ،اْلمر الذم يؤثر ن
القكمي الفمسطيني.
ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:


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



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

ب -دراسة شاىين (ٕ٘ٔٓ) بعنوان" :الضرورة االستراتيجية لتفعيل مجمس األمن القومي
الفمسطيني لتحقيق التنمية السياسية واإلدارية".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقعي :التنمية السياسية كاإلدارية في فمسطيف ،كمدل

الضركرة الستراتيجية لتفعيؿ مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني لإلسياـ في تحقيؽ التنميتيف:

السياسية كاإلدارية بشكؿ يحقؽ الغاية الستراتيجية لمدكلة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
فردا مف اْلكاديمييف
التحميمي لتحقيؽ الغرض مف الدراسة ،كبمغ مجمع الدراسة ُّْ ن
كالمتخصصيف كمراكز اْلبحاث ،حيث تـ تكزيع أداة الدراسة الستبانة عمى ْٖ أكاديميا

فردا ،وكان من أىم النتائج
متخصصا باإلضافة إلى مجمكعة مف الباحثيف كقدر عددىـ َٓ ن
ن
التي توصمت إلييا الدراسة:


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



ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكر



تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكؿ

كجكد تنمية إدارية حقيقية في فمسطيف.

معا تعزل إلى (العمؿ ،آخر مؤىؿ عممي ،التخصص العاـ لممؤىؿ،
كالمحاكر مجتمعة ن
محؿ اإلقامة).
كالمحاكر مجتمعة معا تعزل إلى (الجامعة المانحة لآلخر مؤىؿ عممي ،النتماء

السياسي).

ومن أىم توصيــات الدراسة:


ضركرة التفاؽ الفمسطيني ػ الفمسطيني كالتكافؽ عمى تشكيؿ مجمس اْلمف القكمي أك



شامال بالعتماد عمى ما
ضركرة تبني مشركع قانكف مجمس أمف قكمي فمسطيني ،يككف
ن

تفعيمو؛ بحيث يصبح مكقع إجماع كطني مف حيث عضكيتو كميامو كصالحياتو.
تقتضيو الحالة الفمسطينية.

ج -دراسة الدويك (ٕٗٔٓ) بعنوان" :تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية
في قطاع غزة تعزز األمن القومي الفمسطيني".
ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ السياسات اإلسكانية الكاجب تبنييا مف صانعي القرار

الفمسطيني ،التي ليا تأثير مباشر عمى اْلمف القكمي الفمسطيني ،كفؽ تصكر مقترح قاـ الباحث
بإعداده ،يحتكم عمى تحميؿ الكضع القائـ لإلسكاف في قطاع غزة كتحديد نقاط القكة كالضعؼ

كالفرص كالتيديدات ،كمف ثـ تحديد السياسات اإلسكانية ،ليا اْلكلكية في التبني كالعمؿ عمى
تطبيقيا ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحديد أىـ السياسات اإلسكانية الكاجب
41

تبينيا كالعمؿ عمى تطبيقيا ،كاعتمد الباحث الستبانة كأداة مف أدكات الدراسة ،كبمغ عدد مجتمع

شخصا مف ك ازرة اْلشغاؿ العامة كاإلسكاف ،كك ازرة التخطيط ،كالحكـ المحمي.
الدراسة (َٕ)
ن
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وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:


أف المقكمات التخطيطية كالقتصادية كالجتماعية كالثقافية كالبيئية كاْلمنية تعد أىـ



أكدت النتائج أف ال مقكمات التخطيطية كالقتصادية كالبيئية كالجتماعية كالثقافية كبيف

المقكمات التي يرتكز عمييا اْلمف القكمي الفمسطيني.

اْلمف القكمي الفمسطيني متقاربة كمتكسطة كتتراكح بيف (ّ ُٓ.ػ ُ )%ْْ.عمى الترتيب.
وأوصت الدراسة باعتبار تطكير قطاع اإلسكاف أحد أىـ دعائـ اْلمف القكمي الفمسطيني
يدا مف اْلكلكية؛ عند إعداد الخطط
لتعزيز صمكده عمى أرضو ،كبالتالي يجب إعطاؤه مز ن
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

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

ٕ -الدراسات العربية:
أ -دراســـة المصــري (ٕٓٔٓ) بعنـوان" :دور إسرائيل في ضرب مرتكزات األمن القومي

العربي".

ىدفت ىذه الدراسة في البحث عف أساليب الحتالؿ اإلسرائيمي في ضرب مرتكزات اْلمف

القكمي العربي ،كمدل دكر اْلمف القكمي العربي في مكاجية اْلمف القكمي اإلسرائيمي ،كذلؾ

تناكلت التعرؼ عمى التحديات التي تكاجو اْلمف القكمي العربي ككيفية النيكض بمستقبؿ اْلمف

القكمي العربي في ظؿ الشرؽ أكسطية ،كذلؾ التعرؼ عمى مستقبؿ اْلمف القكمي العربي في ظؿ
الشرؽ أكسطية كالتعرؼ عمى دكر جام عة الدكؿ العربية في مكاجية النظاـ العالمي الجديد ،كقد

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ومن أىم النتائج التي جاءت بيا الدراسة:


أف كجكد إسرائيؿ القائـ عمى اْلراضي العربية ،كخطرىا ل يكمف فقط في احتالليا لألرض
العربية؛ بؿ في اْلىداؼ العميا لمحركة الصييكنية القائمة عمى التكسع كاحتالؿ المزيد مف
اْلراضي العربية.



في المجاؿ السياسي :يعاني الكياف العربي مف مظاىر التكتر كعدـ الستقرار الداخمي

الناتج عف الصراعات الحزبية كالداخمية كعدـ التكصؿ إلى سياسة إستراتيجية مكحدة

لممكاجية مع إسرائيؿ.
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في المجاؿ القتصادم :يعاني الكضع القتصادم في الدكؿ العربية مف غياب التخطيط



في المجاؿ الجتماعي :تعرض النسيج الجتماعي في السنكات اْلخيرة إلى تيديد داخمي

التنمكم المتكامؿ ،كاْلخطر مف ذلؾ تبعية القتصاد العربي لألمف اإلسرائيمي.
نتيجة التجاذبات السياسية كاْلكضاع القتصادية.
ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:


عدـ تكقيع أم اتفاقيات أمنية أ ك اقتصادية بيف أم طرؼ عربي كآخر غير عربي تتعارض



العمؿ عمى إيجاد مرجعية عربية تككف بمثابة نكاة اتحاد عربي عمى غرار الجماعة

بنكدىا مع مصالح أم دكلة قطرية عربية.

اْلكركبية تسعى جاىدة إلى تحقيؽ الكحدة القكمية الكاممة كمف كؿ الجكانب السياسية
كالعسكرية كالقتصادية كالجتماعية.



تكحيد اإلعالـ العربي بصكرة تكحي أف ىذه اإلذاعة أك تمؾ أك ىذه المحطة الفضائية أك

تمؾ تتحدث باسـ أم عربي في أم مكاف ،كتتكخى الصدقية في كؿ ما يصدر عف ىذه
الكسائؿ ،اْلمر الذم يكلد الثقة الضائعة عمى مدار القرف الماضي.
ب-

دراسة الدرسي ( )ٕٜٓٓبعنوان" :األمن القومي العربي والتبعية االقتصادية".
خمصت الدراسة بأف اْلمة العربية تعاني مف مشكمة اْلمف القكمي ،كالمتمثمة في عجز ىذه

خصكصا في مجاؿ اْلمف كالتنمية ،كأف ىناؾ عكامؿ
اْلمة عف مكاجية التحديات المختمفة
ن
متعددة ،أسيمت في بركز ىذه المشكمة كاستفحاليا ،كتتمثؿ ىذه العكامؿ في عكامؿ ذاتية كعكامؿ
مكضكعية ،كأنو يصعب مكاجية التحديات المكضكعية ،قبؿ التخمص مف العكامؿ الذاتية المحددة

لألمف القكمي العربي ،كمف خالؿ فرضية ىذه البحث ،التي تقكؿ( :إف التبعية القتصادية تشكؿ
أحد العكامؿ الرئيسة التي تحدد اْلمف القكمي العربي) كاف التخمص منيا أك التقميؿ مف حدتيا

يساعد عمى تحقيؽ اْلمف القكمي ،كيمكف أف يككف ذلؾ ىك السبيؿ لالنطالؽ نحك تحقيؽ ىذا

اليدؼ ،ومن خلل الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج كان أىميا:


خصكصا
غمكضا في مفيكـ اْلمف القكمي ،بالنسبة لمعديد مف اْلقطار العربية،
أف ىناؾ
ن
ن
في تصكراتيا في تحقيؽ ىذا اْلمف ،كذلؾ مقابؿ كضكح ىذا المفيكـ (اْلمف القكمي) في



اىتماما لدل الفكر العربي في اآلكنة اْلخيرة ،كىناؾ دعكة لضركرة الكعي العربي
أف ىناؾ
ن
بأبعاد اْلمف القكمي ،ككضعو في الصدارة مف الىتماـ.

خصكصا في الكليات المتحدة اْلمريكية.
الفكر الغربي
ن
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ج -دراسة القحطاني ( )ٕٓٓٙبعنوان" :إستراتيجية اإلصلح والتطوير اإلداري ودورىا في
تعزيز األمن القومي".

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز الدكر اْلمني المطمكب مف مؤسسات الدكؿ بشقييا المدني

تيديدا لألمف الكطني عف طريؽ استشراؼ المستقبؿ
كاْلمني لمكاجية التحديات التي تشكؿ
ن
كاستحضاره ،كالخركج مف دائرة التعامؿ مع ردكد اْلفعاؿ مف خالؿ العتماد عمى إستراتيجيات
ذ ارعي التنمية اإلدارية( :المتمثمة في اإلصالح كالتطكير اإلدارم) كقد اشتمؿ مجتمع الدراسة
عمى القيادات العميا في بعض مؤسسات الدكلة المدنية كالعسكرية بمدينة الرياض .كقد بمغ عدد

كنظر لكبر حجـ مجتمع الدراسة فقد اختار الباحث عينة
نا
مدير،
قائدا أك نا
مجتمع الدراسة (ُٖٔٗ) ن
عشكائية بمغت (ِِّ) مفردة مف مجتمع الدراسة اْلصمي ،كاستخدـ الباحث الستبانة كأداة

لمدراسة ،كاعتمد عمى المنيج الكصفي بمدخميو الكثائقي كالمسح الجتماعي في الدراسة ،وكانت
أىم النتائج التي خمصت إلييا الدراسة:


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



عدـ ممارسة استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم يؤدم إلى شيكع الظكاىر السمبية



استراتيجية اإلصالح كالتطكير اإلدارم تسيـ في تعزيز اْلمف الكطني السعكدم.

الميددة لألمف الكطني الشامؿ.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:


ضركرة تبني استراتيجية اإلصالح كالتطكير اإلدارم ْلىميتيا في تعزيز اْلمف.



تحديد المعاني الدقيقة لإلصالح كالتطكير اإلدارم كالتنمية اإلدارية.



ضركرة إعداد برنامج تأىيؿ لمقيادات اإلدارية الشابة.

ٖ -الدراسات األجنبية:
أ-

دراسة ) (Vishwanathan, 2014بعنوان " :تجديد بنية األمن القومي في اليند".
Revamping India's National Security Structure: Agenda for +

تصكر عاما عما ىك الكضع في دكلة اليند كما تكاجيو الحككمة اليندية
نا
قدمت ىذه الدراسة

مف تحديات أمنية ل تعد كل تحصى ،كقد تـ تشخيص أغمب ىذه التحديات بصيغة مشكالت
تنبثؽ مف سكء تنفيذ السياسات كليس بسبب نقص المكارد :المالية كالتكنكلكجية كالبشرية.
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كأبرزت ىذه الدراسة محاكلت القيادة اليندية في التخمص مف المشاكؿ التي يعاني منيا

اْلمف القكمي اليندم بما في ذلؾ عممية تنظيـ الدفاع.

وخمص الباحث في ىذه الدراسة إلى أنو مف الضركرم كضع إستراتيجيات كطنية لكؿ مف
اْلمف الداخمي كالسياسي كالقتصادم كالخارجي كالدفاع ،كتخطيط المكارد ككضعيا عمى أساس
القدرات الكطنية كالحتياجات كالتحديات التي تكاجييا ،باإلضافة إلى أنو دعا إلى مراجعة شاممة

آلليات اْلمف القكمي في اليند كؿ خمس سنكات.

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

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

اشتممت ىذه الدراسة عمى عدد مف المحاكر كاف أبرزىا:


تقديـ تعريؼ شامؿ لإلستراتيجية القكمية كمف ثـ الستراتيجية القكمية البريطانية كأىميتيا



دكر ك ازرة الدفاع البريطانية كالقكات المسمحة كمكانتيا في الستراتيجية القكمية الشاممة

كارتباطاتيا.
لمبالد.


إسياـ ك ازرة الدفاع البريطانية في تحقيؽ أىداؼ الستراتيجية القكمية.



تعزيز ك ازرة الدفاع البريطانية ْلدكار الك ازرة كالمؤسسات المدنية في الدكلة كتكامميا مع تمؾ

المؤسسات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الستراتيجية القكمية الشاممة لمدكلة.

كتخمؿ المحاكر أعالىا تكضيح لكيفية عمؿ ك ازرة الدفاع كأساليبو كطرقو ،كذلؾ المتابعة

لما بعد التنفيذ لتخرج بأفضؿ شكؿ ممكف يساعد عمى تحقيؽ اْلىداؼ.

ج -دراسة ) (Richard, 2011بعنوان" :مجمس األمن القومي األمريكي ،تقييم تنظيمي".
Organizational Assessment
Congressional Research Service.

An

Council:

Security

National

The

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مجمس اْلمف القكمي اْلمريكي مف خالؿ النظاـ اْلساسي

عاـ ُْٕٗ ،كتفاصيؿ إصدارات الككنجرس لمنظاـ اْلساسي بخمؽ مجمس اْلمف القكمي كتغيير
عضكيتو عمى مر السنيف كتمقيو شيادات بشأف المكضكعية المراد تطبيقيا؛ ليككف بمثابة ىيئة

مشتركة بيف اإلدارات لتقديـ المشكرة لمرئيس فيما يتعمؽ بإدماج السياسات المحمية كاْلجنبية
كالسياسات العسكرية المتعمقة باْلمف الكطني؛ لتمكيف ً
الخ ٍدمات العسكرية كاإلدارات كالحككمة
عمى التعاكف بشكؿ أكثر فاعمية في المسائؿ التي تنطكم عمى اْلمف القكمي.
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كبينت الدراسة مف ىـ اْلعضاء القانكنيكف لممجمس مف الرئيس كنائب الرئيس ككزير

بناء
الخارجية كالدفاع كالطاقة ،باإلضافة إلى التغيرات التي حصمت ما بعد عاـ ََِٕ ،كانو ن
عمى طمب الرئيس يشارؾ عدد مف المسؤكليف في مداكلت مجمس اْلمف القكمي مثؿ رئيس ىيئة
اْلركاف المشتركة كمدير ىيئة الستخبارات الكطنية ،كيتحمؿ الرئيس سمطة اتخاذ القرار في

السمطة التنفيذية ،كقد أظيرت الدراسة دكر مكظفي مجمس اْلمف القكمي كعامؿ ر و
ئيس في

صياغة سياسة اْلمف القكمي كتنفيذىا ،كرأل أغمب باحثي ىذه الدراسة أف مجمس اْلمف القكمي

ينبغي عميو تكسيع بحث القضايا القتصادية كالبيئية في السياسات اْلمنية أعقاب ىجمات ُُ/

سبتمبر.

الفجوة البحثية:
م

الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

أوجو االستفادة

-إن األمـــــــــــــن القـــــــــــــومي لم تتحدث الدراسات السابقة عـن

ُ

الفمســــــــــــــــطيني يتــــــــــــــــأثر خبراء االمن القومي.
بالديمقراطيـــــة التـــــي تتـــــأثر

بالتــــــــــــدخلت الخارجيــــــــــــة

والداخمية.

لم تتحدث الدراسات السابقة عـن

دراســــــــة النجــــــــار (- )ٕٓٔٙإن القـــــــــــرار السياســـــــــــي االســــــــــــــــــتراتيجية الوطنيــــــــــــــــــة
بعنــــوان" :دور الديموقراطيــــة الفمســـــــــطيني ىـــــــــو أحـــــــــد الفمسطينية.

فــــي تعزيــــز األمــــن القــــومي المرتكـــــزات الميمـــــة التـــــي
الفمســـــــــطيني (ٜٜٗٔم ـــــــــــ يعــــــــــاني منيــــــــــا النظــــــــــام لـــــم تضـــــع الدراســـــات الســـــابقة

ٕٗٔٓ)"

السياسي الفمسطيني نتيجة مفيــــــوم موحــــــد جــــــامع شــــــامل

غيـــاب الممارســـة الحقيقيـــة للستراتيجية الوطنية الفمسطينية

لمديمقراطيـــــة األمـــــر الـــــذي .

ــــمبا عمـــــى األمـــــن
يـــــؤثر سـ ً
وكــــــذلك لــــــم تضــــــع الدراســــــات
القومي الفمسطيني.

ٕ

دراســـــــة شـــــــاىين (ٕ٘ٔٓ) -ضــــــــــــــــرورة االتفــــــــــــــــاق الســــابقة مفيــــوم موحــــد جـــــامع
بعنــــــــــــــــوان" :الضــــــــــــــــرورة الفمســـطيني والتوافـــق عمـــى شــــــامل لمفيــــــوم خبــــــراء المــــــن
االســتراتيجية لتفعيــل مجمــس تشـــــــكيل مجمـــــــس األمـــــــن القومي.

األمــــن القــــومي الفمســــطيني القــــومي أو تفعيمــــو بحيــــث

لتحقيـــق التنميـــة السياســـية يصبح موقع إجماع وطني .لم تتحدث الدراسات السابقة عـن

واإلدارية".

-ضـــــرورة تبنـــــي مشـــــروع ســبل تعزيــز وبنــاء االســتراتيجية
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م

الدراسات السابقة

أوجو االستفادة

الفجوة البحثية

قــانون مجمــس أمــن قــومي الوطنية الفمسطينية.

ـــــامل
فمســــــطيني يكــــــون شـ ً

باالعتمـاد عمــى مـا تقتضــيو

الحالة الفمسطينية.

ٖ

لــم تركــز الدراســات الســابقة فــي

دراســــــــة الــــــــدويك (ٕٗٔٓ) -مقومــــــــــات التخطيطيــــــــــة جمــــع المعمومــــات عمــــى خبــــراء
بعنــــــوان" :تصــــــور مقتــــــرح واالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة االمــن القــومي حيــث فقــط ركــزت

لتطــــوير سياســــات إســــكانية والثقافيــة والبيئيـــة واألمنيـــة عمــــى اداة االســــتبانة فــــي جمــــع
فــي قطــاع غــزة تعــزز األمــن تعــــد أىــــم المقومــــات التــــي المعمومات.

القومي الفمسطيني".

يرتكز عمييـا األمـن القـومي

الفمسطيني.

لــــــم تــــــأتي الدراســــــات الســــــابقة

-إن وجـــود إســـرائيل القـــائم بنمــــــاذج دوليــــــة تتحــــــدث عــــــن

ٗ

عمـــــــى األراضـــــــي العربيـــــــة االســـــتراتيجية الوطنيـــــة وخبـــــراء
وخطرىــا ال يكمــن فقــط فــي االمن القومي.

دراســــــة المصـــــري (ٕٓٔٓ) احتلليـــا ليرضـــي العربيـــة
بعنــــوان" :دور إســـرائيل فـــي بـــــل فـــــي األىـــــداف العميـــــا

ضــــــــرب مرتكــــــــزات األمــــــــن لمحركــة الصــييونية القائمــة
القومي العربي".

عمـــــــى التوســـــــع واحـــــــتلل
المزيــــــــد مــــــــن األراضـــــــــي

العربية.

-عــــدم توقيــــع أي اتفاقيــــة

أمنية أو اقتصادية بـين أي
طــــرف عربــــي وآخــــر غيــــر

عربــي تعــارض بنودىــا مــع
مصالح أي دولة عربية.

٘

-ىنــاك غمــوض وضــح فــي

مفيـــــــوم األمـــــــن القـــــــومي

دراســــــة الدرســــــي ( )ٕٜٓٓبالنسبة لمعديد مـن األقطـار
خصوصـــــــا فـــــــي
بعنــــــوان" :األمــــــن القــــــومي العربيـــــــة
ً
العربي والتبعية االقتصادية" .تصــوراتيا فــي تحقيــق ىــذا
األمن.
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الدراسات السابقة

م

أوجو االستفادة
-ىنــاك اىتمــام لــدر الفكــر

العربــي فــي اآلونــة األخيــرة

وىنـــــــاك دعـــــــوة لضـــــــرورة
الوعي العربـي بأبعـاد األمـن

القــــــــومي ووضــــــــعو فــــــــي

الصدارة.
ٙ

دراســـة القحطـــاني (- )ٕٓٓٙغياب االعتماد عمى البعد
بعنـــــــــــــوان" :إســـــــــــــتراتيجية اإلســـــــتراتيجي واستشـــــــراف
اإلصــــلح والتطــــوير اإلداري المسـتقبل يــؤدي إلــى شــيوع

ودورىــــا فــــي تعزيــــز األمــــن الظـــواىر الســـمبية الميـــددة
القومي".

ٚ

ليمن الوطني الشامل.

دراسة (- Vishwanathan,مــــــن الضــــــروري وضــــــع

 )2014بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :إسـتراتيجية وطنيـة لكـل مـن
India's

Security
Agenda

.for

 Revampingاألمـــن الـــداخمي والسياســـي
 Nationalواالقتصـــــــــادي والخـــــــــارجي

 Structure:والــــدفاع وتخطــــيط المــــوارد
ووضـــــــعيا عمـــــــى أســـــــاس
القــدرات الوطنيــة والتحــديات

التي تواجييا.
ٛ

دراســــة (2012
بعنـوان:

- )Mod,إســـــــــــيام وزارة الـــــــــــدفاع

 Contributionالبريطانيــــــة فــــــي تحقيــــــق

 to National Strategyأىــــــــــــداف االســــــــــــتراتيجية

U.Korganizing

.Defense's

 inالقومية.

-تعزيــــــــــــز وزارة الــــــــــــدفاع

البريطانيــــــة ألدوار الــــــوزارة

والمؤسســــات المدنيــــة فــــي
الدولـــة وتكامميـــا مـــع تمـــك
المؤسسات من أجل تحقيق

أىــــــــــــداف االســــــــــــتراتيجية
القومية الشاممة لمدولة.
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الفجوة البحثية

م
ٜ

الدراسات السابقة
دراســــــة (

أوجو االستفادة

الفجوة البحثية

- Richard,مشـــــــــاركة عـــــــــدد مـــــــــن

 )2011بعنوان:
National

المســــؤولين فــــي مـــــداوالت

 Theمجمــس األمــن القــومي مثــل

 Security Council Anرئــــــــيس ىيئــــــــة األركــــــــان

Organizational

المشــــــتركة ومــــــدير ىيئــــــة

Congressional

-يتحمـــــل الـــــرئيس ســـــمطة

Assessment

.Research Service

االستخبارات الوطنية.

القــــــــــرار فــــــــــي الســــــــــمطة
التنفيذية.

دور مـــــــــوظفي مجمـــــــــساألمن القومي كعامـل رئـيس
فــي صــياغة سياســة األمــن

القومي.

ػاء عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػ ػ ػػابقة كالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػ ػ ػ ػػة.
جــــــــــــرد بوســــــــــــاطة البــــــــــــــاحث بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ن
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الفصل األول

األمن القومي واالستراتيجية
 المبحث األول :األمن القومي.
 المبحث الثاني :االستراتيجية.

 المبحث الثالث :خبراء األمن القومي

المبحث األول

األمن القومــــي
تمييد:
يتفؽ العديد مف الباحثيف عمى الحداثة النسبية لمدراسات المتعمقة بظاىرة "اْلمف القكمي"،

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

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

قديما قدـ تاريخ نشأة الدكلة ،كبما أف
كاف كاف اىتماـ الساسة كقادة الدكؿ ب ػ "اْلمف القكمي" ن
الدكلة ىي الكحدة الرئيسة التي يقكـ عمييا النظاـ الدكلي ،فإف ظاىرة "اْلمف القكمي" قد ارتبطت
بخصائص ىذا النظاـ مف جانب ،كمقكمات أطرافو مف جانب آخر ).(Rosecrance, 1966: 33

عمى الرغـ مف اْلىمية القصكل لمفيكـ اْلمف القكمي كشيكع استخدامو إل إنو مفيكـ

حديث في العمكـ السياسية كقد أدل ذلؾ إلى اتسامو بالغمكض .كل شؾ أف ىذا الغمكض يثير
مشاكؿ عديدة ،فمف ناحية ل يعد مصطمح اْلمف أفضؿ المصطمحات لمتعبير عف اْلمف القكمي

حقال عمميا داخؿ عمـ السياسة
لمدكلة المعاصرة .كمف ناحية أخرل لـ يتبمكر المفيكـ لكي يصير ن
بدءا مف كضع الفركض كتحديد مناىج البحث المالئمة كاختيار
تطبؽ عميو قكاعد نظرية المعرفة ن
أدكات التحقؽ العممي كقكاعد اإلثبات كالنفي كامكانية الكصكؿ إلى نظرية عامة كالكصكؿ إلى
قانكف يحكـ ظاىرة اْلمف القكمي خالؿ السنكات العشريف اْلخيرة .كيعكد استخداـ ىذا المصطمح

إلى نياية الحرب العالمية الثانية حينما أنشئ مجمس اْلمف القكمي اْلمريكي عاـ ُْٕٗ .كمنذ
ذلؾ الحيف انتشر استخداـ المفيكـ بمستكياتو المختمفة حسب الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية

(اْلسطؿ.)ِ :َُُِ ،

إف مكضكع "اْلمف القكمي" كاف ػ كل يزاؿ ػ الشغؿ الشاغؿ لمختمؼ النظـ السياسية ،سكاء

تـ تناكلو باسـ الدفاع أك السيادة أك المصمحة القكمية أك غيرىا مف المصطمحات ،كعميو فإنو

محكر
نا
يجب أف يحظى بأكلكية التفكير اإلستراتيجي كالعسكرم كالسياسي لعتبارات عديدة ،ككنو
لمسياسة الخارج ية ْلم دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ ،فالسياسة الخارجية باعتبارىا السمكؾ

الخارجي لمدكؿ يككف اْلمف القكمي أحد أىـ مرتكزاتيا الرئيسة (سميـ ،)ِٓ-ُٓ :ُٖٗٗ ،ككذلؾ
ارتبط اْلمف بالتيديدات كاْلطماع الخارجية التي تدخؿ ضمف قضايا التنمية القتصادية
64

كالجتماعية ،كاف أم بمكرة جديدة إلستراتيجية العمؿ الكطني في مجاؿ التصنيع أك التنمية أك
السياسة الخارجية تفترض كجكد مفيكـ أك نظرية تنطمؽ مف اْلمف القكمي أك تسعى إلى تحقيقو

(ىالؿ.)ُّٕ :ُٖٖٗ ،

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

الدكلة القكمية أك الدكلة اْلمة.

كيمكف اعتبار عاـ ُْٕٗ ،المحطة أك المنصة اْلكلى لنطالؽ مصطمح اْلمف القكمي

في المسرح اْلمريكي ،كبداية التشكيؿ التنظيمي المؤسساتي لو بصدكر قانكف اْلمف القكمي لعاـ

منطمقا
ُْٕٗ عف الككنغرس اْلمريكي؛ لكف تأخرت بقية دكؿ العالـ في استخداـ ىذا المصطمح
ن
مف الىتماـ بػ "الدراسات الستراتيجية" ككسيمة لصياغة الجتيادات في التخطيط السياسي النشط

حكؿ رؤل مستقبمية ،دكف التركيز عمى تقديـ مقاربات لصياغة أجكبة عمى ما يمكف أف ييدد

السيادة ،أك كضعيا في قكالب مستقمة ضمف الييكؿ البيركقراطي لمدكلة .فكؿ ما اتفؽ عمى

لحقا باْلمف القكمي اندرج تحت إطار بنية الدفاع أك اْلمف الداخمي كأجيزتيا (سميماف،
تعريفو
ن
ََِٖ.)ٕ :

لقد أخذت الدراسات العربية باستعماؿ مصطمح اْلمف القكمي مقابؿ المصطمح اإلنجميزم

( )National Securityكالفرنسي ) ،)Securete Nationalكتنطبؽ الدراسات كالمصطمحات
الفرنسية كاإلنجميزية ىذه عمى مجتمعات شكمت ما يسمى "الدكلة اْلمة" أم إف الدكلة تضـ

ضمف حدكدىا اْلمة كميا ،كما ىك عميو الحاؿ في فرنسا ،كانجمترا ،كايطاليا كاسبانيا كالكليات

المتحدة اْلمريكية كغيرىا ال كثير ،كىذا كاقع يخالفو الكضع العربي لككف الكطف العربي مقسـ إلى
كيانات سياسية عديدة مستقمة ىي الدكؿ العربية ،كاْلمة الت تسكف ىذا الكطف أمة كاحدة
معركفة الخصائص كالمقكمات كالمغة كالحضارة كالتاريخ؛ كلكنيا ىي اْلخرل مكزعة عمى تمؾ

الكيانات السياسية ،اْلمر الذم جعؿ بعضيـ يضع تعريؼ اْلمف القطرم أك الكطني في مكاجية

تعريؼ اْلمف القكمي (اليزايمة .)ٔ :ََِّ ،كلقد سعى بارم برزاف إلى إيجاد رؤل حكؿ اْلمف
اتساعا داخؿ
تعبر عف أبعاد أمنية أكثر
تتضمف جكانب سياسية ،كاقتصادية ،كاجتماعية ،كبيئيةٌ ،
ن
النظاـ الدكلي ،كنبذ السياسات اآلمن ة المفرطة في التمحكر حكؿ الذات ،كفي ذلؾ يرل "أف اْلمف
عمى مستكل الدكؿ القكمية يسعى إلى التحرر مف التيديد ،أما في المستكل الدكلي ،فإنو يتعمؽ
بقدرة الدكؿ كالمجتمعات عمى صكف ىكيتيا المستقمة كتماسكيا العممي" ).(Buzan, 1990: 142

كفي ظؿ انتياء العزلة ،كذيكع فكرة العكلمة تراجعت سيادة الدكلة كتناقضت استقاللية القرار

الكطني لصالح قكل إقميمية أك دكلية ،فينا ؾ ق اررات أصبحت تصدر بالمشاركة بيف السمطة
66

حكر
الكطنية كغيرىا مف السمطات الخارجية مثؿ المنظمات الدكلية ،كلـ تعد الق اررات القتصادية نا
مشاعا ،باإلضافة إلى تأثيرىا بالمؤسسات الخارجية
عمى المسؤكليف في الدكلة كانما أصبحت
ن

انتقاصا مف السيادة كمف اْلمف
كالبنؾ الدكلي كمنظمة التجارة العالمية كغيرىما ،مما يعد
ن
القكمي.

كىكذا أصبحت مساحة التدخؿ اْلجنبي في كثير مف شؤكف الدكلة – في ظؿ العكلمة –

صكر متغايرة ،كما سمحت بأدكار متعددة لبعض التيارات
نا
أكبر مف أم عصر مضى ،كاتخذت
الجتماعية كاْلفكار الجديدة كمنظمات المجتمع المدني المختمفة ،كأدل بركز ظاىرة العنؼ

كاإلرىاب خالؿ العقديف اْلخيريف إلى تغيير مفاىيـ اْلمف القكمي لمدكؿ ،فأصبح اْلمف بالنسبة

مثال يمتد إلى كؿ بقعة في العالـ (زكي.)ِ :َُِٔ ،
لمكليات المتحدة ن
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ليس ىناؾ إجماع حكؿ المقصكد بظاىرة اْلمف القكمي ،ل مف حيث التعريؼ كل مف حيث

المستيدفيف باْلمف كل مف حيث مصادر التيديد كل مف حيث سبؿ تحقيؽ اْلمف القكمي كأدكاتو

كاستراتيجياتو ،كيمكف أف نشير إلى تعريفات عديدة تتراكح ما بيف القيـ المجردة أك العتبارات
الستراتيجية المحددة أك المفاىيـ المجتمعية ذات الطبيعة الشمكلية (اْلسطؿ.)ْ :َُُِ ،
كقد مر مفيكـ اْلمف القكمي بمرحمتيف ميمتيف نتيجة التطكرات العالمية :كاف ينظر إليو
في المرحمة اْلكلى بالنظرة الستراتيجية الضيقة كىي صد ىجكـ عسكرم و
معاد كحماية الحدكد
مف الغزكات الخارجية كالمحافظة عمى الستقالؿ الكطني ،كفي المرحمة الثانية صار عمى الدكلة

أف تؤمف مكاطنييا سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا ضد أخطار متعددة فرضتيا طبيعة
النفتاح الكاسع عمى العصر الحديث.

كيرل بعض الباحثيف كجكب تكسيع نطاؽ مفيكـ اْلمف القكمي لمتعامؿ مع التحديات

المتنكعة لعصرنا ،كيختار مؤيدك ىذا المكقؼ إدخالو في حقؿ دراسات العمكـ الجتماعية ،كفي

ميداف أرحب لألمف القكمي يشمؿ القتصاد ،كعمـ النفس ،كعمـ الجتماع ،كاْلنثركبكلكجيا ،أك

يدخمكنو في رزمة كاسعة مف المشكالت العالمية تحت عنكاف :الدراسات اْلمنية ،بما فييا العنؼ

المحمي ،كاْلخطار كالصراعات الداخمية أك العابرة لمدكؿ ،كمرض نقص المناعة ،كتيريب

المخدرات ،كالديكف العالمية ،كالكساد القتصادم ،كالنفجار السكاني ،كالتمكث البيئي كاتساع

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

كيرل المسيرم أف اْلمف القكمي ىك الحماية العضكية كالمادية لكؿ مكاطف ينتمي إلى

ثانيا كحقيقة بشرية بحيث ل تعرض كيانيا ْلم مخاطر ،إنو تمؾ
الجماعة أكنل كلمجماعة ن
62

المجمكعة مف القكاعد الحركية التي يجب عمى الدكلة أف تحافظ عمى احتراميا ،كأف تفرض عمى

نكعا مف الحماية الكقائية كاإلقميمية
الدكؿ المتعاممة معيا مراعاتيا لتستطيع أف تضمف لنفسيا ن
(الكيالي.)ُّّ :َُٗٗ ،
بينما يرل سميماف أف اْلمف القكمي مف ناحية مكضكعية ىك انعداـ التيديد المكجو ضد
القيـ المكتسبة كالراسخة ،كمف ناحية ذاتية ،ىك انعداـ الخكؼ مف إمكانية تعرض ىذه القيـ

لمتيديد أك الخطر ،كيعتمد كؿ مف (بترسكف كسيبنيكس) عمى التعريؼ المعتمد مف مجمة اْلمف

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

كترل دائرة المعارؼ البريطانية اْلمف القكمي بأنو :حماية اْلمة مف خطر السيطرة بكساطة
قكة أجنبية كىك المعنى الذم أكردتو دائرة العمكـ الجتماعية بأنو قدرة الدكلة عمى حماية قيميا

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

كيعرفو ىالؿ بأنو القدرات الكفيمة لمكاجية التيديدات فيي :تأميف الدكلة ضد اْلخطار التي

تيددىا داخميا كخارجيا ،كتأميف مصالحيا كتييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ أىدافيا كغاياتيا

القكمية (ىالؿ.)ُِ :ُْٖٗ ،

كعرفو حبيب بأنو مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمكية شاممة لحماية

مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد ،كبما يضمف تحقؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية (حبيب،

ََُِ.)ُٕ :

كيعرفو عمكم بأنو مفيكـ كمي يقصد بو القدرة عمى كفالة الحماية الكمية لذلؾ المجتمع
السياسي كالكطني مف أم أخطار أك تيديدات أك تحديات تجابيو مف الداخؿ أك الخارج بحيث
يعيش ذلؾ المجتمع في حالة اطمئناف مف الخكؼ (عمكم.)ُٓ :ََِٓ ،

كلعؿ أدؽ مفيكـ "لألمف" ىك ما كرد في القرآف الكريـ في قكلو  -سبحانو كتعالى:
ف﴾( .قريش .)ْ-ّ :كمف
﴿فَ ْليَ ْعبُدُوا َر َّ
ىع وآ َمنَ ُه ْم ِمنْ َخ ْى ٍ
ب َه َذا ا ْلبَ ْي ِ
ت * الَّ ِذي أَ ْط َع َم ُهم ِمنْ ُج ٍ

ىنا نؤكد أف اْلمف ىك ضد الخكؼ ،كالخكؼ بالمفيكـ الحديث يعني التيديد الشامؿ ،سكاء منو
القتصادم أك الجتماعي أك السياسي ،الداخمي منو كالخارجي.
يرر الباحث أف اْلمف القكمي ىك" :القدرة التي تتمكف بيا الدكلة مف تأميف انطالؽ مصادر

قكتيا الداخمية كالخارجية ،القتصادية كالعسكرية ،في شتَّي المجالت في مكاجية المصادر التي

َّ
المؤمف لتمؾ القكل في
تتيد يدىا في الداخؿ كالخارج ،في السمـ كفي الحرب ،مع استمرار النطالؽ
َّ
طا لألىداؼ المخططة".
الحاضر كالمستقبؿ تخطي ن
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المطمب الثاني :مستويات األمن القومي
عند حديثنا عف مستكيات اْلمف القكمي فإنو يمكننا أف نفرؽ بيف خمسة مستكيات رئيسة

كىي (عبد الرحيـ:)ِٕ-ِٓ :ََِٕ ،

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

مركز
نا
كفائدتو لممجتمع الذم يعيش فيو ،كأىمية نشاطو كدكره لمجماعة كالمجتمع كمنحو
تقدير لو.
مميز في المجتمع نا
نا
ِ .أمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخمية لمدولة :كىك ما يعبر عنو اْلمف الكطني
الذم يعد المستكل اْلساسي لألمف ،الذم تسعى الدكؿ إلى تحقيقو عمى المستكل الداخمي
كالخارجي كتنتيج كؿ السبؿ كاآلليات لتحقيؽ ذلؾ ،بما في ذلؾ استخداـ القكة العسكرية

لمدفاع عنو ،كىذا المستكل ىك مكضكع دراستنا فيك يرادؼ مفيكـ اْلمف القكمي.

ّ .األمن الجماعي دون اإلقميمي :كيعني اتفاؽ دكؿ عديدة في إطار إقميـ كاحد عمى
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

لجكانب عديدة بما فييا البعد اْلمني.

ْ .األمن اإلقميمي ظير في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية اْلكلى ليعبر عف سياسة
تنتيجيا مجمكعة مف الدكؿ ،تنتمي إلى إقميـ كاحد كتسعى إلى التنسيؽ الكامؿ لقدراتيا
كقكاىا كافة؛ لتحقيؽ ال ستقرار ْلمنيا في محيط اإلقميـ ،كانتشر عقب الحرب العالمية

الثانية.

ٓ .األمن الدولي :كىك الذم تتكله اْلمـ المتحدة ممثمة في مجمس اْلمف الدكلي كدكره في
الحفاظ عمى اْلمف كالسمـ الدكلييف ،كيسميو بعض المحمميف بػ اْلمف الجماعي إذ ينسبكنو
إلى اْلمـ المتحدة كما نص ميثاقيا كيعدكف تحقيقو مسؤكلية قكمية بعينيا ،أك إقميمية
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

التغيير ،كترل فكرة اْلمف الجماعي ،أف إحباط عدكاف أك ردعو في المجتمع الدكلي ،ل
يمكف تحقيقو مف خالؿ المنطؽ كاْلخالقيات الدكلية كانما بمكاجيتو بقكة متفكقة عميو.
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كقد أضاؼ (حبيب )ٕٓ :ََُِ ،مستكل آخر مف مستكيات اْلمف القكمي كىك:
 األمن اإلنساني :كىك المستكل الذم تطمح إلى تحقيقو كؿ الدكؿ المحبة لمسالـ كالمساكاة،ككذلؾ المنظمات كالييئات الحقكقية كاإلنسانية بما يضمف حصكؿ اإلنساف في أم مكاف في

العالـ عمى حقو في العيش بكرامة.

ويرر الباحث بأف مفيكـ المف مفيكـ كاسع يحتكم عمى أمف اْلفراد كالمجتمعات كالدكؿ
اإلقميمية كالدكلية.
المطمب الثالث :أبعاد األمن القومي
لألمف القكمي أبعاد عديدة تختمؼ قكة كؿ منيا باختالؼ خصائص الدكلة كفيما يأتي
أىميا:
كيعنى ىذا البعد باستغالؿ الحقائؽ الجغرافية
أوًال :األمن الجيوبوليتيكي (الجغرافية السياسية) :ي
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
كالعالقة بينيما ،كمف المناطؽ ذات اْلىمية الحيكية كالمنافذ البرية كالبحرية لمدكلة كالعالقات
التاريخية كالعرقية كاْليديكلكجية مع الشعكب المجاكرة كتختمؼ أىمية المكقع مف دكلة ْلخرل

ككمما ارتفعت نسبة تميز المكقع أصبحت الدكلة محط اىتماـ اآلخريف كسعييـ إلى بسط نفكذىـ

عمييا ،مما يممي عمى الدكلة اتباع سياسة محددة تراعي مصالح الدكؿ العظمى ،لتجنب

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

ثانيا :البعد العسكري :تتحقؽ مطالب الدفاع كاْلمف كالييبة اإلقميمية مف خالؿ بناء قكة عسكرية
ً
قادرة عمى تمبية احتياجات التكازف اإلستراتيجي العسكرم كالردع الدفاعي اإلقميمي لحماية الدكلة
مف العدكاف الخارجي ،عبر الحتفاظ بيذه القكة في حالة استعداد قتالي دائـ ككفاءة قتالية عالية

لمدفاع عف حدكد الدكلة كعمقيا.

كالقكة العسكرية ىي اْلداة الرئيسة في تأييد السياسة الخارجية لمدكلة كصياغة دكرىا

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،

شديدا كضعؼ أم منيا
طا
َُِٔـ )ْ :كيرتبط البعد العسكرم بباقي أبعاد اْلمف القكمي ارتبا ن
ن
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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بأسمحة متطكرة ،كضعؼ القكة الجتماعية يؤدم إلى الحد مف حجـ القكات كامكانية استيعاب

اْلسمحة الحديثة (عبد العزيز.)ٖٔ :ُٗٗٓ ،

ثالثًا :البعد االجتماعي :كيرمي إلى تكفير اْلمف لممكاطنيف بالقدر الذم يزيد مف تنمية الشعكر

بالنتماء كالكلء ،فبغير إقامة عدالة اجتماعية مف خالؿ الحرص عمى تقريب الفكارؽ بيف
الطبقات كتطكير ال ًخ ٍدمات يتعرض اْلمف القكمي لمخطر .كيرتبط ىذا البعد كذلؾ بتعزيز الكحدة

الكطنية كمطمب ر و
ئيس لسالمة الكتمة الحيكية لمدكلة كدعـ اإلرادة القكمية كاجماع شعبيا عمى
مصالح اْلمف القكمي كأىدافو كالتفافو حكؿ قيادتو السياسية ،كيؤدم الظمـ الجتماعي لطبقات
معينة أك تزايد نسبة المكاطنيف تح ت خط الفقر إلى تيديد داخمي حقيقي لألمف القكمي تصعب
السيطرة عميو ،كبخاصة في ظؿ تفاقـ مشاكؿ البطالة كاإلسكاف كالصحة كالتعميـ كالتأمينات

الجتماعية (زكي.)ّ :َُِٔ ،
ابعا :األمن الثقافي :كيعني باليكية الحضارية التي تصنع خصكصية الذات كتميزىا عف غيرىا،
رً
كيرتبط اْلمف الثقافي باْلكضاع السياسية كالقتصادية كالجتماعية التي تعيشيا الدكلة ،كلقد
كصفت المنظمة العربية لمتربية كالعمكـ حالة الثقافة العربية في نيايات القرف العشريف بأنيا تعاني

مف قصكر الستشراؼ المستقبمي ،كثقؿ القيكد عمى الحريات ،كسيادة اإلعالـ الترفييي السطحي

(الجابرم.)ُّٕ :ُٕٗٗ ،

إف الدكر الثقافي بالغ اْلىمية في تحصيف الكطف مف اْلطركحات الثقافية لمعكلمة كصراع

متضمنا الفكر كالثقافة كالتعميـ كاإلعالـ كالفنكف كاْلدب.
الحضارات ،إذا أخذناه بالمفيكـ الشامؿ
ن
فاْلمف القكمي يعني "تمكيف الشعب مف ممارسة منظكمة القيـ الخاصة بو عمى أرضو المستقمة".

كأماـ التعدد في اْلبعاد ،يمكف القكؿ إف اليدؼ الرئيس لألمف القكمي ىك التركيز عمى

قيمة اإلنساف ،فالقاعدة الشعبية العريضة ىي ركيزة اْلمف (زكي.)ْ :َُِٔ ،

كعمى الرغـ مف أف اْلمف القكمي متشعب كمستكياتو كأبعاده متعددة ،إل إنو يمكف القكؿ
إف اْلمف القكمي يعني بدراسة أمريف ،كىما:
ُ .درء اْلخطار كالتيديدات الكاقعة كالمحتممة عمى الدكلة بأركانيا كافة سكاء كانت ىذه
التيديدات داخمية أك خارجية كالستعداد لذلؾ باستخداـ عناصر القكة الكطنية المتاحة كافة

كتدعيميا ،كاستشراؼ المستقبؿ لدرء اْلخطار المحتممة.

ِ .تحديد المصالح الكطنية الحيكية كاستخداـ عناصر القكة غير العنيفة (أك ربما العنيفة
أحيانا) لمدفاع عف ىذه المصالح كحسب أىميتيا لمدكلة.
ن
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كمف جانب آخر فإف غياب الستراتيجية العظمى في أم دكلة معاصرة يمثؿ في حد ذاتو ثغرة

كتيديدا لألمف القكمي ،كمثؿ ىذه الستراتيجية أصبحت ضركرة سياسية كأمنية في ظؿ تداخؿ
ن
كتضارب المصالح كالسيادة كمناطؽ النفكذ كاختالؼ مكازيف القكل المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
خامسا :البعد االقتصادي :كيرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير
ً
سبؿ التقدـ كالرفاىية لو .فمجاؿ اْلمف القكمي ىك الستراتيجية الكطنية العميا التي تيتـ بتنمية

كاستخداـ مكارد الدكلة كافة لتحقيؽ أىدافيا السياسية ،كذلؾ فالنمك القتصادم كالتقدـ التكنكلكجي

ىما الكسيمتاف الرئيستاف كالحاسمتاف لتحقيؽ المصالح اْلمنية لمدكلة كبناء قكة الردع الستراتيجية
كتنمية التبادؿ التجارم كتصدير العمالة كالنقؿ اْلفقي لمتكنكلكجيا كتكطينيا كبخاصة التكنكلكجيا

العالية كالحيكية (زكي.)ّ :َُِٔ ،

ويرر الباحث باف ابعاد المف القكمي تشمؿ كؿ مككنات الدكلة سكاء جغرافية كسياسية
كعسكرية كاجتماعية كثقافية كاقتصادية لضماف تحقيؽ اىداؼ الدكلة كاستقرارىا.
إجماال إلى ثلث ركائز الستقرار
ويمكن القول بأن الفكر اإلستراتيجي المعاصر يشير
ً

الدولة المعاصرة ونموىا وديمومتيا ،وىي (كريـ:)ْٗ :َُِّ ،


الركيزة السياسية :بمعنى كجكد نظاـ سياسي متماسؾ متجاكب مع تطمعات مكاطنيو
يتصؼ بالعدؿ كالتسامح كالكضكح كحداثة المؤسسات كبالقبكؿ داخميا كخارجيا كبالحركية

فعال.
أماـ التحديات المتكقعة كالحادثة ن


الركيزة االقتصادية :بمعنى كجكد اقتصاد كديناميكية اقتصادية تحقؽ التنمية الشاممة
المستدامة في ظؿ نظاـ اقتصادم يتسـ بالكفاءة كالعدؿ في اإلنتاج كالتكزيع.



الركيزة األمنية :بمعنى أف اْلمف القكمي لمدكلة أصبح حجر الزاكية في كجكد كياف الدكلة
الكطنية الحديثة كديمكمتو (القحطاني.)ُُُ :ََِٔ ،

كعامال في
افدا
ن
ويرر الباحث أف ىذه الركائز متكاممة كمتداخمة ككؿ منيا تشكؿ ر ن
الركيزتيف اْلخرييف ،إل إف الركيزة اْلمنية أصبحت ذات أىمية خاصة لمدكؿ الكطنية المعاصرة
لتأثرىا كتأثيرىا المتزايديف عمى البيئتيف السياسية كالقتصادية ،كلـ يعد العامالف السياسي

فضال عف المسائؿ اْلمنية
كالقتصادم كافييف لتفسير الظاىرة السياسية – القتصادية نفسيا،
ن
المعقدة التي تكاجو الحككمات كالشعكب في زمف مميء باْلحداث كالتطكرات كالتحكلت بشكؿ لـ

مثيال.
يشيد لو التاريخ ن
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المطمب الرابع :مصادر تيديد األمن القومي
أوًال :مصادر تيديد داخمية :كتنبع ىذه المصادر مف داخؿ الدكلة ،كتككف عناصر غير متكافقة
كغالبا ما تككف ىذه العناصر ذات تأثير قكم عمى تماسؾ
مع نظاـ الحكـ كغير مكالية لو،
ن
الشعب كقكة نسيجو الجتماعي ،فيي تؤلب الطكائؼ كتثير اْلقميات كتيدد اْلمف الذاتي

لممكاطنيف ،كتنفذ عمميات التخريب لممنشآت كالمصالح ،أك تتعرض باْلذل لألجانب ،كقد تمجأ
لمياجمة اْلىداؼ المينة كتفجير الفنادؽ ،كقد تتضمف مثيرم الشغب كاإلثارة الذيف تمجأ إلييـ

قيادات العناصر المتمردة عندما يككف اليدؼ إثارة الذعر كاشعار المكاطنيف بعدـ اْلمف ،كتككف

مصادر التيديد الداخمية رئيسة عندما تمس كياف الدكلة ذاتو ،كثانكية عندما ل يككف ىناؾ إلحاح

دعما مف مصادر
لمكاجيتيا كيمكف تأجيميا لفترة قادمة ،كما أف مصادر التيديد الداخمي قد تتمقى ن
التيديد الخارجية (عادؿ أحمد.)ُٖ :َُِّ ،

تدخال مف قكة خارجية أجنبية ،أك جماعات منشقة أك
ثانيا :مصادر تيديد خارجية :كىي تعني
ن
ً
غالبا مف دكؿ الجكار الجغرافي ،كيعد العتداء المسمح عمى
معارضة تحتضنيا دكؿ أجنبية ن

أراضي الدكلة كمصالحيا الخارجية أعمى درجات مصادر التيديد الخارجية ،كتستخدـ النظـ
السياسية الحاكمة (الضعيفة أك الدكتاتكرية) مصادر التيديد الخارجية كحؿ ْلزمتيا أك إليجاد
مبررات إلجراءات البطش التي تقكـ بيا ،ككما في مصادر التيديد الداخمية ،فإف مصادر التيديد

الخارجية يمكف أف تككف رئيسة تستكجب مكاجيتيا في الحاؿ ،أك ثانكية يمكف التريث في

تيديدا (عبد العزيز:ُٗٗٓ ،
مكاجيتيا أك تأجيؿ ذلؾ لحيف النتياء مف المكاجيات اْلكثر
ن

ُّٕ).

ويتم تحديد مصادر التيديد من خلل المستويات اآلتية:


مستور صناعة القرار :أعمى المستكيات اْلمن ية ،التي تشمؿ اْلجيزة الرسمية العاممة في
مجاؿ اْلمف الكطني (ك ازرة الدفاع ،ك ازرة الخارجية ،أجيزة المخابرات) ،في الدكؿ ،التي
تيتـ بالحفاظ عمى أمنيا الكطني ،كصيانتو .كتتعدد المؤسسات العاممة في مجالت اْلمف

طبقا لنظاـ الدكلة
القكمي ،بزيادة حجـ عالقات الدكلة ،كاىتماميا محميا ،كاقميميا ،كدكليا ،ن
(العممي.)َّ :ُْٗٗ ،


مستور النخبة :كىك يماثؿ مستكل صناعة القرار في اْلىمية إل إنو غير رسمي ،كيضـ
مستكل النخبة كقادة الرأم كالباحثيف كالكتاب ،كيعبر كؿ منيـ عف رؤيتو اْلمنية كيصؼ

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

كقادة الرأم كفؽ اتجاىاتيـ الفكرية كانتماءاتيـ الجتماعية كالسياسية كطبيعة النظاـ
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.)ِٔ :ُٕٗٗ ،


مستور الجماىير :كيتأثر مستكل إدراؾ الجماىير بدرجة الكعي اْلمني كىي المسؤكلية
أيضا بالمستكل
اْلدبية لمنخبة كالمسؤكلية الكظيفية لصانعي القرار ،ككما تتأثر الجماىير ن
الثقافي العاـ بالدكلة ،كبمستكل النتماء لمكطف كالكلء لمنظاـ (عبد العزيز.)ُٖ :ُٗٗٓ ،
ويرر الباحث أنو بغض النظر عف مصادر التيديد داخمية كانت أـ خارجية فإف مف أىـ

مقكمات اْلمف القكمي عمى اْلقؿ مف كجية نظر الحككمات ىك بقاء النظاـ السياسي نفسو،
كلذلؾ فإف حجـ كنكع اْلجيزة العسكرية كاْلمن ية ىك أمر سياسي بقدر ما ىك أمر يتعمؽ باْلمف

القكمي بمفيكمو الشامؿ ،كبقاء النظاـ السياسي ىك ىدؼ يغمؼ كؿ أىداؼ الحككمات يختمط بيا

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

(ميما كانت درجة شرعيتيا) تجد نفس يا مضطرة إلى زيادة سيطرتيا بدعـ اْلجيزة العسكرية

كاْلمن ية (كىذا قرار سياسي) كىذا القرار يتطمب تحكيؿ مكارد كبيرة لدعـ ىذه المؤسسات ،كالتي
مف أىـ كاجباتيا الدفاع عف النظاـ السياسي كالحككمة نفسيا ،كىذا يزيد مف العبء القتصادم

كمف حصة قطاع اْلمف كالدفاع في الناتج القكمي كاإلنفاؽ العاـ ،كبصرؼ النظر عف أسباب
اْلزمات الداخمية كالخارجية (كمنيا ما يككف مف صنع الحككمات نفسيا) فإف ىذه اْلزمات تخمؽ

ظركنفا مساعدة لمحككمات إلذكاء ركح الكطنية مما يزيد مف قدرة الحككمات ميما كانت شرعيتيا.
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المبحث الثاني
االستراتيجية

أصال في الحياة العسكرية كتطكرت دللتيا حتى أصبحت
الستراتيجية ىي كممة استخدمت ن

تعني فف القيادة العسكرية في مكاجية الظركؼ الصعبة كحساب الحتمالت المختمفة فييا

كاختيار الكسائؿ الرئيسة المناسبة ليا ،كالتكتيؾ عبارة عف مجمكعة مف الخطط قصيرة اْلجؿ

معا ،كفف تطبيؽ الستراتيجيات ىك التكنيؾ الذم يعد بمثابة
التي تعد استراتيجية عند تجميعيا ن
الطريقة المثمى لمتنفيذ (إبراىيـ .)ُ :َُُِ ،كليذا السبب ليس لالستراتيجية معنى متفؽ عميو،
ْلف معناىا كمبناىا مرتبطاف بالشركط الزمانية كالمكانية التي صيغت فييا ،كباْلحداث التي
انبثقت عنيا ،كباْلشخاص الذيف تبنكىا كطبقكىا ،كبالمدارس الفكرية التي كلدتيا ،كبالمجالت
التي اختصت بيا .كىناؾ مف يصنؼ الستراتيجية في عامة كخاصة ،فالستراتيجية العامة ىي

التي تيتـ بدراسة متطمبات السياسة كالحرب كتسعى إلى إيجاد السبؿ لتحقيقيا .كالستراتيجية
الخاصة تيتـ بدراسة متطمبات نشاط محدد مف اْلنشطة التي تعنى بيا اْلمة ،كاستراتيجية

القتصاد كاستراتيجية الزراعة كاستراتيجية التربية كغيرىا .كثمة آخركف يصنفكف الستراتيجية في
مستكيات أك طبقات فيقاؿ استراتيجية عميا أك كبرل كاستراتيجية دنيا أك صغرل (اْلسكد،

َُٗٗ.)ِْ :

كفي إطار الدكلة ،فإف الستراتيجية تعني تكظيؼ أدكات معينة لمقكة لبمكغ اْلىداؼ

السياسية التي تنشدىا الدكلة ،بالتعاكف أك بالتنافس مع أطراؼ أخرل تسعى نحك أىدافيا

الخاصة ،كيمكف أف تككف اْلىداؼ متضاربة ( .)Jablonsky, 1995: 10فالسياسة كالستراتيجية
كالتخطيط جميعيا خاضعة لطبيعة البيئة .كتتمتع الستراتيجية بمزايا خاصة ،كتختمؼ عف

السياسة كالتخطيط في اتساع منظكرىا ،كافتراضاتيا كمقدماتو المنطقية ،كلكنيا تضمف البنية

تفصيال لممدييف الطكيؿ كالقصير .كتستخدـ الستراتيجية ،ككذلؾ
كالمعايير لكضع مخطط أكثر
ن
التخطيط ،نمكذج الغايات كالطرائؽ كالكسائؿ ،كىي خاضعة لمعايير المالءمة كالجدكل كالمقبكلية
(يارغر.)ّٕ :َُُِ ،
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كتمجأ كؿ دكلة عندما تجد نفسيا عاجزة عف تحقيؽ ىدفيا السياسي بالكسائط التي تممكيا

إلى كسائؿ أخرل أك إلى استراتيجية أخرل ذات ىدؼ محدكد .حيث تبرز الستراتيجية كإجراء
ذم أىمية قصكل كىذا ما سيتـ تكضيحو في ىذا المبحث.

26

المطمب األول :االستراتيجية (النشأة والتعريف)
أوًال :نشأة االستراتيجية:
انبثؽ مفيكـ الستراتيجية مف الفكر العسكرم بفعؿ ارتباطو مدة طكيمة بالنتصارات أك
اإلخفاقات العسكرية البحتة التي تحدث في ساحة المعركة ،كباستمرار التطكر اإلنساني كتنامي
القدرات البشرية كالمادية تحققت فائدة ميمة مف ىذا المفيكـ في المجاؿ السياسي – الجتماعي

خاصة ،كقد ظيرت كممة  strategemaفي الربع الثاني مف القرف السادس قبؿ الميالد ،كلكنيا

ستكجد كلمرة كاحد عند  ،Xénophonأما تعريفيا الحقيقي فسيأتي فيما بعد عمى يد الحكيـ

المسيحي  Clément Alexandrieفي القرف الثاني قبؿ الميالد ،كتقر نيبا ستظير في العصر
نفسو كممة  strategikaعمى يد  ،Demetrois de Phalèreكالمصطمحاف مرادفاف لكممات

أخرل ،مف غير أف يشير المعنى إلى الخداع كالحيمة ،كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ يبقى المعنى

اْلكثر تداكنل كقتيا ىك ما يشير إلى الحيمة كالكسيمة كالخداع .لكف المصطمحيف السابقيف ل
نجدىما عند "ىيركدكت" أك عند (ثكسيدس) .ابتداء مف مؤرخي القرف اْلكؿ قبؿ الميالد ترتبط
كممة  strategemaبفكرة الحيمة كالكسيمة كالخداع في المعركة ،بينما كممة  strategikaسيككف

معناىا مرتبط بكظيفة كمكتب (الجنراؿ) .أما الفعؿ  strategeoفسيحصؿ عمى معنى أكثر دقة،

تماما "ناكر" مف المناكرة (بكفر.)ُِْ :َُٕٗ ،
فعند  Onosanderسيعني ن

كيقدـ المنظركف اإلستراتيجيكف البيزنطيكف ،كالذيف سيبقكف ناشطيف حتى القرف الخامس

بعد الميالد  strategosأك  stratègeليككف "السـ الذم نعطيو لمف يككف في المكاف اْلكؿ في

الجيش ،كالذم يككف رئيسو" .أما الكاتب  Syrianosسيعرؼ أحد فصكؿ دراستو في القرف
السادس الميالدم تحت عنكاف  Peri strategikesأك الستراتيجية .كسيعرؼ مصطمح

الستراتيجية الكثير مف التراجع في العصر الييميني ،كسيصبح اإلستراتيجي ىك قائد ضمف

اإلقميـ ،قبؿ أف يترؾ المكاف بمعنى آخر كىك " الدكؽ" .مع ذلؾ مصطمح الستراتيجية بقي لو
بعض الىتماـ ،حيث مع مصطمح " التكتيؾ"  Taktikaسيساعد لعكدة بعض الركح لمفف

العسكرم (جبر كعمكاف.)ُِٕ :َُِِ ،
ثانيا :تعريف االستراتيجية:
ً

يعد مصطمح الستراتيجية مف أكثر المصطمحات الشائعة كالمتداكلة .إل إف الكثير ممف

صال مف الكممة
تداكلكا ىذه الكممة كانكا يجيمكف معناىا الحقيقي .فاشتقت كممة إستراتيجية أ ن
يضا فف قيادة القكات كعرفت لمدة
اليكنانية ( )Strategosكمعناىا الحرفي /قائد ،ككانت تعني أ ن
طكيمة مف الزمف عمى أنيا فف كبار القادة العسكرييف ثـ انتقمت معرفتيا مف جيؿ إلى آخر بحدكد
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ضيقة ،كبما أ ف القائد العسكرم كاف في الغالب اإلمبراطكر أك الممؾ ،تبايف مفيكـ الستراتيجية
تبع ا لتبايف التككيف الفمسفي كالفكرم لكؿ منيـ فكاف فف قيادة القكات
لدل كؿ قائد أك مفكر ن
العسكرية ىك المعنى الذم انسجـ مع مفيكـ الستراتيجية في العصكر القديمة كيعكد تاريخ

الستراتيجية إلى كتابات المفكر الصيني ساف تزك  -الذم أرشد القادة العسكرييف مف خالؿ
كتابو فف الحرب إلى التخطيط في الحرب مف أجؿ النصر ،كقد صاغ رأيو في الستراتيجية
بعبارة ذات دللت ىي ''تظاىر في الشرؽ كاضرب في الغرب'' ،كعرؼ (كارؿ فكف كالكزفيتز)

الستراتيجية بأنيا استخداـ الشتباؾ كسيمة لمكصكؿ إلى ىدؼ الحرب (جالؿ.)ٓٔ :ََِْ ،

كقد أصبح مف الصعب تقديـ تعريؼ شامؿ لإلستراتيجية ْلف الدللت كالمعطيات الظرفية

متغيرة حسب المستجدات السياسية كالعسكرية كالقتصادية في العالـ كما تحكمو ساحة الصراع،
كيشير أحد تعاريؼ الستراتيجية أنيا (عمـ كفف تكظيؼ القكل السياسية ،كالقتصادية ،كالنفسية،
ككذلؾ قكات الدكلة العسكرية ،أك مجمكعة الدكؿ لتقديـ أقصى دعـ لمسياسات المتبناة أك المتخذة

سكاء في السمـ أك في الحرب ،كيشير تعريؼ آخر ليا بأنيا (فف استخداـ القكة لمكصكؿ إلى

أىداؼ السياسة) (حسيف :َُِّ ،مقاؿ).

كفيما يأتي تعريؼ الستراتيجية لمفكريف سياسييف كعسكرييف مف المدرستيف الغربية

كالشرقية ككذلؾ لمفكريف عرب:
أوًال :المدرسة الغربية:


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



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

ََِٔ.)َٖ :


فون درغولتز :ىي التدابير الكاسعة التي تستخدـ في تحريؾ القكات إلى الجية الحاسمة في
أكثر الظركؼ مالءمة كيمكف أف يسمى عمـ القيادة (عطايا.)ُِٕ :ُُٗٗ ،



ليدل ىارت :ىي فف تكزيع مختمؼ الكسائط العسكرية كاستخداميا لتحقيؽ ىدؼ السياسة
كسرعاف ما أدرؾ ليدؿ ىارت بأف تعريفو ىذا لـ يحط بجميع المفاىيـ المتزايدة باستمرار في

أخير إلى تعريفو السابؽ
عددىا كحجميا ،لذلؾ يرل الجنراؿ بيرغالكا أف ليدؿ ىارت أضاؼ نا
(أف التعبئة ىي التطبيؽ العممي لإلستراتيجية في مستكياتيا الدنيا ،كىي التطبيؽ العممي

لإلستراتيجية العامة في مستكل أدنى) (ىارت.)ّٗٗ :ُٕٗٔ ،
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ريمون أرون :ىي قيادة مجمؿ العمميات العسكرية كتكجيييا ،أما الدبمكماسية فيي تكجيو
العالقات مع الدكؿ اْلخرل عمى أف تككف الستراتيجية كالدبمكماسية تابعتاف لمسياسة

(اإلمامي.)ُُٓ :ُٕٗٗ ،


أما المفيوم األمريكي :فقد عرؼ دليؿ ضباط أركاف القكات المسمحة اْلمريكية لعاـ ُٗٓٗ
الستراتيجية بأنيا (فف كعمـ استخداـ القكات المسمحة لمدكلة لغرض تحقيؽ أىداؼ السياسة
العامة عف طريؽ استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا (اْليكبي.)ٕٖ :َََِ ،

وبعد أن استعرضنا جممة من التعاريف الغربية لإلستراتيجية سنتناول اآلن تعاريف

لمفكرين عن المدرسة الشرقية:


لينين :الستراتيجية الصحيحة ىي التي تتضمف تأخير العمميات إلى الكقت الذم يسمح
فيو النييار المعنكم لمخصـ لمضربة المميتة بأف تككف سيمة كممكنة (يارغر:َُُِ ،

ِٖ).


ماوتسي تونك :ىي دراسة قكانيف الكضع الكمي لمحرب (تكنؾ.)ٗ :ُٖٗٔ ،



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

ومن المدرسة العربية نعرض تعريف كل من:


المدرسة المصرية :تعرؼ الستراتيجية عمى أنيا أعمى مجاؿ في فف الحرب كتدرس طبيعة
الصراع المسمح كتخطيطو كاعداده كادارتو ،كىي أسمكب عممي نظرم كعممي يبحث في
معتمدا عمى أسس السياسة
مسائؿ إعداد القكات المسمحة لمدكلة كاستخداميا في الحرب
ن
العسكرية كما أنيا تشمؿ نشاط القيادة العسكرية العميا بيدؼ تحقيؽ المياـ الستراتيجية
لمصراع المسمح ليزيمة العدك.



المدرسة العراقية :تعرفيا عمى أنيا فف إعداد القكات المسمحة كتكزيعيا كاستخداميا أك
التيديد باستخداميا ضمف إطار الستراتيجية العامة لتحقيؽ أىداؼ السياسة.



وعرفيا حسن مطاوع بأنيا :الستغالؿ الكامؿ لمقكل السياسية كالقتصادية كالنفسية
كالعسكرية لمدكلة في السمـ كالحرب لتحقيؽ اْلىداؼ التي تضمف سالمتيا كأمنيا (مؤيد،

ََُِ.)َٓ :
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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

عمى تحقيؽ أىداؼ سياستيـ العميا في أكقات السمـ كالحرب (فيمي :ََِٔ ،مقاؿ).


ويعرفيا إبراىيم حبيب بأنيا :القدرة عمى استثمار المكارد كاإلمكانات كالطاقات المتاحة
كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز لمدكلة في فترة زمنية محددة بما يحقؽ الغايات القكمية

(حبيب.)َُِِ ،

كمف خالؿ اطالع الباحث عمى العديد مف الدراسات كالمراجع كجد انو يمكف ايجاد

تعريؼ يتصؼ بالشمكلية لالستراتيجية كيتناسب مع إجرائية البحث عمى أنيا مجمكعة اْلفكار

ميدانا مف مياديف النشاط اإلنساني بصكرة شاممة متكاممة ،كتككف ذات
كالمبادئ التي تتناكؿ
ن
دللة عمى كسائؿ العمؿ كمتطمباتو كاتجاىات مساراتو بقصد إحداث تغييرات فيو ،كصكنل إلى
أىداؼ محدده ،كما أنيا أفعا ؿ أك مجمكعة مف اْلفعاؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ اْلىداؼ

المرسكمة .

ويمكن تحديد مفيوم االستراتيجية المعاصرة في أربعة عناصر (مقمد:)ٕٖٔ :ٜٔٛ٘ ،
ُ .أنو يرتبط بأمف الدكلة كالمجتمع.

ِ .تعبئة مكارد المجتمع كتنظيميا كتكجيييا.

ّ .متطكر كمتغير بتغير الظركؼ كالمكارد كالخيارات المتاحة.

ْ .يتضمف في ثناياه عدد مف الستراتيجيات المتخصصة التي تترابط كتتكامؿ فيما بينيا
اض الستراتيجية العامة ،كصكنل إلى اْلغراض التي حددتيا
لتحقؽ ،كؿ في مجاليا ،أغر ى
السياسة.
تتميز الستراتيجية المعاصرة بتالؤميا مع تغير طبيعة الحرب في أثر دخكؿ اْلسمحة

النككية كالصاركخية في ميداف الصراع المسمح ،كىك ما أدل إلى ظيكر تغيرات جذرية في طرائؽ
الحرب كفي تحديد اْلغراض الستراتيجية.
المطمب الثاني :سمات االستراتيجية

طا لردـ الفجكة بيف معطيات اليكـ الكاقعية كالمستقبؿ المنشكد.
تقدـ الستراتيجية مخط ن

كيتضمف ىذا المشركع الحسابات المنضبطة لألىداؼ ،كالطمكح ،كالمفاىيـ ،كالمكارد ،ضمف

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

ّٕ).

ومن أىم سمات االستراتيجية ما يأتي:
اْلساس لالستراتيجية مف منظكر كطني
ٔ .تشكيل المستقبل وفق اإلرادة الوطنية :إف الفتراض
ى
ىك أف كؿ دكلة قكمية ككؿ اْلطراؼ ما دكف الدكلة ليا مصالح تحاكؿ حمايتيا بأفضؿ ما
لدييا مف قدرات .كالمصالح ىي معايير منشكدة لبمكغ اْلىداؼ ،كيتـ تصنيفيا ضمف

مصطمحات مثؿ" :البقاء ،كالزدىار القتصادم ،كالنظاـ العالمي المفضؿ ،كنشر القيـ

الكطنية ،كتستمد المصالح الخاصة مف القيـ الكطنية التي تمخصيا ىذه المصطمحات
(يارغر .)ّٖ :َُُِ ،إف دكر الستراتيجية يتمثؿ في ضماف متابعة ىذه المصالح
كحمايتيا كتعزيزىا بطريقة متناغمة كمثالية ،كىذا يتحقؽ بتطبيؽ أدكات القكة عمى أىداؼ

محددة لخمؽ تأثيرات إستراتيجية تدعـ التكجو المرتكز عمى دليؿ السياسة ( Foster, 1990:

.)47-48

ٕ .اليداف الساسي المنشود يييمن اليدف عمى االستراتيجية بأكمميا :كتظير ىذه الفكرة في
أكضح صكرىا في القكؿ المأثكر لكالكزفيتز "ليست الحرب سكل مكاصمة السياسة بكسائؿ

مكضحا في السياسة المعتمدة.
أخرل" ( .)Clausewitz, 1999: 89كاليدؼ السياسي يككف
ن
كالسياسة ىي تعبير عف الظركؼ النيائية المنشكدة كالتي تسعى إلييا الحككمة ،كالسياسة في
أفضؿ أشكاليا تعبير كاضح عف دليؿ استخداـ أدكات القكة نحك إحراز ىدؼ أك أكثر أك بمكغ
نيائية منشكدة.

ٖ .االستراتيجية خاضعة لطبيعة البيئة االستراتيجية ومتأثرة بظروفيا المتداخمة :حيث يتـ
تطكير الستراتيجية بالتحميؿ الشامؿ لممكاقؼ الستراتيجية كمعرفة طبيعة البيئة الستراتيجية.

كتتسـ البيئة الستراتيجية بمزايا طبيعية كمزايا ما كراء طبيعية (ميتافيزيقية) ،كتحميميا في أم
مستكل يتضمف مككنات داخمية كخارجية ،كىذه الزدكاجية بطبيعتيا تقكد بطريقة جدلية إلى

تصنيفات متعددة النتائج (ياغر.)َْ :َُُِ ،

ٗ .تخمق االستراتيجية أزمة أمنية لمخبير االستراتيجي واألطراف المعنية األخرر ( Jervis,
 :)1997: 60فقد تككف الستراتيجية سمبية ،أك تنافسية ،أك تعاكنية ،كلكف أم استراتيجية

تغيير في البيئة الستراتيجية حتى كىي تسعى إلى
نا
حالما تعرؼ أك تطبؽ ،يمكف أف تحدث
ال محافظة عمى الكضع القائـ ،كيمكف أف يحدث التغيير عمى مستكيات متعددة ،كيمكف أف
خطيا "حيث المخرجات ل تتسؽ مع المدخالت" .كتستطيع الستراتيجية
يككف التغيير ل
ن
استباؽ المستقبؿ مف خالؿ السعي نحك أىداؼ مالئمة؛ كلكنيا ل تستطيع التنبؤ بالمستقبؿ
27

بيقيف مطمؽ ،كما ل يمكف أف تضمف تحقيؽ اْلىداؼ ،كل تستطيع كضع تقدير دقيؽ

لعكاقب النجاح أك الفشؿ (يارغر.)ّْ-ِْ :َُُِ ،

شامال ،كمع أف الخبير الستراتيجي قد
تحميال
٘ .االستراتيجية نظرة كمية شاممة :كىي تتطمب
ن
ن

يستنبط استراتيجية مف منظكر معيف ،فإنو يجب أف يأخذ في الحسباف البيئة الستراتيجية
بأكمميا في تحميالتو ليتكصؿ إلى استراتيجية مناسبة تخدـ ىدفو المنشكد في المستكل الذم
يعمؿ بو .كما يأخذ في العتبار العكامؿ الداخمية كالخارجية عمى جميع المستكيات ،إلى

جانب التكامؿ اْلفقي كالرأسي لستراتيجيتو (يارغر ،المرجع السابؽ.)ُْ :

 .ٙتقوم االستراتيجية عمى جذور في مشيد ننشد إنجازه وتتضمن المبررات التي تدفعنا
إلنجازه :أم إف الستراتيجية ل يمكف أف تصاغ في فراغ فكرم أك في غياب سياسة عميا،

كعمى الستراتيجي أف يعرؼ الغاية النيائية التي يحاكؿ بمكغيا .كالستراتيجية بحؽ تركز
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

بقصد خمؽ تأثيرات استراتيجية تؤدم إلى بمكغ الكضع النيائي المنشكد (يارغر ،المرجع

السابؽ.)ّْ :

 .ٚاالستراتيجية مشروع إنساني في األصل :كل يقتصر عمى اعتبارات العكامؿ المرتبطة
باْلىداؼ ،فالستراتيجية تشمؿ العكاطؼ اإلنسانية كالقيـ كالمعتقدات ،كقمة مف ىذه اْلشياء
قابمة لمقياس الكمي" (.)Murray & Grimsely, 1997: 86-89

 .ٛتتجو االستراتيجية نحو تحقيق أمور أساسية :فيي تركز عمى القضايا كاْلىداؼ الجكىرية،
كىذا التركيز ميـ ليجعؿ الستراتيجية في طبيعتيا قابمة لمتكيؼ كمرنة مف خالؿ التشديد
عمى اليدؼ الستراتيجي كتمكيف المستكيات الثانكية ذات الصمة .كتحرص الستراتيجية عمى
التعمـ مف التجارب السابقة ،كىي ذات بنية كاسعة بصكرة كافية لمتكيؼ مع ما يستجد مف

أحداث ،كالتعامؿ مع التحركات المعاكسة التي يقكـ بيا الخصكـ ()Cimbala, 2001: 8

 .ٜتخضع االستراتيجية إلى تراتبية ىرمية :فالقيادة السياسية تضمف سيطرتيا كنفكذىا عمى
أدكات القكة كاستدامتيا ،مف خالؿ التركيبة اليرمية لستراتيجية الدكلة .كتتدفؽ الستراتيجية
مف المستكل الكطني اْلعمى إلى المستكيات اْلدنى (يارغر ،مرجع سابؽ.)ْٓ :

المطمب الثالث :نظريات االستراتيجية
"فنا" كما ىي عمـ كذلؾ في أثناء تطبيقيا كممارستيا عمميا،
يمكف أف تككف الستراتيجية ن
مثال في المجاؿ العسكرم بيف النظرية العسكرية كالعمؿ العسكرم:
كبشكؿ دقيؽ ،فيناؾ تمييز ن
"كؿ قطاع ،ككؿ مستكل في الحقؿ العسكرم لو ىذاف الجانباف ،النظرم كالعممي" .إف كؿ نشاط
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مقادا مف خالؿ القكانيف ،كالمبادئ كالطرائؽ ،كىذا الفعؿ أك النشاط يقاـ أكنل مف
أك فعؿ يككف ن
خالؿ النظرية .ثـ يأتي الفعؿ كالممارسة ليزيد مف غنى النظرم (سميماف.)ُُُ :ُٖٖٗ ،
كفي إطار ىذا المبحث سنحاكؿ التطرؽ إلى بعض النظريات التي أطَّرت ميداف الفكر

الستراتيجي ،كمف ىذه النظريػات (فيمي:)ََِٔ ،

شكال مف
ُ .نظرية المباريات  :Game Theorتعد نظرية المباريات مف الناحية التحميمية ن

أشكاؿ نظرية اتخاذ القرار ْلنيا تقكـ بدراسة كتحميؿ تصرفات صناع القرار مف حالت
الصراع المختمفة ،أك بعبارة أخرل تصؼ الكيفية التي يتصرؼ بيا الناس العقالنيكف
لنتياج الخيارات الرشيدة عف المكاقؼ الصراعية التي تحقؽ ليـ أكبر قدر ممكف مف القيـ

أك المكاسب كتجنبيـ الخسائر بقدر اإلمكاف أك عمى اْلقؿ تقميص إلى أقؿ حد ممكف،

بمعنى آخر فيي تركز عمى التعامؿ مع صراعات المصالح كما لك كانت مباريات في

الستراتيجية ككانت ىذه النظرية قد عرفت في ُْْٗ مف طرؼ (أكسكار مكر
كجكننكرماف) في كتابيما نظرية المباريات كالسمكؾ القتصادم إل إنيا بعد ذلؾ أثبتت

صالحيتيا في المجاؿ السياسي خاصة فيما يتعمؽ بالستراتيجية كالتخطيط لمدفاعية كاتخاذ

الق اررات السياسية الخارجية (فكدة.)ْٖ :ُٗٗٓ ،
كقد جاء بعد ذلؾ عدد مف المفكريف أمثاؿ :ىنرم كاىف ،كبرنارد بركدم ،كىنرم

كسنجر ،كركنالد بريياف حيث طكعكا ىذه النظرية لالستخداـ في الصراعات السياسية بصفة

عامة كفي مشكالت الحرب كالسالـ بصفة خاصة.

كنظرية المباريات في أبسط معانييا دراسة اإلستراتيجيات التي يتبناىا اْلطراؼ في
مكاقؼ النزاع كقد عرفيا (مارتف شكبيؾ) بأنيا طريقة لدراسة صناعة القرار في حالة الصراع.
ٕ .نظرية الردع (توازن الرعب النووي) :الردع بمفيكمو العاـ ىك تكافر القدرة التي تتيح إرغاـ
الخصـ مف القياـ بأعماؿ عدكانية كيعني إحباط اْلىداؼ التي يتكخاىا مف كرائو تحت
التيديد بإلحاؽ أضرار جسيمة بو تفكؽ المزايا المتكقعة مف كراء اإلقداـ عمى مثؿ ىذه
التصرفات ،كيعد ا لردع في نظر الكثير مف الباحثيف بمثابة المحصمة النيائية لمتفاعؿ في
العديد مف العكامؿ كالمتغيرات العسكرية كالسياسية كالدعائية التي تضع الخصـ في حالة
نفسية يحجـ معيا عف تقبؿ المخاطرة كمف ثمة فإف الردع الفعاؿ ىك المتعدد العناصر

كاْلشكاؿ (مقمد.)ٗٔ :ُٖٗٓ ،

كىناؾ ثالثة عناصر رئيسة تشكؿ في مجمكعيا ما يمكف أف يعطي لمردع فاعمية كقابمية
لمتصديؽ كبالتالي تدعيمو.
29



توافر المقدرة عمى الثأر :مف خالؿ الدعاية ليذه المقدرة لتأكيد فاعميتيا لمطرؼ اآلخر ،كما
يستطيع الكشؼ عف تفاصيؿ ىذه القكة أك كشؼ النقاب عف أمكر معينة تفيد الطرؼ اآلخر

سر فيك
بشكؿ مباشر أك غير مباشر في بناء تصكر عنو كْلف الردع ل يجكز أف يبقى ا

يحتاج لنقؿ بعض المعمكمات لمطرؼ اآلخر شريطة أل تخدـ الخصـ.


بعيدا عف أم استعداد لممساكمة
التصميم عمى استعمال ىذه القدرة الثأرية في ظركؼ معينة ن
أك التخاذؿ أك التراجع؛ ذلؾ أنو إذا أحس الطرؼ اآلخر باستعداد الطرؼ الرادع لمتراجع أك

المساكمة فإنو يعتمد إلى ممارسة بعض الضغكطات كالتصرفات التي لف تككف في مصمحة

الرادع كمف ىنا يككف تأثير الردع ضعيؼ (ىارت.)ٔٔ :َََِ ،


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

غير محتممة كىذا ما يسمى بالقدرة عمى التدمير بالضربة الثانية.

ّ .نظرية االحتواء :تعد ىذه النظرية مف النظريات اْلكلى لإلستراتيجية اْلمريكية في عالـ ما
بعد الحرب العالمية الثانية كقد أسسيا كبمكرىا (جكرج كناف) الدبمكماسي اْلمريكي
المتخصص في الشؤكف السكفيتية كنفذتيا حككمة الرئيس ىارم تركماف ،كتعني في نظر

طا
صاحبيا التعيد الشامؿ لمقاكمة الشيكعية أنى كجدت كيراىا العالـ الشتراكي مخط ن

كتفكيض ا مف النظاـ الذم انبثؽ عف الحرب
لمسيطرة العالمية أعدتو اإلمبريالية اْلمريكية
ن
العالمية الثانية الذم يقكـ عمى تكازف في العالمية الرأسمالي كالشتراكي كنبذىما لمحرب
كتأكيدىما عمى مبادئ التعايش السممي ،كجاء تعبير الحتكاء ْلكؿ مرة في مقالة كتبيا

(جكرج كياف) في مقالة نشرت في مجمة الشؤكف الخارجية  forign afairsلسنة ُْٕٗ
كجاءت في كقت حؿ التكتر عف العالقات اْلمريكية  /السكفيتية محؿ التحالؼ فكانت

الحاجة إلعادة تقكيـ السياسة التي يجب عمى الكليات المتحدة اْلمريكية اتباعيا إزاء

سابقا (يارغر.)ُِْ :َُُِ ،
التحاد السكفيتي ن

كما ارتبطت سياسة الحتكاء بالتطكرات الجذرية التي حدثت في مكازيف القكل الدكلية نتيجة

اليزيمة التي ألحقت بالنازييف كحدة مزاج السياسي في أكركبا كىك ما سمح لمتنظيمات النكعية

بالكجكد بيف مختمؼ دكؿ المجتمع الدكلي كفرض ركسيا الشمالية سيطرتيا المباشرة عمى تمؾ

الدكؿ بكسائؿ القكة المسمحة مف شرؽ أكركبا ،كما دفعت ىذه المخاكؼ الكثيرة مف دكؿ أكركبا

إلى العتماد عمى الكليات المتحدة اْلمريكية التي تمتعت باحتكار اْلسمحة النككية آنذاؾ
كمحاربة المخططات التكسعية الجديدة لالتحاد السكفيتي في القارة اْلكركبية.
11

كتمثؿ اإلطار النظرم لسياسة الحتكاء عمى إجراء تحميؿ شامؿ لألىداؼ الستراتيجية

السكفيتية كتحميؿ الطرؽ التي مف خالليا ينظر التحاد السكفيتي لمغرب الذيف يعدكنو العائؽ

الرئيس في كجو الشيكعية؛ حيث يقكؿ كناف :إف الستراتيجية السكفيتية كانت في حالة جس
دائما كفي التجاىات المختمفة لمحمقات الضعيفة مركز الغرب أك تمؾ التي كانت تشكؿ
النبض ن
نزاعات قكل يمكف النفاذ منيا كاستخداميا كنقطة كثكب نحك إحداث التغيرات تتكاءـ كاْلىداؼ
البعيدة المدل ليذه الستراتيجية ،كيضيؼ إف ىذه الستراتيجية كانت مرنة كلـ تكف مقيدة بكقت

محدد لبمكغ أىدافيا كلـ يكف ليا تقييد في الكسائؿ التي يجب استعماليا لتحقيؽ اْلىداؼ (بشر،

َُِّ.)ُْْ :
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المطمب الرابع :عناصر القدرة االستراتيجية
تعرؼ القدرة بأنيا مجمكع الطاقات كالمكارد التي تمتمكيا الدكلة التي تجعميا تتحرؾ في

المسرح السياسي بيدؼ تحقيؽ المصالح القكمية ليا ،كالقدرة الشاممة عبارة عف" :محصمة لكؿ

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

جميع مكاردىا (المدركة) المحسكسة كغير المحسكسة (المعنكية) بطريقة تؤثر عمى سمكؾ الدكؿ

اْلخرل (ىارت.)ْٖ :َََِ ،

أما المقصور بعناصر االستراتيجية (حسين:)ٔٚ :ٕٖٓٔ ،
ُ .العناصر التي تشارؾ في تحديد قدرة الدكلة ،كتمثؿ قاعدة عمؿ ليا ،كتحدد باآلتي:




العنصر اإلستراتيجي.
العنصر السياسي.

العنصر القتصادم.



العنصر العسكرم.



العنصر الجتماعي.



العنصر المعنكم.

أيضا القكمية لمدكلة كيقصد بيا:
ِ .كتعني ن
 القدرة عمى التأثير في سمكؾ الدكؿ اْلخرل بالكيفية التي تخدـ أغراض الدكلة الممتمكة
ليا.



تشمؿ مككنات العناصر السابقة نفسيا.

المطمب الخامس :االستراتيجية القومية وعلقتيا باألمن القومي
تعد الستراتيجية الشاممة /العميا -القكمية ىي تكظيؼ القكل السياسية كالقتصادية

كالنفسية ككذلؾ قكات الدكلة العسكرية أك مجمكعة الدكؿ لتقديـ أقصى دعـ لمسياسات المتبناة أك
المتخذة سكاء في السمـ أك في الحرب ،التي تعالج الكضع الكمي لمصراع" مف خالؿ

الستراتيجيات الكطنية كفركعيا التخصصية لغرض حشد مكارد الدكلة كتكجيييا تجاه التيديدات
الحالية كالمقبمة كتحقيؽ اْلىداؼ كالغايات السياسية المطمكبة.

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

المناسبة مف أجؿ تحقيؽ اْلىداؼ القكمية في مرحمة زمنية معينة (حسيف.)ّّ :َُِّ ،
16

كدائما ما نجد ىذه الستراتيجية متعددة المسميات؛ حيث قد تسمى عمى المستكل الكطني
ن
أك القكمي الشامؿ استراتيجية عميا /كبرل /كمية /شاممة /عامة ،كتشمؿ التخطيط كالستخداـ،
كالتنسيؽ كالتطكير لجميع مكارد الدكلة كامكانياتيا في مرحمة السمـ كالحرب.

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

أحيانا
أساسا لتحقيؽ الغاية القكمية ،كقد يطمؽ عمييا
كعميو فإف الستراتيجية القكمية تبنى
ن
ن
الغاية القكمية العميا ،كتقع مسؤكلية تحدييا عمى القيادة السياسية ،كتعنى الغاية القكمية باْلىداؼ

التي تبذؿ الدكؿ أقصى طاقتيا لتحقيقيا ،كىناؾ مفاىيـ متعددة لمغاية القكمية كأشمميا ىك مفيكـ

شامؿ لمعناصر التي تشكؿ الحتياجات الضركرية لمدكلة ،متضمنة الحماية الذاتية لمدكلة ،حماية
كياف الدكلة كاستقالليا كسالمة أراضييا ،كأمنيا العسكرم ،كرفاىيتيا القتصادية (حبيب،

َُِِ :محاضرات في مساؽ اْلمف القكمي).
كترتكز عمى عناصر عديدة أبرزىا :ضركرة تكافر القيادة القادرة عمى إدارة ىذه الخطط،

كصياغة مجمكعة مف الخطط كالمبادئ التي تحدد اْلىداؼ القكمية لمدكلة ،كمكاءمتيا مع مبادئ

اْلمف القكمي كنظرياتو كاعتباراتو ،كأف ىذه المبادئ ليست مطمقة كانما تحدد عمى أساس قكل
الدكلة المتاحة كقدراتيا القكمية كحجـ التيديدات الخارجية كالتحديات الداخمية كطبيعة النظاـ

الدكلي المعاصر؛ لذا فإف الستراتيجية القكمية ىي :تصكر استراتيجي لتأميف متطمبات الستقرار

الداخمي كحماية المصالح الحيكية اْلساسية ْلم أمة ،مستمد مف تاريخيا كما فرزتو معطيات
مكقعيا الجغرافي ،كمكركث يا التاريخي كالجتماعي ،لممحافظة عمى الكجكد الحي ليا (مركز

صقرََُِ ،ـ).

مركر
نا
يرل كالزكقيتش أف الستراتيجية ىي العممية التي تمتد مف اليدؼ إلى تحقيقو
بالتطبيؽ العاـ ككؿ تاركة لمتكتيؾ عممية المعالجة الجزئية في التطبيؽ ،كلكنيا تحدد لمتكتيؾ

نظريتو كتقكده ككؿ ،كما تتمقى فعمو الراجع .مف ىنا فإف الحديث عف الستراتيجية يتطمب تحديد

اليدؼ الذم تعمؿ لتحقيقو كالمجاؿ الذم تعمؿ ضمنو :الزماف كالمكاف كالظركؼ كمكازيف القكم.
مع ضركرة تحديد الخطكط العريضة لإلستراتيجية اْلنسب ضمف كضع الحرب المعطاة ،أم

يضا كضع خطة إستراتيجية عامة
المفاىيـ الستراتيجية ،كالقكانيف اْلساسية لتمؾ الستراتيجية .كأ ن
بناء عمى التقكيـ السميـ ككضع خطط أدنى تناسب التكتيؾ كالستراتيجية .كضركرة مراعاة التنفيذ
ن
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المباشر؛ حيث يصبح مف الصعب بدكف قيادات تنفيذية كفؤة كككادر عمى المستكل التكتيكي

الحديث عف إنجاح أم إستراتيجية أك أم تخطيط أك كسب أم حرب ميما كانت اإلمكانيات
ي
المادية كالتقنية المتكافرة لمتفكؽ عمى العدك .أم ل بد مف تكافر قيادات ذات ميارة عالية لتحقؽ

النتصار ْلف التقكيـ لإلستراتيجية يجب أل يقتصر عمى القكات العسكرية أك عمى اْلسمحة
المتكافرة في المحظة المعطاة فقط ْلنيا لف تستطيع أف تحقؽ النصر إل في حرب سريعة ،كلكف

في حرب طكيمة اْلمد مثؿ الحرب اْلىمية اْلمريكية أك الحربيف العالمية اْلكلى كالثانية أك

حركب التحرير فمف تستطيع تحقيقو ،كعميو يجب عمى التقكيـ اإلستراتيجي أف يركز عمى كؿ ما
مستقبال في مراعاة حالة الحرب التقميدية بيف دكؿ مف الطراز اإلمبريالي ،التي يككف
يمكف تكفيره
ن
فييا الكضع سياسيا كاقتصاديا كمدنيا الخ كىذه المسألة قد أشار إلييا بتكسع المفكر

(كالزكقيتش).
كيبقى أف نشير إلى أ ف العديد مف العمكـ المتعمقة باإلنساف لدييا فرضية أك "مسمٌمة" كىي

ادعاء الفيـ كاإلدراؾ لظاىرة ما أكثر مف ىؤلء الذيف يعيشكنيا .كالستراتيجية ىي إحدل ىذه

عمما شامالن يقكد جميع أنكاع
العمكـ اإلنسانية التي تؤمف بيذه الفرضية .إنيا تحاكؿ أف تككف ن
الصراعات ،كلكف ميما كاف تعريفيا أك اختمفنا فيو مع اآلخريف فيي عمؿ "نبيؿ" ل يمارسو إل
نخبة مف الناس ليـ مستكل عاؿ مف المسؤكلية كأىميا العممية كالمعرفية.
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المبحث الثالث

خبراء األمن القومي
تمييد:
مع ظيكر عمـ اْلمف القكمي كعمـ مكتكب ،كتكسيع مفيكـ الحكـ في الدكلة إلى ما يسمى

باإلدارة ،بدأ التحكؿ في الستراتيجية ليأخذ مداه في كؿ أمكر إدارة الدكلة ،كلـ تعد الستراتيجية

مقصكرة عمى العمـ العسكرم (المشاط ،)ُّ :ُّٗٗ ،حيث ظيرت أنكاع لالستراتيجية ،مثؿ:

الستراتيجية العميا ،كاستراتيجية اْلمف القكمي ،كالستراتيجية العسكرية الكطنية ،كالستراتيجيات

كبناء عمى
اْلخرل عمى المستكل القكمي ،كالستراتيجية اإلقميمية أك المخصصة لمسرح معيف.
ن
ىذه الستراتيجيات ظير مفيكـ الستراتيجي أك محترؼ اْلمف القكمي .إف مف يفيـ دكر

الستراتيجية كنظريتيا قميمكف في العالـ ،أما أكلئؾ القادركف عمى صياغة استراتيجية فيـ نادركف

(يارغر.)ٕ :ََُِ ،

مغيبا في العالـ العربي كاف ل بد مف تسميط الضكء
بما أف ىذا الخبير ل يزاؿ مجيكنل أك ن
عميو في ىذا المبحث ،مف حيث طبيعتو ،كأىـ صفاتو كمياراتو ،كأفضؿ اْلماكف التي يمكف أف
ينجز بيا (حبيب.)ّٖ :َُِْ ،
المطمب األول :التعريف بخبراء األمن القومي
يعرؼ (يارغر )ٖ :ََُِ ،خبير اْلمف القكمي بأنو :خبير إدارة الدكلة ،كصاحب

مشركع قكمي ،يعرؼ ما يريد ،يقكؿ ما يعني ،ثـ يعني ما يقكؿ ،يتمتع بفكر تحميمي مبدع

كخالؽ ،مميـ كقادر عمى استشراؼ المستقبؿ ،كيمتمؾ قدرات قيادة إدارية جيدة ،ديمكقراطي في

عقميتو كسمككو .يمتمؾ القدرة عمى تحديد مكامف القكة كالضعؼ في الدكلة بدقة ،كيعرؼ معنى
الفرصة ككيفية استغالليا .قارئ جيد لممتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية كتحديد مدل تأثيرىا

عمى دكلتو .كبالتأكيد ىك الجندم المجيكؿ الذم ل يعرفو أغمب الناس بحكـ عممو ،إل إذا تكلى

منصبا سياسيا.
ن

كبالتالي ليس بالضركرة أف يككف خبير اْلمف القكمي صاحب تخصص دقيؽ بعينو،

طا أف يككف محترؼ اْلمف القكمي جنرنال ،أك أستا نذا في التاريخ
كعميو يمكف القكؿ إنو ليس شر ن

خبير في اإلدارة كالتخطيط،
خبير في القتصاد ،أك نا
قائدا سياسيا ،أك نا
أك مؤرنخا ،أك جغرافيا ،أك ن
عالما بالديف ،بؿ يتكجب أف يككف المحرؾ اْلكؿ ليؤلء كميـ (حبيب.)ٖٓ-ُٓ :ََُِ ،
أك ن
15

ل يخمك مجتمع أك دكلة في العالـ مف محترفي اْلمف القكمي ،كلكف السؤاؿ الكبير الذم

يطرح ،ما مدل قدرة السياسييف عمى البحث عف ىؤلء المحترفيف كالستفادة منيـ إلى أقصى

درجة ممكنة.

لذلؾ تجد أغمب دكؿ العالـ الثالث ،تفتقد إلى كجكد خبراء اْلمف القكمي ،بسبب أنظمتيا
الدكتاتكرية القمعية التي ل تسعى إلى حماية الدكلة كتحقيؽ أقصى درجات الرفاىية لشعبيا ،بقدر
ما تسعى إلى الحفاظ عمى نظاميا الستبدادم القمعي ،بؿ كأكجدت منظكمة مف المنتفعيف حكليا

كي يشارككىا في مكاجية الشعب .بينما نجد أف دكنل كانت تعاني مف ظركؼ اقتصادية كسياسية
مكانا بيف اْلمـ ،مثؿ (إسرائيؿ) كككريا
صعبة ،كلكنيا نيضت مف كبكتيا ،كأكجدت لنفسيا
ن

الجنكبية كسنغافكرة كماليزيا كتركيا كاليند كالقائمة تطكؿ (سينكر ،كسينجر-ِٕٓ :ََُِ ،

ِٖٓ).
لذلؾ يعد خبير اْلمف القكمي عممة نادرة في مجتمعاتيـ ،يتكجب عمى السياسييف

كصانعي القرار البحث عنيـ بكؿ السبؿ مف أجؿ الستفادة منيـ لتحقيؽ غاياتيـ القكمية ،كبمغة

كرة القدـ يعد محترؼ اْلمف القكمي صانع اْللعاب الذم ينفذ تعميمات المدرب كيحكؿ خطتو
المرسكمة إلى نتيجة كاقعية عمى أرض الممعب ،فينسؽ الجيكد بيف الدفاع كاليجكـ ،كلكنو ل

يظير في الدفاع كل يسجؿ أىدا نفا فيك الجندم المجيكؿ لمفريؽ؛ لذلؾ "فإنو قدر مكتكب عمى
كغالبا ما يتـ التقميؿ مف شأنو
الخبير اإلستراتيجي (محترؼ اْلمف القكمي) بأف ل يقدر حؽ قدره،
ن
في عصره ،كفي المحصمة فإف رعاية اْلمف القكمي كمتابعة الستراتيجية تظؿ الحقؿ اْلنسب

تماما،
مستعدا
لمذكي القكم ،كالدارس مدل الحياة كالمحترؼ المتفرغ ،كالشخص الذم يككف
ن
ن
كبمؿء إرادتو ،لنتظار التاريخ لكي يصدر الحكـ بشأف نجاح عممو" (يارغر.)ِٕٕ :ََُِ ،
المطمب الثاني :صفات خبراء األمن القومي
أىميا:

يتمتع محترؼ اْلمف القكمي بميارات تميزه عف غيره مف العامميف في إدارة الدكلة ،مف

ٔ .متفائل ،ولديو رؤية ثاقبة:
الذم يحد مف تفكير اْلشخاص العادييف ،قناعات تـ استنباطيا حكؿ الممكف كالمستحيؿ،

كبناء عمييا تـ تقرير ما الممكف كما غير الممكف ،أما الخبير الستراتيجي فرؤيتو كاضحة ممفتة
ن
لمنظر ،قد تبدك عند الكثيريف مف المستحيؿ ،كلكنيا تشعؿ الحماسة بداخمو التي يعكسيا عمى

أتباعو ،اْلمر الذم يحفز عمى العمؿ الجاد المكجو كالمثمر (سمطاف.)ُِٓ :ََِٔ ،
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ٕ .طموح ومميم وصبور ،يسعى لتغيير الواقع نحو األفضل:
اإللياـ كالطمكح كالصبر صفات متالزمة لمخبير الستراتيجي ،فيك يقدر الكاقع بعد

تحميؿ عميؽ لبيئتو الستراتيجية ،ككأنو يفعؿ ما قالو المياتما غاندم "كف أنت التغيير الذم تريده
كثير في المراحؿ اْلكلية أك اْلنماط
في العالـ" .يقكؿ كالكزفيتز" :إف تأثيرات العبقرم ل تظير نا
الجديدة لمعمؿ كما تظير في النجاح النيائي لمعمؿ بأكممو" (كالكزفيتزَُٖٗ ،ـ.)َُ-ٓ :

خصوصا في عممي التاريخ والجغرافيا:
ٖ .مثقف ،واسع االطلع
ً
"يرل ما ل يراه اآلخركف ،فيك يرل لمخمؼ مف خالؿ فيـ الماضي ،كمف الجانب كما

كراء اْلشياء ،كمف ثـ يستطيع رؤية الما بعد" (سمطاف ،)ُُٔ-ُُٓ :ََِٔ ،يقكؿ الحكماء:
جال؛ فأما اْلكؿ :فيك ذك الرأم
"الرجاؿ ثالثة :رجؿ رجؿ ،كرجؿ نصؼ رجؿ ،كرجؿ ليس ر ن
كالمشكرة ،كأما الثاني فيك لو رأل كليس لو مشكرة ،كأما الثالث فيك الذم ل رأم لو كل مشكرة".

كبالتالي فالخبير الستراتيجي ىك الرجؿ ذك الرأم كالمشكرة (اْلبشييي ،التاريخ ،نت) (ُ).
ٗ .قادر عمى استيعاب طبيعة البيئة االستراتيجية:

التفكير الستراتيجي فف كعمـ ،كىك عنصر أساس لمنجاح في مجتمع اْلمف القكمي.

كالستراتيجي العبقرم بحؽ قادر عمى استيعاب طبيعة البيئة الستراتيجية ،كبخاصة تعقيداتيا
كتفاعالتيا المتعددة المستكيات  ،كيستطيع أف يستنبط الغايات كالطرائؽ كالكسائؿ العقالنية ،التي

يمكف أف تحظى بإجماع ،كتخمؽ تأثيرات استراتيجية تقكد إلى اليدؼ النيائي المنشكد.

كفي ىذا الصدد فإف امتالؾ فيـ مناسب لعقمية الستراتيجي يمكف أف يساعد خبراء
اْلمف القكمي ،سكاء كانكا عباقرة أك لـ يككنكا ،لتقكيـ أدكارىـ كمسؤكلياتيـ فيما يخص
الستراتيجية (.)Gaddis, 2002: 56-59

نسانيا ،فإف كؿ جانب مف جكانبيا خاضع لالستثناء،
كنظر لككف الستراتيجية
نا
مشركعا إ ن
ن
كمنفتحا عمييا .كتمتد ىذه الحقيقة لتشمؿ
كيتعيف عمى اإلستراتيجي أف يككف مدرنكا ليذه الحقيقة
ن
خصكما محتمميف ،أك متفرجيف
جميع اْلطراؼ سكاء كانكا مشاركيف ،أك حمفاء ،أك أعداء ،أك
ن
غير ميتميف ظاىرنيا (يارغر.)ٖٕ :ََُِ ،

(ُ).)َُِٔ/َُ/ٓ( ،http://www.islamicbook.ws
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٘ .مبدع وعميق التفكير ،ولديو القدرة عمى ايجاد الحمول الخلقة:
إ ف البداع كعمؽ التفكير يكلد الحمكؿ الخالقة ،كل يتأتى عمؽ التفكير إل مف خالؿ

"اتساع المدارؾ التي تساعد عمى الرؤية الكمية ،فصياغة المستقبؿ تقتضي التعرؼ عمى العالـ
اْلكبر كرؤية متغيراتو كسيرتو ،فبدكف ىذه البنية التصكرية يصعب تصكر المستقبؿ ،أم ضركرة

تكسيع مساحة النظر الستراتيجية" (سمطاف.)ُِٓ :ََِٔ ،
 .ٙمرن ومتعاون ،ولديو القدرة عمى العمل بروح الفريق:
أىـ ما يميز محترؼ اْلمف القكمي قدرتو عمى التعاكف كمركنتو في اْلداء التي تمكنو

مف استيعاب اآلخريف ،كجعميـ يعممكف معو كيقتنعكف بفكرتو بدكف نظرة تسمطية (سمطاف،
ََِٔ.)ُِٓ :
ٕ .متوازن في أفكاره وسموكياتو ،ليس لمعاطفة واالنتماء سمطان عميو:

عمال تدميريا في إدارة الدكلة ،كما يميز محترؼ اْلمف
سيطرة العاطفة أك الميؿ إلييا يعد ن
القكمي؛ التكازف في اْلفكار كالحيادية في نمطية التفكير ،التي تمكنو تقدير اْلمكر بشكؿ
صحيح .يقكؿ الحكماء" :لكي تصبح استراتيجيا حقيقيا عميؾ اتخاذ ثالث خطكات :اْلكلى أف
تعي الضعؼ كالمرض الذم يمكف أف يسيطر عمى عقمؾ كيدمر قدراتؾ الستراتيجية ،الثانية ،أف

قدما ،أما اْلخيرة ،فتجعؿ حربؾ مستمرة عمى أعدائؾ الداخمييف
تعمف الحرب عمى نفسؾ كتمضي ن
كذلؾ عبر تطبيؽ استراتيجيات معينة (غريف.)َّ :ََِٗ ،
 .ٛأن يفيم الفرق بين االستراتيجية والتخطيط:

ينبغي لالستراتيجي أف يفيـ الفرؽ بيف الستراتيجية كالتخطيط لكي يصنع استراتيجية

جيدة؛ ْلف الغرض مف الستراتيجية ىك تكضيح السمات اْلربع لمبيئة الستراتيجية( :التقمب،

كالتكجس ،كالتعقيد ،كالغمكض) كالتأثير فييا كادارتيا أك حميا بتحديد التأثيرات الستراتيجية

كخمقيا لدعـ اْلىداؼ النيائية لمسياسة .كتكضح الستراتيجية العنصر الميـ الذم يجب أف
يتحقؽ ،كتضع المعايير لألعماؿ الضركرية ،كتصؼ المكارد التي يجب عمى الدكلة تقديميا.

كىكذا ،فإف الستراتيجية كمف خالؿ ىذه الطبيعة التراتبية ،تحدد اْلىداؼ التي يجب تحقيقيا،
كترسـ اإلطار الذم يمكف إنجاز التخطيط المفصؿ في داخمو؛ أم إف الستراتيجية تحدد إطار

حافال
عالما
مممكسا كاقعيا ن
ن
التخطيط .كمف ذلؾ اإلطار يقكـ التخطيط بتعديؿ الستراتيجية لتصبح ن
بالحقائؽ كاْلرق اـ كاْلعماؿ المتداخمة كالمتالحقة ،كىذه اْلعماؿ محسكبة بقصد بمكغ أىداؼ
الستراتيجية (يارغر.)ٖٗ :ََُِ ،
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المطمب الثالث :فاعمية خبراء األمن القومي في إدارة الدولة
إف صياغة الستراتيجية كتنفيذىا ميمة صعبة بسبب الطبيعة الفكضكية كالمعقدة لمبيئة

تحديا شاقنا عمى محترفي اْلمف القكمي ميما كاف دكرىـ ،كلكف
الستراتيجية .كتمثؿ الستراتيجية ن
ىذه الطبيعة بالتحديد ىي التي تبرر مناقشة السياسة ،ككضع ضكابط لالستراتيجية؛ كاذا لـ
تتحقؽ ىذه المعايير فإف العممية تبقى ضمف إطار التخطيط (يارغر.)َٕ :ََُِ ،

إف خضكع عممية التفكير الستراتيجي لسمطة سياسية ،ليا تكجياتيا الفكرية الضيقة،

يؤدم إلى العجز كالفتقار إلى الركح الخالقة لإلبداع ،ككمما كاف المفكركف الستراتيجيكف

يتمتعكف بقدر كبير مف الحرية في التفكير ،انعكس ذلؾ عمى إنتاجيـ الفكرم كالعكس صحيح
(حسيف ،كعبيد.)ِْ-ُْ :َُِّ ،
نظر
يعد دكر الخبراء الستراتيجييف كمحترفي اْلمف القكمي أكثر أىمية في ىذا الزمف ،نا
ْلف صانعي السياسة يطمبكف المساعدة ليضمنكا إعادة تشكيؿ البيئة الستراتيجية كفؽ شركط

مفضمة بالنسبة إلى الدكلة .كتزداد أىمية دكر خبراء اْلمف القكمي عندما تزداد الصعكبات كعدـ

الستقرار .كعمى أم حاؿ فإف المياـ الرئيسة تظؿ ىي ذاتيا :فيـ طبيعة البيئة الستراتيجية
كمنظكماتيا الفرعية المتنكعة ،كبناء سياسة أك استراتيجية تركز عمى الدكلة لتضمف ازدىارىا ْلمد
طكيؿ .كيتكقؼ نجاح صانعي السياسة كالستراتيجييف في تحقيؽ ىذه المعادلة عمى مقدرتيـ عمى

استباؽ التفاعؿ داخؿ البيئة الستراتيجية ،كتطكير أعماؿ استراتيجية مناسبة لخدمة المصالح

الكطنية.

يحتاج خبراء اْلمف القكمي إلى فيـ البيئة المحمية ،ككيفية عمميا كتفاعميا مع ذاتيا،
كمع البيئة الدكلية ،لكي يتمكف ىؤلء المحترفكف مف صياغة سياسة كاستراتيجية مناسبتيف ،كلكي
يضمنكا تبنييا كتطبيقيا بنجاح ،كقد يككف لدل الدكؿ اْلخرل ديناميات داخمية مختمفة ،كلكف كما

تكحي ازدكاجية ديالكتيؾ التفاعالت الداخمية – الخارجية ،فإف الستراتيجية التي ل ترتكز بقكة
عمى جذكرىا في البيئة المحمية ،ستكاجو – عمى المدل الطكيؿ – قضايا المقبكلية ،كالجدكل،

كالدعـ الشعبي ،حتى كاف كانت ىذه العكامؿ جميعيا في البداية تبدك متكافرة بكضكح (يارغر،

ََُِ.)ََِ ،ُٕ :

أما بخصكص اْلماكف التي يتكجب كجكد الخبير الستراتيجي فييا بخالؼ العمؿ

السياسي فيي :مجمس اْلمف القكمي ،كمركز اتخاذ القرار كدعمو ،كالمناسب الستشارية العميا

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

التي تحقؽ عنصر المف كالماف في كؿ مككنات استراتيجية المف القكمي.
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الفصل الثاني

نماذج عالمية في استثمار خبراء األمن
القومي لبناء استراتيجية وطنية

 المبحث األول :دور خبراء األمن القومي في بناء االستراتيجية
الوطنية األمريكية.

 المبحث الثاني :دور خبراء األمن القومي في بناء االستراتيجية
الوطنية اإلسرائيمية.

المبحث األول

دور خبراء األمن القومي في بناء االستراتيجية الوطنية األمريكية
تمييد:
دائما
إف التطمع نحك اْلمف غاية سرمدية لإلنساف كالمجتمع كالدكؿ ى
سع ٍكا إليو كيسعكف ن
إلى تحقيقو كالى ضماف و
قدر مف اْلمف كالستقرار في عالـ تشابكت بو الىتمامات كاْلحداث

كالصراعات الدكلية كاإلقميمية عمى صعيد طبيعة اإلدراؾ كمجالت السمكؾ كامتداداتو المكانية،
فأصبح العالـ اليكـ عالـ مضطرب كغير مستقر فالعديد مف الدكؿ باتت اليكـ تتخكؼ مف انتشار

ظاىرة اإلرىاب كانييار اْلمف القكمي لمدكلة ،كاإلرىاب الذم بات يشكؿ العدك اْلكثر خطكرة
عمى الدكؿ كافة بعد أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ ََُِـ ،لـ يعد ييدد اْلمف القكمي

اْلمريكي فحسب؛ بؿ ييدد اْلمف كالستقرار العالميف.

لقد اىتمت الكليات المتحدة اْلمريكية باْلمف بصكرة مغايرة عما كانت عميو أباف الحرب

الباردة ،متفرغةن بأحداث ُُ ايمكؿ ََُِ ،كلتداخؿ الىتمامات الدكلية كالطبقة الميمة
المفترضة لمكليات المتحدة لقيادة العالـ انطالقنا مف إدراؾ مفاده إف اإلرىاب ىك العدك اْلكؿ ليا،
فتبنت استراتيجيات مختمفة لألمف القكمي منذ صعكد المحافظيف الجدد في عيد بكش البف عاـ

ََُِ ،كصكنل إلى الرئيس الحالي باراؾ اكباما ،كىذه الستراتيجيات تقكـ عمى أساس مكافحة
اإلرىاب ،محممة نفسيا قيادة تحالؼ دكلي في حربيا ضد اإلرىاب ،عمى أساس إف ىجمات ُُ

أيمكؿ ََُِ كقعت عمى أرضيا .إف إعالف الكليات المتحدة اْلمريكية حربيا عمى اإلرىاب
جديدا في طبيعة السياسة الدكلية ،كخاصة فيما يتعمؽ بالحمؼ الذم تقكده في
شكؿ منحنى
ن
حممتيا العالمية ضد اإلرىاب (محمد.)ُ :َُِْ ،

تحتؿ استراتيجية اْلمف القكمي أىمية كبيرة داخميا كخارجيا ،فمف خالليا يطرح الرئيس

كادارتو أىـ تكجياتو في السياسة الخارجية؛ لالرتباط الكبير بيف اْلمف القكمي اْلمريكي كالسياسة
الخارجية لدل الساسة اْلمريكييف .كفي ىذا المبحث سكؼ نتحدث عف دكر خبراء اْلمف القكمي

في بناء الستراتيجية اْلمريكية.
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المطمب األول :مفيوم األمن القومي األمريكي
كحجما
يصعب حصر مفيكـ اْلمف القكمي اْلمريكي بما ىك متعارؼ عميو في العادة لغة
ن

مف حيث التشكؿ ،فاْلمف القكمي الكطني لمطمؽ دكلة يعني فيما يعنيو :تحديد ىذه الدكلة

طا حمراء ،كعكامؿ لما يمس أمنيا داخميا كخارجيا بالشكؿ الذم يتيدد معو كجكدىا كدكلة،
خطك ن
كحدتيا كصكنل
بما يعني حقيا في اتخاذ إجراءات كاسعة كاحتياطات متسمسمة مف حيث شكميا ٌ
إلى شف حرب مف أجؿ اتقاء خطر ىذه العكامؿ .مفيكـ اْلمف القكمي اْلمريكي كاسػ ػػع كشامؿ،
مط ػ ػػاطي ف ػػي جكىره فيك ضػ ػػمف القياسات البارميترية عالي المعطيات الرقمية في أحياف،

كمنخفض في بعضيا (رشيد.)ِْ :ََُِ ،

إف مفيكـ اْلمف القكمي أصبح يرتكز عمى اتجاىات سياسة الكليات المتحدة اْلمريكية

معتمدا عمى التحكلت العالمية الجارية ،فقد سعت الكليات المتحدة إلى إيجاد خطط
الخارجية
ن
كاستراتيجيات جديدة لدكرىا ،ككضع تصكرات لقضايا التسمح ،كأنظمة الفضاء ،كالحرب

فضال عف التحديات التي يكاجييا اْلمف القكمي اْلمريكي،
اإللكتركنية ،كالمتغيرات المناخية،
ن
ككضع صيغ كحؿ لمنزاعات الدكلية كاإلقميمية ،مف أجؿ تحديد الخطط كالبرامج ذات الطابع
الستراتيجي في مجالت الدفاع كالسياسة الخارجية ،ككذلؾ اْلدكار القتصادية اْلمريكية ،في
العالـ ،كصياغة الخطكط العامة لمق اررات ذات الطابع الستراتيجي ،كالعسكرم ،كالقتصادم،

كالسياسي ،كل سيما بعد ظيكر الفكاعؿ مف غير الدكؿ (عبد الحسيف.)ُ :َُِْ ،
المطمب الثاني :أىداف األمن القومي األمريكي

ل تختمؼ أىداؼ اْلمف القكمي اْلمريكي عف اْلىداؼ المماثمة لستراتيجيات معظـ
الدكؿ ل سيما الكبرل منيا ،فتتركز مجمؿ ىذه الستراتيجيات حكؿ أىداؼ اْلمف كالرفاىية
كالمكانة اإلقميمية كالدكلية غير أف قدرات الدكؿ تختمؼ حسب اإلمكانيات كالقدرات كالمكارد

القكمية لكؿ دكلة (ىكيدم ،نت) (ُ).

كترتكز في الكليات المتحدة اْلمريكية استراتيجية اْلمف القكمي عمى كؿ ما يمكنو الحفاظ
عمى مكانة الكليات المتحدة اْلمريكية كقكة عظمى كحيدة في العالـ ما بعد الحرب الباردة.
كبقدر تعمؽ اْلمر باْلىداؼ الستراتيجية اْلمريكية ،يكضح الستراتيجي (بركنك ككلسكف)

طبيعة اْلىداؼ اْلمريكية حيث يقكؿ :بقيت اْلىداؼ الستراتيجية بالنسبة لمكليات المتحدة ثابتة

عاما كىي :القضاء عمى الخصكـ ،اْلقكياء منيـ أك الضعفاء سكاء أكانكا مف
منذ خمسيف ن
اْلصدقاء أـ مف اْلعداء في سبيؿ المحافظة عمى التفكؽ (الزعبي ،)ِ :ََِٓ ،كالحفاظ عمى
(ُ).)َُِٔ/ُُ/ْ( ،www.fahmyhoeidy.blogspot.com
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اْلمف القكمي كاإلقميـ اْلمريكي كالمصالح الحيكية في اْلقاليـ المختمفة ( Gholz, et-al, 2001:
 ،)43ففي استراتيجية اْلمف القكمي لمقرف الجديد التي أعدتيا إدارة الرئيس اْلسبؽ بيؿ كمينتكف
كصدرت آخر نسخة معدلة منيا في كانكف الثاني ،يناير َََِ ،صنفت المصالح إلى ثالث

درجات (أحمد:)ُٕ :ََِِ ،

األولى :المصمحة الممحة المتعمقة بالبقاء ،كتشمؿ الكجكد المادم لمكليات المتحدة كحمفائيا،
كضماف أركاح المكاطنيف كنمط اْلداء القتصادم ،كتأميف المنشآت اْلساسية ،فإذا تعرضت ىذه
المصالح لمخطر فإف الكليات المتحدة لف تتردد في استخداـ القكة العسكرية.

الثانية :المصالح الميمة التي ل تؤثر في البقاء المادم لمكليات المتحدة ،لكنيا تؤثر في نمط
الرفاىية اْلمريكية كطبيعة العالـ التي تتأثر الكليات المتحدة بو ،كيشمؿ ذلؾ المناطؽ التي تكجد
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.

الثالثة :ىناؾ المصالح اإلنسانية كمصالح أخرل ،كىنا قد تتحرؾ الكليات المتحدة بدافع قيميا
مثؿ المساعدة في الككارث الطبيعية أك قضايا حقكؽ اإلنساف أك نشر الديمكقراطية.
كىناؾ مف يصؼ اْلىداؼ كالمصالح اْلمريكية إلى (السامرائي:)َِ-ُٔ :ُٖٗٗ ،
ُ .المصالح العسكرية كالسياسية :يمكف أف نطمؽ عمييا المصالح كاْلىداؼ الجيكستراتيجية،
كيتمثؿ ىذا النكع مف اْلىداؼ باْلىمية العسكرية – اْلمنية لمنطقة أك إقميـ معيف "كالشرؽ

مثال".
اْلكسط ن

ِ .المصالح القتصادية :الحقائؽ اْلساسية التي يمكف تأشيرىا في الميداف القتصادم
لألىداؼ اْلمريكية كىي النفط – التجارة – الستثمارات – الفكائد النقدية.

ّ( .إسرائيؿ) :بالنسبة لألىداؼ اْلمريكية في منطقة الشرؽ اْلكسط ،المحافظة عمى (إسرائيؿ)
متفكقة عمى الدكؿ العربية.

كبذلؾ يمكف القكؿ إف الكليات المتحدة ذات طمكحات إمبراطكرية منذ نشأتيا كاف حمميا
المبراطكرم اقترف بالرغبة الدائمة لنشر الفكر اْلمريكي كعقائده حتى أصبحت ىذه القناعات ىي

بمثابة الركح التي تبث الحياة في السياسة اْلمريكية كالشخصيات السياسية منذ سنكات بعيدة .فقد

قائال" :مف مجرد ش اررة صغيرة تكىج في أمريكا الميب الذم يبدك
لخص "تكماس بايف" ىذه الركح ن
ككأنو لف يخمد كدكف أف تذكب تعصؼ بتقدميا مف بمد إلى آخر ،كتخضع البالد بعمميات

صامتة (تاير ،)َّ :ََِْ ،كاستمرت ىذه الثكابت في تحكـ اْلىداؼ الستراتيجية اْلمريكية
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فقد تقدمت لجنة مرتبطة بالحزب الجميكرم تضـ خبراء مف رجاؿ السياسة كالستراتيجية كمعاىد

بحثية كأكاديمية حددت خمس مصالح قكمية ْلمريكا ىي كما يأتي (الالكندم:)ُٓٔ :ََِْ ،

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

ِ .ضماف تعاكف الحمفاء لتأىيؿ نظاـ دكلي يسمح بأف تنعـ أمريكا بالرخاء.
ّ .تفادم ظيكر قكل معادية أك دكؿ تبعث عمى القمؽ عمى حدكد أمريكا.

ْ .ضماف استقرار النظـ العالمية الكبرل( :تجارة – أسكاؽ مالية – احتياطي الطاقة).

ٓ .إقامة عالقات قكية باتفاؽ المصالح الكطنية اْلمريكية مع الدكؿ التي يمكف أف تصبح
خصكما استراتيجية مثؿ الصيف كركسيا.
ن

المطمب الثالث :ىياكل صنع االستراتيجية األمريكية ومؤسساتيا
يقصد بمؤسسات صنع الستراتيجية اْلمريكية ،اْلجيزة التي تؤثر كتشارؾ في رسـ

تبعا لنكعية إمكانات الدكؿ
كصياغة كصنع الستراتيجيات ،كيرل باحثكف أف نكعيتيا تتأثر ن
فضال عف أف ىياكؿ صنع الستراتيجيات كمؤسساتيا في الدكؿ
كطبيعة نظاميا السياسي،
ن
اْلكتكقراطية تختمؼ عف مثيالتيا في الدكؿ الديمكقراطية إذ يتخذ في اْلكلى النمط المركزم في
حيف يككف في اْلخرل مسم نى بالنمط الالمركزم (الرمضاني.)َّْ :ُُٗٗ ،

كبقدر تعمؽ اْلمر بالكليات المتحدة اْلمريكية ،فإف صنع الستراتيجيات ل يرسميا

شخص كاحد أك جياز كاحد ،إنما يشترؾ في صنعيا عد مف المؤسسات كالرئاسة كك ازرة الدفاع
كالككنغرس ،كيستعيف ىؤلء كميـ بأصحاب الرأم كالخبرة في المؤسسات البحثية كاْلكاديمية،

كيراعكف القكة النسبية لجماعات المصالح في الكليات المتحدة ،غير أف الجميع يشترككف في

إطار مرجعي كاحد ىك المصالح القكمية لمكليات المتحدة اْلمريكية (سعكدم.)ُٕ :ََِّ ،
أوًال :مؤسسة الرئاسة:

تعد الرئاسة أىـ مؤسسة لصنع السياسات كالستراتيجيات اْلمريكية كىي ل تضـ رئيس

الكليات المتحدة فحسب إنما تضـ إلى جانبو المكتب التنفيذم لمرئيس الجياز البيركقراطي

الحككمي المتمثؿ بالك ازرات كالككالت التابعة لو (خميؿ ،)ُٖ-َٖ :ُٕٗٗ،كمف الصالحيات

التي تزيد مف فاعمية الرئيس اْلمريكي كمركزيتو ل سيما في فترة الحرب ىي الصالحية التي
يتمتع بيا إلعالف حالة الحرب دكف العكدة إلى الككنغرس (بركنس.)ُِٕ-َُٕ :ُِٗٓ ،
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فقد استخدـ الرئيس اْلسبؽ (بكش اْلب) ىذه الصالحية كقرر خكض حرب الخميج

الثانية عمى الرغـ مف المعارضة القكية التي يصدرىا الديمكقراطيكف في الككنغرس نتيجة التخكؼ

مف مخاطرىا كليس نتيجة المكقؼ مف مبدئو بحد ذاتو (أبك طالب ،ََِِ ،نت) (ُ) .كقد كتب

أحد مستشارم اْلمف القكمي لمرئيس اْلمريكي اْلسبؽ (ريتشارد نيكسكف) خالؿ عاـ ُٗٔٗـ
كبطال
ليا،
ن
قكلو" :إف رئيس الجميكرية يجب أف يككف الشخصية القدكة ،كأف يككف ن
قائدا ،كا ن
دينيا كمال نكا ،ىذا إلى جانب بعض الدىاء" (ديكميرير.)ُُٔ :ُّٗٗ ،
عيما ن
كز ن
مف خالؿ ما تقدـ يمكف القكؿ إف المؤسسة ليا دكر كبير في صنع الستراتيجيات

خصكصا الرئيس اْلمريكي بفعؿ الصالحيات المناطة إليو كبمقتضى
كالسياسات اْلمريكية
ن
الدستكر اْلمريكي.
ثانيا :الكونغرس األمريكي:
ً
يتألؼ الككنغرس اْلمريكي مف مجمسي الشيكخ كالنكاب ،كيضـ مجمس الشيكخ ممثميف اثنيف

عضكا عمى أساس دكائر
عف كؿ كلية (ََُ) عضك ،أما مجمس النكاب فيتألؼ مف (ّْٓ)
ن
انتخابية تمثؿ كؿ منيا َِٓ ألؼ  َْٓ -ألؼ نسمة (منصكر ،)َّٖ :ُٗٗٔ ،كيزداد دكر
الككنغرس اْلمريكي في المجاؿ الداخمي مف خالؿ سيطرتو عمى الشؤكف الداخمية في الكليات

عددا مف السمطات،
المتحدة اْلمريكية ،أما عمى صعيد الشؤكف الخارجية ،فيمارس الككنغرس ن
فضال عف سمطاتو الستشارية كسمطات أخرل في
كمنيا رصد العتمادات المالية كاصدارىا
ن
مجاؿ التصديؽ عمى المعاىدات (خميؿ.)ِٖ :ُٕٗٗ ،
كبير في صنع السياسة الخارجية
دكر نا
عمى الرغـ مف أف الككنغرس لعب منذ السبعينيات نا
اْلمريكية ،إل إ نو كانت تنقصو المبادرة الحقيقية لنتزاع السيطرة عمى السياسة الخارجية مف

البيت اْلبيض .كىناؾ أسباب عديدة كراء عجز الككنغرس عمى منافسة الرئاسة في إدارة الشؤكف
الخارجية ،كتتضمف ىذه اْلسباب ما يأتي (جرجس:)ٖٖ :َََِ ،

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

ِ .طريقة عمؿ الشؤكف الخارجية ،فالتجارة العالمية كتاريخ الدبمكماسية كالشؤكف الثقافية

كالتقنيات العسكرية تتطمب معرفة تخصصية ،كالسمطة التنفيذية لدييا المكارد لتكظيؼ

الخبراء كالحصكؿ عمى البيانات التقنية.

(ُ).)َُِٔ/ُُ/َِ( ،www.ahram.org.eg
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ّ .إف السمطة التنفيذية تمسؾ بآليات السياسة الخارجية كتتخذ الق اررات في بعض اْلحياف
كخصكصا في مجاؿ اْلمف القكمي.
بدكف التشاكر مع الككنغرس
ن

أما فيما يخص المنطقة العربية كالصراع العربي اإلسرائيمي ،فإف الككنغرس يمارس نفكنذا

حاسما في سياسة الكليات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر مف أم مكاف آخر في العالـ ،كعمى
ن
الرغـ مف أف لمرئيس نفكنذا كمركنة أكثر في مناطؽ أخرل إل إف يديو تميالف إلى أف تككف
مقيدتيف عندما يتعمؽ اْلمر بالمنطقة العربية .ففي العشريف سنة اْلخيرة مف القرف الماضي ظير

حاسما في السياسة اْلمريكية نحك تمؾ المنطقة ،كىناؾ أسباب تفسر ىذه
لعبا
الككنغرس
ن
ن
اْلىمية المتزايدة لدكر السمطة التشريعية منيا :يعد إسياـ الككنغرس ذات طبيعة طكيمة المدل

كعالمية ،كالمساعدات اْلمريكية إلسرائيؿ ،كالصراع العربي اإلسرائيمي ،كاْلمف ،ككفرة النفط

كتكمفتو ،كتيديد الشيكعية (التحاد السكفيتي السابؽ) .كقد ذىب (شبيغؿ) إلى أف ىذه القضايا

الدكلية كاف ليا تأثير حاسـ في مفاىيـ المسؤكليف كالسياسييف اْلمريكييف حكؿ المنطقة العربية:
"مف الميـ لفيـ إدارة ما ،تحديد أىدافيا العالمية كمالحظة درجة اإلجماع ككثافتو كتحميؿ كيؼ

تتناسب المنطقة العربية معيا" (زغيب.)ٗٓ :ُٖٗٗ ،

كمف خالؿ ما تقدـ يتضح أف الككنغرس لع تأثير كبير في صنع القرار السياسي

اْلمريكي ،إل أف قكة القرار تختمؼ مف حيث طبيعة القرار نفسو بحيث نرل الككنغرس يتدخؿ

بشدة بخصكص الق اررات التي ليا عالقة بالكياف اإلسرائيمي ،كذلؾ نرل أف لقكة الرئيس كحزبو

أىمية مضافة؛ كلكف يبقى لمفرع التنفيذم اليد العميا في صنع القرار السياسي اْلمريكي .كلعؿ

اضحا
الكصؼ الذم أطمقو الرئيس اْلمريكي (تكماس جيفرسكف) بيذا الخصكص يعد ن
مثال ك ن
بخصكص صنع السياسة العامة في الكليات المتحدة اْلمريكية ،حينما قاؿ (إف إدارة العالقات

مع الدكؿ اْلجنبية ىي مف اختصاص السمطة التنفيذية ،كاف عممية صنع السياسة الخارجية ىي

مف مسؤكليات الككنغرس (.)Ornstein, 1985: 2
ثالثًا :وزارة الخارجية األمريكية:

تختمؼ عممية صنع السياسات كاإلستراتيجيات عف عممية تنفيذىا ،فبينما تيدؼ اْلكلى إلى

تحديد مضمكف السمكؾ السياسي الخارجي تقكـ اْلخرل بترجمتو إلى كاقع مممكس ،كتتـ عممية

التنفيذ ىذه عبر إدارة بيركقراطية تسمى ك ازرة الخارجية (الرمضاني ،)ّْٓ :ُُٗٗ ،كتعد ك ازرة

أصال عف تنفيذ سياسة الدكلة كتنسيقيا عمى الصعيد الخارجي ،كزيادة
الخارجية الجية المسؤكلة ن
عمى ذلؾ ىناؾ مجمكعة مف اْلدكار اْلخرل التي تقكـ بيا الك ازرة التي تدخؿ في صميـ عمميا

كإرساؿ المعمكمات كاستالميا مف كالى الدكلة ،كما تعد بمثابة قناة يتـ مف خالليا اتصاؿ
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فضال عف ذلؾ دكرىا في
مؤسسات الدكؿ اْلخرل المعتمدة لدل الدكؿ بالمؤسسات الرسمية فييا،
ن
تقديـ المقترحات كالمشكرة إلى الرئيس (الرمضاني.)ّْٗ-ُّٖ :ُُٗٗ ،
كبقدر تعمؽ اْلمر بك ازرة الخارجية اْلمريكية التي تأسست عاـ ُٖٕٗ ،فيعد كزير

الخارجية اْلمريكي الناصح اْلساس لمرئيس اْلمريكي في مجاؿ السياسة الخارجية كيأتي مف بعد
فضال عف ذلؾ فيك عضك في مجمس
الرئيس في مجاؿ الشؤكف الخارجية لمكليات المتحدة،
ن
اْلمف القكمي إضافة إلى عضكيتو في الحككمة المركزية لمكليات المتحدة (بريجنسكي:ُٗٗٗ ،
ِٓ).

كعميو يمكف القكؿ ،ككنتيجة لممياـ كالمسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ كزارة الخارجية ،إف
كبير في رسـ ككضع السياسات كاإلستراتيجيات اْلمريكية (مرداف:َُُْ ،
دكر ه
ىذه الك ازرة ليا ه
ٖٔ).
ابعا :وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون):
رً
اء ِّ
بعدىا
تحتؿ المؤسسة العسكرية مكانة خاصة داخؿ أجيزة صناعة القرار اْلمريكي سك ن
كحدة ضمف اْلجيزة التنفيذية أك في عالقاتيا بالككنغرس كفي إطار ارتباطيا بالبنيات القتصادية
كالجتماعية ،كالمؤسسات القتصادية كجماعات الضغط ككسائؿ اإلعالـ كالتصاؿ كالنخب

فضال عف مقتضيات كجكدىا كتدخميا في أنحاء العالـ المختمفة .كدستكرنيا
التكنكقراطية كالعممية،
ن
يعد الرئيس القائد اْلعمى لمقكات المسمحة اْلمريكية (السميمي.)َِّ :ُٕٗٗ ،

تعد ك ازرة الدفاع اْلمريكية مف أكبر التنظيمات في الحككمة اْلمريكية ،إذ تضـ أكثر مف
مميكف مكظؼ مدني كمميكنيف مف العسكرييف ،كيساندىا في حالت الطكارئ ما يقارب مف

مقر ليا كىك
مميكنيف كنصؼ المميكف عضك في كحدات الحتياط ،كتتخذ مف مبنى البنتاغكف نا
أكبر مبنى مكاتب في العالـ (الكتيز .)ُٗٗٔ ،كتعد الجية المسؤكلة الكحيدة عف بناء كاعداد

القكات المسمحة كاعدادىا بيياكميا كافة ،كادارة القكاعد العسكرية المنتشرة في أنحاء متفرقة مف

العالـ ،كما تقكـ بجمع المعمكمات الخاصة بجيكش الدكؿ اْلخرل كتحميميا ،سكاء كانت معادية

أك صديقة (ربيع ،)ُْٖٗ ،كتشكؿ ىيئة اْلركاف المشتركة الجانب المحكرم في ك ازرة الدفاع

اْلمريكية حيث تضـ رئيس الييئة كرؤساء جميع اْلفرع العسكرية ،كمف الكظائؼ الميمة لييئة
اْلركاف المشتركة تقديـ النصائح لكزير الدفاع اْلمريكي كرئيس الدكلة بصدد الستراتيجية

العسكرية كاحتياجات الميزانية (الكتيز.)ُٗٗٔ ،
خامسا :المجتمع االستخباراتي:
ً
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المعالـ الرئيس ة لككالة الستخبارات المركزية تتمخص في جمع المعمكمات الالزمة التي

تكشؼ خطط اْلعداء كنكاياىـ كقدراتيـ ،بحيث يتـ تقديميا لمرئيس لتشكؿ القاعدة اْلساسية في

عممية اتخاذ القرار تجاه منطقة ما ،كتحميؿ كدراسة المعمكمات كتقديميا لمسمطة التنفيذية

كلصانعي كمتخذم القرار ،كالتي مف شأنيا إعطاء رؤية كاضحة ليـ باإلضافة إلى القياـ

بعمميات عسكرية سرية كذلؾ بتكجييات مف السمطة التنفيذية إلحراز أىداؼ سياسية ما لصالح

الكليات المتحدة ،كقد تصاعد دكر أجيزة الستخبارات كبدأ يتجاكز نطاقو الطبيعي كالمتعارؼ
عميو ،فبعد أف كانت ىذه الككالة أحد الالعبيف المؤثريف في السياسة الخارجية لمكليات المتحدة

كمف كراء ستار ،أصبح ليا دكر معمف كمباشر في صنع السياسة الخارجية كتكجيييا ،خاصة بعد

ظيكر عامؿ اْلمف كأكلكية في الستراتيجية اْلمريكية كفي حربيا ضد اإلرىاب (القرـ.)ََِٕ ،
سادسا :مجمس األمن القومي وعمل مستشاريو:
ً
أ .النشأة والميام:

أنشئ مجمس اْلمف القكمي بمقتضى قانكف اْلمف القكمي الذم صدر سنة ُْٕٗ في

عيد الرئيس (ىارم تركماف) ،الذم نص عمى إنشاء ككالة المخابرات المركزية ،كاعادة تنظيـ
اْلجيزة العسكرية ،كانشاء ك ازرة مكحدة لمدفاع ،كىيئة مكحدة لرؤساء اْلركاف ،كك ازرة القكات

الجكية (.)Macridis: p57

خالؿ الحقبة القصيرة التي كاف قد شغؿ فييا الجنراؿ (جركج مارشاؿ) منصب كزير

الخارجية ُُْْٕٗٗٗ-ـ في إدارة (ىارم تركماف) ،حدثت تغيرات بعيدة المدل في صنع

دكر
الستراتيجيات كالسياسات اْلمريكية كتنفيذىا ،كقاؿ أحد المحمميف" :لقد لعب (مارشاؿ) نفسو نا
ميما في ابتكار كسائؿ إدارية جديدة لمكاجية تحديات الحرب الباردة ،ففي تمكز ُْٕٗـ ،أدل
قانكف اْلمف القكمي إلى انشاء ىيئة جديدة ىي مجمس اْلمف القكمي لتنسيؽ السياسة العسكرية
كالخارجية لمصمحة الدفاع كاْلمف القكمي ،كعمى الرغـ مف اعتراؼ ىذه الييئة بييمنة السمطات

المدنية في تقرير الستراتيجيات كالسياسات ،إل إنيا أعطت أىمية جديدة إلى العكامؿ العسكرية،
عضكا في المجمس (البحيرم.)ِٓ :ُُٗٗ ،
ككاف كزير الخارجية
ن

كيعد مجمس اْلمف القكمي ىيئة حككمية ليا تككيف مرف تتمثؿ كظيفتو اْلساسية في

تنسيؽ أنشطة المصالح كالمؤسسات الميتمة باْلمف القكمي جميعيا .كيرأس رئيس الدكلة بنفسو

أعماؿ المجمس أك نائب الرئيس في حالت نادرة ،كيضـ كاتب الدكلة (كزير الدكلة) في الشؤكف

الخارجية ككاتب الدكلة في الدفاع كرئيس مكتب الخزانة كرئيس ىيئة اْلركاف العامة لمقكات
عددا مف كبار المكظفيف في الحككمة
المسمحة ،كيمكف أف يضـ المجمس في اجتماعاتو
ن
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كالككالت المتخصصة كاْلجيزة التنفيذية الذيف يمكف دعكتيـ لحضكر اجتماعات تبحث قضايا

ليا صمة باختصاصيـ ،كيتكلى مستشار اْلمف القكمي عممية تنسيؽ اْلعماؿ التي يقكـ بيا
المجمس .كما يتكلى التنسيؽ بيف اْلجيزة كالككالت اآلتية (السميمي:)ُٕٗ :ُٕٗٗ ،


ككالة المخابرات المركزية.



الككالت كالمكاتب التابعة لمك ازرات.



ك ازرة الدفاع (ككالة مخابرات الدفاع) ككالة اْلمف القكمي المتخصصة في الستخبارات



ىيئة أنظمة الفضاء.

اإللكتركنية.


ك ازرة الخارجية ،مكتب الستخبارات كاْلبحاث الذم يعمؿ عمى تكفير المعمكمات مف خالؿ
التقارير التي ترد مف السفارات اْلمريكية بالخارج باإلضافة إلى الييئات الفرعية في ك ازرة

الخزانة كالطاقة.

كيتكلى مجمس اْلمف القكمي باإلضافة إلى تقديـ المشكرة الدائمة لمرئاسة ،تحديد الخطط

كالبرامج ذات الطابع اإلستراتيجي في مجالت الدفاع كالسياسة الخارجية كاْلدكار القتصادية

اْلمريكية في العالـ كصياغة الخطكط العامة لمق اررات ذات الطابع اإلستراتيجي :عسكرية
كاقتصادية كسياسية.

ب .خبراء األمن القومي األمريكي:
في إدارة الرئيس تركماف كاف المجمس قد فكض السكرتير التنفيذم مسؤكلية تسييؿ
الجتماعات كمراقبة مالؾ الدعـ ،ككاف ىذا ً
ل عف تنسيؽ المجاف بيف الككالت
المالؾ مسؤك ن
كادارة تييئة أكراقو السياسية ،ثـ أنشأ مركز المستشار القكمي سنة ُّٓٗـ ( American
.)National Security, 2009: P226

كيعد منصب مستشار اْلمف القكمي أىـ منصب في المجمس عمى الرغـ مف أىمية

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 الحقيقيْ ،لف الرئيس يعينو مباشرةن مف غير حاجة إلى مكافقة "مجمس
الشيكخ" عمى تعيينو ،عمى نحك ما يحدث مع كزيرم الخارجية كالدفاع.

ِ .أف مكتب المستشار قائـ في البيت اْلبيض ،إذ لو قدرة عمى الكصكؿ مباشرة إلى الرئيس،
كعادة ما يراه طكاؿ اليكـ ،كذلؾ يكجد لديو إحساس بالقكة ل يتكافر لممسؤكليف اآلخريف.
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ّ .أف مستشار اْلمف القكمي غير مقيد بالمسؤكليات العممياتية ،كطقمو صغير نسبيان كذلؾ

يمكنو مف القدرة عمى السيطرة كالتحكـ فييـ ،مقارنة بالبيركقراطية الضخمة في ك ازرتي

الخارجية كالدفاع.

ْ .يمثؿ المستشار كجية نظر الرئيس ،عمى خالؼ كجيات النظر المنظماتية لمك ازرتيف.
ٓ .أف مستشار اْلمف القكمي ىك حارس بكابة الرئيس ،ينظـ كقتو كاتصالتو كأجندتو ،كيحدد
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.

ٔ .مف خالؿ إدارتو لعمميات مجمس اْلمف القكمي ،يعد كيقترح جدكؿ أعمالو ،كيعمـ الرئيس
بمكضكعات المناقشة قبؿ الجتماع بالمعمكمات كالمناقشات كاتجاىات الرأم فيو ،كيحيؿ
عمى سكرتارية المجمس المكضكعات التي يطمب الرئيس دراستيا في احدل المجاف.

ٕ .عادة ما يقدـ المستشار تقري نار يشتمؿ عمى كؿ المعمكمات السرية التي جمعتيا أجيزة
الستخبارات السرية ،كمصادر المعمكمات اْلخرل.

ٖ .يراقب اْلعماؿ التي تقكـ بيا الك ازرات في تنفيذ سياسات اْلمف القكمي الخاصة بالرئيس.
ٗ .يجعؿ الرئيس عمى إلماـ باْلحداث الدكلية كالتطكرات في "الككنغرس" كالجياز التنفيذم التي
تؤثر في سياستو كأكلكياتو.

لقد برز في كؿ إدارة رئاسية دكر مستشار اْلمف القكمي اعتمادان عمى حنكتو كدراستو

كفيمو كدعـ الرئيس لو ،كزيادةن عمى ذلؾ كاف لمراحؿ تطكر المجمس إسياـ في إيجاد أشخاص
أقكياء بمنصب المستشار ،ىيمنكا عمى دكر ك ازرة الخارجية في حقبة إدارة الرئيس (نيكسكف)،
كالمستشار (ىنرم كيسنجر) ،ثـ المستشار (زبيغنيك برنجسكي) مع كزير الخارجية (سايركس

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

أما في عيد (تركماف) فقد برز دكر (ىندسكف) مستشا انر لألمف القكمي كقد كاف عسكريان،

كلـ يتفكؽ كثي نار 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)

قميالن نكعما ما ،بسبب سطكة الخارجية المتمثمة بشخصية كزير الخارجية آنذاؾ (جكف فكستر

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)

حيف تكلى (كالت ركستك) المنصب ،كاستمرار (بكندم) مشرفنا عمى المجمس في أكؿ سنة لو ،إذ
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)،

كفي عيد الرئيس (نيكسكف) عاد نفكذ المستشار إلى أعمى درجاتو إذ تكلى (كيسنجر) أمره،
كتجاكز نفكذه دكر ك ازرة 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

سكككركفت) الذم كاف اداريان ناجحان لممجمس ،كاف كاف كيسنجر قد سحب أىـ عناصره إلى
ك ازرة الخارجية ،لذلؾ استمر نفكذه بسبب التعاكف كالتنسيؽ مع ك ازرة 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
الخارجية (سايركس فانس) ،ثـ تكلى أكاخر إدارة الرئيس (كارتر) (كليـ اكدكـ) المنصب لمدة

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)،

(بكيندكستر)( ،فرانؾ كارلكتشي)( ،ككلف بأكؿ) ،كلـ يبرز منيـ سكل ماكفرليف الذم استقاؿ
عمى أثر فضيحة إيراف – كيت ،كفي عيد الرئيس (بكش اْلب) عاد (برنت سكككركفت) إلى
المنصب ثانية لحاجة الرئيس إليو في العمؿ الخارجي في بنما كالعراؽ كالصكماؿ ،كلتعزيز
الييمنة كالنفكذ ا ْلمريكييف ،أما في عيد (كمينتكف) فقد تكلى ثالثة أشخاص منصب المستشار،
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،

كحاجتو إلى لمجمس لمتغطية عمى اخطائو في الداخؿ كالخارج ( Gorge E. Ball, 1999: Pp
.)30-36

أما في حقبة رئاسة (بكش البف) ،فقد تكلت إدارة المجمس مستشارة اْلمف القكمي (ككندالي از

رايس) ،المتخصصة بالشئكف السكفيتية ،التي كانت عضكنا في المجمس في إدارة الرئيس

(ريغاف) ،ثـ أصبحت كزيرة الخارجية في إدارة الرئيس (بكش) الثانية ،كلكف منصب المستشار

في الحقبة اْلكلى كاف أقكل مف الثانية ،لعتبارات تتعمؽ بالحرب عمى اإلرىاب كاحتالؿ

أفغانستاف سنة ََُِـ كالعراؽ سنة ََِّـ ،كلكف حقبة إدارتيا لممجمس لـ تكف ظاىرة بسبب
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
في تطكر السياسات كالتنسيؽ مع الرئيس كنائب الرئيس أكثر مف مستشار اْلمف القكمي كىذا
أثر في تعامميا مع اْلحداث ،كاقتصر دكرىا عمى تقديـ النصيحة لمرئيس كضماف التنسيؽ
السياسات بيف الك ازرات بينما قمص دكرىا فيما يتعمؽ بالمبادرة بالسياسات داخؿ مجمس اْلمف
القكمي كمراقبة تنفيذ السياسات في اْلجيزة التنفيذية بالك ازرات (سالمة ،)ِِٖ :ََِٖ ،كمف
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الج دير بالذكر أف أكثر مف تكلى منصب مستشار اْلمف القكمي كانكا مف أصكؿ ييكدية كىـ

(ركد ىدسكف) ،ك(ركبرت بتمر) ،ك(ماؾ جكرج بكندم) ،ك(كالت ركستك) ،ك(ىنرم كيسنجر)،

ك(زبيغينك برجنسكي) ،ك(كلياـ كالرؾ) ،ك(كلياـ اكدكـ) ،ك(ركبرت ماكفرليف) ،ك(أنتكني ليؾ)،

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

عد
كفي عيد الرئيس (باراؾ أكباما) اختار في الكلية اْلكلى لشخصيتو (جيمس جكنز) ،كيي ٌ
سمكه بػ(مجمس اْلمف القكمي
اْلخير متك ن
افقا مع رؤيتو لمسياسة الخارجية ،كاتفقا عمى تككيف ما ٌ

لمقرف الحادم كالعشريف) ،كلعؿ ىذا ما تبناه الرئيس (باراؾ أكباما) في اختياره الجنراؿ (جيمس

جكنز) الذم قاؿ عنو (أكباما) سيأتي إلى ميمتو بخبرة مزدكجة مف الخدمة في الجندية

ككدبمكماسي ( ،)Daalder & Destler, 2009: 101-102فيك أكؿ عسكرم يتكلى ىذا المنصب منذ
العاـ ُٕٖٗ ،كلعؿ اليدؼ مف ىذا التعييف رغبة (أكباما) في أف يساعده (جكنز) عمى كسب ثقة
فضال عف خبرة (جكنز) في مجالت التعاكف اْلطمسي
المؤسسة العسكرية ،كاعادة تحديثيا،
ن
كالعسكرم ،كقبكلو لدل اْلكربييف.

تحديا إلدارة الرئيس (باراؾ أكباما)،
كحدد (جكنز) ن
عددا مف المكاضيع التي يراىا تشكؿ ن
التي تكاجو مصالح اْلمف القكمي اْلمريكي ،كأىميا :اإلرىاب :يؤكد (جكنز) أف اإلرىاب ربما
يككف المشكمة اْلكبر التي تكاجييا اإلدارة ،كمشكمة مجمس اْلمف القكمي ىي مشكمة أفغانستاف

كباكستاف ،حيث يشبو مسئكلك اْلمف القكمي التدىكر في أفغانستاف :بأنيا تمثؿ الحرب الحقيقية
عمى السالـ في العالـ ،مع ضركرة أف يتخذ الجيش الباكستاني خطكات حاسمة ضد طالباف

فضال عف أف (جيمس جكنز) قد ترأس بنفسو لجنة دراسة أكضاع قكات
كتنظيـ القاعدة ىناؾ.
ن

مستشار لكبريات شركات الطاقة العالمية .لكف
نا
اْلمف العراقية ،كعمى اعتبار أف جكنز قد عمؿ
التحدم الجديد الذم بدأ (جيمس جكنز) الحديث عنو ىك :مكضكع (الحرب اإللكتركنية) (عبد
الحسيف.)ٕ-ٔ :َُِْ ،

كفي ظؿ إدارة الرئيس (أكباما) ،تعاظـ دكر مجمس اْلمف القكمي في ممؼ السياسة

الخارجية عمى حساب طاقـ ك ازرة الخارجية ،مما دفع بعضيـ إلى تكصيفيا بتركيز القكة بيف

يدييا ،أم إف كؿ القضايا تمر عبر قناة مجمس اْلمف القكمي (الزىار ،التاريخ ،نت)(ُ).

كلذلؾ يعد مجمس اْلمف القكمي اْلمريكي الجية المناط بيا رسـ السياسات اْلمنية

الخارجية لمكليات المتحدة اْلمريكية ،كلكف في عيد (أكباما) كانت اْلمكر عكس ذلؾ ،حيث
طغت آراء أكباما كأفكاره عمى المجمس ،فقرر انسحاب أمريكا مف العراؽ كرفض التدخؿ في

(ُ).)َُِٔ/ُِ/ُ( http://digital.ahram.org.eg
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أخير أتي أكباما بػ(سكزاف رايس) إلى
سكريا ،كقاد بيدكء تاـ عممية انفصاؿ جنكب السكداف ،ك نا
الكاجية في مجمس اْلمف القكمي ك(سامنثا باكر) لتحؿ محميا في مجمس اْلمف (عبد الحسيف،
َُِْ.)ٖ :

كبيذا يظؿ مجمس اْلمف القكمي غرفة العمميات الذم تتخذ فيو الق اررات كتدار فيو
فغالبا ما تدار عممية صنع القرار كادارة اْلزمات في الكليات المتحدة عمى أساس
اْلزمات،
ن
الككالء ،أم الصؼ الثاني مف المساعديف الذيف يقكمكف بالجيد الفعمي كالدراسات الالزمة،
كاعداد التقارير كرفعيا إلى المستكل اْلكؿ ،أم إلى مستشار مجمس اْلمف القكمي الذم بدكره
يقدميا لمرئيس (البدرم ،)َُ :ََِٓ ،الجدكؿ التالي يكضح اْلشخاص الذيف تكلكا منصب

المستشار منذ تشكيؿ المجمس:

جدول رقم (ٔ) :األشخاص الذين تولوا منصب مستشار من بداية تشكيل المجمس
م

الرئيس األمريكي

ُ.

ىارم س تركماف

ِ.

االنتماء

فترة رئاستو

مستشار األمن القومي

السياسي
ديمقراطي

فترة إشغال
المنصب

ُُّْٓٗٗٓ-ـ

ركبرت كتمر

ُُّٓٗٗٓٓ-ـ

ديمكف اندرسكف

ُُٓٓٗٗٓٔ-ـ

ركبرت كتمر

ُُٕٖٓٗٗٓ-ـ

ككردكف كرام

ُٖٓٗـُُٗٔ-ـ
ُُُٔٗٗٔٔ-ـ

داكيت ايزنياكر

جميكرم

ُُُّٓٗٗٔ-ـ

ّ.

جكف كيندم

ديمقراطي

ُُُّٔٗٗٔ-

ماؾ جكرج بندم

ْ.

ليندكف جكنسكف

ديمقراطي

ُُّٔٗٗٔٔ-ـ

كالت دبميك ركستك

ُُٖٔٔٗٗٔ-ـ

ٓ.

ريتشارد ليكسكف

جميكرم

ُُْٕٗٔٗٗ-ـ

ىنرم أج كيسنجر

ُُٖٕٔٗٗٓ-ـ

ٔ.

جيرالد فكرد

جميكرم

ُُْٕٕٕٗٗ-ـ

برنت سكككركفت

ُُٕٕٕٓٗٗ-ـ

ٕ.

جيمي كارتر

ديمقراطي

ُُُٕٕٖٗٗ-ـ

زيغنيك برجنسكي

ُُُٕٕٖٗٗ-ـ

ريجارد في أليف

ُُُِٖٖٗٗ-ـ

كلياـ بي كالرؾ

ُُِّٖٖٗٗ-ـ

ركبرت سي أمي جكف

ُُّٖٖٗٗٓ-ـ

فرانؾ سي كارلكيس

ُُٖٖٕٔٗٗ-ـ

ككلف آؿ باكؿ

ُُٕٖٖٗٗٗ-ـ

برنت سكككركفت

ُُّٖٗٗٗٗ-ـ

ٖ.

ٗ.

ركنالد ريغاف

جميكرم

ُُُٖٖٗٗٗ-ـ

جكرج بكش

جميكرم

ُُّٖٗٗٗٗ-ـ
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جكف أـ بكينكسر

ُُٖٖٓٗٗٔ-ـ

م

الرئيس األمريكي

االنتماء

َُ.

بيؿ كمنتكف

ديمقراطي

ََُُِّٗٗ-ـ

ُُ.

جكرج بكش البف

جميكرم

ََََُِِٗ-ـ

ككندال از رايس

ُِ.

باراؾ أكباما

ديمقراطي

َََُِِٗٔ-ـ

جيمس جكنز

ََََُِِٗ-ـ

تكـ دكنيمكف

ََُِ-

المجموع

السياسي

فترة رئاستو

مستشار األمن القومي

فترة إشغال

دبميك أنتكني ليؾ

ُُّٕٗٗٗٗ-ـ

صامكئيؿ بيرغر

ََُُِٕٗٗ-ـ
ََََُِِٓ-ـ

عدد الرؤساءٕٔ :

ستيفف ىادلي

المنصب

ََََِِٓٗ-ـ

عدد المستشارينٕٕ :

المصدر :أودو زاوتر .رؤساء الواليات المتحدة األمريكية منذ عام ٜٔٚٛم وحتى اليوم .ص ٕٕٚوما بعدىا
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المبحث الثاني

دور خبراء األمن القومي في بناء االستراتيجية الوطنية اإلسرائيمية
تمييد:
يتصدر مكضكع اْلمف القكمي قائمة اْلىداؼ الستراتيجية الرئيسة لدكلة إسرائيؿ ،حيث

يتـ تحميؿ اْلكضاع كالمتطمبات الخاصة بيذه المسألة عمى أنيا تشكؿ مرادفنا لكجكد الدكلة،
كيرتبط ذلؾ بالحفاظ عمى اْلمف القكمي اإلسرائيمي إزاء المخاطر كالتيديدات الداخمية كالخارجية
مف خالؿ العمؿ باتجاه تحميؿ المتغيرات الداخمية كالخارجية التي تخضع لمعطيات الكاقع الراىف

عمى المستكل الداخمي كاإلقميمي كتحكلت السياسة الدكلية.
نظر لرتباط قضية اْلمف
فاْلمف مف القضايا الرئيسة في الفكر السياسي اإلسرائيمي نا
بنظرة دكلة إسرائيؿ ككجكدىا في المنطقة ،فقد كضع (ديفيد بف جكريكف) رئيس كزراء إسرائيؿ

الفرضيات اْلساسية لنظرية اْلمف اإلسرائيمية ،ثـ طكرتيا القيادات اإلسرائيمية المتعاقبة بما

يتناسب مع اْلخطار كالتحديات التي تكاجييا إسرائيؿ كبما يتجاكب مع مكازيف القكل في المنطقة

كالعالـ (عكا لمشؤكف اإلسرائيمية ،َُِٔ ،نت) (ُ).

لقد استندت إسرائيؿ في مفيكميا "لألمف القكمي" عمى مبادئ صييكنية منيا "نككف أك ل

نككف" ،كعمى اعتبار أنيا "في تيديد مستمر" مف الدكؿ العربية ،كأف قضية "اْلمف" ىي المفتاح

الرئيس لجميع خطكطيا السياسية كمنيج عمؿ الحككمات كالقيادات اْلمنية كالعسكرية .كانطمقت
إسرائيؿ في بناء نظرياتيا "اْلمنية" عمى العكامؿ الديمغرافية كالقتصادية كالجيكسياسية.
بناء عمى إدراؾ القيادة العسكرية
إف قكاعد نظريات اْلمف اإلسرائيمي ،تعد في تطكر دائـ ن
كاْلمنية اإلسرائيم ية ،بأنو مف الصعب المحافظة عمى نظريات ثابتة ،ل سيما في ظؿ مفاىيـ
اْليدلكجية الصييكنية التي تتمحكر حكؿ التكسع كالسيطرة.

عمى الرغـ مف ذلؾ ،تعاني نظريات اْلمف اإلسرائيمي التي تخضع لمتحميؿ كالتقييـ

السياسي كاْلمني إلى العديد مف الثغرات في إستراتيجيتيا كتكتيكيا كخططيا التطكيرية في جميع
المجالت العسكرية .كيحاكؿ خبراء اْلمف اإلستراتيجييف اإلسرائيمييف البحث عف إستراتيجية

لألمف القكمي اإلسرائيمي بالتكيؼ مع المستجدات عمى الساحة العالمية كبما يتناسب كالمتطمبات
الخاصة بالفكر اإلسرائيمي (الصييكني) (عباس.)ُ :ََِّ ،
(ُ) .)َُِٔ/ُِ/ّ( www.akka.ps
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جميعا ،لكف أىميتو
ل شؾ أف اْلمف القكمي ىك أحد أىـ المكضكعات في دكؿ العالـ
ن
بالنسبة إلسرائيؿ تفكؽ أىميتو في أم دكلة أخرل؛ لذا يتكقع أف تتبنى إسرائيؿ سيا نقا لصناعة
الق اررات كأف تبنيو عمى أكثر الكسائؿ كاْلجيزة المتقدمة المكجكدة لصناعة الق اررات في العالـ.
ْلف الكضع الدفاعي لدكلة إسرائيؿ يختمؼ عف كضع معظـ أمـ العالـ ،فالتيديد العسكرم

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

طا
ذلؾ "تسفي شكر" ىذا مف جية؛ أما الكجو اآلخر لمشكمة اْلمف اإلسرائيمي ،فيك مرتبط ارتبا ن

إبقاء عمى قناة الدعـ،
ن
كثيقا بسياسة الستقطاب كالدكراف في فمؾ الدكلة الكبرل "الكليات المتحدة" ن
حارسا أمنيا في المنطقة (عباس.)ْ :ََِّ ،
بشتى أنكاعو ،فإسرائيؿ معنية بمكاصمة دكرىا،
ن
المطمب األول :مفيوم األمن القومي اإلسرائيمي
ل يكجد إجماع عمى تعريؼ اْلمف القكمي ،فتعريفاتو كثيرة كمختمفة؛ إذ إف بعض

أساسا ،كبعضيا اآلخر يكسعو
التعريفات يقمص مفيكـ اْلمف القكمي إلى الجكانب العسكرية
ن
ليشمؿ ،عالكة عمى جكانبو العسكرية ،جميع مركبات القكة اْلخرل لألمة كلمدكلة ،مثؿ القتصاد
كالتعميـ كالتطكر التكنكلكجي كالكحدة الكطنية كتماسؾ المجتمع كالعالقات الخارجية .كتعرؼ دائرة

المعارؼ الدكلية لمعمكـ الجتماعية اْلمف القكمي أنو "قدرة اْلمة في الدفاع عف قيميا الداخمية
مف تيديد خارجي" ( .)national Security, 1968كىناؾ تعريؼ تبمكر خالؿ الحرب العالمية

عرؼ اْلمف القكمي عف طريؽ السمب كاآلتي" :تشعر اْلمة باْلمف عندما
الثانية ،كبات تقميديا ،ف ٌ
ل تككف مضطرة إلى التنازؿ عف مصالح شرعية كي تتجنب الحرب ،كعندما تككف قادرة عمى
الدفاع عف ىذه المصالح بالحرب ،إذا اقتضت الضركرة ذلؾ" (.)Lippmann, 1943: 5
ىناؾ تعريفات عديدة كمختمفة في السياؽ اإلسرائيمي لألمف القكمي ،بعضيا يقمص

مثال الجنراؿ (يسرائيؿ طاؿ) في كتابو" :اْلمف القكمي :قمة
مفيكمو كالىخر يكسعو .فقد عرفو ن
مقابؿ كثرة" ،إنو "ضماف كجكد اْلمة كالدفاع عف مصالحيا" (يسرائيؿ طاؿ ،)ُٓ :ُٗٗٔ ،أما
اسعا لمغاية
الجنراؿ البركفيسكر (ييكشفاط ىاركابي) فصاغ في كتابو "حرب كاستراتيجية"
مفيكما ك ن
ن
لألمف القكمي حيث شمؿ الدفاع عف كجكد الدكلة كاستقالليا ككماليا اإلقميمي ،كالدفاع عف حياة
مكاطنييا كعف طبيعة نظاـ الحكـ فييا كعف أمنيا الداخمي كاْلمف اليكمي عمى حدكدىا كعف

إيديكلكجيتيا كعف ميزانيا الديمغرافي كعف مكانتيا في العالـ (ىاركابي.)ّٓٔ -ِٓٗ :َُٗٗ ،
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ينطمؽ مفيكـ اْلمف اإلسرائيمي مف مقكلة (أرض إسرائيؿ) أم شعب بال أرضْ ،لرض

بال شعب كانكار الكجكد العربي الفمسطيني كضركرة فرض الكجكد الصييكني (رابيف:َُٖٗ ،

ُِٓ).

اْلمف القكمي اإلسرائيمي ىك منع نشكب حرب مف مكقؼ التعادؿ دكف التنازؿ عف كنكز
قكمية مف الدرجة اْلكلى كأحد أىـ الكسائؿ لمنع نشكب الحرب خارج إطار القكة البحثية ىك
تجميد حمفاء كمصدر لمساعدات كحد أدنى (ىالؿ.)ُِ :ُْٖٗ ،

إ نذا اْلمف القكمي اإلسرائيم ي لو مفيكـ خاص يختمؼ في جكىره عف باقي العالـ في

كيانا غر نيبا زرع في ىذه المنطقة
مفيكمو لألمف القكمي كىذا المفيكـ نابع مف ككف إسرائيؿ ن
لتحقيؽ أىداؼ الغرب.
أوًال -أىمية األمن القومي اإلسرائيمي:
يستحكذ اْلمف القكمي عمى الذىنية اإلسرائيم ية كيحتؿ فييا المكانة اْلكثر أىمية مف أم

قضية أخرل .كيحتؿ الجانب العسكرم في اْلمف القكمي ،كخاصة الصراع العربي  -اإلسرائيمي،

المكانة المييمنة في مفيكـ اْلمف القكمي اإلسرائيمي .كتنفرد إسرائيؿ بمجمكعة مف السمات التي
ميزتيا عف سياسة بقية الدكؿ كسمككيا تجاه أمنيا القكمي ،كيمكف إيجازىا باآلتي:

حركبا أكثر مف أم دكلة أخرل في العالـ ،منذ إنشائيا في العاـ ُْٖٗ
ُ .خاضت إسرائيؿ
ن
كحتى اليكـ ،كغيرت حدكدىا الجغرافية ككسعتيا كبدلتيا عبر العقكد الماضية بشكؿ كبكتيرة
ً
تضاىيا أم دكلة أخرل في العصر الحديث.
لـ
ً
نفسيا منذ إنشائيا دكلةن عادية كباقي الدكؿ ،ل مف حيث المكانة كل مف حيث
ِ .لـ تيع َّد إسرائي يؿ ى
الدكر ،كأسست أمنيا القكمي عمى فرضية ضركرة تفكقيا العسكرم عمى جميع الدكؿ العربية،
كعمى ضركرة أف تبقى الدكلة اإلقميمية اْلقكل مف جميع جيرانيا ،فرادل كمجتمعيف.

خطر عمى كجكدىا ،عمى الرغـ مف أف مثؿ
نا
ّ .افترضت إسرائيؿ ،كل تزاؿ تفترض ،أف ىناؾ
قائما في أم مرحمة مف مراحؿ الصراع العربي  -اإلسرائيمي ،كعمى
ىذا الخطر لـ يكف ن
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.

ْ .ازداد إنفاؽ إسرائيؿ عمى اْلمف كتعاظـ مف حرب إلى أخرل ،كباتت حصة الفرد اإلسرائيمي
في ميزانية اْلمف مف أعمى النسب في العالـ.
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ٓ .إلى جانب اإلنفاؽ المالي ،يخصص أفراد المجتمع اإلسرائيمي فترة زمنية ليست قصيرة مف
كقتيـ لألمف ،ل تضاىييا ،أك تقترب منيا ،أم دكلة أخرل في العالـ .إذ يخدـ كؿ ييكدم

إسرائيمي في الجيش خدمة إلزامية كفؽ القانكف عاميف كنصؼ العاـ ،عندما يبمغ ثماني عشرة
شير كاحدا في كؿ عاـ حتى يبمغ
سنة .كبعد إنيائو الخدمة اإللزامية يخدـ في الجيش نا
الخامسة كاْلربعيف .أم إف الشخص اإلسرائيمي العادم يخدـ ما يقارب خمسة أعكاـ مف

حياتو في الجيش ،ىذا مف دكف حساب تجنيده في فترات الحركب كالطكارئ .كبصفة ككنو

جنديا أك ضابط احتياط ،يخضع المكاطف اإلسرائيمي لمقضاء العسكرم في المكاضيع
ن
المرتبطة بخدمتو العسكرية ،أكاف ذلؾ في أثناء خدمتو الفعمية في الجيش أك خالؿ باقي أياـ
السنة .كيحتاج رجؿ الحتياط إلى تصريح خاص مف كحدتو العسكرية لمسفر إلى خارج

دكما لاللتحاؽ الفعمي بجيش الحتياط في كقت قصير نسبيا.
نا
إسرائيؿ ،كعميو أف يككف
جاىز ن
أما عند استدعائو لاللتحاؽ بجيش الحتياط في حالة الطكارئ أك في حالة الحرب ،فعميو

فعال.
اللتحاؽ نا
فكر بكحدتو العسكرية ،حتى كاف شكش ذلؾ حياتو المدنية ن
ٔ .يحت ٌؿ اْلمف القكمي اإلسرائيمي ،كخاصة الصراع العربي-اإلسرائيمي ،المكانة اْلبرز كاْلىـ

في كسائؿ اإلعالـ ،كىك المؤثر اْلكبر في معنكيات المجتمع اإلسرائيمي كفي تقكيـ أفراد

تأثير في تحديد مكاقفيـ مف ىذا
المجتمع ْلداء الحكـ في إسرائيؿ ،كيشكؿ المعيار اْلكثر نا
الحزب أك ذاؾ .كل عجب كالحاؿ ىذه في أف يحتؿ الجيش اإلسرائيمي المكانة اْلىـ في
المجتمع اإلسرائيمي التي تفكؽ أىميتيا بكثير أم مؤسسة أخرل في إسرائيؿ ،كأف يحتؿ أىمية
قصكل في نظر مجتمعو ل تضاىييا ،بؿ ل تقترب منيا ،نظرة أم مجتمع آخر إلى جيشو

(محارب.)ِ-ُ :َُُِ ،

ل تنشر الحككمة اإلسرائيمية كل الكنيست أك ار نقا عف عممية صنع ق اررات اْلمف القكمي.
كجاء التقريراف الرسمياف الكحيداف المذاف تطرقا إلى عممية صنع ق اررات اْلمف القكمي اإلسرائيمي،

بعد فشؿ إسرائيؿ في الحرب ،كبعد ينشكب صراع داخمي بيف النخب في شأف مف يتحمؿ مسؤكلية
ذلؾ الفشؿ .كىذاف التقريراف ىما تقرير "لجنة أغرانات" التي تألفت بعد "التقصير" في حرب
تشريف اْلكؿ/أكتكبر ُّٕٗ ،كتقرير "لجنة فينكغراد" التي تألفت بعد فشؿ إسرائيؿ في حرب لبناف

الثانية في العاـ ََِٔ.

كعمى الرغـ مف أىمية عممية صنع الق اررات في إسرائيؿ كخاصة تمؾ التي تخص اْلمف

القكمي ،ظمت اْلبحاث في ىذا المكضكع في العقديف اْلكليف لقياـ إسرائيؿ شبو معدكمة.
كعالجت الدراسات النادرة التي تطرقت إلى صنع الق اررات في تمؾ الفترة ،مثؿ دراسة (يحزقئيؿ

دركر) ك(بنياميف أكتسيف) ،مف منظكر تخطيط السياسة الحككمية كأدائيا كضركرة تحسينيا،
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مبكر أف منيجية مؤسسية منظمة في عممية صنع الق اررات لـ تكف مكجكدة (بنياميف
حيث لحظا نا
أكتسيف؛ كيحزقيئؿ دركرُٗٔٔ ،ـ).
كقد َّ
عد (تسفي لنير) مكضكع صنع الق اررات في ميداف اْلمف القكمي في كتابو الذم نشره

ال في اْلبحاث اإلسرائيمية في العقكد الثالثة
في العاـ ُْٖٗ ،أنو أحد المكاضيع اْلكثر إىم ن

اْلكلى لقياميا ( .)Lanir, 1980: 5كيعزك (ييكدا بف مئير) ىذا اإلىماؿ إلى ارتباط اْلمف القكمي

كثيقا بالعتبارات كالق اررات العسكرية
في إسرائيؿ ،أكثر مف أم دكلة أخرل في العالـ ،ارتبا ن
طا ن
عميقا في قيـ المجتمع اإلسرائيمي كثقافتو،
المحاطة بطبيعتيا بالسرية الشديدة ،كالمغركسة
ن
كالمحصنة بعقكبات قانكنية ضد كؿ مف يخالفيا (بف مئير.)ُِ :ُٖٕٗ ،

ثانيا :أىداف األمن القومي:
ً
اليدؼ الرئيس لألمف القكمي اإلسرائيمي كما قاؿ (دافيد بف جكريكف) رئيس الكزراء

اإلسرائيمي اْلكؿ ىك" :حماية الدكلة كالعمؿ عمى إقامة إسرائيؿ الكبرل ،كفرض الصمح عمى
العرب ،مف خالؿ تحقيؽ أقصى فاعمية لقدرات الدكلة ،كفي مقدمتيا القدرة العسكرية ككسيمة لبمكغ

اليدؼ".

اْلساس ىك:
كأما (أشككؿ) – أحد رؤساء كزراء إسرائيؿ السابقيف – فيرل أف اليدؼ
ى
"حماية الدكلة كالحفاظ عمييا ماديا كركحيا ،ثـ تدعيـ مستقبميا ،كتأميف استمرار كجكدىا مسألة
تحتؿ مركز الصدارة في عقكؿ الصييكنييف" .كيرل المكاء احتياط (إسرائيؿ تاؿ) بأف اْلىداؼ

اْلساس الذم يؤثر عمى نظرية اْلمف كعمى كضعيا الذاتي ،بيد أف ىناؾ
القكمية "ىي العنصر
ي
عامال آخر ل يقؿ أىمية عف اْلكؿ ىك شبكة عالقاتنا بالعالـ الغربي كالمجمكعة الدكلية" كيجب
ن
أف تككف الرابطة بينيما رابطة إستراتيجية تكتيكية (مقاتؿ ،نت)(ُ).

كمف اْلىداؼ الستراتيجية لنظرية اْلمف القكمي اإلسرائيمي ،أنو يسعى إلى "تحقيؽ

الغاية القكمية مف كجكد الدكلة ،كتأكيد الكجكد اإلسرائيمي كتكفير عناصر آمنة ،كالرتباط
العنصرم مع دكلة عظمى" (الدجاني.)ٓٗ :ُٖٗٗ ،
ثالثًا :ركائز صياغة األمن القومي اإلسرائيمي:
يتـ صياغة اْلمف القكمي عمى ضكء أربع ركائز رئيسة ،كىي:
ُ .إدراؾ التيديدات سكاء الخارجية منيا ،أـ الداخمية.

المؤمف ليا.
ِ .رسـ استراتيجية لتنمية قكل الدكلة كالحاجة إلى النطالؽ
َّ
(ُ).)َُِٔ/ُِ/َِ( ،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.

ْ .إعداد سيناريكىات كاتخاذ إجراءات لمكاجية التيديدات التي تتناسب معيا ،كتتصاعد
تدريجيا مع تصاعد التيديد سكاء خارجيا أـ داخميا (خيمة ،نت) (ُ).

(ُ).)َُِٔ/ُِ/َِ( ،www.khayma.com/almoudaress/takafah
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المطمب الثاني :ىياكل صنع االستراتيجية اإلسرائيمية ومؤسساتيا
يتميز النظاـ السياسي في إسرائيؿ بكثرة اْلحزاب السياسية كبعدـ تمكف أم حزب سياسي

مف الحصكؿ عمى أغمبية في الكنيست منذ تأسيس إسرائيؿ كحتى اليكـْ ،لسباب تعكد إلى طبيعة

إقامة مجتمع المستكطنيف كالمياجريف الصييكنييف في فمسطيف ،ككذلؾ إلى تبني إسرائيؿ نمكذج

اسعا أماـ اْلحزاب الصغيرة
نظاـ النتخابات النسبي كتدني نسبة الحسـ ،اْلمر الذم فتح الباب ك ن
كالمتكسطة لمحصكؿ عمى تمثيؿ في الكنيست.
كينص قانكف اْلساس لمحككمة ،الذم َّ
سنو الكنيست في عاـ ُٖٔٗ ،أف الحككمة

اإلسرائيم ية ىي السمطة التنفيذية لمدكلة ،كتقكـ بمياميا بعد حصكليا عمى ثقة الكنيست ،كىي
مسؤكلة أمامو مسؤكلية جماعية ،كتتألؼ مف رئيس الحككمة ككزراء آخريف.

كيشار إلى أنو ل يكجد في قانكف اْلساس لمحككمة إشارة كاضحة إلى عممية صنع

يتطرؽ بصكرة غير مباشرة إلى ىذه المسألة ،حيث
الق اررات التي
ٌ
تخص اْلمف القكمي .كىناؾ بند ٌ
أف "مف صالحية الحككمة العمؿ بمساعدة لجاف ك ازرية دائمة أك مؤقتة في
ينص ىذا البند عمى ٌ
مكاضيع" (ساسة بكست ،َُِْ ،نت((ُ).

وتتمثل جيات صنع القرار في األمن القومي اإلسرائيمي بما يأتي:
ُ .الحكومة:
ينسؽ ىذا الديكاف عمؿ الحككمة ،مف خالؿ طاقـ كبير يرأسو سكرتير الحككمة ،كيدير

رئيس الديكاف مكتب رئيس الحككمة الخاص ،كيضـ كبار مستشارم رئيس الحككمة في مختمؼ
الشؤكف؛ كخاصة اْلمنية كالسياسية كالقتصادية كاإلعالمية كيتبع ديكاف رئيس الحككمة كؿ مف

اْلجيزة اْلمنية اآلتية :جياز اْلمف العاـ ،كجياز اْلمف الخارجي (المكساد) حيث تقدـ

المعمكمات اْلمنية كالتطكرات السياسية الداخمية في إسرائيؿ كالدكؿ اْلخرل خاصة دكؿ الجكار
إلسرائيؿ (شكفاني.)ِْ :ََِْ ،

ويسيـ طاقـ الديكاف كعمى رأسو مديره باإلضافة لعممو اإلدارم ،في تقدير المعمكمات
بارز في عممية صنع
دكر نا
الستخبارية كتحميميا كبذلؾ يمعب الديكاف ،كسكرتارية الحككمة نا
لجانا ك ازرية مختمفة أك رئاستو مجمكعات عمؿ عديدة ،كتعتمد درجة
الق اررات بحكـ رئاستو ن
مشاركتو في عممية صنع الق اررات التي تخص اْلمف القكمي عمى "شخصية المدير العاـ كعمى

ار
طبيعة عالقتو برئيس الحككمة ،فقد كاف ىناؾ مديركف عامكف لديكاف رئيس الحككمة لعبكا أدك نا

(ُ).)َُِٔ/ُِ/ِِ( ،www.sasapost.com
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ميمة في عممية صنع الق اررات ككانكا في منزلة مستشاريف لألمف القكمي مثؿ (يعقكب ىرتسكغ)

لدل (ليفي اشككؿ) ك(غكلدا مئير) ،ك(مردخام غازيت) ك(يتسحاؽ رابيف) لدل (غكلدا مئير)،
ك(الياىك بف اليسار) لدل (مناحيـ بيغف)"(بف مئير.)ُٓ :ُٖٗٗ ،
ٕ .رئيس الوزراء:
ىك الذم يتحمؿ كامؿ المسؤكلية فيما يتعمؽ بأمف إسرائيؿ الكطنيْ ،لنو الشخص الكحيد

غير المرتبط بأم التزامات محددة أك ضيقة ،كيمثؿ المصالح الكطنية الشاممة (عباس:ََِّ ،

ٔ).

ٖ .المجنة الوزارية:
نظر لمحالة الستثنائية لدكلة إسرائيؿ ،كبسبب عدد الك ازرات الكبير ،يخكؿ مجمس الكزراء
نا
المجاف الك ازرية صالحية العتناء بمكاضيع كخاصة في مجاؿ السياسة كاْلمف كالخارجية كاتخاذ

سعيا لترشيد عمؿ المجمس .كتصبح ق اررات المجاف
الق اررات الخاصة لتخفؼ العبء عف الك ازرة ،ن
الك ازرية سارية المفعكؿ عمى صعيد الحككمة بأسرىا إذا لـ يطعف فييا أم كزير بعد مضي
أسبكعيف مف تكزيعيا (بركات.)ِٖ :ُّٖٗ ،

كيشرؼ رئيس الكزراء في الغالب عمى تعينيـ ،كذلؾ بعد جكلة مشاكرات مع اْلحزاب ،كتككف

ممتزمة بالخطكط العامة لالئتالؼ ،كمف ىذه المجاف ،لجنة الخارجية كاْلمف ،لجنة الستيطاف،
لجنة الميزانية ،لجنة القكانيف ،لجنة ً
الخ ٍدمات الجتماعية ،الشؤكف القتصادية ،لجنة تحضير
المكاضيع لجمسات الحككمة (بركات.)ِٖ :ُّٖٗ ،

ٗ .المجنة الوزارية لمشؤون األمنية (المجمس الوزاري المصغر -الكابينيت):
كىي أكثر المجاف الك ازرية أىمية كتقع ضمف صالحيتيا كؿ الشؤكف اْلمنية التي تشمؿ

الجيش اإلسرائيمي مف حيث انتشاره كاستعداداتو كتجييزه كعممياتو العسكرية كالمكاضيع
الستخبارية كالحكـ العسكرم كق اررات الحرب ،أك العمميات العسكرية الكاسعة خارج الحدكد.

مؤسسا لجنة دستكرية
تعديال لمقانكف اْلساس لمحككمة،
كفي فبراير ُُٗٗ أقر الكنيست
ن
ن
شرعية لألمف القكمي .كيقكد المجنة رئيس الكزراء كتضـ نائبو ككزراء الدفاع كالخارجية كالمالية.
٘ .وزير الدفاع:
لو صالحيات متميزة كسمطة بعيدة المدل ،أكبر مف السمطات التي فكض بيا كبار

ضباط الجيش كمارسكىا باسـ كزير الدفاع.
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 .ٙالجيش:
أعمال ككثائؽ مسبقة
كخاصة رئاسة اْلركاف العامة كىي الجية الكحيدة التي يعدكف فييا
ن
حكؿ قضايا اْلمف الكطني _ شعبة التخطيط التابعة لمجيش اإلسرائيمي.
أما بالنسبة لمجيش اإلسرائيمي كالمخابرات في صنع القرار في إسرائيؿ ييذكر أف شعبة
الستخبارات كالشعبة التخطيطية كالتنفيذية لمجيش اإلسرائيمي كرئيس اْلركاف ىـ الذيف يشكمكف

نظرية اْلمف اإلسرائيمية.

كما كيقكؿ (إبراىاـ تامير)" :إف آراء الجيش كأكراقو ىي أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في

سياؽ صناعة الق اررات" .في حيف أف (ىاركف ياريؼ) يقكؿ" :ل يكجد لرئيس الحككمة -كالحككمة

عنصر أك جية يمكنيا العتماد عمييا ما عدا الجيش كجياز الستخبارات"
أيضا-
نفسيا
ن
ه
(عباس.)ٕ :ََِّ ،
 .ٚالمطبخ السياسي:
اسـ مجازم لمجمكعة مف الشخصيات السياسية البارزة أك مستشاريف سياسييف أك كزراء
في حككمة قائمة بالفعؿ ،تقكـ ىذه المجمكعة بتقديـ اْلفكار كاآلراء الحاسمة حكؿ قضية معينة،

أك تبت في مسألة سياسية أك أمنية طارئة .كلقد بدأ استخداـ ىذا التقميد منذ الخمسينيات عمى

الرغـ مف شخصية (بف غكريكف) المتفردة بالقيادة ،ككاصؿ العمؿ بو "ليفي أشككؿ" رئيس كزراء
كضكحا في عيد حككمة "غكلدا مائير" في مطمع السبعينيات،
سابؽ ،كاستخدـ ىذا بشكؿ أكثر
ن
كيعكد ذلؾ إلى عقد اجتماعات الطاقـ المصغر مف أعضاء حككمتيا "رجاؿ اْلمف كالخارجية" في
مطبخ بيتيا كؿ مساء سبت لمتباحث كالتداكؿ في قضايا ميمة كطارئة (ربيع.)ِّ :ُٕٗٓ ،

بعيدا عف اْلضكاء كينحصر في صفكة
كيظير طبيعة صناعة القرار السياسي كالذم يتـ ن
ي
حصر بالمكقع السياسي لمشخص كانما ارتباطو
نا
النخبة التي ليا مكاصفات خاصة؛ غير مرتبطة

أساسا بالقرب الشخصي ،كالحزبي مف رئيس الحككمة ،حيث يشكمكف نخبة مف مراكز قكل كؿ
ن
في مجاؿ عممو ،حيث تمارس السمطة بأسمكب شخصي كالجتماعات غير الرسمية (بركات،
ُِٖٗ.)ُُّ :

كعمى الرغـ مف تطكر الحياة السياسية ،كتشريع القكانيف التي تكضح العمؿ المؤسساتي

كتحدده؛ إل إنو ل يزاؿ العمؿ بالمطبخ السياسي بمفاىيمو السابقة مع كؿ رؤساء الحككمات

المتعاقبة في إسرائيؿ ،كىذا يدؿ عمى شكمية العمؿ الديمكقراطي ،كضعؼ مؤسسات صناعة
القرار السياسي في إسرائيؿ أماـ قكة النخب الحاكمة كدكتاتكريتيا؛ إف إسرائيؿ ل "تمتمؾ أم أجيزة
قط لتحميؿ السياسات كتخطيطيا عمى أعمى مستكيات كادرىا السياسي ،كانيا فاشمة عمى صعيد
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التنسيؽ بيف الك ازارت المختمفة؛ بؿ إنيا لـ تضع أم أسس منيجية كمعركفة لزعامتيا كنخبتيا
الحاكمة لتخاذ الق اررات كصناعتيا" (بف مئير.)َُُ :ُٖٗٗ ،
المطمب الثالث :مجمس األمن القومي اإلسرائيمي
أسس مجمس اْلمف القكمي بقرار مف حككمة بنياميف نتنياىك اْلكلى في عاـ ُٗٗٗ
باعتباره مؤسسة تابعة لديكاف رئيس الحككمة ،ككاف اليدؼ مف تأسيسو أف يصبح مجمس اْلمف

القكمي الييئة التي تعد الستشارة كالمعمكمات كالتحميالت ،كتقدميا إلى رئيس الحككمة كالحككمة

في القضايا التي تخص اْلمف القكمي.

كيستمد مجمس اْلمف القكمي صالحياتو مف الحككمة ،كيعمؿ كفؽ التعميمات المباشرة
مستشار
نا
لرئيس الحككمة ،كيتبع رئيس مجمس اْلمف القكمي رئيس الحككمة مباشرة ،كما يعمؿ
لرئيس الحككمة في قضايا اْلمف القكمي.
إلى جانب ،منصب رئيس الحككمة ىناؾ في الدكؿ العادية منصباف ميماف في عممية

صنع ق اررات اْلمف القكمي ،ىما كزير الدفاع ككزير الخارجية ،كلكف ل تحتؿ ك ازرة الخارجية في

إسرائيؿ أىمية في عممية صنع الق اررات التي تخص اْلمف القكمي.

كيعزل ذلؾ إلى أف عالقات إسرائيؿ الخارجية تخضع لألمف كمؤسستو ،فإف "مفيكـ

أساسا ،كيعطي
العالقات الخارجية السائد بيف النخب كالرأم العاـ في إسرائيؿ ىك مفيكـ استقكائي
ن
أفضمية لالعتبارات الستراتيجية عمى العتبارات الدبمكماسية (اشتيكم ،َُِْ ،نت) (ُ).
كما كيكجد كظائؼ لمجمس اْلمف القكمي كلكف قميمة ،مثؿ :كضع إستراتيجية أمف قكمي،
تنسيؽ بيف اْلجيزة اْلمنية العاممة ،عدـ كجكد تناقضات كتباينات في صالحيات اْلجيزة

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

أما مرداكم فيرل أف أىـ كظيفة ىي كضع متخذم القرار في صكرة القضية المطركحة

مف حيث المعمكمات كمساعدتيـ في معرفتيا كشرحيـ ليا ،كتبسيط المعمكمات التي تتناكليا،
كالتركيز عمى المكضكعات التي يعتقدكف أنيا ميمة ،كمساعدة الدكلة في التفكير المستقبمي ،فال

فمثال يقكمكف بجمع جميع المعمكمات المختصة
يترككف الدكلة أماـ عكامؿ المفاجآت كالصدمات ،ن
بالممؼ اإليراني مف جميع أجيزة الستخبارات اإلسرائيمية كقد تصؿ ىذه المعمكمات إلى مميكف أك
(ُ).)َُِٕ/ُ/ُ( ،www.sasapost.com

(ِ) عدناف أبك عامر ،باحث أكاديمي كمتخصص في الشؤكف اإلسرائيمية ،لو العديد مف المؤلفات المنشكرة.
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مميكنيف في الشير ،فصاحب القرار ل يستطيع أف يطمع عمييا كميا ،فيؤلء يقكمكف بعمؿ نبذة

(سندكيتشة) مف عشر صفحات لصاحب القرار فييا أىـ كأبرز المعمكمات .فيـ بشكؿ عاـ يغذكف

أحيانا بعممية التنسيؽ مف خالؿ الثغرات التي يجدكنيا في اْلجيزة
مجمس الكزراء ،كيقكمكف
ن
اْلمنية ،حتى تخدـ بعضيا كتككف متكاممة كليس متناقصة [محمكد مرداكم:َُِٕ/ّ/ٕ ،

مقابمة](ُ).

كيرل أبك زايدة أف خبراء اْلمف القكمي اإلسرائيمي ليـ دكر كبير في رسـ السياسة

الستراتيجية ،كليـ تأثير عمييا سكاء كاف بالسمب أك باإليجاب [سفياف أبك زايدة:َُِٕ/ّ/ٕ ،
مقابمة] (ِ).

المطمب الرابع :واقع خبراء األمن القومي اإلسرائيمي
ٔ -الصفات الشخصية التي يتمتع بيا خبير األمن القومي اإلسرائيمي.
ليس ىناؾ مف سمات محددة أك معايير مقررة في معاىد أكاديمية أك جامعية لتحديد

منيج خبير اْلمف القكمي ،فالخبير اْلمني ىك ممكة شخصية فقط ،بحاجة إلى تنمية كتطكير مف
خالؿ جيد الخبير اْلمن ي ذاتو عف طريؽ القراءة كالبحث كالتحميؿ ،كبالتالي فإف أىـ معيار مف
معايير ىذه الصفة ىك مدل قربو مف دكائر صنع القرار اْلمني كقدرتو عمى تحميؿ المعمكمة،

كابتعاده قدر اإلمكاف عف النسخ كما يقكلو اآلخركف أك تقديـ رؤية مكافقة لمف يعتمكنو في

المنصب اْلمني أك السياسي [أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].

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

عضكا في ىيئة اْلركاف؛ كأف يككف عنده القدرة عمى قراءة اْلحداث بشمكلية ،كالقراءة
يككف
ن
اْلمن ية كالعسكرية كربطيا في اْلبعاد السياسية ،كأف يككف عنده القدرة عمى ترجيح كتكظيؼ الفيـ

اْلمني كالعسكرم بما يمكنو مف تقدير المكقؼ ،كاستشراؼ المستقبؿ ،كمساعدة المؤسسة
السياسية في اتخاذ الق اررات .كيشددكف في إسرائيؿ عمى أف يككف قد تبكأ مناصب قيادة الكحدات

الخاصة ،كشارؾ في تنفيذ العمميات كتخطيطيا كاسداء الرأم لرئيس الكزراء ،كأف يبتعد عف
أعماؿ قد تسيء إلى الدكلة كسمعتيا ،كعالقاتيا الخارجية ،مثؿ محاكلة اغتياؿ خالد مشعؿ

سمبا عمى عالقاتيا مع اْلردف .ليذا
الفاشمة حيث كمفت إسرائيؿ خسارة تبادؿ اْلسرل ،كأثرت ن
(ُ)

محمكد مرداكم ،باحث متخصص في الشؤكف اإلسرائيمية.

(ِ) سفياف أبك زايدة ،قيادم فتحاكم ،كباحث متخصص في الشؤكف اإلسرائيمية.
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كبسبب مكانتيـ الحساسة ل بد أف يككف خبير اْلمف القكمي مؤى هؿ ،كيتمتع بنباىة كذاكرة ممتازة،
كمبادأة ،كسعة أفؽ ،كغير متعصب ،كمنفتح عمى الرأم كالرأم اآلخر؛ كلذلؾ تجد أف كؿ

مستشارم اْلمف القكمي مع حؿ الدكلتيف؛ ْلف فيميـ أشمؿ كقدرتيـ عمى رفض الكاقع كتنبؤ
المستقبؿ بما يمكف أف تتعايش إسرائيؿ كفؽ المعادلة الدكلية كاإلقميمية [مرداكم:َُِٕ/ّ/ٕ ،
مقابمة].
كيرل أبك زايدة أنو ل يكجد خبير في اْلمف القكمي اإلسرائيمي مف غير أف يككف جنر نال
خبير بخبرتو العسكرية فقط؛ بؿ ل بد أف
في الجيش اإلسرائيمي ،كلكف ىذا الجنراؿ ل يصبح نا

يرافقيا البحث اْلكاديمي ،بمعنى أنو كخالؿ خدمتو العسكرية قد كاصؿ دراستو ،أم كفر لو

أيضا ،كبالتالي يضع
الجيش اإلمكانيات؛ حيث لدييـ نظاـ مف ىذا النكع ليصبح العسكرم باحثنا ن
خبرتو العسكرية مع خبرتو اْلكاديمية فيصبح عنده رؤية صادرة عف عمـ كخبرة ،كىذه ىي أىـ
النقاط المشتركة لمعظـ الخبراء الذيف يؤخذكف برأييـ أك يتـ التعامؿ مع مكاقفيـ بجدية في

إسرائيؿ [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].

ٕ -الميارات التي يمتمكيا خبير األمن القومي اإلسرائيمي.
إف أكؿ ميارة ىك إفساح المجاؿ أمامو كدكائر صنع القرار اْلمني ،كتعتقد اْلجيزة

اْلمنية اإلسرائيمية أف خبراء اْلمف القكمي معظميـ قادمكف مف مؤسسة أمنية ،كىـ ضباط

كثيرا ،إما
مخابرات باْلساس أك يرتبطكف بشبكة عالقات قكية ،كلذلؾ تعتمد الدكائر اْلمنية عمييـ ن
في تحرير بعض الرسائؿ اْلمنية أك في تحميؿ أحداث أمنية معينة أك في الستفادة منيـ في

قراءة الكاقع اْلمف الفمسطيني كالعربي .كالميارة اْلخرل ىي قدرة ىذا المحمؿ أك الخبير عمى

استقاء المعمكمات بشكؿ دقيؽ كأميف كتسميميا فيما بعد ْلمف الدكلة [أبك عامر:َُِٕ/ّ/ِٗ ،

مقابمة].

ٖ -العموم والمعارف التي درستيا كخبير في األمن القومي.
لديو معرفة في عمكـ التاريخ كالجغرافيا كاْلمف بأشكالو كافة :العسكرية كالستخبارية
ككذلؾ الدراسات اإلقميمية كالسياسية ،كعميو دراسة الجبية المعادية –فمسطيف في الدرجة اْلكلى،
كالدكؿ العربية كاإلسالمية كالدكؿ المعادية ليا ،كىناؾ نسبة ل بأس بيا مف الخبراء اإلسرائيمييف

يتكممكف المغة العربية بسكاء بسبب عمميـ في أجيزة أمنية سابقة أك بسبب خبرتيـ اْلمنية

الخاصة [أبك عامر ،المرجع السابؽ].

أما مرداكم فيقكؿ بأف خبراء اْلمف القكمي اإلسرائيمي ىـ خريجك مؤسسات عسكرية
كأمنية ،فعندىـ رتبة العقيدة ىي آخر مرحمة يككف فييا مسؤكنل عممياتيا ،حيث يبدأ في المياـ
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التي تجمع بيف البعد العسكرم كالسياسي ،أم عميو كيؼ يدرس تحقيؽ الميمة العسكرية كتنفيذىا

كما ىي تبعياتيا كآثارىا [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].

أيضا [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة]
كىذا ما أكد عميو أبك زايدة ن
ٗ -األماكن الوظيفية لخبراء األمن القومي اإلسرائيمية.
أىـ الكظائؼ التي ييفترض أف يعمؿ بيا خبراء اْلمف القكمي ىي:
 دكائر المخابرات اْلمنية ،كالشاباؾ كالمكساد كاْلماف كالستخبارات العسكرية. مجمس اْلمف القكمي. شعبة التخطيط. مراكز اْلبحاث الستراتيجية المتخصصة [أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].أيضا مرداكم فقاؿ :اْلماف ،كحدة جمع المعمكمات ،مسؤكلك تقدير المكاقؼ
ككافقو
ن
الستخباراتية ،مسؤكلك اْلجيزة اْلمنية سكاء الشباؾ أك المكساد ،أك مسؤكؿ المجمس اْلمني ،أك
سكرتير رئيس الكزراء [مرداكم ،مرجع سابؽ].

مستشار
نا
كقاؿ أبك زايدة :ممكف أف يككف في ىيئة الحكاـ ،يعني الجنراؿ يمكف أف يككف
لقادة الحتالؿ مف رئيس الكزراء أك صفات أمنية ،كيمكف أف يككف في مركز اْلبحاث

كالدراسات ،أم مركز اْلمف القكمي ،كمعظـ العقكؿ اْلمنية مكجكدة في المجمس اْلمني القكمي
[أبك زايدة ،مرجع سابؽ].

٘ -دور الدولة في اكتشاف خبراء األمن القومي.
إسرائيؿ كدكلة ل تستييف بأم طاقة عندىـ مف ضمف معايير قكتيا العسكرية كاْلمنية

كنفكذىا الستخبارم ،عندىا مشكمة في قمة عدد سكانيا ،تعكضو بالستفادة مف كؿ كفاءة كخبرة

ميما كانت بسيطة ،كتعمؿ عمى تطكيرىا ،فيبدأ بعض اْلفراد العمؿ في الجيش كالمخابرات في
سف مبكرة بالصؼ العاشر أك الحادم عشر ،كأحيانا مف خالؿ الخدمة العسكرية الثالث سنكات،

ت أتي المخابرات كتخصص غرؼ عسكرية (بنتخك ،شمكمك ،نحشكف ،جدعكف) كمف عنده ميارات
أمنية كقدرة عمى التجسس كالتنصت كالتحميؿ يقكمكف بسحبو مف الجيش بعد إنياء خدمة الثالث

سنكات ،لمبقاء معيـ [أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].

أما مرداكم فيرل أف ذلؾ يككف مف خالؿ التدرج الكظيفي في اْلجيزة اْلمنية كالعسكرية
كفي مراكز اْلبحاث كك ازرة الخارجية [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
78

ككاف ْلبك زايدة رأم آخر كىك أف الدكلة ل تكتشؼ الخبراء ،في الغالب ىـ يفرضكف

أنفسيـ مف خالؿ آرائيـ سكاء كاف في عممو بالمؤسسة الرسمية أك كأديمي مختص بالجانب

اْلمني أك مف خالؿ مشركع كتابة آرائو كتصكراتو [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
 -ٙمشاركة خبراء األمن القومي اإلسرائيمي في حمايتو.

أنفسيـ جزنءا مف اْلمف القكمي اإلسرائيمي ،كأف
يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ إعداد الخبراء ى
يتيقنكا جازميف أنيـ ل يقمكف كصاية عف الدكلة مف صناع القرار السياسي ،بؿ يتحدث عدد ل

بأس بو مف الخبراء كالمحمميف كالباحثيف بشكؿ و
قاس عف صناع القرار إذا ما شعركا بأنيـ

يضركف أمف الدكلة ،كىذه ممكة ل تأتي بسيكلة كانما بخبرة طكيمة ،كلمخبراء في إسرائيؿ رأم
مسمكع عند الرأم العاـ اإلسرائيمي أكثر مف صناع القرار [أبك عامر ،مرجع سابؽ].

أما مرداكم فقد كضح أىمية المعمكمة التي ىي أساس عمؿ خبير اْلمف القكمي ،فقاؿ

إف اإلنذار المبكر عند العدك الصييكني يشكؿ المبدأ الرابع ،اآلف يتحدثكف عف أنو الثالث ،كيكجد

منيـ مف يقدمو عمى الردع كالحسـ [مرداكم ،مرجع سابؽ].

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،
معرفة الطرؼ اآلخر ،كـ ىك قكم ،ما ىي نقاط ضعفو التي يمكف أف أدخؿ إليو منيا ،كيؼ

يمكف أف أجعمو ضعيفنا ،ما ىي أكراؽ ضغطو ،فأجعمو يخفؼ مف عداكتي أك يكازف في عالقتو
معي أك يعمؿ حسابي كيجاممني سياسيا أم الكقكؼ بجانبي ،تخيؿ كؿ اإلخفاقات الصييكنية
كانت تترتب عمى قمة المعمكمات ،فحصكلو عمى المعمكمة ىك اْلىـ عنده ْلنو لديو كسائؿ الدقة
كالتصكيب كالتدمير ،ىذا في المجاؿ العسكرم ،كفي المجاؿ السياسي يحصؿ عمى المعمكمات

كمف خالليا يمكف أف يعطؿ عالقة العدك مع أم دكلة أخرل [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].

جدا في كضع اآلراء كالتصكرات ،كلدييـ تأثير
كرأل أبك زايدة أنيـ أسيمكا مساىمة كبيرة ن
كبير في بمكرة الرأم العاـ ،ككذلؾ التأثير عمى آراء السياسييف كالعسكرييف عمى حد سكاء [أبك
زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
 -ٚدور خبراء األمن القومي في صياغة االستراتيجية الوطنية اإلسرائيمية.
يشارؾ خبراء اْلمف القكمي اإلسرائيمي في الكثير مف المداكلت اْلمنية السرية الخاصة،

كيشارككف بشكؿ تفصيمي بالمسكدات بإعداد الكثائؽ اْلمنية كالعسكرية ،كاقرار ىذه الخطط

اْلمنية كالعسكرية ،ثـ تنفيذىا ،كليـ دكر ميـ في تطبيؽ ىذه الستراتيجية اْلمنية [أبك عامر،
ِٗ :َُِٕ/ّ/مقابمة].
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ككذلؾ كاف رأم مرداكم ،أنيـ يشارككف بال شؾ ،فالحظ في التجربة اإلسرائيمية يجتمع

مثال اجتماع حماس كيقدمكف
العديد مف خبراء اْلمف القكمي في اْلجيزة اْلمنية كافة كيراقبكف ن
أكراؽ تخص ىذه الجتماعات فيؤلء يحضركف كيشارككف بأكراؽ عمؿ كيسيمكف في تشكيؿ

رؤية اْلمف القكمي كالعقيدة التي مف خالليا ستتصرؼ الجية [مرداكم ،مرجع سابؽ].

كشاركيما الرأم أبك زايدة حيث أكد عمى ذلؾ بمثاؿ مركز دراسات اْلمف القكمي الذم

دائما خبراء الجنرالت المتقاعديف ،يطرح الكثير مف اآلراء كاْلفكار كيحدد الكثير مف
يرأسو ن
المجالت ،كىذا يعبر عف نبض المؤسسة اْلمنية كالفكر اإلستراتيجي اإلسرائيمي كبالتالي يتـ

جدا مف صناع القرار في إسرائيؿ [أبك زايدة ،مرجع سابؽ].
التعامؿ معو باىتماـ شديد ن
 -ٛغياب خبراء األمن القومي بناء إستراتيجية وطنية.

قد يؤدم غيابيـ إلى مخاطر كبيرة ،فخبراء اْلمف القكمي يمتازكف برؤية كاضحة ْلف

تفكيرىـ منضبط كاذا أشكؿ عمييـ التفكير المنطقي يستشرفكف بطريقة منطقية فال يبتعدكف عف

القراءة لممشيد كل يبالغكف في الكتفاء بالماضي ،كيستشرفكف الماضي بعقالنية ،فالدكلة التي
كانت عدكتي في الماضي ل يعني أف تبقى في الحاضر كالمستقبؿ ،طالما أنيا غيَّرت مف فكرىا

كتكجييا ناحيتي ،بؿ ىؿ ممكف أنا شخصيا أف أغيرىا لصالحي أـ ل؟ [مرداكم ،مرجع سابؽ].
 -ٜواقع الدولة التي ال تستعين بخبراء األمن القومي لدييا.
يجب عمى كؿ دكلة تريد أف تككف قكية أف يككف لدييا إستراتيجية أمنية لمشاركة جماعية

كتنطمؽ مف أبعاد كطنية كليس حزبية [أبك عامر ،مرجع سابؽ].

متخمفة كتعيش حالت مف ردات الفعؿ ،كىي أشبو ما تككف بإطفائية أينما شب حريؽ

تعرؼ مف حكليا ،ىؿ ىـ أعداء؟ أعداؤىـ بأم مستكل؟ ىؿ ىـ
تقكـ بإطفائو؛ ليس ليا رؤية ،ل ٌ
أصدقاء؟ ما ىي خطكط التقاطع؟ ما ىي خطكط التضاد؟ فكؿ ىذه العناصر ستككف في حالة
مردية في ظؿ غياب الرؤية اْلمنية كالعقيدة التي تكجو كعمى ضكئيا كؿ الدكلة كمقدراتيا تدار،

ككذلؾ الب عد الجتماعي كالقتصادم كالتعميمي في ظؿ عدـ تكافر ىذه الرؤية ستككف بحالة
أيضا [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
مردية ن
كقد أكد أبك زايدة أنيا لف تستطيع أف تتخذ القرار المناسب ،كأنيا غير قادرة عمى تحديد

اْلىداؼ التي تناسب الدكلة في الكقت المناسب [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
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خبير
محميا وابن المشروع أم يمكن أن يكون ًا
ٓٔ -أييما أفضل أن يكون خبير األمن القومي
ًّ
خارجيا.
ًّ
خبير اْلمف القكمي ابف البيئة السياسية كابف المشركع السياسي ،كفي
يفضؿ أف يككف ى
مسحا عاما لكؿ
ذلؾ يقكؿ مرداكم :نحف بحاجة إلى خبير عنده رؤية كلديو المعمكمات ،كيعمؿ
ن
المقدرات كعكامؿ الدعـ كالتسديد لمرؤية الكطنية ،أك التضاد كالتعارض كالعقبات مف أجؿ تذييميا

عينا ناقدةن غير متأثر بمحكرية ىذه الرؤية كل
لصانعي القرار ،كبحاجة إلى آخر خارجيا ليككف ن
يعيبيـ أف ينتقدكىا؛ فيبحثكا عف نقاط الضعؼ فييا ،فبالتالي نحف بحاجة إلى داخمي كخارجي في
و
آف كاح ود [مرداكم ،مرجع سابؽ].
أما أبك زايدة فقاؿ إنو يجب أف يككف الخبير محميا؛ كلكف ليس مف العيب الستعانة

بخبراء خارجييف كمساعدة ،كلكف اْلساس ىك المحمي [أبك زايدة ،مرجع سابؽ].
ٔٔ -طبيعة عمل خبير األمن القومي.

اْلصؿ في كظيفة خبير اْلمف القكمي الستشارة كيمكف أف يمارس الكظيفة الستشارية

أك الكظيفة التنفيذية كلكف بشكؿ محدكد [إبراىيـ حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

بعيدا عف التنفيذم ،فالستشارم
كيرل مرداكم أف كظيفتو عمميا استشارم ،كلكنو ليس ن
يستشار بالقرار ،مثؿ مدير مكتب (نتنياىك) ىك يقرر أكثر مف (الكابينت) ،فيك يحدد مف يزكره
كيمخص لو الق اررات ،كيحدد لو أيف يذىب كما ىي الزيارات المقررة لمخارج .فيناؾ استشاريكف

كاداريكف ليـ عالقة بالبعد التنفيذم أكثر مف التنفيذييف [مرداكم ،مرجع سابؽ].
كيرل أبك عامر أنيـ يشارككف كبقكة لخبرتيـ الطكيمة في الجيش كالمخابرات ،كلستفادتيـ

مف خبرات عسكرية أخرل ،بالمناسبة ىناؾ بعض الخبراء العسكرييف غير اإلسرائيمييف غير

أحيانا قد يشارككف في الستراتيجية ،أنصح بالعكدة إلى كثيقة الجيش اإلسرائيمي
الييكد
ن
حاليا ،أنا ترجمتيا عمى مكقع زيتكنة
(إستراتيجية إسرائيؿ) مؤلفيا (جادم أزيقكت) قائد الجيش ن
عبرم كعربي [أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة]

ككذلؾ كاف رأم مرداكم فيـ يشارككف مشاركة ميمة في صياغة العقيدة العسكرية،

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:

القتصادييف ،كالسياسييف كالجتماعييف ،كغيرىـ؛ حتى إنو كبعد الطالع عمى جزء منيا تبيَّف
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أنيا كانت ديباجة تخاطب الجميكر ،كىك يقكؿ :لف نخطك خطكة سياسية أك عسكرية بدكف أف

جاىز [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
نا
يككف الجميكر
أما عن نسبة ىؤالء الخبراء في الطبقة السياسية

فيرل أبك عامر أنيـ مكجكدكف كمجرد أف تعمؿ مسح أكلي عمى اْلكاديمييف اإلسرائيمييف
خاصة في العمكـ السياسية كالعسكرية ستجدىـ بكثرة [أبك عامر ،مرجع سابؽ].
أما أبك زايدة فقاؿ :ل تستطيع التحدث عف نسب؛ ْلنو بيف الطبقة السياسية أك العسكرية

ىناؾ ل يكجد نسب معينة [أبك زايدة ،مرجع سابؽ].

أما عف إمكانيات تطكير قدرات بعض الباحثيف في مجاؿ اْلمف القكمي فيرل أبك عامر:
أف خبير اْلمف القكمي ليس بحثنا عمميا أكاديميا ليس مسا نقا في الجامعة؛ بؿ يجب أف يككف
كثيرا ،يسافر ،يككف عنده شبكة عالقات ،يطمع عمى
عنده ممكات ،يتحدث أكثر مف لغة ،يق أر ن

أمف قكمي إسرائيم ي أك أمريكي أك مصرم ،يحتؾ بخبراء أمف قكمي مف مختمؼ البالد [أبك
عامر ،مرجع سابؽ].

كيرل مرداكم أنو يجب أف يككف عنده ممكة في الدرجة اْلكلى ،كأف يطمع عمى خبرات

بعيدا عف الشأف
مف سبقكه سكاء مف الدكلة المكجكد فييا ،أك مف الدكؿ البارزة الميمة ،كأل يككف ن
ابعا كىذا اْلمر ينمك معو كيتراكـ ،كأف يككف عنده المعمكمات الكافية التي يحتاجيا في
كيككف مت ن

تحميمو اْلمني [مرداكم ،مرجع سابؽ].

كاختصر أبك زايدة إجابتو أف تطكيرىا يككف مف خالؿ الدراسات كاْلبحاث كتكفير الدكلة
اإلمكانيات ليـ [أبك زايدة ،مرجع سابؽ].
كيرل حبيب أنو ل يككف خبير اْلمف القكمي إل رجؿ دكلة ،أم يجب أيف يككف قد تمرس

في عمؿ إدارة الدكلة [إبراىيـ حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].
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الفصل الثالث
األمن القومي الفمسطيني واالستراتيجية
الوطنية
 المبحث األول :واقع األمن القومي الفمسطيني.

 المبحث الثاني :واقع االستراتيجية الوطنية الفمسطينية
 المبحث الثالث :واقع خبراء األمن القومي الفمسطيني.

المبحث األول

واقع األمن القومي الفمسطيني
تمييد:
كاف مف نتائج حرب عاـ ُْٖٗـ ،تشريد الشعب الفمسطيني كتدمير بنيتو المجتمعية

كمؤسساتو الرسمية كغير الرسمية بيدؼ طمس ىكيتو الكطنية ،كالتخمص منو نيائيا ،كتحكيؿ
قضيتو مف قضية شعب اغتصب كطنو كلو حقكقو التاريخية كالقكمية إلى قضية لجئيف مطمكب

إغاثتيـ إنسانيا لتأميف حياتيـ ،كايجاد العمؿ كالمأكل ليـ ،كقد سعت إسرائيؿ كحمفاؤىا
كالمساندكف ليا إلى دمجيـ في المجتمعات العربية المجاكرة ليـ عف طريؽ تكطينيـ ،كانياء أم

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

الفمسطيني مرتكزات كيانو الذم يتجسد في كجكده الفعمي عمى أرضو كمؤسساتو كمف ضمنيا

المؤسسات كالتنظيمات اْلمنية.

خالؿ ىذا التشتت القسرم ،تشتت اْلمف الفمسطيني كخضع أمف الفمسطينييف إلى أمف
الدكؿ التابعيف ليا ،كأصبح أمنيـ جزنءا مف أمف ىذه الدكؿ ،كبالتالي ل يمكف الحديث عف أمف
فمسطيني مستقؿ ،كاف عمؿ بعض الفمسطينييف في أجيزة اْلمف التابعة لمدكؿ العربية التي

استقركا فييا كسكريا كاْلردف كمصر إل إف مرجعياتيـ السياسية كاْلمنية الكظيفية كانت ىذه

الدكؿ كسياستيا اْلمنية التي ارتبطت بشكؿ مباشر بالصراع العربي – اإلسرائيمي ،كليس

الفمسطيني – اإلسرائيم ي ،كما ارتبطت بالحفاظ عمى ىذه اْلنظمة كاستمرار سمطانيا كاستمرار
اْلمر عمى ىذا الحاؿ حتى إلى ما بعد تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في ُِْٗٔ/ٔ/

(المصرم.)ٖٓ :ََِٖ ،

ظيكر في سجؿ القضايا التي تتعمؽ
نا
بقي اْلمف الفمسطيني ،لفترة طكيمة أحد البنكد اْلقؿ
بالتسكية في الشرؽ اْلكسط ككاف العتراؼ الكاسع النطاؽ باحتياجات إسرائيؿ اْلمنية يتناقض

تناقضا حادا  ،مع تيميش المخاكؼ كأكجو القمؽ الفمسطينية المماثمة ،كمف ثـ الحد مف شأنيا
ن
مقارنة بذلؾ .كفي حيف ترسخ حؽ إسرائيؿ في حدكد آمنة في المغة الدبمكماسية الدكلية ،فإف

معدكما .كيتبدل ىذا اإلغفاؿ بصكرة صارخة
ضئيال أك
التسميـ بحؽ الفمسطينييف باْلمف كاف
ن
ن
كبدرجة أكبر في ضكء رجحاف كفة القكة لمصمحة إسرائيؿ المستمر منذ أمد طكيؿ (الخالدم،
ُّٗٗ.)ّ :
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كرد في اتفاؽ أكسمك الذم جاء ليضع الخطكط العامة لمعالقات اْلمنية الفمسطينية –

اإلسرائيمية ،فقد كرد في التفاؽ أف الطرفيف سيعمالف عمى التنسيؽ اْلمني فيما بينيما (عاركرم،
ُْٗٗ .) ُٔ-ُٓ :كقد فسر المعارضكف ىذه التفاقية بأف المقصكد منيا ىك مالحقة اإلرىاب

كالعمؿ عمى القضاء عمى مصادر تيديد اْلمف اإلسرائيمي كليس الفمسطيني (مارؾُٗٗٓ ،

.)ّٕ-ّٔ:
اسا عمى أمف
رأل المعارضكف أف مثؿ ىذا التنسيؽ اْلمني يجعؿ مف الفمسطينييف حر ن
إسرائيؿ ،كأف القضية الفمسطينية قد تقمصت لتصبح مشكمة أمنية إسرائيمية (نكفؿ-ُِ :ََِْ ،
ُْ) .كتحكلت الضحية كفؽ ىذا ككفؽ رأم المعارضة ،إلى مصدر الخطر ،كالمغتصب إلى

ضحية يجب المحافظة عميو (حرب .)ٕ-ٔ :ُّٗٗ ،الشعب الفمسطيني ىك الذم بحاجة إلى

حماية مف اآللية العسكرية اإلسرائيم ية ،كىك الذم يجب أف تعمؿ الدكؿ المختمفة عمى ضماف

منحى آخر عما كاف عميو زمف الثكرة ،مف ناحية
أمنو ،كىنا أصبح اْلمف الفمسطيني يأخذ
ن
كيانا فمسطينيا سياسيا ماديا ،لـ يصؿ إلى
المفيكـ كالفمسفة كاإلطار الفكرم ،فقد أسس أكسمك ن
مرحمة الدكلة الكاممة السيادة.
كبذلؾ يككف ىذا اْلمف نفسو مؤقتنا مرحميا يتقاطع في مفيكمو كفمسفتو كطبيعتو
كمؤسساتو كعممو مع جكىر التفاقية نفسيا ،فال يمكف الحديث عف أمف فمسطيني كامؿ كمستقؿ

تحديدا ىك ما جعؿ مف اْلمف
لكياف فمسطيني ناقص السيادة ،كأف سكء الفيـ في ىذه النقطة
ن
الفمسطيني أحد أىـ اإلشكاليات الفمسطينية الداخمية ،ككذلؾ أحد أىـ مقكمات الصداـ مع الفيـ

اْلمني اإلسرائيمي كمتطمباتو (شبات.)َٗ :ََِٖ ،

اء مختمفة،
كمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث كاف لمباحثيف المختصيف باْلمف القكمي آر ه
كضحيا الباحث مف خالؿ إجاباتيـ عف السؤاؿ اآلتي :ىؿ ترل أف مجمس اْلمف القكمي

الفمسطيني يشكؿ حاضنة لخبراء اْلمف القكمي؟ حيث كانت إجاباتيـ كما يأتي:

نظاما مف المجمس التشريعي نص أف
نفى حبيب بذلؾ بقكة ،كعمؿ ذلؾ بقكلوْ :لف لو
ن
ئيسا لألمف القكمي ،كمعو كزير الخارجية ككزير
يككف مف قبؿ المناصب السيادية ،الرئيس ر ن

الداخمية ككزير المالية ،فمجمس اْلمف القكمي الفمسطيني الذم أنشأه الرئيس ياسر عرفات كاف

قانكنا أعتقد أف المجمس القكمي
مجمسا كىميا ،كاف يدخؿ إليو مف ىب كدب ،كبعد أف أصبح
ن
ن
بيذه التشكيمة كبيذه الرؤية لف يككف حاضنة لخبراء اْلمف القكمي بقدر ما ىك منصب أك مكاف

سياسي يحاكؿ السياسيكف أف يخمقكه لبعض الشخصيات [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].
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كشاركو في الرأم عريقات ،كعمؿ بقكلو :ىذا اْلمر يخضع لمفمسطينييفْ ،لف أم نظاـ

قائـ إذا لـ يكف لو مراكز كأبحاث كدراسات كتكصيات يتـ اإلعالف عنيا ،يككف العمؿ في ىذا

مؤتمر سنكم يشارؾ فيو الخبراء كالجنرالت العاممكف
منقكصا ،انظر مث نال إسرائيؿ ليا
المجاؿ
ه
ن
كالمتقاعدكف ،كالمؤسسات المدنية كالمحمية كالعسكرية كالسياسية ،كميـ يشارككف كيقدمكف
تكصياتيـ [كاصؼ عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة]
ككذلؾ اْلغا أك د عمى عدـ كجكد مجمس أمف قكمي حقيقي ،كىك غير مطمع عمى رؤاىـ

[محمد اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة](ُ).

كمثمو قاؿ جعارة :ل ،كالسبب غياب العكامؿ التي تصنع خبير اْلمف القكمي ،أم أف
يككف خريج كمي وة عسكرية ،خدـ في الجيش ،ككصؿ إلى الرتب العالية بطريقة تسمسمية ،كاجتاز
و
قكيما [عمر جعارة ،َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة](ِ).
ن
حركبا كقاـ بأعماؿ كبيرة ،ككاف سمككو ن
كبصريح العبارة كاف رد نعيرات أنو ل يكجد شيء يشكؿ حاصنة لخبراء اْلمف

القكمي[رائد نعيرات ،َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة](ّ).

كيرل أبك عامر أنو قد يشكؿ إذا تكافرت النية ،كاذا أراد أف يستفيد مف كؿ الخبرات
جدا ،فمجمس اْلمف
المكجكدة حالية ،حتى لك كانكا مف خارج الصؼ الحزبي كىك ضركرم ن
اسيسا كلكنيـ يعدكف حماس أخطر مف إسرائيؿ ،كفي غزة مجمسيـ
القكمي في راـ ا﵀ ليس جك ن

أخضر فاقع كل يكجد عندىـ حتى فكرة استيعاب أحد حتى لك مف داخؿ حماس يخالفيـ الرأم
[أبك عامر ،َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].

حاضر [مرداكم ،َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
نا
كاكتفى مرداكم بقكلو :ل يشكؿ
أما أبك زايدة فرأل أنو يجب أف تككف إحدل التكصيات أف يككف ىناؾ مجمس أمف

فمسطيني يستدعى فيو ما لدينا مف إمكانيات كقدرات كخبرات مف أجؿ كضع مساعدة صانع

القرار الفمسطيني في اتخاذه القرار المناسب ،كاذا لـ يكف لدينا الخبرة كالخبراء فيجب العمؿ عمى

بنائيا [أبك زايدة ،َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].

المطمب األول :مفيوم األمن القومي الفمسطيني

(ُ)
(ِ)
(ّ)

محمد اْلغا ،كزير الزراعة السابؽ ،محاضر أكاديمي في الجامعة اإلسالمية.
عمر جعارة ،محاضر أكاديمي في جامعة النجاح الكطنية كمتخصص في الشؤكف اإلسرائيمية.

رائد نعيرات ،أكاديمي كمحاضر في جامعة النجاح الكطنية.
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عمى الرغـ مف اْلىمية الكبيرة لمدراسات المعنية باْلمف القكمي في عالمنا المعاصر ،إل
و
إف تعريؼ اْلمف القكمي ما زاؿ يكاجو الكثير مف النقد كلـ يتـ صياغة تعر و
جامع لألمف
محدد
يؼ
و
القكمي ،كاف كاف ىناؾ شبو إجماع عمى أف دراسة اْلمف القكمي يجب أف تسمط الضكء عمى كؿ

مناحي الحياة السياسية العسكرية كاْلمنية كالقتصادية كالجتماعية بحيث تؤدم في النياية إلى

تحقيؽ الرفاىية لممكاطف كتحفظ أمنو كتكفر لو حياة كريمة.
إف تطكر مفيكـ اْلمف القكمي كصكنل إلى تبمكره بشكمو الحالي الشامؿ يكاد يتشابو مع
أزمة اْلمف القكمي الفمسطيني ،بؿ يكاد يتطابؽ معو زمانيا ،فكما أسفرت الحرب العالمية الثانية
عف منتصريف كميزكميف تشكؿ مف خالليـ المجتمع الدكلي الحالي كمراكز القكل فيو ،فإف

فمسطيف كالشعب الفمسطيني كانكا أحد ضحايا ىذه التشكيمة الدكلية .كفي الكقت الذم كاف مفيكـ
اْلمف القكمي في سبيمو إلى التبمكر كنتيجة حتمية لحقكؽ المنتصريف ،تعرض مفيكـ اْلمف
القكمي الفمسطيني لضربة قاصمة انحصرت مرتكزاتو عمى التشبث باْلرض كالبقاء ،كأصبح

الستمرار كالحفاظ عمى اليكية ىك اليـ اْلكبر لممجمكع الفمسطيني حتى إنشاء منظمة التحرير

الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني.

كثير عف اْلمف القكمي ْلم
إف الحديث عف اْلمف القكمي الفمسطيني الذم ل يختمؼ نا
مف الدكؿ القائمة رغـ الكضع الفمسطيني الخاص المتمثؿ بحركة تحرر كطني أكجدت النكاة

اْلكلى إلقامة كيانيا المستقؿ عمى أرضيا السميبة ،كرغـ ذلؾ فإنو مف الصعكبة بمكاف بمكرة
مفيكـ محدد لألمف القكمي الفمسطيني حتى مع كجكد منظمة التحرير الفمسطينية كإطار سياسي

كقانكني يجمع الكيانية الفمسطينية حيث اإلطار الجغرافي ليذا الكياف ما زاؿ في طكر التككيف
كاف كاف حصكؿ فمسطيف عمى منزلة عضك مراقب في اْلمـ المتحدة عاـ َُِِ جعؿ إمكانية
كضع تكصيؼ كتعريؼ لألمف القكمي الفمسطيني إلى حد ما في متناكؿ اليد (البابا. )َُِٔ ،

كقد عرؼ مجمكعة مف الباحثيف اْلمف القكمي لفمسطيني بأنو" :مجمكعة اإلجراءات

كالتدابير التي تتخذىا منظمة التحرير الفمسطينية لحماية حقكؽ الشعب الفمسطيني كمشركعو
الكطني في مكاجية تيديدات كتحديات داخمية أك خارجية بما يحقؽ الكصكؿ إلى اْلىداؼ

الكطنية في البقاء كالحرية كالستقالؿ كالعكدة" ،كما تـ تمخيص المرتكزات الرئيسة لألمف القكمي

الفمسطيني عمى النحك اآلتي:

 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 ق ارره.
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 تعزيز ثكابت المشركع الكطني المستند لق اررات الشرعية الدكلية في سبيؿ إنياء الحتالؿ

اإلسرائيمي كمكاجية سياساتو كاقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس كضماف حؽ عكدة
الالجئيف.

 تعزيز الحقكؽ الكطنية مف خالؿ تمتيف شبكة العالقات الفمسطينية مع الدكؿ كالشعكب
الشقيقة كالصديقة كالمنظمات الدكلية (مركز التخطيط الفمسطيني ،نت)(ُ).

كيذكر (خمؼ )َُِٔ ،أف اْلمف القكمي الفمسطيني ينحصر بيف مفيكميف ،كىما:

ُ .اْلمف الثكرم ،كْلف فمسطيف ما زالت محتمة كثمثي الشعب الفمسطيني مشتت كبقايا الشعب
الفمسطيني داخؿ فمسطيف المحتمة منقسمة بمنظكر فصائمي منقسـ عمى نفسو كما يكجد مف

ثقافات مختمفة في الخارج كفي الداخؿ.

ِ .أمف الدكلة كسيادتيا كقكتيا في حماية شعبيا اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا ،مف خالؿ قكة
الدكلة كمؤسساتيا كحماية حدكدىا كمقدراتيا مف التدخالت الخارجية كقكل التخريب

الداخمي.

افيا
كاْلمف الثكرم كفي الثكرات قد يككف ىك الرديؼ لألمف القكمي باعتبار أف الدكلة جغر ن

كبرمجيا تخضع لقكل الحتالؿ كبالتالي تككف الثكرة كأدبياتيا ىي القكة التي تعمؿ لتنظيـ حياة
ن
المجتمع المحتؿ بقكة الثكرة كمنطمقاتيا كأىدافيا لدحر الحتالؿ لتحقيؽ ىدؼ السيادة كفرض
قانكف الدكلة كمؤسساتيا مف خالؿ تشريعات قانكنية لحماية اْلفراد كالمجتمع كمالحقة أم قكل

تنسجـ مصالحيا مع أطراؼ خارجية أك مع قكل الحتالؿ ،كىذا ما تخمت عنو منظمة

تعامال أمنيا كاقتصاديا كثقافيا
التحرير كفصائميا حيث عقدت اتفا نقا مذل يسمى (أكسمك) يكرس
ن
مع قكل الحتالؿ كبكاقع نشأ مف تزايد الفساد كظكاىره كمظاىره كقد يككف العنؼ الثكرم ىك
اْلىـ في التطبيؽ بعد مقاكمة الحتالؿ بالطرؽ العسكرية كالسياسية كافة (خمؼ.)ٓٔ :َُِٔ ،
أما أ مف الدكلة كىي الحالة التي ل تنطبؽ عمى الشعب الفمسطيني لكي نقكؿ إف لدينا

منا قكميا فمسطينيا ،فكحدة الشعب مشتتة بيف الداخؿ كالخارج في ظركؼ تخمي منظمة التحرير
أ ن
الفمسطينية عف دكرىا الثقافي كاْلدبي في ممارسة مسؤكلياتيا عف الشعب الفمسطيني سكاء في
الداخؿ أك الخارج كبمقابؿ ىذا التخمي كجدت ظاىرة اْلمف الفصائمي كىك الذم يبحث في نظرية

أمف الفصيؿ بحد ذاتو كحمايتو مف اْلطراؼ الخارجية سكاء فمسطينية أك غير فمسطينية ،فمكي

منا قكميا لمفمسطينييف في تعريؼ أمف الدكلة ىي الدكلة كحدكدىا كاقتصادىا كجغرافياتيا
يككف أ ن
كمكاردىا كمؤسساتيا التشريعية كالتنفيذية كمناىجيا التعميمية كقكاتيا المسمحة التي تحمي حدكدىا

كقكل اْلمف الداخمي التي تعمؿ عمى تماسؾ المجتمع كحماية اْلفراد كالقتصاد كالسمـ اْلىمي
(ُ) .)َُِٕ/ُ/ّ( ،www. ppc-plo.ps

88

كتفصيال (صكت الكطف،
مف محاكلت العبث فييف ،كىك ما تفتقر لو الحالة الفمسطينية جممة
ن
نت)(ُ).

(ُ) .)َُِٕ/ُ/ٖ( ،www.pulpit.alwatanvoice.com
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كمف ىنا فإف شمكلية اْلمف القكمي تعنى بأبعاد متعددة ،كىي (مظمكـ:)ِٔ :َُِِ ،
ُ -البعد السياسي :كيتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدكلة.

ِ -البعد االقتصادي :الذم يرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير
سبؿ التقدـ كالرفاىية لو.

ّ -البعد االجتماعي :الذم يرمي إلى تكفير اْلمف لممكاطنيف بالقدر الذم يزيد مف تنمية
الشعكر بالنتماء كالكلء.

يؤمف الفكر كالمعتقدات كيحافظ عمى العادات كالتقاليد
ْ -البعد المعنوي أو األيديولوجي :الذم ِّ
كالقيـ.

ٓ -البعد البيئي :الذم يكفِّر التأميف ضد أخطار البيئة خاصة التخمص مف النفايات كمسببات
ظا عمى اْلمف.
التمكث حفا ن

كمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث مع عدة باحثيف متخصصيف باْلمف القكمي ،عرفكا مف

خالليا اْلمف القكمي كما يأتي:

ىك مجمكعة مف اإلجراءات التي يفترض أف تتخذىا منظمة التحرير الفمسطينية كفؽ

خطة تنمكية شاممة لمقطاعات الحككمية كالدبمكماسية كالستخبارية كالسياسية كافة بأشكاليا كافة؛

تيدؼ مف خالليا إلى حماية المصالح الداخمية كالخارجية مف أم تيديد يتعرض لو اْلمف القكمي

الفمسطيني كبما يضمف تحقيؽ اْلىداؼ الستراتيجية كالغاية القكمية الفمسطينية المتمثمة في

تحرير فمسطيف كاقامة الدكلة الفمسطينية [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

أما عريقات فكاف تعريفو :مجمكعة السياسات التي تتخذ بضماف سالمة السمطة
الفمسطينية كالدفاع عف مكتسباتيا مف اْلعداء في الخارج كالداخؿ [حبيب ،المرجع السابؽ].
أما اْلغا فقاؿ عف تعريؼ اْلمف القكمي الفمسطيني :بأنو يجب أف يحقؽ ثالثة أمكر:
تحقيؽ طمكحات كؿ فرد لمشعب الفمسطيني كاعطاؤه حقكقو ،أف يككف لو جسـ سياسي لمدكلة ،أف

يككف ىناؾ عالقات دكلية لتكفير اْلمف كالحماية [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة]

أمنا
كعرفو أبك عامر بقكلو :اْلمف القكمي الفمسطيني ينبغي بالدرجة اْلكلى أف يكفر ن

أمنا
أمنا اجتماعيا ،ن
أمنا داخميا :ن
داخميا فمسطينيا سكاء حماية مف الحتالؿ كعدكانو المتكاصؿ ،أك ن
أمنا سياسيا ،أك اْلمف داخؿ اْلحزاب السياسية.
اقتصاديا ،ن

كيرل الباحث أنو يمكف تعريؼ اْلمف القكمي الفمسطيني مف خالؿ مجمكعة التعريفات

التي كردت مف المبحكثيف بأنو" اتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة التي تضمف أمف كؿ مككنات
الدكلة كحمايتيا داخميا كخارجيا".
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المطمب الثاني :تحديات األمن القومي الفمسطيني
تمييد:
طا تتناسب مع المتغيرات التي تعيشيا مجتمعاتيا ،كتعتمد الدكلة عادة
تتبنى كؿ دكلة خط ن

عمى مدل استقرار أمنيا في تحقيؽ مستكيات متقدمة مف التنمية التي تييئ الفرصة لبناء

مؤسسات كطنية ليا عالقة في استم اررية التغيير اإليجابي في الظركؼ المعيشية لمسكاف ،كيمكف

أف يككف ىناؾ تفاكت كمرجعيات مختمفة لمدكلة تجبرىا عمى السير في ركب معيف دكف اآلخر
كلكف بالتالي تيدؼ إلى حماية مكاطنييا مف التيديدات الداخمية كالخارجية التي قد تزعزع

استقرارىا في يكـ مف اْلياـ ،كتقاس تمؾ المعايير كالمبادئ بمدل احتراـ الدكلة لمديمكقراطية
كحقكؽ اإلنساف (سميماف.)ُُ :َُِّ ،
ئيسا عند كضع إستراتيجية لألمف القكمي تقكـ
تمعب التيديدات الداخمية كالخارجية نا
دكر ر ن
عمى الحد مف تأثير تمؾ الميددات عمى تماسؾ المجتمع كالنظاـ السياسي ،لذلؾ يتطمب تحديد

مصادر التيديد لألمف القكمي ،كضركرة معرفة تأثير ىذه التيديدات عمى أبعاد اْلمف القكمي

المختمفة ،كىك اليدؼ الذم يسعى التيديد إلى اإلضرار بو .كيمكف ذلؾ مف رسـ السياسة
اْلمنية .ككضع إستراتيجية المكاجية كالخطط المفصمة لدرء التيديد كمقاكمتيا كازالتيا .كما يمكف
التغمب عمى نقاط الضعؼ في تمؾ اْلبعاد كتقكيتيا (التركماني.)ّٗ :ََِْ ،

إف الضطرابات الداخمية المستمرة ،كالصراع عمى السمطة ،تؤدم إلى تدخؿ القكل

الخارجية لتأميف مصالحيا الخاصة ،مما يفقد الدكلة استقرارىا السياسي ،كييدد أمنيا الكطني.

كىك اْلمر الذم تعاني منو الحالة الفمسطينية منذ إجراء النتخابات التشريعية الفمسطينية ََِٔ،
خاصة بعد النقساـ الفمسطيني.
إضافة إلى أف كثرة اْلطراؼ المؤثرة في صنع القرار السياسي ،تعقد اتخاذه ،كىي بذلؾ

دكر
تيدد اْلمف الكطني في بعده السياسي الداخمي ،كىنا قد تمعب المصالح الشخصية كالحزبية نا
سمبيا في عممية اتخاذ القرار الفمسطيني ،كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى بعض المكتسبات كالمتيازات
الشخصية عمى حساب المصمحة العميا لمشعب الفمسطيني .لقد نتج عف الخالفات المذىبية

لألحزاب كالقكل السياسية تغميب المصالح الذاتية عمى مصمحة اْلمف الكطني مما ىدد اْلمف

الكطني داخميا  ،إلى حد تدمير كياف الدكلة نفسو ،كانييار أمف الكطف كما ىك الحاؿ في الحالة
الفمسطينية بسبب النقساـ الفمسطيني منذ عاـ ََِٕ.
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إف فقداف الدكلة القدرة عمى اتخاذ قرارىا السياسي الخارجي ،أحد صكر التيديدات

السياسية الخارجية كأكثرىا خطكرة عمى اْلمف القكمي ،كتعرؼ "بالتبعية السياسية" (مقاتؿ ،سنة

النشر ،نت)(ُ).

أوًال :التحديات الداخمية التي تيدد األمن القومي الفمسطيني
ٔ -االنقسام الفمسطيني:
كتداخال ،حيث كصؿ القتاؿ
تعقيدا
يعد الممؼ اْلمني الفمسطيني مف أىـ الممفات كأكثرىا
ن
ن
بيف حركتي حماس كفتح في غزة إلى مرحمة الالعكدة (محسف ََِٖ ،)َٖ :إف ما تشيده
الساحة الفمسطينية مف حالة انقساـ أدل إلى سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة ،كالسمطة

الفمسطينية عمى الضفة الغربية ،كاف ليا أثر عمى عممية التنمية كاْلمف كالديمكقراطية ،فقد كاف

تحديا أمنيا تنمكيا كديمكقراطيا لمسمطة الفمسطينية أحرج قيادة
النقساـ الداخمي الفمسطيني بمثابة ن
السمطة كمؤسساتيا أماـ العالـ مف ناحية ،ككفر لالحتالؿ اإلسرائيمي منصة لالنطالؽ كمياجمة
السمطة الفمسطينية كالشعب الفمسطيني عمى حد سكاء ،فقد حاكؿ الحتالؿ اإلسرائيمي استثمار

النقساـ الفمسطيني كاستغالؿ الظركؼ اْلمنية التي تمر بيا السمطة الفمسطينية؛ فقامت بتكسيع
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

الستمرار ،كعدـ العكدة إلى الكحدة الكطنية خدمة لممشركع الصييكني [الحياة الفمسطينية،

ُٗ ،ََِٕ/ٔ/صحيفة](ِ).

أبعادا أمنية كتنمكية كديمكقراطية جميعيا
كعميو أخذ النقساـ الفمسطيني يتطكر كيشمؿ
ن
لعبت دكر المعرقؿ أماـ الجيكد التي تبذليا السمطة الفمسطينية لتحسيف اْلحكاؿ المعيشية كتحقيؽ

الستقرار لمشعب الفمسطيني ،اْلمر الذم أدل إلى حصر الخيارات المتكافرة لدل مؤسسات

السمطة الفمسطينية ،كأصبح كؿ طرؼ مف النقساـ يبحث عف شرعيتو كفؽ تحميالتو كمصالحو

الحزبية ،دكف اْلخذ بعيف العتبار المصالح العميا لمشعب الفمسطيني [الحياة الفمسطينية،

ُٓ ،ََِٕ/ٔ/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
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المصالحة ظؿ يراكح مكانو ،كلـ يكف سكل شعارات لالستيالؾ الداخمي ،كاف تجربة السنكات

و
مآس كآلـ كمصائب في ظؿ النقساـ ،لـ تكف كافية إلعادة صياغة
الماضية بما حكتو مف
التفكير الفصائمي باتجاه مكجبات الشراكة الحقيقية (المركز الفمسطيني لإلعالـ،َُِْ/ْ/ِّ ،

نت)(ُ).

كيرل بعضيـ أف الخالؼ بيف حركتي حماس كفتح ىك خالؼ فكرم حيث تعتمد حركة

فتح في فكرىا السياسي عمى الطابع الكطني لمصراع مع إسرائيؿ ،بينما تعتمد حركة حماس في

تككيف فكرىا السياسي عمى مرتكزات دينية كاضحة في ميثاؽ الحركة .بينما يصفو آخركف بأنو

صراع سياسي عمى السمطة "صراع الصالحيات ،فمنذ فكز حركة حماس في النتخابات

التشريعية اشتد الخالؼ عمى السمطة.

إل إف أسباب النقساـ الحقيقي أعمؽ مف ذلؾ كيمكف تمخيصيا فيما يأتي (العصار،

ََِٖ:)ِ :

ُ -غياب المرجعية اْليديكلكجية المشتركة التي تجمع بيف الطرفيف ،كبالتالي عدـ كجكد ما

يحدد ما ىك ثابت ل يقبؿ المساكمة ،كما يمكف أف يخضع لمتكتيؾ كتقدير المصالح .كىك
اْلمر الذم ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى البرنامج السياسي لكال الطرفيف ،كعمى تحديد

اْلكلكيات ،كعمى مقدار التنازلت التي يمكف تقديميا ،كعمى رؤيتيا التكتيكية كالستراتيجية

لمشركعي المقاكمة كالتسكية.

ِ -غياب المرجعية المؤسسية ال تي يفترض أف يحتكـ إلييا الطرفاف ،كأف تضبط آليات اتخاذ
القرار الكطني ،كآليات التداكؿ السممي لمسمطة ،كشرعية تمثيؿ الشعب الفمسطيني؛ حيث إف
منظمة التحرير الفمسطينية التي تشكؿ مظمة مقبكلة مف كال الطرفيف تعاني مف تراجع

دكرىا ،كضعؼ تأثيرىا في الكاقع الشعبي الفمسطيني ،كتيميشيا لصالح مؤسسات السمطة

الفمسطينية .إضافة إلى عدـ تمثيميا لالتجاىات السياسية كافة عمى الساحة الفمسطينية؛

نظر لعدـ كجكد تمثيؿ لمقكل اإلسالمية ،التي أصبحت تشكؿ قكة أساسية عمى تمؾ الساحة
نا
فييا.
ّ -العامؿ الخارجي ،كيتجسد في صكرة تدخالت كضغكط سياسية كأمنية كاقتصادية ،كتأتي
التدخالت السياسية مف خالؿ الشركط اإلسرائيمية كاْلمريكية عمى الحكار ،كالضغط عمى
الرئيس (محمكد عباس) لمنعو مف التحاكر مع حماس ،إل في حاؿ استجابتيا لشركط

المجتمع الدكلي ،كعمى رأسيا العتراؼ بػ "إسرائيؿ" ،كالتخمي عف سالح المقاكمة .أما
(ُ) .)َُِٕ/ُ/ُّ( ،www.moqatel.com
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التدخالت اْلمنية فتأتي مف خالؿ الخطط كالبرامج كالتمكيؿ لتقكية أجيزة اْلمف الفمسطينية،
كدفعيا لمكاجية المقاكمة كقمعيا .كما يتـ استخداـ الحكافز القتصادية كالدعـ المادم

أحيانا أخرل ،مف أجؿ تركيع الشعب
أحيانا ،كأساليب الحصار كالتدمير كالمصادرة
ن
ن
الفمسطيني ،أك تغميب طرؼ آخر.

ٕ -التنسيق األمني:

مسألة التنسيؽ اْلمني بيف الجانبيف الفمسطيني كالصييكني مف أكبر المسائؿ التي تشغؿ

أيضا الكثير مف الضغائف كاْلحقاد بيف
باؿ الفمسطينييف ،كتثير الكثير مف التساؤلت كالتبريرات ،ك ن
الفمسطينييف أنفسيـ .كىي مسألة يعدىا منتقدك السمطة الفمسطينية جريمة كبيرة بحؽ الشعب

الفمسطيني ،كخيانة عظمى لمكطف كالمكاطف ،بينما تحاكؿ السمطة الفمسطينية أف تقمؿ مف شأنيا،

كتعمؿ عمى تبريرىا عمى أنيا مؤقتة كلغاية التكصؿ إلى حؿ نيائي مع إسرائيؿ (قاسـ:َُُِ ،

ُ).

كنصت رسالة بيف السمطة الفمسطينية كالحتالؿ عاـ ُّٗٗـ – قبؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك

– ظير فييا تعيد منظمة التحرير الفمسطينية بمالحقة "اإلرىاب كاإلرىابييف" ،ثـ جاء اتفاؽ
أكسمك بعد ذلؾ لينص عمى إقامة تنسيؽ أمني بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف.

كبحسب التفاؽ بيف السمطة كالحتالؿ ،فإف إسرائيؿ مسؤكلة عف اْلمف اإلجمالي في

اْلرض المحتمة عاـ ٕٔ؛ مما أعطاىا حؽ الدفاع عف ىذه اْلرض ضد أم عدكاف خارجي،
كحؽ العمؿ اْلمني فييا في أم كقت شاء (العرعير.)ِ :َُِّ ،
ومن أوجو التنسيق األمني:
 تسيير الدكريات المشتركة ،حيث تسير دكرية فمسطينية بسالح متكاضع بصحبة دكريةعسكرية إسرائيمية داخؿ المدف ،كعمى الطرقات الخارجية لتكفير اْلمف لإلسرائيمييف.

 -مالحقة الفصائؿ المسمحة المقاكمة كاعتقاليـ كمصادرة أسمحتيـ.

 اختطاؼ المكاطنيف المشتبو بيـ بأنيـ ينتمكف ْلم فصيؿ مسمح أك غير مسمح كزجيـ فيالسجكف كتعذيبيـ كالتنكيؿ بيـ لنتزاع اعتراؼ بأنيـ كانكا ينككف مقاكمة الحتالؿ

اإلسرائيمي أك يفكركف في مقاكمتو.

-

العمؿ عمى تفكيؾ التنظيمات التي تتبنى نيج المقاكمة ،كالعمؿ عمى ىدـ بنيتيا التحتية

-

نشر المخبريف كالعمالء بيف الناس لجمع أكبر قدر مف المعمكمات التي تخدـ الحتالؿ

كاستئصاليا مف جذكرىا ،مثؿ الجمعيات الخيرية كلجاف الزكاة كالمؤسسات التي تقدـ
ال ًخ ٍدمات لمفمسطينييف.
اإلسرائيمي (الدجني ،كآخركف.)ِٔ :َُِٓ ،
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يعد التنسيؽ اْلمني بمثابة جريمة كطنية بحؽ الشعب الفمسطيني ،لكف مفعكلو أبعد مف

ذاتو ْلنو يتعمؽ بمجمؿ التاريخ الفمسطيني كبالعالقات الجتماعية كالتعامؿ اْلخالقي بيف الناس.

فالتنسيؽ اْلمن ي يستيتر بكؿ التضحيات الفمسطينية عبر السنيف كيدكس عمى المعاناة كاآللـ

كاْلحزاف ،كيضع الفمسطيني في مكاجية الفمسطيني ،كيبعث البغضاء كالكراىية بيف الناس،

سمبا عمى المستكل
كيصنع الثارات بيف أبناء الكطف ،كيمزؽ الصفكؼ كيشتت الجيكد ،كيؤثر ن
اْلخالقي الذم ينحدر إليو الشخص الذم يقاكـ مف يريد مقاكمة الحتالؿ.

ٖ -ضعف التنمية:

منذ الحتالؿ اإلسرائيمي في العاـ ُٕٔٗـ ،شيدت اْلراضي الفمسطينية محاكلت تنمكية

عديدة مف أجؿ تعظيـ الستفادة مف المكارد المتاحة .كقد تكاصمت ىذه الجيكد مع قدكـ السمطة
الفمسطينية كمبادرتيا المتعاقبة إلحداث التنمية المنشكدة .إل إف التنمية ل تزاؿ تعاني مف

إخفاقات كصعكبات حالت دكف تحقيؽ اْلىداؼ كالطمكحات التي يسعى إلييا شعب ل يزاؿ
يرضخ تحت كطأة الحتالؿ كسياساتو كممارساتو .كلذلؾ تسعى مختمؼ اْلطراؼ المشاركة
كالمؤتمرة في مجاؿ التنمية مف القطاع العاـ كاْلىمي كالخاص كالمفكريف كخبراء التنمية في

البحث عف أنجع الكسائؿ التي يمكف البناء عمييا لمكاجية التحديات كالكصكؿ إلى التنمية
المطمكبة (القدكمي.)ّ :َُِّ ،
جرت في باريس مفاكضات بيف الجانبيف مف أجؿ تنظيـ العالقات القتصادية في أثناء

الفترة النتقالية ،حيث انتيت تمؾ المفاكضات بتكقيع بركتكككؿ باريس القتصادم عاـ ُْٗٗ
كبمكجبو حصمت السمطة الفمسطينية عمى بعض الصالحيات القتصادية التي ل تتعدل منحيا
تراخيص لمشاريع استثمارية صغيرة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،إضافة إلى استصدار

تصاريح تجارية خارجية محدكدة (النقب.)ِْ :ََِٕ ،

كعمى الرغـ مف أف اتفاقية أكسمك ُّٗٗـ أعطت بعض الصالحيات لمسمطة الفمسطينية

قيكدا عمى تمؾ
في الضفة الغربية كقطاع غزة ضمف كحدة جغرافية كاحدة ،إل إنيا فرضت ن
الصالحيات كحددت مف سقفيا ،إذ استثنت مف ذلؾ القضايا الميمة كالمحكرية كالتي تشكؿ

أساس الحؿ ،كىي السيادة الفمسطينية ،القدس ،كالمستكطنات ،كالحدكد ،كالالجئيف ،كالمياه

(اتفاقيات أكسمكا.)ِٖ-ِٔ :ُٖٗٗ ،

لقد كاف إنشاء السمطة الفمسطينية عاـ ُْٗٗ كما صاحبو مف تغيرات طرأت عمى

الجانب الفمسطيني ،كانت بمثابة تحديات كبيرة عمى الكاقع التنمكم الفمسطيني في الضفة الغربية
حاليا ،كحرمتيا مف بناء
كقطاع غزة؛ حيث عمقت اْلزمة المالية التي تعيشيا السمطة الفمسطينية ن
مؤسسات راعية كحاضنة لمتنمية الشاممة.
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عادل اتجاه الشعب الفمسطيني بما يضمف حقكقو القتصادية
لـ يكف اتفاؽ أكسمك
ن
غطاء أمنيا كسياسيا لالحتالؿ اإلسرائيمي فعمى لساف (إسحاؽ
كالسياسية بقدر ما كفر التفاؽ
ن
رابيف) رئيس الكزراء اإلسرائيمي السابؽ الذم كقع اتفاؽ أكسمك قاؿ عنو إنو "اتفاؽ أمني محض،
يقكـ فيو الفمسطينيكف بحكـ ذاتي إدارم عمى المدف الفمسطينية التي سممت ليـ مقابؿ محاربة

اإلرىاب كالتنسيؽ اْلمني مع اْلجيزة اْلمنية اإلسرائيمية (أبك الحسف.)ٓٔ :ُْٗٗ ،
إف الحديث عف التنمية في فمسطيف "في الحاضر كالمستقبؿ" ،في ضكء المتغيرات

استنتاجا ،إلى أف آفاؽ تطكر ىذه التنمية ستظؿ
العالمية كاإلقميمية كالمحمية ،ل بد كأف يتكصؿ
ن
ثانيا ،كبدكف التعامؿ
مغمقة بدكف إزالة الحتالؿ أكنل ،كبدكف تفاعميا التكاممي مع المحيط العربي ن
معيا داخميا كعممية شمكلية تتضمف جممة مف المتغيرات البنيكية المممكسة مف سياسية كاجتماعية
كتقنية كديمغرافية تتفاعؿ مع اْلىداؼ الكطنية في الكقت الراىف ،كتممؾ مقكمات الستمرار

كعيا كممارسة إلى استيعاب كتطبيؽ
كالتكاصؿ في المستقبؿ ثالثنا ،اْلمر الذم يستدعي منا ن
المفاىيـ كاآلليات العممية الرئيس ة التي تؤدم إلى إيضاح كتفعيؿ مككنات المنظكر العاـ لمتنمية

الفمسطينية (الصكراني.)ِّ :ََِٔ ،

ثانيا :التحديات الخارجية ليمن القومي الفمسطيني:
ً
ٔ -االحتلل اإلسرائيمي:
يعد الحتالؿ اإلسرائيمي مف أىـ ميددات اْلمف القكمي الفمسطيني ،ككاف مف المفترض

أف ينتيي اتفاؽ أكسمك بالتكصؿ إلى الحؿ الدائـ كاقامة الدكلة الفمسطينية ،غير أف العممية
السممية تعثرت لعدـ تطبيؽ استحقاقات الفترة النتقالية ،فاتفاقية أكسمك تمتيا سمسمة مف التفاقيات

السياسية كاْلمنية ،إل إف المفاكضات لـ ت نو الصراع بعد ،بسبب كضع العراقيؿ اإلسرائيمية لمنع
تجسيد حؿ الدكلتيف ،كىك الحد اْلدنى مف متطمبات اْلمف القكمي الفمسطيني اليادؼ إلى إقامة

الدكلة الفمسطينية المستقمة (الفريؽ الفمسطيني لمدراسة الستراتيجية.)َُ :ََِٖ ،

إف الصراع مع الحتالؿ اإلسرائيمي أخطر مصادر التيديدات التي تكاجو اْلمف القكمي
الفمسطيني ،كيمكف تحديد أىـ التيديدات بما يأتي:
-

استخداـ إسرائيؿ تفكقيا العسكرم لمقياـ بعمميات عدكانية ،كسياسة الغتيالت كالجتياح
ْلراضي السمطة الفمسطينية كىدـ المنازؿ ،كفرض الحصار عمى المدف كالبمديات

الفمسطينية كاغالؽ الحدكد ،كتعطيؿ سير الحياة الطبيعية بكضع الحكاجز كنقاط التفتيش،
كاعتقاؿ المكاطنيف الفمسطينييف في سجكنيا.

92

-

التيديد الذم يكاجو كحدة اْلراضي الفمسطينية كسالمتيا ،كآفاؽ قياـ الدكلة الفمسطينية

المستقمة جراء استمرار الحتالؿ اإلسرائيمي في سياستو الستيطانية ،كاستيالئو عمى
اْلراضي الفمسطينية ،كاتباع سياسة أحادية الجانب بيدؼ تجنب المفاكضات الثنائية،

كفرض أمر كاق ع عمى اْلرض كبناء الطرؽ اللتفافية ،كخمؽ مناطؽ عازلة ،كترسيـ الحدكد
السياسية كاْلمنية مف طرؼ كاحد ببناء جدار الفصؿ العنصرم في الضفة الغربية كاعادة
-

النتشار في القطاع.

سيطرة الحتالؿ اإلسرائيمي عمى الحدكد كالمعابر الفمسطينية كالمياه اإلقميمية كاْلجكاء،
كعمى المكارد الطبيعية (كالمياه)؛ مما يمنح الحتالؿ الييمنة عمى كتيرة التكجيات
الفمسطينية القتصادية كالجتماعية ،كيحد مف حركة الفمسطينييف داخؿ اْلراضي لفمسطينية

منيا كالييا (المصرم.)ُٗ-ُٖ :ََِٖ ،

ٕ -الحصار اإلسرائيمي:

لقد كاف مف أخطر اْلحداث التي شيدتيا القضية الفمسطينية في المرحمة اْلخيرة :سياسة

تبنتيا (إسرائيؿ) كمارستيا مف
الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني ،ىذه السياسة التي ٌ
أجؿ عزؿ اْلراضي الفمسطينية ،رغـ ك ٌؿ التنديدات كالمناشدات العربية كالدكلية ،تحت ذرائع

عديدة؛ منيا "اإلجراءات اْلمنية"" ،سمطة حماس غير الشرعية" ،كغيرىا ،التي تقضي بمنع دخكؿ

الفمسطينييف إلى "إسرائيؿ" دكف رقابة.

كعمى الرغـ مف أف سياسة "الحصار" ىي فكرة قديمة كردت عمى لساف (بف غكريكف)،

كما كضع (مكشيو شاحاؿ) خطٌة لتنفيذىا في أثناء تقمٌده منصب كزير اْلمف الداخمي في مطمع

غزة مف تؿ أبيب" ،إلٌ
العاـ ُْٗٗ ،بعدما قاؿ رئيس الكزراء اْلسبؽ (إسحاؽ رابيف)" :أخرجكا ٌ

طة قيد التنفيذ .ككاف ذلؾ في
إف رئيس كزراء الكياف (أرييؿ شاركف) ىك ٌأكؿ مف كضع ىذه الخ ٌ
منتصؼ عاـ ََِِ ،عقب فشؿ عممية "السكر الكاقي" في القضاء عمى البنية التحتية لممقاكمة،
ردا عمى تمؾ العممية.
كبعد تم ٌكف اْلخيرة مف ضرب أىداؼ في العمؽ اإلسرائيمي ن

يتعرض الشعب الفمسطيني ْلبشع
كبسبب ىذه اإلجراءات اإلسرائيمية ،كمنذ ذلؾ الحيفٌ ،
المستمرة عمى
أساليب قمع الحتالؿ اإلسرائيمي كاضطياده ،المتمثٌمة في العتداءات المنظٌمة ك
ٌ
اْلراضي الفمسطينية ،كما يتبعيا مف إجراءات انتيت بالحصار القتصادم الظالـ عمى قطاع

م رفح كبيت حانكف).
ٌ
غزة مف خالؿ إغالؽ المعابر التجارية كمعابر السفر لمخارج( :معبر ٍ

حد انتياج إسرائيؿ لسياسة اإلبادة الجماعية كالتطيير العرقي،
تعدل اْلمر ليصؿ ٌ
كقد ٌ
كالحرية كالستقالؿ،
بالترافؽ مع قياميا بحرماف اإلنساف الفمسطيني مف أبسط حقكقو اإلنسانية
ٌ
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كحؽ الحياة ،مع حرمانو مف
كحؽ العمؿ
الصحة
ٌ
ٌ
كحتٌى مف أبسط ال ًخ ٍدمات اْلساسية كالتعميـ ك ٌ
طعة اْلكصاؿ (العيمة؛ كحمد.)ََِٗ ،
حرية الحركة في كطنو كأرضو المق ٌ
شعكره بإنسانيتو كمف ٌ
كمنذ فكز حركة حماس في النتخابات التشريعية ِٓ يناير ََِٔ ،قاـ الحتالؿ

اإلسرائيمي بفرض حصار خانؽ عمى قطاع غزة ،كما زاؿ مستمر حتى اآلف ،حيث حاصرت
قطاع غزة سياسيا كعسكرنيا كاقتصاديا (سعد؛ كآخركف.)ْٔ :ََِٔ ،
ويمكن تمخيص أسباب الحصار عمى غزة في مجموعتين مترابطتين من األسباب ،ىما:
ُ .األسباب السياسية :كفحكاىا محاكلة إسرائيؿ -كمعيا أطراؼ دكلية كعربية داخمية
كخارجية -معاقبة أىؿ القطاع عمى انتخابيـ حركة المقاكمة اإلسالمية (حماس) في
النتخابات التشريعية المنظمة في يناير/كانكف اْلكؿ ََِٔ ،مما أعطاىا أغمبية ساحقة
في مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني.

شامال
حصار
نا
كقد استفادت إسرائيؿ في تمرير إجراءات حصارىا كتبرير إحكامو ليصبح
ن
كبحر كجكا) مف النقساـ الفمسطيني الذم أعقب ىذه النتخابات ،كل سيما بعد القتتاؿ الذم
(بر نا
ا
حصؿ في القطاع بيف حركة حماس كحركة التحرير الكطني الفمسطيني (فتح) ،كانتيى بسيطرة

حماس السياسية كالعسكرية عمى مقاليد اْلمكر في القطاع يكـ ُْ يكنيك/حزيراف ََِٕ".
ِ .األسباب العسكرية :كتتمخص في إضعاؼ قدرات المقاكمة كاجياض جيكدىا التسمحية ،كل
سيما أف قرار إسرائيؿ بإحكاـ الحصار عمى القطاع جاء بعد عممية أسر مقاكميف مف غزة

لجندييا (جمعاد شاليط) يكـ ِٓ يكنيك/حزيراف ََِٔ ،في عممية عسكرية نكعية أطمقت
تعقيدا منذ
كع ٌدت مف أكثر العمميات الفدائية الفمسطينية
ن
عمييا المقاكمة اسـ "الكىـ المتبدد" ،ي
اندلع انتفاضة اْلقصى الثانية.
كقد ذكرت إسرائيؿ صراحة ىذه اْلسباب العسكرية ضمف مبرراتيا لمحصار حيف نشرت

-ضمف ما كصفتو بػ"سياسة تخفيؼ الحصار" -قائمة تضـ ما يزيد عف ثالثة آلؼ مادة حظرت

دخكليا إلى قطاع غزة ،كقالت إنيا تخشى أف تستخدميا حركة حماس في تصنيع أسمحة كاعادة

بناء منشآت عسكرية تمكف جيشيا مف تدميرىا (الجزيرة نت ،نت)(ُ).
ٖ -التحديات اإلقميمية:

(ُ) .)َُِٕ/ُ/ُٓ( ،www.aljazeera.net
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تعد منطقة الشرؽ اْلكسط كاحدة مف أىـ المناطؽ المؤثرة في تكازف القكل كالمصالح في

العالـ ،حيث يشكؿ الكطف العربي الجزء اْلكبر كاْلىـ مف الناحية الجيكاستراتيجية كالجيكبكليتيكية

(حكات.)ٗ :ََِِ ،

كيتأثر اْلمف القكمي الفمسطيني بشكؿ مباشر بالتغيرات الحاصمة في البيئة السياسية
كالستراتيجية في المحيط اإلقميمي ،فالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ىك صراع عربي إسرائيمي
باْلساس ،كما يستكجب عمى الفمسطينييف تحمؿ قدر معيف مف عدـ الكضكح فيما يخص أمنيـ

أيضا بسبب التفاعالت
في المستقبؿ ،ليس فقط بسبب ترسبات الصراع الطكيؿ مع إسرائيؿ كلكف ن
بيف الساحة الفمسطينية كاإلسرائيمية كالتطكرات الخارجية المؤثرة فييا (اْلغا؛ كالخالدم:ََِٔ ،

َٕ).

يتمثؿ تدخؿ الدكؿ اإلقميمية بالشؤكف الفمسطينية في إطار العالقة مع الحتالؿ

اإلسرائيم ي ،مف خالؿ تبني كدعـ قكل كمنظمات فمسطينية مناىضة لعممية السالـ القائمة ما بيف

الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،كتتمثؿ ىذه الدكؿ بشكؿ أساس في "سكريا ،كايراف ،كمصر"

(المصرم.)َِ :ََِٖ ،

إف اإلجماع الفمسطيني عمى عدـ التدخؿ في الشأف الفمسطيني الداخمي أك البيئي لمدكؿ

اتيا
أمنيا كمخابر ن
العربية ل يعامؿ عر نبيا بالمثؿ ،فالتدخؿ العربي في الشأف الفمسطيني سياسيا ك ن
كماليا كانت مف العكامؿ الرئيسة الحاسمة في النقسامات الفمسطينية ،كما زاؿ العامؿ الرئيس في
ن

النقساـ الراىف الذم تحكؿ إلى انفصاؿ جغرافي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة المحتميف

(ناصر.)ِ :َُِْ ،

إف ما يجرم في سكريا كلبناف ،أضعؼ الكرقة الفمسطينية كزاد مف عربدة إسرائيؿ ،كما

عميقا في البنية الجتماعية كاْلىمية في البمديف ،عمى النحك الذم ل
زالت اْلحداث تضرب
ن
ييرجى بعده أم عكف منيما لمقضية الفمسطينية (صادؽ.)ّ :َُِْ ،

كتعد إيراف مف الدكؿ الكبيرة التي ليا نفكذ في اْلراضي الفمسطينية ،حيث تعمؿ عمى
استعدادا
تقديـ الدعـ لمتنظيمات اإلسالمية مف أجؿ خمؽ مكازيف قكل داخؿ اْلراضي الفمسطينية
ن

ْلم حرب إقميمية محتممة قد تككف إيراف جزنءا مف ىذه الحرب ،فما زالت إيراف تستخدـ ىذه
التنظيمات لمعمؿ عمى تقكيتيا مف أجؿ مكاجية الحتالؿ كالعمؿ عمى إضعاؼ الجيش

جره لمعارؾ مع ىذه التنظيمات المسمحة في اْلراضي الفمسطينية
اإلسرائيمي مف خالؿ ِّ
(المصرم.)َِ :ََِٖ ،
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إف القضية الفمسطينية بحاجة إلى دكر مصرم قكمي ف و
عاؿ في كقت طغت بو اْلدكار

اإلقميمية كالدكلية عمى المشيد السياسي العربي ،كأخذت تقرر ترتيب السياسات كترسميا في
المنطقة حسب مصالحيا أكنل كبدكف النظر إلى المصمحة القكمية العربية.

نظر لمعالقة
اىتماـ القيادة المصرية نا
دائما
إف كحدة النظاـ السياسي الفمسطيني يحكز ن
ى
التاريخية التي تربط مصر بالقضية الفمسطينية ،كالسمطة الكطنية الفمسطينية كمقرىا راـ ا﵀ ىي

اإلطار المقبكؿ عربيا كدكليا لمتعامؿ مع قضايا حياتية حيكية لمشعب الفمسطيني خاصة في
قطاع غزة (معبر رفح) ،كليس ىناؾ دكلة في المنطقة تستطيع العمؿ عمى أرضية تحقيؽ ىدؼ

الكحدة الكطنية الفمسطينية بإنياء النقساـ السياسي أكثر جدارة مف مصر كلعؿ دكنل في المنطقة
بديال في ظؿ غياب الدكر المصرم كىك أمر ل يستقيـ منطقيا
نا
فاعمة كقطر كتركيا شكمت
محكر ن
مف كجية نظر كاقعية كتاريخية (الريفي.)ِ :َُِٔ ،

كيرل الباحث أف اْلحداث السياسية كالظركؼ التي يمر بيا الكطف العربي تحت مسمى

كنظر ْلف اْلمف القكمي الفمسطيني يتأثر باْلمف القكمي العربي ،فإف الظركؼ
نا
"الربيع العربي"،
التي تمر بيا جميكرية مصر العربية في الكقت الحالي كما نتج عنو مف إغالؽ لمعبر رفح البرم

كبير ييدد
خطر نا
كاغالؽ لألنفاؽ ،كظيكر الجماعات المسمحة في سيناء ،كؿ تمؾ اْلحداث تشكؿ نا

اْلمف القكمي الفمسطيني.

ٗ -التطبيع مع االحتلل:
في الكقت الذم تشيد حمالت المقاطعة قكانيف كق اررات مف الكياف الصييكني كالدكؿ

الحميفة لو بأكركبا كأمريكا ككندا كالب ارزيؿ لتجريـ أم دعكة لمقاطعة الكياف أكاديميا كثقافيا كتجاريا
كعسكريا كأشكاؿ التعاكف كافةن مع ىذا الكياف ما داـ ل يقر بحقكؽ الشعب الفمسطيني كيعترؼ
بيا ،كيكاصؿ جرائمو اليكمية ضد شعبنا الفمسطيني بالداخؿ الفمسطيني كالضفة كالقطاع كالشتات،

يشيد بالمقابؿ حمالت تطبيع تدعك إلى إ مكانية التعايش مع ىذا الكياف كمجتمعو الستيطاني،

كيغمب بمجمؿ دعكات التطبيع العامؿ الفردم عمى التنظيمي كالمؤسساتي.

إف التطبيع مع الحتالؿ الصييكني يخدـ الكياف الصييكني كأطماع الحركة الصييكنية لستكماؿ
مشركعيا بالمنطقة العربية كتصفية أ م حس كطني مقاكـ لمصييكنية ككيانيا كمشركعيا ،كما
يضر بالقضية الفمسطينية كالمشركع الكطني كالقكمي العربي ،فكيؼ يتـ الدعكة إلى التطبيع

كالتعايش مع الكياف الصييكني كمستكطنيو ما داـ ىذا الكياف يكاصؿ مصادرة اْلراضي كىدـ

البيكت كيتنكر لمحقكؽ السياسية كالكطنية كلكجكد الشعب الفمسطيني عمى ىذه اْلرض (جاد ا﵀،

َُِٔ.)ِ :
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بعض المجاالت واألنشطة التي ينطبق عمييا التعريف السابق:
ُ -إقامة أم نشاط أك مشركع ييدؼ لتحقيؽ "السالـ" مف دكف التفاؽ عمى الحقكؽ
الفمسطينية غير القابمة لمتصرؼ حسب القانكف الدكلي كشركط العدالة.

ِ -إقامة أم نشاط أك مشركع ،يدعك لو طرؼ ثالث أك يفرضو عمى الطرؼ
الفمسطيني/العربي ،يساكم بيف "الطرفيف" ،اإلسرائيمي كالفمسطيني (أك العربي) ،في

المسؤكلية عف الصراع ،أك يدعي أف السالـ بينيما يتحقؽ عبر التفاىـ كالحكار كزيادة
أشكاؿ التعاكف بينيما ،بمعزؿ عف تحقيؽ العدالة.

ّ -إقامة أم مشركع يغطي أك يضع الشعب الفمسطيني كضحية لممشركع الككلكنيالي
اإلسرائيمي أك يحاكؿ إعادة قراءة تاريخ الصراع بحيث يقدـ الركاية الصييكنية كرديؼ أك
مك واز لمركاية الفمسطينية عف جذكر الصراع كحقائؽ القتالع كالتيجير.

ْ -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

ُْٗ ،عبر التركيج لما يطمؽ عميو "النظرة لممستقبؿ" كتجاكز تاريخ الصراع .

ٓ -مشاركة عرب أك فمسطينييف ،مؤسسات أك أفراد ،في أم مشركع أك نشاط يقاـ داخؿ
عمنا بالحقكؽ
إسرائيؿ أك في الخارج مدعكـ مف أك بالشراكة مع مؤسسة إسرائيمية ل تقر ن
تمكيال (جزئيا أك كميا) مف الحككمة
دعما أك
ن
المشركعة لمشعب الفمسطيني أك تتمقى ن
اإلسرائيمية ،كميرجانات السينما كمعارض تقنية المعمكمات كغيرىا(المسيرم.)َُِٔ ،

ومن أنواع التطبيع:


التطبيع المعرفي:
التطبيع المعرفي ،ىك محاكلة إضفاء صبغة طبيعية عمى ظاىرة ليا خصكصيتيا كتفردىا

كشذكذىا بحيث تبدك ىذه الظاىرة ككأنيا تنتمي إلى نمط عاـ متكرر ىي في كاقع اْلمر ل

تنتمي لو ،كمف ثـ يتـ إدراكيا كتخيُّميا كرصدىا داخؿ ىذا اإلطار ،غير أف الخطاب السياسي
العربي في تحميمو لمظاىرة الصييكنية قد سقط في محظكريف ،كىما:
 المغالة في التخصيص إلى درجة اْليقنة كىي سمة يتسـ بيا الخطاب المعادم لمييكد الذم
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

الظكاىر الشيطانية ،كمف ثـ فال حؿ ليا.
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 المغالة في التعميـ كاسقاط كؿ سمات الخصكصية ،كىي سمة يتسـ بيا الخطاب الذم

يصؼ نفسو بأنو "عممي" ك"مكضكعي" ،كالذم يذىب إلى أف الدكلة الصييكنية ىي دكلة مثؿ

أم دكلة أخرل ،كمف ثـ يصبح الحديث عف الدكلة الصييكنية حديثنا عاما عف "قكة العدك
العسكرية كالقتصادية" دكف أم اىتماـ بالمنحنى الخاص لمظاىرة الصييكنية.

كقد َّ
أدت المغالة في التعميـ ،باسـ العممنة كالمكضكعية ،إلى تطبيع النظاـ السياسي

ستخدـ المقكلت
كيانا سياسيا طبيعيا عاديا بحيث تي ى
اإلسرائيمي ،أم محاكلة دراستو باعتباره ن
ستخدـ في دراسة النظـ السياسية في العالـ الغربي ،ككأف الكياف
التحميمية العامة نفسيا التي تي ى
السػياسي اإلسرائيمي ل يختمؼ في أسػاسػياتو عف أم كياف سياسي آخر (المسيرم.)ّ :َُِٔ ،

يسعى الحتالؿ اإلسرائيمي إلى محاكلة تزييؼ الكعي كفبركتو كتطكيعو كمحك الذاكرة
كاليكية الكطنية ،حيث نرل ماذا فعؿ الحتالؿ بالمناىج لمفمسطينييف الذيف يعيشكف في اْلراضي

المحتمة عاـ ُْٖٗ ـ ،ككذلؾ مناىج القدس المحتمة ،مف إلغاء كحذؼ كتزكير (أبك غكش،
َُُِ.)ُٕ :


التطبيع السياسي واالقتصادي:
التطبيع السياسي كالقتصادم ،ىك إعادة صياغة العالقة بيف بمديف بحيث تصبح

عالقات طبيعية ،كتصر إسرائيؿ عمى أف التطبيع السياسي كالقتصادم بينيا كبيف الدكؿ العربية
أساس في المفيكـ كفي
أساس لتحقيؽ السالـ في الشرؽ اْلكسط ،كلكف يكجد خمؿ
ىك شرط
ه
ه
المحاكلة ،فالتطبيع السياسي كالقتصادم يجب أف يتـ بيف بمديف طبيعييف ،كىك اْلمر الذم ل
تجم نعا
يتكافر في الجيب الستيطاني الصييكني بسبب شذكذه البنيكم .فالدكلة الصييكنية ل تزاؿ ُّ

استيطانيا كليس دكلة لممكاطنيف الذيف يعيشكف داخؿ حدكدىا .كما يتبدل الشذكذ البنيكم في
ن
عالقة الدكلة الصييكنية بالمنظمة الصييكنية كبالككالة الييكدية ،فيي عالقة شاذة ليس ليا نظير
في الدكؿ اْلخرل (المسيرم ،المرجع السابؽ.)ِ :

إف التطبيع بالنسبة إلسرائيؿ ل يعني مجرد إقامة عالقات تجارية أك مفكضيات أك

سفارات ،كانما مف المفركض أف يشمؿ مراجعة لمفاىيـ الصراع كلفيـ التاريخ كاْلسس الدينية،
الخ .أم يجب أف يككف عممية قمب جذرية لمنظرة العربية كاإلسالمية تجاه إسرائيؿ كالييكد بحيث
ينشأ عربي مسمـ جديد بمفاىيـ جديدة تنسؼ كؿ ما سبؽ بخمفياتو كحيثياتو .كاف لـ يكف التطبيع

كذلؾ فإ ف جذكر بركز الصراع مف جديد تبقى كامنة حتى يحيف كقت انبثاقيا .فإذا كاف لمصراع

أف يدفف نيائيا فإنو ل بد مف نسؼ اْلصكؿ كالمنابت كأسس تشكيؿ الشخصية العربية
كمبرمجا بطريقة مؤثرة تخمؽ
جديدا
منياجا حياتيا
اإلسالمية .كعميو فإف التطبيع يجب أف يككف
ن
ن
ن
قيما تربكية كأخالقية جديدة متناسبة مع المرحمة كتشكؿ أساس المستقبؿ (عدكاف.)ّ :َُِٔ ،
ن
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التطبيع الرياضي:
ل تفتأ إسرائيؿ تكرر محاكلتيا المستميتة لتطبيع عالقاتيا مع الدكؿ العربية عمى كؿ

المستكيات كبشتى الطرؽ ،كمف بينيا الرياضة .لكف الستطالعات تفيد أف التطبيع برمتو

مرفكض مف ٕٖ %مف العرب الذيف يعدكف الصراع مع إسرائيؿ صراع كجكد (الجزيرة ،نت)(ُ).

كيقكؿ المكاء "جبريؿ الرجكب" رئيس المجمس اْلعمى لمشباب كالرياضة كرئيس المجنة

اْلكلمبية الفمسطينية كرئيس التحاد الفمسطيني لكرة القدـ ،إف التطبيع الرياضي مع الحتالؿ

مشير إلى أف مكقؼ القيادة الرياضية كاضح ل
نا
اإلسرائيمي جريمة بحؽ اإلنسانية في أم نشاط،
اؼ إسرائيمية تعتقد بأف الرياضة ىي كسيمة لنشر القيـ
لبس فيو ،كيقكؿ إذا كاف ىناؾ أطر ه

كاْلخالؽ ،كاف اْلجدر بيا أف تقؼ كتتصدل لجرائـ الحتالؿ بحؽ الرياضة كالرياضييف سكاء

بإعاقة حركتيـ أك تدمير منشآتيـ أك التصفية الجسدية لمعشرات منيـ (مكقع ككالة فمسطيف اليكـ،

َٕ ،َُِْ/َٗ/نت)(ِ).
ْ -التيديدات العسكرية:

تعد التيديدات العسكرية لألمف القكمي الفمسطيني مف أخطر ما يكاجو الكجكد الفمسطيني
برمتو عمى أرضو الفمسطينية ،كفي أماكف كجكده كافة ،خاصة في دكؿ الطكؽ ،كمصدرىا

الرئيس يأتي مف قكات الحتالؿ اإلسرائيم ية حيث تمارس السيطرة الكاممة عمى اْلراضي
الفمسطينية بمكاردىا كسكانيا عمى الرغـ مف كجكد سمطة حكـ ذاتي فمسطيني في أراضي الضفة

الغربية كقطاع غزة ،إل إنيا بال سيادة حقيقية عمى الرغـ مف أف لدييا قكل أمنية عسكرية تسعى

إلى تكفير اْلمف لممكاطف الفمسطيني كتحاكؿ الحد مف التيديدات العسكرية لألمف القكمي
أيضا تيديدات عسكرية مف جماعات مسمحة مف مستكطني الحتالؿ،
الفمسطيني ،الذم يكاجو ن
أيضا الكجكد الفمسطيني في
كمف جماعات دينية متشددة فمسطينية كعربية في دكؿ المحيط ،تيدد ن
مخيمات المجكء القائمة بدكؿ الطكؽ العربية (مكسى كآخركفَُِٔ ،ـ.)ُٖٓ :

كبير
أثر ن ا
لقد كاف لظيكر الجامعات المسمحة الجيادية التي تعد حديثة العيد في فمسطيف نا
عمى اْلمف القكمي الفمسطيني؛ فيي لـ تظير بشكؿ فعاؿ إل منذ خمس سنكات تقر نيبا ،كيتركز

كجكدىا في قطاع غزة ،أما في الضفة الغربية فيي ل تزاؿ مجرد مجمكعات شبابية محدكدة العدد
الفتتاف بالفكر السمفي الجيادم (عزاـ،
جميعا
كمحمية النشاط تفتقر إلى التجربة ،لكف يجمعيـ
ي
ن
َُِّ.)ٕ-ٔ :
(ُ).)َُِٕ/ِ/ِ( ،www.aljazeera.net

(ِ).)َُِٕ/ِ/ّ( ،/https://paltoday.ps/ar
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أيضا أمنيا مف جماعات مسمحة مخالفة
مخيمات الالجئيف الفمسطينييف بالخارج ميددة ن
ْلنظمة الدكؿ التي تستضيؼ تمؾ المخيمات ،مما يؤدم إلى تشتيت تمؾ المخيمات كبدكره يؤثر

تيديدا لألمف القكمي الفمسطيني (النشرة ،سنة
سمبا عمى قضية الالجئيف كحقيـ بالعكدة مما يشكؿ
ن
ن
(ُ)
النشر ،نت) .
لقد كاف لظيكر الجماعات المسمحة في سيناء أثر كبير في مكقؼ الدكلة المصرية في

دعما منيا
تعامميا مع الفمسطينييف في غزة نتيجة ارتباط ىذه الجماعات بنظيرتيا في غزة كتمقييا ن
سنادا ،كىك ما ظير في قضية إغالؽ معبر رفح ،كضخ مياه البحر عمى الحدكد لمقضاء عمى
كا ن
اْلنفاؽ .إف المخاكؼ مف نجاح تمؾ الجماعات في فرض كاقع أمني سياسي جديد يفضي لفصؿ
قطاع غزة عف الكطف الفمسطيني العتيد عمى حدكد ُٕٔٗـ ،كذلؾ مف خالؿ تسكيات إنسانية

بخمؽ بدائؿ عف معبر رفح تسمح لقكة اْلمر الكاقع السيطرة عمى غزة بالنفصاؿ بعد تأميف خط
مكاصالت جديد مع العالـ.

كمع استمرار رىاف أطراؼ عديدة "اإلخكاف ،أمريكا ،إسرائيؿ ،أكركبا ،تركيا ،قطر" كؿ

ْلىدافو ،ذلؾ يفضي بأف تبقى غزة قاعدة لكجستية خمفية لستنزاؼ الدكلة المصرية ،تدعـ

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

تيديدا لألمف القكمي الفمسطيني (مكسى كآخركفَُِٔ ،ـ.)ُْٕ :
اْلمكر تعد
ن

(ُ).)َُِٕ/ِ/ٓ( ،www.alnashra.com
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المبحث الثاني

واقع االستراتيجية الوطنية الفمسطينية
المطمب األول :ماىية االستراتيجية الوطنية الفمسطينية
تعد الستراتيجية مف المفاىيـ القديمة المتداكلة في أكساط المتخصصيف بمجالت

شامال جميع
عديدة ،كعمى الرغـ مف بداية ظيكرىا كمصطمح عسكرم إل إف انتشارىا أصبح
ن
المجالت كاْلنشطة اإلنسانية.

كقد نشأت البذكر اْلكلية لإلستراتيجية كمفيكـ كفكر ككسيمة مع الصراع المسمح منذ أف
مركر بالقادة العسكرييف
نا
كاف في أشكالو اْلكلى ،فقد عبرت عنيا أقكاؿ القادة الصينييف القدماء،
اْلكركبييف ،ليبدأ مفيكـ الستراتيجية في التطكر مع مطمع عصر النيضة في أكركبا كليصبح

جزنءا مف العمكـ الجتماعية ،كيرتبط بالنظريات القتصادية كالقانكنية كالسياسية كاإلدارية (جبر،
َُِِـ).
كحيث إف الستراتيجية معنية بالمستقبؿ فإنيا تأخذ بعيف العتبار احتمالت متعددة

طا بيف السياسة
كفقا لممستجدات .كما تحتؿ الستراتيجية
مكقعا كس ن
إلحداثو كتككف قابمة لمتعديؿ ن
ن
كالخطة كتستخدـ الستراتيجية في الدراسات المعنية بأساليب التخطيط كالتدبير كالتنظيـ (إبراىيـ،
َُُِ.)ُ :

اْلساس لإلستراتيجية مف منظكر كطني ىك أف كؿ دكلة قكمية -ككؿ
اض
كاف الفتر ى
ى
اْلطراؼ ما دكف الدكلة -ليا مصالح تحاكؿ حمايتيا بأفضؿ ما لدييا مف قدرات ،كالمصالح ىي
معايير منشكدة لبمكغ اْلىداؼ ،كيتـ تصنيفيا ضمف مصطمحات مثؿ :البقاء كالزدىار

القتصادم ،كالنظاـ العالمي المفضؿ ،كنشر القيـ الكطنية (يارغر.)ّٖ :َُُِ ،

كتيدؼ الستراتيجية الكطنية الفمسطينية إلى تمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو
في المقاكمة المشركعة عبر تكتيكات كأشكاؿ يتـ التكافؽ عمييا كفؽ مجمكعة مف الكسائؿ بال

استثناء ،كتمكيف الشعب الفمسطيني مف تقرير مصيره ،كبناء دكلتو المستقمة كاممة السيادة مع

عكدة الالجئيف ،كاطالؽ صراح اْلسرل كافة (فرحانة.)ْ :َُِِ ،

كتنادم دراسة أجرتيا مجمكعة الدراسة الستراتيجية الفمسطينية بتغيير جاد في الطرح

كىي تشير إلى أف التعابير مثؿ "صنع السالـ" ك"بناء الدكلة" قد أصبحت كممات رمزية لستمرار
عمال ،كيجب استبداؿ
الكضع الراىف ،الذم يشكؿ فيو التصرؼ الفمسطيني ردة فعؿ كليس
ن
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ػ"المقاكمة الذكية" ك"تقرير المصير" ،بتمؾ التعابير ذلؾ أف الستراتيجية الفمسطينية قد تضطر

بدل مف إضاعة الكقت كالجيكد عمى عممية "بناء دكلة" ك"صنع
لتباع سياسة إزالة الستعمار ن
سالـ" فاشؿ (كتَّاب.)ِ :ََِٖ ،
كمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث التي طرح فييا أسئمة عديدة حكؿ ىذا المكضكع ،ككاف
مف بيف ىذه اْلسئمة ،سؤاؿ يتعمؽ بتعريؼ الستراتيجية الكطنية الفمسطينية ،كىك :ما ىك تعريفؾ

لإلستراتيجية الكطنية الفمسطينية؟ فكانت إجابة بعض الباحثيف كما يأتي:

التفاؽ عمى اليدؼ الكطني العاـ ،كالتفاؽ عمى كسائؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،كما ىي

المؤسسات التي يجب أف تحتضف ىذه الكسائؿ ،كتقدير القدرات كاإلمكانيات التي يمتمكيا الشعب
الفمسطيني [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].

أما أبك عامر فقاؿ ل يكجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو بيف الخبراء الفمسطينييف ،كلكف أم

إستراتيجية كطنية فمسطينية ل بد أف تتكافر فييا جممة مف اْلىداؼ مثؿ :تحرير فمسطيف كاقامة

مستقبال ،كصياغة النظاـ
الدكلة الفمسطينية ،كالعالقات عربية ،كشكؿ العالقة مع إسرائيؿ
ن
الفمسطيني برلمانيا أـ رئاسيا [أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].

كلكنو عرفيا بشكؿ عاـ بقكلو :استخداـ كؿ الطاقات كالمكارد لدل الدكلة في خدمة

أمنيا كاستقرارىا في كؿ المجالت كعمى كؿ الصعد [أبك عامر ،المرجع السابؽ].

كعرفيا أبك زايدة بقكلو :تعني أف يحقؽ الشعب الفمسطيني طمكحاتو في إقامة دكلة

فمسطينية مستقمة عمى ترابو الكطني المغتصب ،كتككف دكلة ديمكقراطية يككف فييا مجاؿ لكؿ
اْلدياف ككؿ اْلطياؼ [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
كعرفيا حبيب بقكلو :القدرة عمى الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد كاإلمكانات المتاحة

كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز في فترة زمنية محددة [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

كىدؼ الستراتيجية الكطنية ،يمكف تمخيص الستراتيجية الكطنية في جممتيف أساسيتيف،

اْلكلى :القدرة عمى تحقيؽ أقصى درجات الرفاىية لمشعب ،بما يضمف ( ،الجممة اْلخرل) تحقيؽ

الكرامة اإلنسانية ثـ الكرامة الكطنية .فال نريد مف الستراتيجية الكطنية أف تككف بناء لممالؾ

ظا عمى كراسي ىذا الفصيؿ أك ذاؾ [حبيب ،المرجع السابؽ].
كعركش خاصة كحف ن

كعرفيا عريقات بقكلو :تكفير اإلمكانيات الالزمة ككضع الخطط اْلمنية لضماف تحقيؽ

اْلمف كاْلماف لممكاطف مف خالؿ بناء جيش قكم قادر عمى الدفاع كالتصدم ،كتعزيز قكل اْلمف
الداخمي كحماية المكاطنيف كتحسيف المجتمع [عريقات َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].
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كعرفيا اْلغا :بأنيا الستراتيجية التي تكضح رؤية البمد أك الكطف لعشر سنكات أك

عشريف ،أم عمى المدل البعيد لكؿ المجالت :الصناعي ،البيئي ،القتصادم[ ..... ،اْلغا،

ٓ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

أما نعيرات فعرفيا بقكلو :ىي عقيدة الدكلة كرسالتيا التي تيدؼ إلى التغمب عمى العقبات
كالتحديات مف خالؿ تعظيـ المكاسب العامة كاستغالؿ اإلمكانيات كالطاقات المكجكدة [نعيرات،

ْ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

كعرفيا أبك عامر بقكلو :ىي كجكد سياسة قكمية كطنية متفؽ عمييا بيف حركات تحرر

الكطف الفمسطيني المختمفة ،ككميا مف اْلىداؼ اْلساسية لمتحرر مف الحتالؿ اإلسرائيمي عدا

ذلؾ كمو تحصيؿ حاصؿ ،فاليدؼ اْلساس ىك التحرر قبؿ كؿ شيء [أبك عامر،

ِٗ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

كيػرل الباحػث مػف خػالؿ عػرض التعريفػات السػابقة يمكػف تعريػؼ السػتراتيجية الكطنيػة الفمسػطينية

بانيػػا تحقيػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني طمكحاتػػو فػػي إقامػػة دكلػػة فمسػػطينية مسػػتقمة عمػػى ت اربػػو الػػكطني
المغتص ػػب ،كتك ػػكف دكل ػػة ديمكقراطيػػة يك ػػكف فيي ػػا مجػػاؿ لك ػػؿ اْلدي ػػاف ككػػؿ اْلطي ػػاؼ م ػػف خ ػػالؿ
الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد كاإلمكانات المتاحة كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز.

المطلب الثاني :غياب الستراتيجية الوطنية الفلسطينية
يبرز غياب الستراتيجية في الحالة الفمسطينية مف خالؿ غياب التكافؽ عمى اْلىداؼ

العميا أك الثكابت ،كالختالؼ حكؿ الكسائؿ ،كالختالؼ في تحديد معسكر اْلصدقاء كمعسكر
اْلعداء ،كحكؿ تحديد اليدؼ الكطني ،كحتى مع القكؿ بأف اليدؼ ىك الدكلة فإف غمكضيا

كالتباسيا يسكد حكؿ مفيكميا كحدكدىا ،ىذا الغياب لإلستراتيجية أدل لفشؿ معمـ عمى اْلصعدة

كخصكصا بعد اعتراض
كافة ،كأدل لحالة تيو سياسي تتخبط فيو كؿ مككنات النظاـ السياسي
ن
حركة حماس عمى منظمة التحرير كالسمطة؛ لذا فإف حالة الفشؿ كالشمؿ التي تصيب القضية

قدر مف السماء كل تعكد إلسرائيؿ فقط ،فالقدر محايد في الشؤكف السياسية،
الفمسطينية ليست نا
عدكا قكيا إل إف حركة المقاكمة كالجياد ما كجدتا إل لمكاجيتو كليس تبرير
كاسرائيؿ كاف كانت ن
عجزىا بكجكده ،إف الخمؿ يعكد لغياب إستراتيجية فمسطينية كاضحة سكاء إستراتيجية تعبر عف
مرحمة التحرير الكطني كتمتزـ بمقتضياتيا أك إستراتيجية تعبر عف مرحمة بناء الدكلة كتمتزـ
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
متغيرات عربية كدكلية كفمسطينية كعمى رأسيا النقساـ كالعتراؼ بفمسطيف دكلة مراقب ،كفي
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ظؿ تعدد اإلستراتيجيات اإلقميمية كالدكلية المتصارعة حكؿ المنطقة العربية كفي جكىرىا القضية

الفمسطينية ،فاْلمر يتطمب إستراتيجية كطنية متعددة المسارات ل تقطع مع مرحمة التحرر

الكطني كل مع متطمبات السالـ كلكف في الكقت نفسو تفتح عمى مسارات جديدة لمعمؿ السياسي

يؤسس عمى العتراؼ اْلممي بفمسطيف دكلة مراقب.

إف اْلىمية الستراتيجية تكمف اآلف في ظؿ مرحمة التحكؿ اإلستراتيجي نحكؿ الدكلة،

ففي ىذه المرحمة كلممرحمة القادمة لف تنفع تكتيكات سياسات المفاكضيف الفمسطينييف؛ بؿ إف

الفريؽ المفاكض كمو لف يصمح لممرحمة الجديدة ،كما أف المرحمة تحتاج لالنتقاؿ مف سياسة

التدبير اليكمي لحياة الناس كالبحث عف الراتب ،إلى بناء إستراتيجية كبرامج كرؤل دكلة (أبرش،
َُِّ.)ُْ-ُّ :

كمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث كضح مجمكعة مف خبراء اْلمف القكمي الفمسطيني

رأييـ في ىذا المكضكع ،بعد طرح السؤاؿ المتعمؽ بذلؾ كىك :برأيؾ ىؿ يكجد إستراتيجية كطنية

إلدارة العمؿ السياسي الفمسطيني كاذا كانت اإلجابة نعـ فما ىي مالمحيا كاذا كانت اإلجابة ل
فما ىي العكائؽ التي تقؼ دكف صياغتيا؟ فكانت آراؤىـ كما يأتي:

أما إبراىيـ حبيب :فيرل أنو ل يكجد لدل الفمسطينييف إستراتيجية كطنية إلدارة العمؿ

سابقا قبؿ كقكع النقساـ السياسي بعد ُْ ،ََِٕ/ٔ/حيث كانت منظمة التحرير
السياسي ل ن
تسير بال إستراتيجية كطنية بؿ تسير كراء قناعات حزبية ضيقة لـ تستشر الشعب ليا ،كلـ يكف
ىناؾ رؤية حقيقية ،بؿ كاف ىناؾ استجابة لمضغكط السياسية ،كأصبحت بال رؤية حتى أكصمتنا
إلى الحتراب الداخمي ،كبعد الحتراب الداخمي تعمقت الحالة الفمسطينية في النشقاؽ كالنقساـ

كأصبح ىناؾ رؤيتاف كبرنامجاف كادارتاف ،اْلمر الذم أبعد بشكؿ كبير فكرة بناء إستراتيجية

كطنية لمع مؿ السياسي كصمنا إلى حالة المكاجية السياسية حتى في المحافؿ الدكلية ،فالمعكقات

كثيرة كأكليا حالة النتماء الحزبي الذم تزيد عف حالة النتماء الكطني ،كجكد بعض القيادات

التي ل تعمي مصمحة الكطني عمى المصمحة الشخصية ثـ المصمحة الحزبية ،كىناؾ مستكل

مأجكر ليذا الحزب أك ذاؾ،
نا
الثقافة فيناؾ مشكمة في المثقؼ الفمسطيني الذم أصبح في غالبيتو
باإلضافة إلى العكامؿ الخارجية فنحف نعيش في كضع صعب كىناؾ تدخالت عربية كدكلية
كحتى إسرائيمية كأصب ح لدييا القدرة عمى التأثير في القرار الفمسطيني ،كؿ ىذه العكامؿ تعيؽ بناء

إستراتيجية كطنية فمسطينية [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

ككذلؾ قاؿ جعارة ،أننا ل نممؾ إستراتيجية ْلننا ل نممؾ أم عامؿ مف عكامؿ
الستقاللية الذاتية ،كتكجد عكائؽ كثيرة كىي العكائؽ نفسيا التي تكجد في الكطف العربي ،فنحف
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كفمسطينييف نميث كراء استرداد ِِ %مف اْلراضي المحتمة كىي حدكد ٕٔ ،كلف نستطيع تحقيؽ

ذلؾ [جعارة :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

كقاؿ اْلغا :ل تكجد إستراتيجية كطنية لتحقيؽ المصالح العامة كالشاممة لمبمد مف صنع

الدكلة ،كالسبب ىك العقميات المكجكدة التي ل تقتنع بالرؤل الفمسطينية بؿ تقتنع بالرؤية
الشخصية [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].
كنفى نعيرات كجكد إستراتيجية كطنية ،كرأل أف العكائؽ تكمف في البيئة الفمسطينية أكنل،

كعدـ كجكد مؤسسة قادرة عمى إنتاج ىكذا إستراتيجية كطنية [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].

أقر بكجكد إستراتيجية كطنية،
أما عريقات فكاف لو رأم مخالؼ لما سبؽ ،حيث َّ

كمالمحيا ىي اتفاقية أكسمك ،التي أقرت بإنشاء سمطة كطنية ،كيقكؿ :نعـ ىي لـ تحقؽ كؿ

شيء؛ كلكف تبقى ىي الخطكط العريضة لمعمؿ الفمسطيني الحالي [عريقات:َُِٕ/ّ/َّ ،
مقابمة].

كرأل أبك عامر كجكد أكثر مف إستراتيجيات ،لكؿ فصيؿ إستراتيجية في خطتو لمعمؿ

السياسي ،كاقامة الدكلة ،كالتحرير ،كمقاكمة الحتالؿ ،كاإلشكاؿ أنو ل تكجد إستراتيجية فمسطينية
الكطف ىك كطنو
مكحدة متفؽ عمييا .كالعكائؽ ىي التباينات الحزبية ،كاعتبار كؿ حزب فمسطيني
ى
[أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].
أما مرداكم فرأل أف السمطة الكطنية الفمسطينية ليا رؤية سياسية بال شؾ ،كىي اإلقرار

كالعتراؼ بق اررات اْلمـ المتحدة ،كمخاطبتيا بأنيا ضعيفة كل تممؾ القكة ،كتخاطب المجتمع

بشكؿ دائـ أنيا نفذت الق اررات كالمطمكب منيا ،فيجب أف تنفذكا ما اتفقنا عميو ،كىي برأيو

إستراتيجية فاشمة ْلنيا لـ تؤًد دكرىاْ ،لف الستراتيجية الحقيقية ىي التي تتمتع بمعقكلية القدرة
عمى تقديـ المصالح لألماـ ما أمكف ،كليس مف أجؿ الحكي فيذا مرفكض [مرداكم،

ٕ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

كيعتقد أبك زايدة أف ىناؾ إستراتيجية فمسطينية كلكنيا غير ناجحة ،كقد تمثمت في سياسة
منظمة التحرير الفمسطينية مف خالؿ العقكد الثالثة اْلخيرة ،كالتي كانت أساسيا الحصكؿ عمى

دكلة فمسطينية مستقمة في حدكد ٕٔ مف خالؿ المفاكضات ،أما عف العكائؽ التي تقؼ دكف

صياغة إستراتيجية كطنية شاممة فيرل أف الخالؼ السياسي كالفكرم بيف اْلطراؼ الفمسطينية ىك

السبب ،كبالتحديد بيف فكريف ،الفكر الكطني الذم تمثمو حركة فتح ،كالفكر اإلسالمي أك اإلسالـ

السياسي الذم تمثمو حركة حماس [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].

419

ومن أسباب غياب االستراتيجية الوطنية ما يأتي:
ُ.

انسداد أفؽ التسكية ،كتآكؿ الدكلتيف ،كصعكبة الخيارات اْلخرل في ذات السياؽ ،كعدـ

ِ.

المشيد الفمسطيني منقسـ كبال رؤية أك إستراتيجية كطنية مكحدة ،كالحركة الكطنية

ّ.

خصكصا بعد فكز حماس بالنتخابات الشرعية
ضعؼ مؤسسة القيادة كتآكؿ شرعيتيا
ن
اْلخيرة؛ ْلف كجكد أكثر مف قائد كزعيـ كؿ منيـ يتكمـ باسـ الشعب ل يعني كجكد

اليقيف بجدكاىا.

الفمسطينية متناقضة في اْلفؽ كاست ارتيجيات العمؿ (فرحانة.)ْ :َُِِ ،

مؤسسة قيادة ،مؤسسة القيادة ىي التي تجسد الكحدة الكطنية كتحتكر كتمثؿ القرار

ْ.

الكطني المستقؿ.

غياب فضيمة النقد الذاتي كثقافتو عند اْلحزاب كالنخب ،فيذه اْلحزاب باتت ضميعة بنقد

اآلخريف كلكنيا ل تنتقد نفسيا ،كاف جرت عمميات نقد فداخؿ غرؼ مغمقة كبشكؿ فردم،
كفي كثير مف الحالت تتـ محاصرة بؿ كطرد أم مسؤكؿ يجرؤ عمى نقد الحزب أك

الحركة عمنا كمعاقبتو.

ٓ.
ٔ.

غياب حالة شعبية ضاغطة عمى القيادات السياسية .كذلؾ بسبب الشتات كالحكاجز
كارتباط قطاع كبير مف الشعب بالسمطتيف كباْلحزاب مف حيث الراتب ك ً
الخ ٍدمات.

انسالخ اْلحزاب عف منظكمة حركات التحرر الكطني كثقافتيا كقكانينيا.

ٕ.

يبقى الجيؿ السياسي كاْليديكلكجيات عائقنا أماـ التفكير العقالني.
غياب استقاللية القرار كالرتياف ْلجندات خارجية إسالمية كانت أك عربية أك أمريكية أك

ٗ.

المراىنة عمى النتخابات فقط كحؿ النظاـ ،فمـ يحدث في تاريخ حركات التحرر أف

ٖ.

إسرائيمية.

استمد قادة التحرر شرعيتيـ مف انتخابات عمنية تجرم في ظؿ الحتالؿ.

َُ .ضعؼ دكر النتمجنسيا (مثقفكف كمفكركف كقادة رأم عاـ) ْلسباب متعددة عمى رأسيا
لعنة الراتب كالتثميؿ المشركط.

ُُ .تحكؿ السمطتيف كالحككمتيف في غزة كالضفة ليدؼ البقاء بحد ذاتو كبات ىدؼ الحفاظ
سابقا كأىـ مف الحفاظ عمى البرنامج الكطني أك الثكابت الكطنية ،كىك ما
عمى السمطة ن
أيضا لتحكيؿ المناضميف كالمجاىديف لمكظفيف.
أدل ن
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ُِ .النقساـ الذم فصؿ غزة عف الضفة كتداعياتو .فتكحيد المنطقتيف ضمف برنامج كسمطة
كاحدة بات يحتاج لمكافقة إسرائيمية.

ُّ .تكاصؿ الستيطاف كالتيكيد في الضفة كالقدس.

ُْ .غياب حمفاء دكلييف فاعميف كمؤثريف في السياسات الدكلية.
ُٓ .تخاذؿ الشرعية الدكلية كعجزىا في تبني إستراتيجية السالـ الفمسطينية كما ترفض
(أبرش.)َُِّ ،
إستراتيجية المقاكمة ا

المطمب الثالث :سبل تعزيز وبناء االستراتيجية الوطنية الفمسطينية
إف العمؿ مف أجؿ بناء إستراتيجية كطنية فمسطينية تتطمب منيج العمؿ كتحديد
اْلكلكيات ،كذلؾ يستكجب مراجعة المكاقؼ تجاه عناكيف أساسية كالتكافؽ بشأنيا تتمثؿ فيما يأتي

(فرحانة:)ٔ-ٓ :َُِِ ،

ُ -التسوية :ل بد مف التكافؽ عمى أف الحالة الفمسطينية ىي حالة تحرر كطني كمف
مستمزماتيا ممارسة المقاكمة .بؿ في الكقت الراىف يمزـ اعتمادىا كخيار أساس لتعديؿ

ميزاف القكل المختؿ ،كباعتبارىا إدارة إستراتيجية لمضغط عمى العدك.

ِ -المقاومة :ىي أداة القكة الستراتيجية بيد الفمسطينييف ،كل ينبغي بأم حاؿ تحييد اْلجيزة
اْلمنية ليا بحجة اللتزامات الدكلية .كيمزـ التكافؽ عمى أم اْلشكاؿ أجدل في المحظة
الراىنة سكاء عبر العمؿ العسكرم أك المقاكمة الشعبية .كيقترح البدء باْلخيرة باستمياـ

اْلدكات كالكسائؿ المستخدمة في الثكرات العربية ،كتطكيرىا تصاعديا لمكصكؿ العمؿ

العسكرم بحسب ما جرل في انتفاضة اْلقصى.

ّ -السمطة :تحديد عالقتيا بالمنظمة بشكؿ كاضح ،كاعادة ىيمنة منظمة التحرير عمييا بشكؿ
فعمي .كينبغي تقرير مكقؼ كاضح تجاىيا اآلف .كىنالؾ ثالثة سيناريكىات لمستقبميا:
أ.

بقاء الحاؿ عمى حالو ،كىذا سيناريك غير مرغكبْ ،لنيا في شكميا الحالي مجرد

نمكذج "لحدم" مكسع.

ب .اعتبارىا نكاة دكلة ،كالعمؿ عمى تقكيتيا كتحريرىا مف ىيمنة الماؿ الغربي ،كاعتبارىا
أداة كطنية إلدارة تحرؾ شعبي منظـ كشامؿ لمقاكمة الحتالؿ.
ج -حؿ السمطة ،كتشكيؿ إدارة كطنية تشاركية في إطار مقاكمة مسمحة منظمة بيدؼ
إزاحة الحتالؿ.

كيمكف اعتماد الخيار الثاني في الستراتيجية الجديدة باعتبارىا أقرب إلى تفكير اْلطراؼ
المتصمة بالتسكية كمصالحيا.
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ْ -المصالحة :ىي مفتاح الكحدة الكطنية ،كضركرة لتكحيد الجيد الكطني كتكتمو ،لكف ينبغي
أف تتـ بإرادة فمسطينية محضة كبال تدخالت خارجية ،كمف الضركرم الدخكؿ فييا كفؽ
جدكؿ زمني محدد؛ بعد التكافؽ عمى الستراتيجية الكطنية المكحدة كالبرنامج الكطني

المعتمد.

ٓ -قطاع غزة :العمؿ عمى فؾ الحصار عف غزة كيدؼ كطني ،كربما اعتمادىا كمنطقة شبو
محررة كادارتيا إدارة كطنية تشاركية ،كالضغط عمى العدك لفؾ الحصار أك استئناؼ ضرب

حاليا بسبب الكضع المصرم الراىف.
الصكاريخ ،خاصة أنو غير قادر عمى الحرب ن
ٔ -األمن الوطني :ينشأ عمى أساس عقيدة أمنية كطنية ،كيحرـ التنسيؽ مع الحتالؿ تحت أم
ظرؼ كاف .كتشكؿ اْلجيزة اْلمنية كفؽ أسس مينية كطنية ،عمى أف تككف مرجعيتيا
القيادة السياسية الفمسطينية المنتخبة.

 -ٚمنظمة التحرير:
أ.
عميو.

ىي المرجعية السياسية ،كالمييمنة عمى السمطة الفمسطينية.

ب .ينتخب عناصرىا مف الشعب الفمسطيني كافة بناء عمى نظاـ انتخابي يتـ التكافؽ

ج .المجمس التشريعي جزء مف مجمسيا الكطني.

د .كليتيا السياسية تداكلية ،كتتغير قيادتيا كفؽ اْلسس الديمكقراطية.

ق .جيازىا التنفيذم خاضع لمجمسيا الكطني.

ك .التكافؽ عمى ميثاقيا الجديد.

إف الطريقة اْلسرع كاْلسمـ كاْلنجع لتعزيز الستراتيجية الكطنية تككف مف خالؿ نظاـ

تمثيال كفاعمية .كلكف ىذه ميمة صعبة في ظؿ غياب اْلفؽ التي تبشر بنشكء قيادة
سياسي أكثر
ن

عمكما ،كعميو فإف عممية بناء
فاعمة عمى اْلرض الفمسطينية المحتمة أك لمشعب الفمسطيني
ن
إستراتيجية كطنية فمسطينية قائمة عمى الحقكؽ ستككف فعالة في فضح الخطط اإلسرائيمية
كمجابيتيا .كينبغي أف يتحكؿ اليدؼ السياسي الفمسطيني في ىذه الستراتيجية مف إقامة الدكلة،

كىك مشركع غير متحقؽ يستر إستراتيجية إسرائيؿ عمى أرض الكاقع ،إلى النضاؿ مف أجؿ

حقكؽ اإلنساف السياسية كالمدنية كالقتصادية كالجتماعية كالثقافية .كيمكف إدراؾ الحقكؽ
الفمسطينية مف خالؿ عدد مف الترتيبات الكطنية "دكلة كاحدة أك دكلتاف أك كنفدرالية" (أحمد،

َُِٔ.)ّ :
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كمف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث مع بعض المختصيف باْلمف القكمي حكؿ ىذا

المكضكع أجاب بعضيـ عف السؤاؿ اآلتي :ىؿ تعتقد أف الستراتيجية الكطنية الفمسطينية قادرة
عمى تحقيؽ الطمكحات الفمسطينية إف كجدت؟

ذىب حبيب إلى القكؿ بأف الفمسطينييف كمنذ عاـ ُُٕٗ بعد احتالؿ اإلنجميز لفمسطيف
يعيشكف بال إستراتيجية كبال ىكية حقيقية ،نقكؿ مرة نحف عرب ،كمرة نحف فمسطينييف ،كمرة نحف

معيار
نا
مسمميف ،كل يكجد إجماع فمسطيني حتى عمى اليكية الفمسطينية القادرة عمى أف تككف
لبناء الستراتيجية كلـ يستطع الفمسطينيكف في عشرينيات القرف الماضي كثالثينياتو كأربعينياتو
أف يككنكا قكة كاحدة تككف قادرة عمى استنياض مشاريعيـ كما كاف الكاقع عند الييكد التي أفرزت
بعض الكيانات التي تصب في مصمحة الييكد ،ككذلؾ اْلمر في الخمسينيات كالستينيات ،بنيت
منظمة التحرير الكطنية الفمسطينية بقرار عربي ،كالمفترض أف تجعؿ الفمسطينييف يتحممكا ىميـ

كلكف التدخالت العربية حدت مف قدرة منظمة التحرير ثـ منعت دخكؿ الفصائؿ الفمسطينية كافة

حتى ىذه المحظة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،لتككف ىي اإلطار الجامع لمشعب الفمسطيني،
كلألسؼ حالة التكمس في المنظمة ىي حالة عربية خارجية أكثر منيا حالة فمسطينيةْ ،لنو لف

منافسا لممنظمة التي تمثؿ اإلطار العربي
يسمح لمفمسطينييف بإنشاء أم كياف آخر قد يككف
ن
باْلساس [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].
أما عريقات فيرل أف الكضع الفمسطيني مقيد بمكاقؼ الدكؿ العربية ،كمساندة العالـ

إلسرائيؿ [عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

كنفى جعارة بشدة عمى قدرة الستراتيجية عمى تحقيؽ الطمكحات الفمسطينية ،كلكف يكجد
طمكح كىك تحرير فمسطيف بالكامؿ [جعارة :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].
أصال ،كلكف إف كجد أكيد ستككف قادرة عمى
كمثمو نعيرات ،حيث قاؿ :غير مكجكد
ن

تحقيؽ الطمكحات الفمسطينية [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].

أما أبك عامر فقد أكقؼ القدرة عمى كجكدىا فقاؿ :إف كجدت فيي قادرة [أبك عامر،
ِٗ :َُِٕ/ّ/مقابمة].
نيائيا ل تستطيع [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
أما مرداكم فقاؿ :ن
حاليا ل ،فإستراتيجية السمطة الفمسطينية كاستراتيجية حماس لـ
ككذلؾ رأل أبك زايدة ،أنو ن
تحققا اْلىداؼ المرجكة لمشعب الفمسطيني ،كبالتالي يجب إعادة النظر في استراتيجيتيما [أبك
زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
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كيرل الباحث أف الستراتيجية الكطنية الفمسطينية ككنيا مغيبة كالكضع الفمسطيني مقيد

بمكاقؼ الدكؿ العربية ،كمساندة العالـ إلسرائيؿ فإنيا ل تستطيع بكضعيا الحالي أف تحقؽ

طمكحات الشعب الفمسطيني في إقامة دكلتو الفمسطينية المستقمة.
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المبحث الثالث

واقع خبراء األمن القومي الفمسطيني
جج

قاـ الباحث بإجراء عدة مقابالت مع بعض الشخصيات المتخصصة باْلمف القكمي

كالتحميؿ السياسي؛ حيث رأل الباحث أف ىذه الشخصيات ليا عالقة ببحثو كأنيـ سيثركف البحث

بمعمكمات قيمة.

ٔ -أىم الصفات الشخصية التي يتمتع بيا خبير األمن القومي.
يرل حبيب أف الصفات اْلساسية لمخبير اْلمف القكمي :قكة الشخصية ْلنو منصب

رفيع ،يحتاج إلى جرأة كالى عدـ الخكؼ مف صنع القرار ْلنو قد يككف لو عالقة بمصير الدكلة

حميما غير
كبق اررات إستراتيجية ،يجب أف يككف ذكيا كلديو فطنة كمعرفة بالرجاؿ ،أف يككف
ن
متسرع بحيث يستطيع أف يحكـ عمى اْلشياء بعد معرفة التفاصيؿ ،أف يككف صاحب شخصية
قيادية يمتمؾ مف السمات القيادية التي تمكنو مف قيادة فريؽ عمؿ باقتدار كجدارة [حبيب،

ُِ :َُِٕ/ِ/مقابمة].
مييئا في مجاؿ اْلمف القكمي كالمجاؿ
كرأل عريقات أنو يجب عمى الخبير أف يككف ن
العسكرم ،كقد دخؿ دكرات عسكرية عديدة سكاء دكرة ضباط أك أعمى ليا عالقة باْلمف
العسكرم ،إضافة إلى إلمامو بالتاريخ العسكرم ،كاطالع كاسع عمى القانكف كمعرفة كافية

بالتفاقيات الدكلية (جنيؼ ْ ) كالمالحؽ الخاصة بيا ،كمتابعة القضايا الدكلية كالمحمية ،كيككف

عنده أفؽ كاسع في ىذا المجاؿ ،كلو قدرة عمى تنفيذ البحكث كالدراسات كالستنباط كالتحميؿ

كصياغة التكصيات [عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

كقد اختصر اْلغا ىذه الصفات بالرؤية المستقبمية ،كالتعدد في مجالت الطالع

كالدراسة ،كالتداخؿ بيف التخصصات [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].

يجا مف كمية
فصؿ في إجابتو كحددىا بنقاط عديدة ،كىي :أف يككف خر ن
أما جعارة فقد ٌ
أخير أف يككف
متخصصا بالدراسات اْلمنية ،كأف يككف ذا خبرة أمنية كعممية ،ك نا
حربية ،كأف يككف
ٌ

حسف السكؾ كالسير [جعارة :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

كرأل نعيرات أف الخبير يجب أف يتمتع بثالث ممكات ،كىي :القدرة عمى تحميؿ الكضع

السياسي ،كالقدرة عمى صياغة التطكرات كتجسيرىا في المستقبؿ ،كالقدرة عمى تصكر آليات
تغيير قكل الستراتيجية في أم مجتمع [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].
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كركز عبد الستار قاسـ إجابتو عمى الجانب اْلمني فقاؿ :يجب أف يككف لديو الحس

اْلمني ،كمعرفة باْلمكر اْلمنية الكثيرة التي تحيط بنا [عبد الستار قاسـ:َُِٕ/ِ/ِّ ،
مقابمة](ُ).

كيرل ىشاـ المغارم أف القدرة عمى التفكير بأنكاعو المتعددة :التفكير الناقد كالتفكير
اإلبداعي كاإلستراتيجي عمى اعتبار أف الثالثة ليـ مدخؿ في مكضكع خبراء اْلمف القكمي.
فضال أنو كاسع الطالع لمناقشة التيديدات الداخمية كيجب أف يككف كاسع الطالع كل
ن
يصح أف يككف محدكد الثقافة كالطالع؛ ْلنو ىك مف يعطى التكصيات لصانع الق ارر كبالتالي

يجب أف يككف قادنار عمى التعبير عف أفكاره (ىشاـ المغارم :َُِٕ/ٓ/ُّ ،مقابمة)(ِ).
ٕ -الميارات التي يمتمكيا خبير األمن القومي.

رأل حبيب أف أكلى الميارات ىي ميارة الحكار كاإلقناع ،فقد يمتمؾ معارؼ كثيرة كلكف

كيؼ يمكف إقناع اآلخر بيا ،كيحكليا إلى قناعات لآلخريف ،كميارة المركنة كعدـ التصمب برأيو

كأف يككف لديو مركنة في تقبؿ الرأم اآلخر ،كميارة البحث العممي فيي ميارة أساسية حتى يبتعد

عف العاطفة كيتصرؼ بمنطؽ المصمحة كبعي ندا عف اْلىكاء الشخصية ،كيجب أل يككف لو رأم
بعيدا عف الكاقع الذم تتطمبو المصمحة الكطنية ،كميارة قدرة العمؿ مع فريؽ عمؿ،
شخصي ن
بحيث يصبح الفريؽ كتمة كاحدة تخدـ مصمحة الكطف [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

كرأل اْلغا أف ىناؾ ثالث ميارات رئيسة يجب أف يتمتع بيا الخبير ،كىي :القدرة عمى

التحميؿ ،كالقدرة عمى استكشاؼ المستقبؿ ،كالقدرة عمى الدمج كالتفكيؾ [اْلغا:َُِٕ/ّ/ٓ ،
مقابمة].

أما جعارة فرأل أنو يجب أف يتدرج في السمـ اْلمني تدرجا طبيعيا حتى يصؿ إلى أعمى

الدرجات ،كأف يككف قد اشترؾ في المعارؾ الميمة في بمده [جعارة :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

ككانت إجابة نعيرات مكجزة فذكرىا باختصار َّ
كعددىا بقكلو ،كىي :ميارة التخيؿ ،ميارة

اإلبداع ،ميارة التخطيط ،ميارة اإلقناع [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].
ٖ -العموم والمعارف التي درستيا كخبير في األمن القومي.

فصؿ حبيب في إجابتو فقاؿ :قد يخطئ بعضيـ بظنو أنو عسكرم فقط؛ بؿ إنو حتى
لقد ٌ
خبير يجب أف يتسمح بمعارؼ أساسية ،أكنل أف يككف أحد أبناء الحككمة كالعامميف في
يصبح نا
(ُ)
(ِ)

عبد الستار قاسـ ،أكاديمي متخصص في العمكـ السياسية.

ىشاـ المغارم ،أكاديمي متخصص في اْلمف القكمي ،كعميد كمية العكدة.

442

مرافقيا كتدرج في مناصبو حتى أصبح بيذا المنصب ،كأف يمتمؾ معرفة أساسية في عممي:

التاريخ كالجغرافيا ،كدراسة التاريخ لستخالص العبر كالمحطات ،كمعرفة المحطات التاريخية
الكبرل ،كقراءة فمسفة التاريخ ،كالمبراطكريات العظيمة كيؼ بدأت ككيؼ أفمت ،كقراءة
الشخصيات القيادية ،كقراءة التاريخ الفاصؿ لمدكؿ ،ككذلؾ معرفة الجغرافيا السياسية كالجغرافيا

جيدا ،ككذلؾ يحتاج
الطبيعية كعمـ الجيبكتسيؾ ،كىذا اْلمر يؤىمو إلى فيـ البيئة التي يعمؿ بيا ن
إلى عمـ اإلدارة بشكؿ عاـ ،كعمـ السياسة ،كعمـ اْليديكلكجيا ،فيجب أف يدرؾ أف قيادة مشركع
أمف قكمي كتنفيذه يجب أف يستند إلى أيديكلكجيا أيا كانت ْلنيا تجذب الجماىير كتضبطيـ اتجاه

المشركع القكمي ،إضافة إلى المعرفة الجيدة بالعمكـ اْلمنية بمشتقاتيا :عمكـ شرطية كعمكـ

عسكرية كعمكـ استخبارية [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

كدارسا لتاريخ الحركب العسكرية العالمية :الحرب
كبرأم عريقات يجب أف يككف ممما
ن
العالمية اْلكلى كالثانية ،كالحركب اإلقميمية ،كالعتداءات عمى الدكؿ [عريقات:َُِٕ/ّ/َّ ،
مقابمة].

أما اْلغا فقد قسـ العمكـ إلى قسميف :أساسية ،مثؿ :المجاؿ الجتماعي ،كالمجاؿ
القتصادم ،كالمجاؿ السياسي البيئي (الجيكسياسي) ،كفرعية (لكاحؽ) ،مثؿ :تعدد الثقافة،

الجكانب القانكنية ،كالتكنكلكجيا [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].

ككاف قر نيبا منو نعيرات حيث قاؿ :المعرفة السياسية ،كالمعرفة الجتماعية ،كالمعرفة
القتصادية [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].
كقد كافقو بالرأم عبد الستار قاسـ [قاسـ :َُِٕ/ِ/ِّ ،مقابمة].
ْ -األماكن الوظيفية لخبراء األمن القومي.
يقكؿ إبراىيـ حبيب :حتى نستطيع أف نحدد ىذه الكظائؼ يجب أف نعرؼ أيف مكقع

خبير اْلمف القكمي في سمسمة العمؿ الحككمي ،فعندنا قيادة سياسية ،كأصحاب كظائؼ سيادية،
كخبراء اْلمف القكمي كالمخططكف ،فخبير اْلمف القكمي ىك حمقة كصؿ بيف القيادة السياسة
كالمخطط اإلستراتيجي الذم يحكؿ ىذه الرؤية ،كتحكيؿ اْلىداؼ كالستراتيجية العامة لمدكلة التي

يصنعيا خبير اْلمف القكمي إلى خطط تشغيمية سنكية تتكالى مع بعضيا كتتركب في سبيؿ
تحقيؽ اْلىداؼ القكمية ،لذلؾ خبير اْلمف القكمي ىك صاحب خياؿ كاسع ،كيقاؿ عمى ما

يطرحو قد ل يككف منطقيا ،كقد يتكلى بعض المناصب كلكنو ل ينتبو إلى اْلمكر التفصيمية
الدقيقة التي يعمؿ عمييا المخطط الذم يدققيا ،لذلؾ مف أكؿ ىذه الكظائؼ مستشار أمف قكمي،
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منصبا قياديا
مستشار لمزعماء كالقيادة السياسية العميا ،كيمكف أف يتقمد
عضك في اْلمف القكمي،
ن
ه
ه
إذا كانت اإلمكانيات تسمح لو بذلؾ [حبيب ،مرجع سابؽ].
طا عامميف أك متقاعديف ،أك
كرأل عريقات أف خبراء اْلمف القكمي إما أف يككنكا ضبا ن

أساتذة جامعات؛ ليذا فإف اْلماكف ستككف إما مؤسسات الدكلة ،أك كسائؿ اإلعالـ ،أك
الجامعات ،أك مراكز اْلبحاث ،أك مراكز الدراسات [عريقات ،مرجع سابؽ].
كقد تشابيت إجابة اْلغا باإلجابة السابقة ،فحددىا بالكظائؼ العميا مثؿ مستشار

الرئيس ،أك في الجامعات ،أك في المجاؿ السياسي [اْلغا ،مرجع سابؽ].

دائما بالقرب مف صاحب
كمثميما قاؿ جعارة ،حيث رأل أف الخبير يجب أف يككف ن
القرار ،كمستشار أمني لمرئيس [جعارة :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].
كلـ تختمؼ إجابة نعيرات عنيـ ،فحدد اْلماكف بما يأتي :المؤسسات اْلمنية التي تفضؿ

المستشاريف ،كمراكز اْلبحاث كالدراسات ،كمجمس الكزراء [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].

أما عبد الستار قاسـ فقاؿ :ك ازرة الدفاع ،كك ازرة الداخمية كاْلمف الكطني ،كرئاسة اْلمف
القكمي [قاسـ :َُِٕ/ِ/ِّ ،مقابمة].
كيرل مغارم أنو يجب أف يككف مف السياسييف كاْلمنييف كالقتصادييف كؿ حسب

مطمعا عمى جميع المكر باختصار ،كيككف
المجاؿ الذل يعرؼ فيو أكثر ،كاْلفضؿ أف يككف
ن
قر نيبا مف جيتيف رئيستيف :صانع القرار كالمخطط اإلستراتيجي [المغارم :َُِٕ/ٓ/ُّ ،مقابمة].
٘ -دور الدولة في اكشاف خبراء األمن القومي.

يرل حبيب أف :خبراء اْلمف القكمي ىـ عممة نادرة كىـ أصحاب المشاريع الكبرل،

كأصحاب الرؤل الثاقبة كيمكف اكتشافيـ بسيكلة إذا كانت الدكلة معنية بذلؾ ،ىـ مكجكدكف في

المناصب الحككمية كافة ،كيكجد لدل غالبية الدكؿ كميات كمعاىد لتأىيؿ رجاؿ الدكلة ،فأمريكا

مثال عندىا كمية اسميا كمية الدفاع الكطني في (فمكريدا) لتأىيؿ القيادات السياسية كالعسكرية،
ن
ككمية ناصر في مصر ،كفي السكداف يكجد كمية الدفاع الكطني ،كفي العراؽ كانت تكجد

منيج يخص عمؿ الدكلة كادارتيا ،الرجؿ الذم يتدرج
أكاديمية البكر .كيعطى في ىذه الكميات
ه
رصينا كيشار إليو بالبناف فبالتالي ىذا الرجؿ
في ىذه المناصب كيصؿ إلى ىذا المنصب يككف
ن

يككف قد فاؽ أقرانو كيصبح مف السيؿ أف يتـ انتقاؤه ،ليس كؿ مف يظير بيذا الشكؿ يككف

مميزا ،كىذا ىك دكر القيادة في انتقاء ىؤلء اْلشخاص كاختبارىـ ككضعيـ في مراكز دراسات ثـ
ن
كضعيـ في مراكز اْلمف القكمي .كىؤلء الخبراء قمة ،كأقكؿ إنؾ تكاد ل تجد مف كؿ ََََُ

احدا [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].
ك ن
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كرأل اْلغا أف الكتشاؼ يككف مف خالؿ كتاباتو ،كأبحاثو ،كمؤتمراتو ،كطبيعة دراساتو

[اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].

كتقاربت إجابة جعارة معو فقاؿ :مف خالؿ سجالت الجيش ،كالدراسات التي يقكـ بيا،

كمف خالؿ سمككياتو ،كسمككو الذاتي داخؿ المؤسسة العسكرية [جعارة ،مرجع سابؽ].

مغاير لما سبؽ ،حيث قاؿ إف اكتشاؼ خبراء اْلمف القكمي ىك كيؼ
نا
أما نعيرات فكاف
يصنع رجاؿ اْلمف القكمي في اكتشافيـ ،كصناعتيـ تككف مف خالؿ المعاىد كالجامعات التي
تيخرج المتخصصيف في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إلى الميارات [نعيرات ،مرجع سابؽ].

أما عبد الستار قاسـ فقد كافؽ رأم الدكتكر إبراىيـ حبيب [قاسـ ،مرجع سابؽ].
 -ٙمشاركة خبراء األمن القومي اإلسرائيمي في حماتو.
كاف جكاب حبيب :اْلمف القكمي كطرؽ حمايتو ليست شخصية بقدر ما ىي مؤسساتية،

كبالتالي المشاركة في حماية اْلمف القكمي يجب أف تككف مف خالؿ المنظكمة العاممة في
الدكلة ،كىنا تكمف أىمية بحث الدكلة عف خبراء اْلمف القكمي ،فمك كاف خبير اْلمف القكمي

مؤثر في حماية
مكجكدا في مكاف ميـ كفي مكاف تكجيو صانع القرار فبالتالي أعتقد سيككف نا
ن
اْلمف القكمي ،أما لك كاف في أماكف بعيدة عف صناعة القرار فمف يككف مشارنكا في حماية اْلمف
كثير ْلف حماية اْلمف القكمي ىي المسؤكلية اْلساسية لرجؿ الحكـ
القكمي حتى لك تكمـ نا
كصاحب المشركع السياسي [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

كرأل عريقات بعد أف عرؼ اْلمف القكمي بأنو اإلجراءات كالتدابير كالسياسات كافة التي
تتخذىا الدكلة لحماية أرضيا كشعبيا داخميا كخارجيا ،أف ىناؾ ركائز لألمف القكمي ،كبجب عمى

الخبير مراعاتيا ،بعضيا داخميا ،كىي :تنمية المجتمع مف خالؿ تكفير بيئة اقتصادية مناسبة،
كتنظيـ التشريعات كتحقيؽ العدؿ مف خالؿ تحصيف المجتمع مف أم اضطرابات غير قانكنية،

كبعضيا اآلخر خارجيا ،كىي :بناء جيش قادر عمى صد أم عدكاف خارجي [عريقات،
َّ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

أما اْلغا فرأل أف الدكؿ العظمى كالمتقدمة تجعؿ خبراءىا القكمييف اْلساس في مطبخ

صناعة القرار السياسي كاإلستراتيجي ،كبالتالي فإنيـ يسمكف مراكز التفكير اإلستراتيجي بصانع
القرار ،فميذا يقكـ صناع القرار باستدعاء أحدىـ لمناقشة بعض اآلراء الميمة كالمصيرية حتى

يستشار كيفيـ منو أكثر [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].

كرأل نعيرات أف مشاركتيـ تكمف في صياغة النظريات ،كصياغة السياسات العامة،

كرسـ الخطط ،ككضع البرامج [نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].
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 -ٚدور خبراء األمن القومي في صياغة االستراتيجية اإلسرائيمية.
افترض حبيب أف يشارؾ خبراء اْلمف القكمي حسب كؿ خمفياتيـ العسكرية كالسياسية
كالقتصادية مشاركة بناءة في بناء الستراتيجية الكطنية لألمف القكمي أك إستراتيجية كطنية عمى
أقؿ تقدير ،ىؤلء لك كانكا في أماكف حساسة يمكف أف يشارككا ،أما غير ذلؾ فمف يستطيعكا

المشاركة [حبيب ،مرجع سابؽ].

كرأل عريقات أنو يشارؾ مف خالؿ كضع الخطط اْلمنية ،كرفع التكصيات ،كالستفادة

مف الدركس كالعبر مف الماضي كتاريخ الشعكب [عريقات ،مرجع سابؽ].

كشدد اْلغا أنو يشارؾ كأف ىذا اْلمر ضركرم [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].
أيضا عمى مشاركتو؛ بؿ رأل أف منصبو أعمى مف منصب قائد الجيش؛
أما جعارة فأكد ن
امر [جعارة،
ْلنو قريب مف رئيس الدكلة ،القائد اْلعمى لمجيش الذم يتمقى منو ي
قائد الجيش اْلك ى

َّ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

كمثمو قاؿ نعيرات :حيث أكد أنو يشارؾ ،كيضع الستراتيجية الكطنية لمدكلة [نعيرات،

ْ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

ككذلؾ قاؿ عبد الستار قاسـ ،بأنيـ يشارككف ْلنيـ ىـ مف يضعكف العقيدة القتالية

كالعسكرية [قاسـ :َُِٕ/ِ/ِّ ،مقابمة].

 -ٛىل يستطيع من ىم دون خبراء األمن القومي بناء إستراتيجية وطنية ،ولماذا؟
نفى حبيب ذلؾ كقاؿ :بكؿ تأكيد ل ،كما يحدث في كاقعنا العربي ليس لو عالقة في

كبير كلكف ل يكجد حقيقة إستراتيجية كطنية في كاقعنا العربي
كالما نا
الستراتيجية الكطنية ،تسمع ن
كفي كاقعنا الفمسطيني ،لألسؼ إ ف العقمية الدكتاتكرية العسكرية أك التنظيمية ىي المسيطرة عمى

الكاقع القيادم فبالتالي تبعد مف ىك لديو القدرة عمى بناء ىذه الستراتيجية كيقتصر اْلمر عمى

أصحاب الكلءات التنظيمية ككذلؾ العسكرية فيما بعد ،كبالتالي ينصبكف أنفسيـ ىـ مف يصنعكف

الستراتيجية دكف أف يككف لدييـ رؤية حقيقية كفيـ حقيقي لمفيكـ اْلمف القكمي [حبيب،
ُِ :َُِٕ/ِ/مقابمة].

كرد عريقات :ل .ثـ قاؿ :ىـ يشارككف في التكصيات كالرأم كالنقاش؛ كلكنيـ ليسكا

قادريف عمى اتخاذ القرار .فيـ يشارككف في مجالت تخصصيـ ،مثؿ مؤسسات المجتمع المدني؛
حيث يقكمكف برفع التكصيات مف خالؿ تخصصيـ [عريقات َّ :َُِٕ/ّ/مقابمة].
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كمثمو كانت إجابة محمد اْلغا [اْلغا ،مرجع سابؽ].
ككذلؾ رد جعارة :ل ،كعمؿ بقكلو :إنو طالما أنو غير متخصص باْلمف فال يستطيع ْلنو

يجا حربيا ،كليس عنده خبرة كافية في اْلمف [جعارة ،مرجع سابؽ].
ليس خر ن
سابؽ].

ككذلؾ شدد نعيرات عمى النفي ،كقاؿ بالطبع ل ،كل نقاش في ذلؾ [نعيرات ،مرجع
كنفى أبك عامر كذلؾ؛ ْلف فاقد الشيء ل يعطيو ،كىك ل يفضؿ مصطمح الخبراء؛ ْلنو

أناسا عمى ىامش الطريؽ يفيـ في اْلمف القكمي أكثر مف الدكاترة؛ كلذلؾ ميـ عمى مف
قد تجد ن
يريد إستراتيجية أمف قكمي أف يكسع دائرة النظر أكثر في المجتمع كيستقطب معظـ الكفاءات
أمنا قكميا
المتكاضعة كيكسع دائرة المشاركة حتى مف خارج الفكر السياسي الكاحد حتى يككف ن
فمسطينيا عاما ،كليس حزبيا [أبك عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].
 -ٜواقع الدولة التي ال تستعين بخبراء األمن القومي لدييا.
أكد حبيب عمى أنو كاقع فاشؿْ ،لف الحمقة المفقكدة لدييا حمقة الخبير اْلمف القكمي،
كىي مقصكدةْ ،لنو لك كجد سييدد عركشيـ ،فبالتالي أنت تتحدث عف دكؿ متخمفة ل يمكف ليا

أف تنيض [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

كرأل عريقات بأف ق ارراتيا ستككف منقكصة ،كتكصيفيا لمكاقع ،كتنظيـ خططيا لممستقبؿ

سيككف ضعيفنا [عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

أما اْلغا فكصفيا بأنيا ليست دكلة [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].
ككذلؾ رأل جعارة بأف ق ارراتيا ستككف عشكائية كالعالـ الثالث ،حيث ل تمتمؾ شخصيات

كبيرة تيتـ باْلمف القكمي [جعارة :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

أما نعيرات فقاؿ :طالما أنيا لـ تستعف بخبراء اْلمف القكمي فيذا سينتج عنو استعانة

بخبراء غيرىـ؛ مما ستككف سياساتيـ القكمية غير ناجعة [قاسـ ،مرجع سابؽ].

ككصفيا قاسـ بأنيا فاشمة؛ ْلف خبراء اْلمف القكمي ىـ مف يضعكف الخطط

الستراتيجية ،كبدكنيـ تخمك الدكلة مف الخطط الستراتيجية [قاسـ ،مرجع سابؽ].

كقد أكد أبك زايدة أنيا لف تستطيع أف تتخذ القرار المناسب ،كأنيا غير قادرة عمى تحديد

اْلىداؼ التي تناسب الدكلة في الكقت المناسب[ .أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
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كقد كصفيا مرداكم بأنيا متخمفة كتعيش حالت مف ردات الفعؿ ،كىي أشبو ما تككف

تعرؼ مف حكليا ،ىؿ ىـ أعداء؟
بإطفائية أينما شب حريؽ تقكـ بإطفائو؛ ليس ليا رؤية ،ل ٌ
أعداؤىـ بأم مستكل؟ ىؿ ىـ أصدقاء؟ ما ىي خطكط التقاطع؟ ما ىي خطكط التضاد؟ فكؿ
ىذه العناصر ستككف في حالة مردية في ظؿ غياب الرؤية اْلمنية كالعقيدة التي تكجو كعمى

ضكئيا كؿ الدكلة كمقدراتيا تدار ،ككذلؾ البعد الجتماعي كالقتصادم كالتعميمي في ظؿ عدـ

أيضا [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
تكافر ىذه الرؤية ستككف بحالة مردية ن

محميا وابن المشروع القومي أم يمكن أن
ٓٔ -أييما أفضل أن يكون خبير األمن القومي
ًّ
خارجيا؟
خبير
يكون ًا
ًّ

يقكؿ إبراىيـ حبيب :بكؿ تأكيد الخبير الخارجي يمكف أف أسترشد بو ،أما خبير اْلمني

القكمي اْلساس كمجمس اْلمف القكمي اْلساس بمستشاريو يجب أف يككف محميا ْلف الخبير
الخارجي ميما يمتمؾ مف معمكمات كحس أمني ،تككف معرفتو ببيئتو الخاصة كليس ببيئتو
الجديدة التي يريد أف يرسـ ليا الخطة الستراتيجية ،فالخبير المحمي أقدر عمى بناء المشركع
كتشخيص الكاقع؛ ْلنو يستند عمى حقائؽ التاريخ كالجغرافيا ،كابف البمد ىك أقرب إلى فيـ ذلؾ

مف الخارجي [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].
ابف الكاقع؛ ْلنو قادر عمى دراسة الكاقع الذم يعيش فيو
كفضؿ عريقات أف يككف ى
كتمحيصو كتحميمو؛ ْلنو قادر عمى ترجمة ألـ المخيـ ،كألـ القرية ،كألـ المدينة ،فالستفادة مف
دركس الكاقع كتحميمو يككف أفضؿ كأصدؽ [عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

كأيده اْلغا برأيو فقاؿ :إف اْلمف القكمي يجب أف يفيـ البيئة الداخمية كالخارجية ،فبالتالي
ل يمكف أف يفيـ البيئة الداخمية إل ابف البمد؛ أما الخبير الخارجي فيصعب عميو فيـ طبيعة

البيئة الداخمية [اْلغا :َُِٕ/ّ/ٓ ،مقابمة].

أيضا جعارة ،حيث أكد عمى كجكب أف يككف الخبير محميا [جعارة،
كأكد عمى ذلؾ ن
َّ :َُِٕ/ّ/مقابمة].
أما أبك زايدة فقاؿ إنو يجب أف يككف الخبير محميا؛ كلكف ليس مف العيب الستعانة

بخبراء خارجييف كمساعدة ،كلكف اْلساس ىك المحمي [أبك زايدة :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].

ككذلؾ ذىب مرداكم أننا بحاجة إلى الثنيف؛ كعمؿ بقكلو :إننا بحاجة إلى كاحد عنده

مسحا عاما لكؿ المقدرات كعكامؿ الدعـ كالتسديد لمرؤية الكطنية،
رؤية كلديو المعمكمات ،كيعمؿ ن
أك التضاد كالتعارض كالعقبات مف أجؿ تذييميا لصانعي القرار ،كبحاجة إلى آخر خارجيا ليككف
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عينا ناقدةن غير متأثر بمحكرية ىذه الرؤية كل يعيبيـ أف ينتقدكىا؛ فيبحثكا عف نقاط الضعؼ
ن
آف ك و
فييا ،فبالتالي نحف بحاجة إلى داخمي كخارجي في و
احد [مرداكم :َُِٕ/ّ/ٕ ،مقابمة].
كيرل مغارم أف صناع القرار بحاجة إلى الثنيف مف خبراء اْلمف القكمي مف ذات

المشركع كمف خارج المشركع؛ ْلف الرؤية تتكامؿ ،كاعتماده عمى كاحد ستبقي حالة الضبابية،
كتككف اْلمكر محكمة عمى ق ارره كأفكاره ،فالنصيحة لمتخذم القرار أف يأخذكا مستشاريف مف

جميع اْللكاف لكضكح الرؤية.

ٔٔ -طبيعة عمل خبير األمن القومي.
مجمسا تنفيذيا ،كلكف إذا أراد
يرل حبيب أف مجمس اْلمف القكمي مجمس استشارم كليس
ن
دائما بمياـ تنفيذية،
الرئيس أف يكمفو في ميمة تنفيذية فيجب أف تككف ميمة خاصة كليس تكميفنا ن
ْلنو ىك مف يصنع الستراتيجية الكطنية بناء عمى الرؤية السياسية كينزليا عمى ك ازرة التخطيط،

فدكر مجمس اْلمف القكمي يتابع مستكل اإلنجاز ليذه الخطط الستراتيجية كيراقبو ،كيحدد

اإلخفاقات لتصكيبيا ،ىذا عمى المستكل المحمي ،أما المستكل الخارجي فيتكلى مجمس اْلمف
القكمي بالتعاكف مع اْلجيزة الستخبارية تقييـ اْلخطار الستراتيجية ،كتصنيفيا ،ىك يقدـ

استشارة كيضـ في جنباتو المؤسسات القيادية كالستخبارية كافة في البمد كىذه تقدـ لو

المعمكمات ،كميمتو الحصكؿ عمى المعمكمات كيتـ استخالصيا لتقديميا في شكؿ مشكرة حقيقية
صالحة لصانع القرار [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].

ليذا يرل حبيب أف الميمة الرئيسة لخبير اْلمف القكمي استشارية ،كلكف يمكف أف يكمفو

الرئيس بميمة تنفيذية خاصة ينتيي عممو التنفيذم بانتياء ىذه الميمة ،فميمة خبير اْلمف

متدخال في العمؿ التنفيذم ،كالمطمكب منو
مطمعا عمى التفاصيؿ دكف أف يككف
القكمي أف يككف
ن
ن
أف يبتعد عف حالة الضغط حتى يرل اْلمكر بصكاب ككضكح ،أما الكظائؼ التنفيذية فيعيش

دائما بحالة ضغط [حبيب ،المرجع السابؽ].
صاحبيا ن

كيضيؼ :كبكؿ تأكيد ىـ لدييـ رؤية في العقيدة العسكرية ْلنيا يفترض أف تككف مشتقة
أساسي ف :مف ىك العدك ،فتشمؿ
مف المشركع القكميْ ،لنني كخبير يجب أف أحدد معياريف
ٍ
طبيعة التدريب كتأىيؿ العناصر ،كطبيعة التسميح ،فال يترؾ ىذا اْلمر لمعسكرم ،بؿ لخبير

اْلمف القكمي ،لذلؾ يجب ع مى صياغة العقيدة العسكرية أف تجيب عف سؤاليف :مف ىك العدك،
كلماذا يحمؿ الجندم السالح ،ىؿ يحممو لمكاجية ىذا العدك ،أك يحممو لحماية النظاـ الخائف أك

غيره [حبيب ،المرجع السابؽ].
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كيرل عريقات أف كظائؼ مجمس اْلمف القكمي تتمثؿ في تأميف اْلمف الداخمي

كالخارجي ،ف الخارجي مف خالؿ خمك بيئتو مف الحركب ،كتنظيـ عالقات دكلية عمى قاعدة

المصالح المشتركة ،كابراـ اتفاقيات كمعاىدات تخدـ البمد .أما داخميا فمف خالؿ تأميف اْلفراد:

كمنازليـ ،ككظائفيـ ،كحياتيـ ،كفرض سمطة القانكف داخؿ الدكلة كحماية ممتمكاتيا كممتمكات
اْلفراد [عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].

لذلؾ رأل أف بإمكاف خبير اْلمف القكمي أف يتكلى منصب كزير داخمية ،أك منصب

كزير الدفاع ،باإلضافة إلى مشاركتو في صياغة العقيدة العسكرية [عريقات ،المرجع السابؽ].
أما اْلغا فرأل أنيا تتمثؿ في تطبيؽ الرؤية الشاممة.

كلكف في إطار حديثو عف كظيفة خبير اْلمف القكمي كانت إجابتو غير محددة؛ حيث

أكقؼ اإلجابة عمى حسب طبيعة البمد كالمرحمة التي تمر بيا .مع تأكيده عمى مشاركتو في

صياغة العقيدة العسكرية ،مع تعجبو كاستنكاره إذا لـ يكف ىك فمف إذف؟ [اْلغا:َُِٕ/ّ/ٓ ،

مقابمة].

كاختصر جعارة أىداؼ مجمس اْلمف القكمي في إعداد جيؿ مؤىؿ لممؤسسة العسكرية،
فمك مات أحدىـ ل تقؼ المؤسسة ،بؿ يككف ىناؾ بدائؿ ،فال تتأثر المؤسسة بؿ تبقى قائمة،

فالدكلة القكية لك تـ اغتياؿ أك مكت أحد قادتيا اْلمنية أك العسكرية أك حتى رئيس الدكلة؛ ل

جيال كبدائؿ قيادية قادرة عمى استمرار المؤسسة العسكرية أك اْلمنية [جعارة،
تنيار؛ ْلف ىناؾ ن
َّ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

أصال في كظائؼ تنفيذية ،كلكف بعد كصكليـ إلى سف التقاعد
كيرل أف الخبراء كانكا
ن
أصبحكا مستشاريف ،أم إف المستشار بالمصطمح اْلمني ىـ (ختيارية اْلمف) أم كبار السف،
كليذا ل يستطيعكف القياـ بكظائؼ تنفيذية بسبب سنيـ [جعارة ،المرجع السابؽ].

كقد أكد عمى مشاركتيـ في صياغة العقيدة العسكريةْ ،لف اْلمر برأيو يتعمؽ بالفكر

مثال عمى الجيش اْلحمر (جيش لينيف) ،فيك لـ
كاْليديكلكجية كىي ممؾ لمجميع ،كقد ضرب ن
جديدا ،كلكف الجيش الذم ىزـ في الحرب العالمية اْلكلى أماـ ألمانيا كالعثمانييف،
جيشا
يخمؽ ن
ن
عيَّف عمييـ قادة مف الحزب الشيكعي بعقيدة شيكعية ،أم قيادات قريب نة منيـ تتمقى أكامره كتنفذىا

بصرامة [جعارة ،المرجع السابؽ].

كعدد نعيرات كظائؼ مجمس اْلمف القكمي كما يأتي :التخطيط لإلستراتيجية الكطنية،
المتابعة لإلستراتيجية الكطنية ،إدخاؿ التعديالت عمى الستراتيجية الكطنية في أثناء تكظيفيا
[نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].
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كأكد عمى أف كظيفة خبير اْلمف القكمي اْلساسية استشارية؛ كلكف في حاؿ كاف

المنصب مف الدرجة العالية الرفيعة فيذا شيء جيد ،أم الكظيفة التنفيذية ليست بالمعنى التنفيذم

أيضا عمى إنيـ ىـ مف يجب أف يصيغكا العقيدة العسكرية [نعيرات ،المرجع
البسيط .كأكد ن
السابؽ].

ٕٔ -ىل يوجد خبراء ليمن القومي الفمسطيني؟
يرل إبراىيـ حبيب أنو يكجد كيمكف أف يشكمكا رافعة لممشركع الكطني الفمسطيني إذا ما
أريد ليـ أف يككنكا قادريف ،فيـ مكجكدكف في الضفة الغربية كقطاع غزة [حبيب:َُِٕ/ِ/ُِ ،
مقابمة].

كاكتفى عريقات بقكلو :يكجد[ .عريقات :َُِٕ/ّ/َّ ،مقابمة].
جكدا كلكف يجب أف تجمعيـ مع بعض [اْلغا،
كقاؿ اْلغا :يمكف أف يككف مك ن

ٓ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

أما جعارة فأكقؼ اإلجابة عمى تكافر صفات الخبير التي ذكرىا ،كأف يككف خريج كمية

عسكرية ،كسمككو ،كخبرتو ،كخالفو [جعارة ،مرجع سابؽ].
أما نعيرات فقاؿ :ل أعمـ [نعيرات ،مرجع سابؽ].

أما أبك عامر فقاؿ نعـ مكجكدكف كىناؾ كفاءات محترمة كلكف تحتاج إلى تطكير [أبك

عامر :َُِٕ/ّ/ِٗ ،مقابمة].

أما مرداكم فقاؿ يكجد خبراء فمسطينيكف ،كؿ خبير حسب المجاؿ المطمع فيو [مرداكم،

ٕ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

كاكتفى أبك زايدة بقكلو :ل أستطيع أف أقكؿ إف ىناؾ خبراء أمنييف [أبك زايدة،
ٕ :َُِٕ/ّ/مقابمة].
كيرل الباحث بأنو مف خالؿ إجابات المبحكثيف يكجد ضعؼ في فيـ تعريؼ خبير اْلمف

القكمي الفمسطيني كل يكجد كضكح بكجكد خبراء أمف قكمي فمسطيني مف عدمو حيث كانت

اإلجابات متناقضة.
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ٖٔ -نسبة خبراء األمن القومي بين الطبقة السياسية.
يرل حبيب أنيا ل تتجاكز بأم حاؿ مف اْلحكاؿ ٓ%؛ ْلف ليس كؿ مف اعتمى العمؿ

ماىر [حبيب :َُِٕ/ِ/ُِ ،مقابمة].
السياسي أصبح سياسيا كأصبح نا

كأجاب عريقات بأنيا ِ ،%كىي نسبة ضعيفة بالتأكيد [عريقات:َُِٕ/ّ/َّ ،
مقابمة].
أيضا اْلغا بأنيا ضعيفة [اْلغا ،مرجع سابؽ].
كأيده ن

462

ككذلؾ قاؿ جعارة بأنيا ضعيؼ ،كأرجع ذلؾ إلى كثرة اْلحزاب مما يعني كثرة

دائما [جعارة ،مرجع سابؽ].
السياسييف ،أما اْلمف القكمي فيك ه
عمـ ،كالعمماء قميمكف ن

جدا لدرجة أنو قاؿ :قد تككف ليست مكجكدة [نعيرات،
ككذلؾ أكد نعيرات أنيا ضعيفة ن
ْ :َُِٕ/ّ/مرجع سابؽ].
ككذلؾ أيدىـ قاسـ أنيا ضعيفة كتكاد تككف معدكمة [قاسـ :َُِٕ/ِ/ِّ ،مقابمة].
ٗٔ -كيف يمكن تطوير قدرات بعض الباحثين ليصبحوا خبراء في األمن القومي؟
خبير في اْلمف
سيال ْلنو ل يمكف لمجميع أف يصبح نا
يرل حبيب أف ىذا اْلمر ليس ن
القكمي ،فالمعارؼ اْلساسية ،كالصفات الشخصية كسعة الطالع ،الثقافة الكاسعة ،كنيـ القراءة

في بداية حياتو ،كمشاركتو في نظاـ الحكـ ،كاطالعو عمى خبرات كتجارب ،فيذه اْلمكر كميا -

خبيرا ،كيجب أف يككف لديو الممكة أكنل ثـ يطكر
ثاقبا -تجعمو نا
إذا كاف ر ن
جال ذكيا ن
قادر أف يصبح ن
اتيجيا [حبيب ،مرجع سابؽ].
معارفو ليصبح نا
خبير إستر ن

كرأل عريقات أنو يمكف ذلؾ مف خالؿ :مجاؿ التدريب ،كالدكرات ،ككرشات العمؿ،
كالندكات ،كالمؤتمرات ،كمراكز اْلبحاث كالدراسات [عريقات ،مرجع سابؽ].
كأيده جعارة بأف ذلؾ يككف مف خالؿ الدراسات كاْلبحاث ،باإلضافة إلى أنو يجب أف

تطكر طبيعيا مف مالزـ إلى أعمى
نا
يجا مف كمية عسكرية كيعمؿ في الجيش كقد تطكر
يككف خر ن
رتبة كليس مف خالؿ تعيينات حزبية ْلف ىذا اْلمر ىك تدمير لألمف الفمسطيني [جعارة،

َّ :َُِٕ/ّ/مقابمة].

كقد كضح نعيرات أف جميع الدكؿ أصبح عندىا أكاديميات متخصصة إلنتاج خبراء في

اْلمف القكمي ،أم كؿ دكلة تعمؿ عمى إعداد جيؿ قادر عمى أف يككف مف خبراء اْلمف القكمي
[نعيرات :َُِٕ/ّ/ْ ،مقابمة].

كىذا ما ذىب إليو قاسـ ،أف اْلمر يتحقؽ مف خالؿ الدكرات المتخصصة ،كارساليـ إلى
الدكؿ اْلخرل لالستفادة منيا [قاسـ :َُِٕ/ِ/ِّ ،مقابمة].
أما محمد اْلغا فقاؿ :إنو ل يؤمف بالدكرات التدريبية ،كرأل أف خبير اْلمف القكمي

خبير في اْلمف القكمي [اْلغا:َُِٕ/ّ/ٓ ،
يستطيع أف يطكر نفسو بنفسو ،كال فمف يككف نا
مقابمة].

كيرل المغارم :يجب أف يككنكا متابعيف لمبيئة الستراتيجية كالمحمية كالقكمية كالبعد

المنيجي ،أم قدرة منيجية عمى إدارة المعارؼ حسب مصمحو الدكلة كصانعي القرار.
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اآلليات الفعالة لبناء االستراتيجية الوطنية
الفمسطينية
 المبحث األول :تحقيق المصالحة الوطنية.
 المبحث الثاني :تعزيز مبادئ الديموقراطية والشراكة
السياسية.

 المبحث الثالث :تفعيل مجمس األمن القومي الفمسطيني.

المبحث األول

تحقيق المصالحة الوطنية
تمييد:
انقساما فمسطينيا
منذ اْلحداث الدمكية التي شيدىا قطاع غزة عاـ ََِٕ التي أحدثت
ن
كمساع لممصالحة كلـ الشمؿ بيف
عمى المستكييف السياسي كالجغرافي ،كانت ىناؾ محاكلت
و

الفمسطينييف بكساطات مختمفة؛ لكنيا كانت تتعثر في كؿ مرة ْلسباب مرتبطة بالطرفيف (الجزيرة،
نت)(ُ).

لقد مضت سنكات عمى حديث متكرر حكؿ المصالحة الفمسطينية ،ككمما أحس

الفمسطينيكف أف المصالحة قد باتت قريبة المناؿ ابتعدت ،أك أبعدىا مف ركجكا ليا .تجتمع

الفصائؿ الفمسطينية -خاصة حماس كفتح -كيتعانؽ الزعماء كالقادة كيتبادلكف القػيبػىؿ ،كينبرم
المحممكف السياسيكف بتحميالت متعددة اْلشكاؿ كاْللكاف حكؿ القادـ مف أياـ الفرح الفمسطيني.
لكف اْلمكر ل تكتمؿ ،كسرعاف ما يتراجع التفاؤؿ ليحؿ محمو اإلحباط.

حركتي حماس كفتح ،كليس حكؿ الكحدة
إف الحديث عف المصالحة يتركز حكؿ المصالحة بيف
ٍ
الكطنية الفمسطينية .كىذا يفترض أف المجتمع الكمي العاـ غير مكجكد ،كأف المشكمة فقط
فصائمية أك قبمية ،كاذا تنادل زعماء الفصيميف إلى صمح فإف الحرب الداخمية ستنتيي ،كىذا يعني

غياب الرؤية العامة لترتيب أكضاع المجتمع الفمسطيني في الداخؿ كالخارج ،كتقميص اْلمر إلى

معا ضمف نسيج متكامؿ.
مجرد خصاـ بيف فريقيف ل عالقة مباشرة ليما بمجتمع أكسع يجمعيما ن
يحتاج الشعب الفمسطيني إلى كحدة كطنية فمسطينية تجمعو ضمف إطار ميثاقي أك دستكرم كاحد

يمتزـ بو الجميع أفر نادا كجماعات ،كيقيـ كحدة ثقافية كنضالية كاحدة مف شأنيا أف تؤدم إلى
نتيجة كاحدة كىي استعادة الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني ،كلقد عانت الساحة
الفمسطينية عمى مدل عشرات السنيف مف التفرد باتخاذ القرار ،كالتفرد في السيطرة عمى اْلمكاؿ،
كنفي اآلخر أك استبعاده كمما تبيف أنو يمكف أف يسبب الصداع ،كتغييب الشعب عف المشاركة

السياسية كالصياغة الثقافية عمى مختمؼ المستكيات.

(ُ).)َُِٕ/ِ/ُٓ( ،www.aljazeera.net
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سبؽ لمفصائؿ الفمسطينية أف اقتتمت فيما بينيا أكاخر الستينيات في اْلردف ،كفي لبناف في أكائؿ

السبعينيات ،ككذلؾ في الثمانينيات ،كلـ يحصؿ أف تـ تطكير رؤية كاضحة مسجمة دستكرنيا أك
قانكنيا ،كمحمية بإجراءات عممية لمنع أم اقتتاؿ يمكف أف يطرأ.
ركزت الفصائؿ الفمسطينية جيكدىا منذ البدء عمى آلية عممية لصناعة القرار الفمسطيني
كثير عمى المحاصصة ،أم عمى نصيبيا مف الكعكة،
كبمشاركة الشعب الفمسطيني ،لكنيا ركزت ن ا
كتركت المصمحة الكطنية الفمسطينية بدكف تعريؼ كبدكف اكتراث ،فدفع الشعب الفمسطيني في
النياية الثمف الباىظ (قاسـ.)ِ :َُِِ ،

المطمب األول :المصالحة الفمسطينية
أوًال -أىداف المصالحة الفمسطينية:
إف الكاضح المستتر كالحاضر الدائـ لدل تيار المساكمة ىك التفرد التاـ كالسيطرة عمى
تماما.
مقاليد القكة كالنفكذ في الضفة كغزة كانياء الطرؼ المقابؿ ن
إف اليدؼ مف المصالحة ىك استعادة الكحدة الكطنية لمشعب الفمسطيني ،كاستعادة القضية
أيضا عمى
الفمسطينية كقضية كحدة فمسطينية ،كقضية أمف قكمي عربي ،كأمف كاستقرار دكلييف ن
اعتبار أنيا القضية اْلساس لكؿ قضايا المنطقة ،كالطريؽ لسالـ المنطقة كميا كبنائيا كتنميتيا،
ىذا اليدؼ ل يعمكه ىدؼ أك خيار آخر حتى لك كاف محؿ خالؼ .أما المفاكضات فيي كسيمة

مف كسائؿ إدارة المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية الشرعية ،كىي في الحالة الفمسطينية خيار
ييدؼ لمكصكؿ إلى تسكية الصراع العربي  -اإلسرائيمي كفي قمبو القضية الفمسطينيةْ ،لف

ً
يفض إلى تسكية ىذا الصراع ،كبالتالي ل أحد يستطيع
الخيار العسكرم كعمى تعدد الحركب لـ

أف ينفي ىذه الحقيقة السياسية ،قد تنجح المفاكضات أك تفشؿ ،كيتكقؼ ىذا عمى أمكر كمحددات
كثيرة ،أىميا في الجانب الفمسطيني فقداف الكحدة الكطنية الفمسطينية ،كاستمرار خيار النقساـ.

إ نذا النقساـ ىك سبب رئيس لفشؿ المفاكضات مف زاكية أنيا أضعفت المكقؼ التفاكضي
فرصا كثيرة لضرب الخيارات
الفمسطيني ،كعززت مكقؼ "إسرائيؿ" ،كالنقساـ منح "إسرائيؿ"
ن
الفمسطينية بما فييا المفاكضات ،كبتعميؽ أسباب التنازع عمى الشرعية السياسية الفمسطينية،
أيضا حكؿ المفاضمة بيف خيار التفاكض كالمقاكمة (شراب،َُِٕ ،
كاشغاؿ الفمسطينييف بالتنازع ن
نت)(ُ).

(ُ) .)َُِٕ/ّ/ِ( ،www.alkhaleej.ae
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كمف ىنا فإف أحد أىـ كظائؼ المصالحة ىك تحقيؽ التكامؿ كالتكافؽ في الخيارات

الفمسطينية ،كىذا أحد المخارج لحؿ فؾ لغز عقدة العالقة بيف المصالحة كالمفاكضات .كالنقطة

الثانية التي قد تقؼ في ىذا التجاه ىك أف المفاكضات ل تعني العتراؼ السياسي بػ "إسرائيؿ"،

كىذا قد يشكؿ مخرنجا لحركة حماس .كفي اْلدبيات كالتاريخ اإلسالمي ما يؤكد ذلؾ .كالمخرج
اآلخر أف المفاكضات ترتبط بالكحدة الكطنية ،كالمفاكضات كسيمة لمحفاظ عمى ىذه الكحدة ،التي
بدكرىا تحدد مفيكـ المصمحة الكطنية كحدكد الثكابت الكطنية زمنيا كمكانيا ،كاذا ما تـ التفاؽ

عمى ىذه الحدكد عندىا ل ضرر مف تبني خيار المفاكضات كخيار مرتبط بتحقيؽ اْلىداؼ

أيضا ترتبط بحدكد زمانية كمكانية ينبغي أل
الفمسطينية ،كليس كغاية في حد ذاتو .فالمفاكضات ن
تتعارض مع الحدكد الزمنية كالمكانية لممصمحة الكطنية الفمسطينية (شراب ،َُِٕ ،نت)(ُ).
نيا :أىم محطات المصالحة الفمسطينية:
ثا ً


 - 23مارس/آذار ََِٖ :فتح كحماس تتفقاف عمى مكاصمة الحكار لممصالحة في كثيقة
كقعت في العاصمة اليمينة صنعاء .لكف الكثيقة لـ تحدث أم تغيير بسبب اختالؼ بيف

الطرفيف عمى تفسيرىا.


 - 6يكنيك/حزيراف ََِٖ :فتح كحماس تمتقياف في العاصمة السنغالية دكار كتتفقاف عمى



- 15أكثكبر/تشريف اْلكؿ ََِٗ :الكسيط المصرم يقترح اتفاقنا يدعك إلى انتخابات

"حكار أخكم" بكساطة مف الرئيس السنغالي /عبد ا﵀ كاد ،كلـ يحصؿ أم تقدـ في المبادرة.

منتصؼ عاـ ََُِ كقعت عميو حركة فتح ،بينما رفضت حركة حماس قائمة إنيا بحاجة
إلى كقت لدراستيا ،قبؿ أف تطمب إدخاؿ تعديالت عمييا؛ لكف السمطات المصرية رفضت

الطمب مما أدل إلى تجميد اْلمكر مف جديد لشيكر طكيمة.



- 27إبريؿ/نيساف َُُِ :حماس كفتح -مع فصائؿ فمسطينية أخرل -تعمناف تكصميما
إلى اتفاؽ مصالحة ،كتشكيؿ حككمة انتقالية مف المستقميف تحضي ار لنتخابات رئاسية

كتشريعية قبؿ مايك/أيار َُِِ.


 - 3مايك/أىَّيار َُُِ :الفصائؿ الفمسطينية تكقع اتفاؽ المصالحة في القاىرة.



- 24نكفمبر/تشريف الثاني َُُِ :قمة تجمع بيف الرئيس محمكد عباس كخالد مشعؿ



 - 6فبراير /شباط َُِِ :عباس كمشعؿ يكقعاف اتفاقنا في العاصمة القطرية الدكحة
برعاية أمير قطر الشيخ /حمد بف خميفة آؿ ثاني ،يقضي بتكلي عباس رئاسة حككمة

يعمناف فييا بدء "شراكة" فمسطينية جديدة.

انتقالية تككف ميمتيا تسييؿ النتخابات الرئاسية كالتشريعية كالبدء في إعمار غزة.

(ُ).)َُِٕ/ّ/ٓ( ،www.alkhaleej.ae
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إبريؿ/نيساف َُِِ :شخصيات فمسطينية مستقمة تعمف إطالؽ مبادرة جديدة تستيدؼ دفع



 - 16مايك/أيار َُِِ :عباس يعمف عف حككمة جديدة برئاسة رئيس كزرائو سالـ

جيكد تحقيؽ المصالحة الكطنية كانياء النقساـ الداخمي.



مشددا عمى المصالحة.
فياض،
ن
 - 20مايك/أيار َُِِ :اتفاؽ جديد في القاىرة بيف فتح كحماس بكساطة مصرية ،ينص



 - 28مايك/أيار َُِِ :حركة حماس تسمح لمجنة النتخابات المركزية بتحديث لكائح



 - 5يكنيك/حزيراف َُِِ :جكلة جديدة مف المفاكضات بيف فتح حماس برعاية مصرية

امن ا مع عمؿ لجنة النتخابات المركزية في قطاع
عمى بدء المشاكرات لتشكيؿ الحككمة ،تز ن
غزة.
الناخبيف كفتح مكاتبيا في قطاع غزة.

لبحث مكضكع تشكيؿ الحككمة ،كسط أنباء عف خالفات بيف الجانبيف حكؿ عدد مف

النقاط.


 - 10يكليك/تمكز َُِِ :السمطة الكطنية الفمسطينية تعمف قرارىا إجراء انتخابات بمدية
محمية يكـ َِ أكتكبر/تشريف الثاني ،كحركة حماس تندد بقياـ السمطة الفمسطينية "بتعطيؿ

المصالحة( ".الجزيرة ،نت) (.)4


ِّ -نيساف/إبريؿ َُِْ :أعمنت حركة حماس كفتح عف اتفاؽ إلنياء حالة النقساـ
الفمسطيني كالبدء بإجراءات تشكيؿ حككمة كحدة كطنية خالؿ خمسة أسابيع بقيادة الرئيس

الفمسطيني /محمكد عباس ،كتحديد مكاعيد النتخابات التشريعية كالرئاسية بعد ستة أشير
مف تشكيؿ الحككمة (ككالة النيار الخبارية ،َُُِ/ُِ/ِٕ ،نت)

(.)6

ثالثًا :معوقات المصالحة الفمسطينية:
شأنا فمسطينيا بؿ عربيا
ترددت كما زالت تتردد مقكلة أف المصالحة الفمسطينية ليست ن
كاقميميا كدكليا ،ككأف مف يرددىا يريد أف يقكؿ بأف المصالحة غير ممكنة بؿ مستحيمة في ظؿ

المصالح المتعارضة كالمتناقضة فمسطينيا كعربيا كاقميميا كدكليا .دكف أف يدرؾ ىذا المردد أف
القضايا السياسية ْلم مجتمع ل يمكف أف تتـ بمعزؿ عف المحيط ،كأف مككنات القضايا السياسية

ىي مككنات ذاتية كمكضكعية في الكقت نفسو .كما أف تعريؼ السياسة بأنيا فف الممكف كأنيا
تعني البحث عف تقاطع المصالح ،يعني أف التآمر السياسي مف أجؿ تحقيؽ الممكف خدمة

(ُ).)َُِٕ/ّ/ٕ( ،www.aljazeera.net

(ِ).)َُِٕ/ْ/ّ( ،www.dohinstiute.org
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مستبعدا في الشأف السياسي عمى صعيد الفكر كالممارسة
لممصالح كاْلىداؼ المنشكدة ليس
ن
(صافي.)ُ :َُُِ ،
لقد تباينت كجيات نظر أطراؼ النقساـ في أسبابو ،كالمنطؽ التقميدم أف يمقي كؿ

طرؼ المكـ عمى الطرؼ اآلخر ،لذلؾ فإف المطمكب تحريا كانصافنا لممكاقؼ أف يمتمؾ كؿ طرؼ
الجرأة المتجردة مف اليكل كضيؽ اْلفؽ لمكصكؿ إلى القاسـ المشترؾ ،كالتي تمثؿ المصالحة

الثابتة كالدائمة أىـ مخرجاتو.

لعؿ مسار تحقيؽ المصالحة المتنقؿ بعدد مف العكاصـ يشي بكضكح المكاقؼ كتمترسيا،

كلعؿ البرنامج السياسي كتباينو بيف حماس كفتح يؤكد أف المصالحة المرجكة "مصالحة برامج"،
نمكذجا لاللتقاء في البرامج السياسية يمكف اعتماده
كلعؿ برنامج الحككمة الحادية عشر يمثؿ
ن
بحده اْلدنى كالبناء عميو (المدىكف.)ّ :َُِٔ ،
تتمثل معوقات المصالحة في اآلتي:

ُ .البرنامج السياسي :ىك المعكؽ اْلساس ،كسببو المرجعية الفكرية كاْليدكلكجية بيف الطرفيف
كالمتاف يختمفاف فييا ،ثـ إف المشكمة اْلكبر في تحديد الثابت كالمتغير في القضية
متغير يمكف التنازؿ عنو! كىؿ يمكف اعتبار
نا
الفمسطينية كىؿ يمكف اعتبار فمسطيف
متغيرا ،فمثؿ ىذه الخالفات أدت إلى عدـ التكصؿ إلى برنامج
القدس ..الالجئيف ثابتنا أـ
ن
سياسي كاحد.

ِ .استقلل القرار السياسي الفمسطيني :كىنا ل بد مف النتباه أف ىناؾ ثالثة مؤثرات ليا
دكرىا عمى القرار السياسي الفمسطيني كىي:




التأثير العربي :كتأثير الرباعية عمى النتخابات المحمية كاف ليا تأثير سمبي.

أيضا لو تأثير سمبي عمى ق اررات الحككمة في راـ ا﵀.
التأثير اإلسرائيمي :ن
التأثير الغربي :كىذا كاضح في مسارات القضية الفمسطينية.

ّ .أزمة الثقة :التجربة السياسية بيف حماس كفتح خمفت أزمة ثقة ،فإصرار الجانب اآلخر
عمى التنسيؽ اْلمني كاستخدامو لمغة اإلقصاء كاف ليا دكر في خمؽ اْلزمة.

ْ .عدم التعاطي مع نتائج االنتخابات :إف خير مثاؿ عمى أزمة الثقة بيف الطرفيف ،عدـ
التعاطي مع نتائج النتخابات كرفض قاطع مف فتح لالعتراؼ بنتائج النتخابات مما زاد

مف أزمة الثقة (المصرم.)ْ-ّ :َُِٔ ،

حدد أكلكيات المشركع الكطني،
ٓ .عدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إلييا الطرفان ،كتي ٌ
كآليات اتخاذ القرار ،كتمثيؿ الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج ،كآليات التداكؿ السممي

لمسمطة .كمع أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الجية التي عمييا القياـ بيذا الدكر ،إل إف
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أعضاء في المنظمة،
حماس كمعيا حركة الجياد اإلسالمي كشرائح فمسطينية كاسعة ليست
ن
عاما (فبراير/شباط ُٗٔٗ)؛
بينما تحتكر حركة فتح قيادة المنظمة منذ أكثر مف ْٕ ن
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
برنامجيـ الكطني كالسياسي ،كيحددكف مف خاللو أكلكياتيـ كبرامجيـ.

ٔ .التأثير العربي :ل يخفى دكر مصر كسكريا كاْلردف كالسعكدية عمى صانع القرار
أساسا في إعطاء الغطاء لمقيادة الفمسطينية ،كفي
دكر
الفمسطيني ،كتمعب مصر عادةن نا
ن
سابقا كراء إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ،كتعييف
ترتيبات البيت الفمسطيني ،ككانت
ن

ئيس ا ليا ،كما أعطت الغطاء إلزاحتو كحمكؿ فتح في قيادة المنظمة ،كاستمرار
الشقيرم ر ن
فضال عف الغطاء الذم كفرتو لمسار التسكية السممية لقيادة المنظمة.
ىيمنتيا عمييا،
ن
كما كانت مسؤكلة (قبؿ ثكرة ِٓ يناير/كانكف الثاني َُُِ) إلى حد كبير عف شكؿ

التعامؿ مع حماس ،كمحاكلة عزليا كاضعافيا كافشاليا ،كفي المقابؿ فإف سكريا (قبؿ اْلحداث

حاليا) ،شكمت حاضنة لحماس كقكل المقاكمة ،ككاف لذلؾ تأثيره في مكاجية ما
التي تشيدىا ن
كخصكصا دكؿ الطكؽ ،مسؤكلية تاريخية في
يسمى بمحكر العتداؿ ،كتتحمؿ الدكؿ العربية،
ن
تعميؽ أزمة المشركع الكطني الفمسطيني بسبب تضييقيا أك منعيا لمعمؿ المقاكـ ،كلمنشاط

السياسي كالشعبي الفمسطيني ،كعدـ قدرة الشعب الفمسطيني عمى تنظيـ نفسو بحرية في تمؾ

الدكؿ ،كتعطيؿ عقد النتخابات أك المجالس الكطنية الفمسطينية ،كعدـ السماح بذلؾ أك بعضو

إل بأثماف سياسية باىظة.

ٕ.

ثـ السمطة
التأثير اإلسرائيمي :مف الناحية اإلسرائيمية ،فإف دخكؿ منظمة التحرير (كمف ٌ
الفمسطينية) في "عصر أكسمك" كما نتج عنو مف ترتيبات عمى اْلرض منذ ُّٗٗ ،جعؿ

الجانب اإلسرائيم ي ىك "الحاضر الغائب" في كثير مف اْلحياف في صناعة القرار لدل قيادة
المنظمة كقيادة السمطة؛ إذ إف اتفاقية أكسمك أدت إلى انتقاؿ قيادات "المقاكمة" لإلقامة

تحت الحتالؿ اإلسرائيم ي في الضفة كالقطاع ،كألزمت المنظمة بعدـ المجكء إلى المقاكمة
المسمحة ،كبإقامة سمطة كطنية يتحكـ اإلسرائيميكف بمدخالتيا كمخرجاتيا ،كبكارداتيا

ٖ.

كصادراتيا ،كتحكيؿ أمكاليا كانتقاؿ أفرادىا كقياداتيا.

كخصكصا اْلميركي لو تأثيره الذم ل
التأثير الدولي :كبالتأكيد ،فإف المكقؼ الغربي
ن
يستياف بو عمى المسار الفمسطيني ،إذ إف الدعـ اْلميركي المطمؽ إلسرائيؿ كتكفير الغطاء

ضد الشعب الفمسطيني ،ككذلؾ التدخؿ لفرض
الدائـ لحتالليا كانتياكاتيا كممارساتيا ٌ
شركط الرباعية عمى حماس كقكل المقاكمة الفمسطينية ،بما في ذلؾ العتراؼ بإسرائيؿ

ككقؼ المقاكمة المسمحة ،كالعتراؼ بالتفاقيات التي كقعتيا المنظمة ،بما فييا اتفاقيات
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تدخال سافن ار في محاكلة تحديد مسارات الشعب الفمسطيني كخياراتو كمكاقفو.
أكسمك ،شكؿ
ن
كما سعت أمريكا كحمفاؤىا إلسقاط حماس كعزليا ،كاعتبارىا حركة "إرىابية" ،كنزع الشرعية
ٗ.

عنيا ،باإلضافة إلى معاقبة الشعب الفمسطيني عمى اختياره الديمكقراطي الحر لحماس.

البعد الثقافي الحضاري :كىك مرتبط بحالة التخمؼ كبأمراض المجتمع الفمسطيني،
خصكصا تمؾ المتعمقة بفف إدارة الختالؼ كبالتداكؿ السممي لمسمطة ،كبفف التعايش
ن
كاللتقاء عمى القكاسـ المشتركة ،كالبعد عف اْلنانية الفردية كالحزبية ،كنزعات السيطرة
كالستئثار ،كتغميب الشؾ كسكء الظف كالمكايدة السياسية عمى برامج بناء الثقة كالعمؿ

المشترؾ.

َُ .أزمة القيادة الفمسطينية :باعتبارىا قيادة لـ ترت ً
ؽ إلى مستكل تطمعات شعبيا ،كالتي كقعت
بدرجات متفاكتة في مسالؾ اإلدارة الديكتاتكرية الفردية ،كالحسابات الشخصية ،كاضعاؼ

العمؿ المؤسسي التنفيذم ،كعدـ احتراـ السمطات التشريعية ،كالسمكؾ الزبائني اْلبكم،
كالمكايدات الحزبية الرخيصة ،كالنتيازية السياسية ،كالفساد المالي ،كعدـ القدرة عمى
تكظيؼ الطاقات اليائمة كاْلدمغة المذخكرة في الشعب الفمسطيني ،كالفشؿ في إدارة

الختالؼ السياسي ..كغيرىا.

ُُ .التشتّت والتشرذم الجغرافي لمشعب الفمسطيني :كىك تشتت أسيـ في تعقيد القدرة عمى
الجتماع كالتفاىـ كصناعة القرار ،إذ ل يجتمع الفمسطينيكف في مكاف كاحد ،كل يحكميـ
نظاـ سياسي كاحد .كتختمؼ ظركفيـ مف كجكد نحك مميكنيف كََٗ ألؼ في الضفة

الغربية تحت الحتالؿ كتحت قيادة فتح ،ككجكد نحك مميكف كَٖٓ ألؼ في قطاع غزة

ألفا مكزعيف
تحت الحصار اإلسرائيمي كتحت قيادة حماس ،ككجكد نحك ستة مالييف كَُٓ ن
عمى دكؿ العالـ .كرغـ تطمع الشعب الفمسطيني كمو إلى تحرير فمسطيف كتحقيؽ حممو في
العكدة كالستقالؿ ،فإف بيئات الحياة كظركؼ الحكـ المختمفة أثرت في ثقافة الفمسطينييف

كطريقة تناكليـ كفيميـ لألمكر (صالح.)ّ-ُ :َُِٔ ،

المطمب الثاني :واقع المصالحة في فمسطين وسبل تحقيقيا( :مطمب استشرافي)
أوًال :احتماالت المصالحة وآفاقيا:
يالحظ في اتفاؽ المصالحة بيف حركتي فتح كحماس التركيز عمى اْلمكر اإلجرائية مثؿ:

تشكيؿ الحككمة ،كاجراء النتخابات ،كاعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية ،كذلؾ عمى حساب
القضايا الجكىرية اْلكثر أىمية كالتفاؽ عمى برنامج سياسي مشترؾ لمكاجية التحديات التي

يعبر ذلؾ عف امتالؾ كؿ مف الحركتيف رؤيتيف مختمفتيف حكؿ
تكاجو القضية الفمسطينية .كفيما ٌ
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المقاكمة كالمفاكضات مع إسرائيؿ ،فإنو يعبر  -مف جية أخرل  -عف حاجتيما الماسة لتجديد
شرعيتيما لمكاجية استحقاقات المرحمة القادمة.

كفي ضكء ما تقدـ ،كأخ نذا في العتبار السياقات المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،تجد

المصالحة الفمسطينية نفسيا اليكـ أماـ ثالثة سيناريكىات محتممة ،ىي:

ُ .أف تمضي حركتا فتح كحماس في المصالحة مراعاةن لممصالح العميا لمشعب الفمسطيني،
كأف تتجاىؿ القيادة الفمسطينية الضغكط كالمكاقؼ اْلميركية كاإلسرائيمية ،كأف تتمكف حككمة

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.

لكف نجاح ىذا السيناريك يتكقؼ عمى ثالثة عكامؿ :اْلكؿ ،أف تفي الدكؿ العربية بالتزاماتيا
ٌ
المالية كأف تكفِّر الدعـ السياسي لتمكيف ىذه الحككمة مف الصمكد .كما أبدت كؿ مف قطر

كتركيا استعدادىما لتكفير المساعدات في حاؿ إتماـ المصالحة .كالثاني ،أف تتجاىؿ حركة
فتح ضغكط قكل معسكر الثكرات المضادة لالنسحاب مف المصالحة أك استغالليا إلنياء

نفكذ حركة حماس في غزة .كالثالث ،أل تذىب السمطة الفمسطينية إلى خيار المفاكضات
في حاؿ استمرارىا مف دكف تكافؽ سياسي كطني جامع.

ِ .أف تفشؿ عممية المصالحة ،فعمى الرغـ مف اْلجكاء اإليجابية التي سادت تكقيع التفاؽ
اء مف القمؽ تعتمؿ في
فإف ذلؾ ل يمنع القكؿ ٌ
كالجدية التي أظيرىا الطرفافٌ ،
بأف ىناؾ أجك ن
تخكؼ مف احتماؿ استخداـ
أكساط الرأم العاـ الفمسطيني في ضكء التجارب السابقة .فثمة ٌ
و
ضغط لتأميف شركط استمرار المفاكضات مع إسرائيؿ ،كبخاصة
المصالحة بكصفيا كرق ىة
في ظؿ استمرار الضغكط اْلمريكية كاإلسرائيمية كتصاعدىا ،كالتي ترمي إلى تعطيؿ

أف غياب الراعي المباشر لممصالحة كالذم يضمف تنفيذ بنكد التفاؽ
المصالحة ،كما ٌ
كالتزامو مف قبؿ اْلطراؼ ،يضع عالمات استفياـ حكؿ إمكانية نجاحيا كبخاصة مع

تماما لحركة حماس.
استمرار اْلداء السياسي لحككمة النقالب في مصر المعادم ن
ّ .أف يؤدم التصعيد اإلسرائيمي المستمر إلى صداـ كما في حالة انتفاضة اْلقصى .فحككمة
اليميف اإلسرائيم ية تتخذ خطكات تصعيدية تجاه اْلراضي الفمسطينية إثر تعثٌر المفاكضات
كاحتماؿ إتماـ المصالحة ،ما قد يؤدم إلى احتجاج فمسطيني كعمميات مقاكمة ،فتقكـ

إسرائيؿ باجتياح جزئي كحصار شامؿ لمسمطة الفمسطينية كما حدث عاـ َََِ بعد فشؿ

مفاكضات (كامب ديفيد) ،اْلمر الذم يؤدم إلى قياـ انتفاضة فمسطينية شاممة في مكاجية

الحتالؿ.
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بأف حككمة (نتتياىك) تعارض قياـ دكلة فمسطينية،
رسميا
أف ثمة إد ار نكا
فمسطينيا ٌ
ل شؾ ٌ
ن
ن
أف المفاكضات معيا عبثية في الكاقع .كىذا عامؿ رئيس في صمكد المصالحة الفمسطينية ،كما
كٌ
أف إدارة قطاع غزة كانفصاليا السياسي عف بقية المناطؽ المحتمة أصبحت
أف قيادة حماس تدرؾ ٌ
ٌ
عبئا حقيقي ا .كىذا عامؿ إضافي يدفع إلى تقكية المصالحة كصمكدىا .كلكف ثمة عقبات في
ن
الطريؽ ليس أقميا مكقؼ النظاـ المصرم الحالي مف حركة حماس.

فإف اتفاؽ المصالحة بيف فتح كحماس أخرج الكضع الفمسطيني مف
في كؿ اْلحكاؿٌ ،
عنؽ الزجاجة كفتح أمامو آفا نقا جديدة تسمح  -إف تمس ٌكت الحركتاف بما أنجزتاه ،كقاكمتا

الضغكط ،كاستعانتا بالمكقؼ الشعبي الداعـ كالصامد كالمقاكـ كالمكاقؼ الشعبية الدكلية المتعاطفة

 -ببمكرة مبادرات أخرل ،قد تضع المشركع الكطني الفمسطيني مف جديد عمى الطريؽ

الصحيحة(ككالة النيار الخبارية ،َُُِ/ُِ/ِٕ ،نت)(ُ).

ثانيا :مستقبل النظام السياسي في ظل غياب المصالحة الوطنية الفمسطينية:
ً
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
خير باتفاؽ المصالحة ،كاعتقدكا أنو سينيي حالة النقساـ
مممكسة ،لقد استبشر الفمسطينيكف نا
اقعا فمسطينيا
كالتشرذـ كالمناكفة كالحتقاف الفمسطيني ،كأنو سيخمؽ حالة فمسطينية جديدة كيفرز ك ن

جديدا ،كأ ف ىذه المصالحة تصب في نياية المطاؼ في صالح المشركع الكطني الفمسطيني،
ن
كخدمة القضية الكطنية كقضايا الشعب الفمسطيني كنضالو التحررم الستقاللي المشركع العادؿ
ْ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

عمى حالة النقساـ (بشير.)ُُٔ :َُِّ ،

حاكلت اْلطراؼ الفمسطينية المختمفة تسكيؽ الكثير مف المبررات ،لتبرير ىذا التأخير

كراء عدـ التفاؽ عمى المصالحة الكطنية ،كعمى تشكيؿ الحككمة حتى ىذه المحظة ،كفي ضكء

ذلؾ فإنو تدكر في عقمية المكاطف الفمسطيني الكثير مف السيناريكىات المحتممة ،لممشكالت التي

تعيؽ إنجاز ممؼ المصالحة ،كالتي تدكؿ حكؿ:

ُ -عدـ رغبة الطرفيف بالمصالحة الحقيقية ،عمى اعتبار أف الظركؼ العربية (سقكط نظاـ
مبارؾ ،كالثكرة السكرية) ،ىي التي أجبرت الفريقيف لمتكقيع عمى كرقة المصالحة.

(ُ).)َُِٕ/ْ/ّ( ،www.dohinstiute.org

427

ِ -الضغكطات (اإلسرائيمية) ،كاْلمريكية عمى السمطة الكطنية لػ"تمزيؽ" اتفاؽ المصالحة مع

حركة حماس ،إف أرادت الستمرار كشريؾ لعممية السالـ مف جانب ،كتدفؽ اْلمكاؿ إلى
خزينتيا مف جانب آخر.

ّ -إصرار الرئيس محمكد عباس عمى أف يككف (سالـ فياض) ىك رئيس الحككمة الجديدة،
كىك ما ترفضو حركة حماس.

ْ -عدـ سيطرة رئيس السمطة الفمسطينية عمى اْلجيزة اْلمنية في الضفة الغربية ،التي ترفض

مطمقا مع حركة حماس.
المصالحة
ن
شأنا
إف الشيء الذم تأكد أكثر مف أم كقت مضى ،أف المصالحة الفمسطينية ليست ن
شأنا عربيا ،كلك كانت كذلؾ لما مضى كؿ ىذا الكقت دكف التفاؽ
فمسطينيا
خالصا ،بؿ كليست ن
ن
عمى تسمية رئيس الحككمة المقترحة ،إضافة إلى ذلؾ أف التدخالت الخارجية في الشأف الداخمي

الفمسطيني تمتقي بشكؿ أك بآخر برغبة أطراؼ فمسطينية داخمية ،لـ تكتؼ بالكقكؼ حجر عثرة

في كجو تحقيؽ المصالحة ،كانما تعمؿ كؿ ،ما يمكف عممو مف أجؿ "بعثرة" اتفاؽ المصالحة

أثر بعد عيف (أبك رايدة.)َِ :َُُِ ،
بشكؿ أك بآخر ليصبح نا

ثالثًا :الفرص المتاحة لمتوصل إلى مصالحة تاريخية بين القور الفمسطينية:
مكقعا مركزيا في النقاش كالحراؾ السياسي في
ل تزاؿ تحتؿ قضية المصالحة الكطنية،
ن
المجتمع الفمسطيني في السنكات الخمس الماضية ،كفى جميع الحالت التي طرحت فييا قضية
المصالحة الكطنية ىذه ،لـ يكف اْلمر يتعمؽ كما كاف مف الممكف أف نتكقع بعممية رأب الصدع

بيف تيارات سياسية متنازعة أك قطاعات متنابذة مف الرأم العاـ كانما جاءت لمحاكلة رأب الصدع
بيف طبقات كفئات الشعب المختمفة.
تشيد الساحة الفمسطينية حالة مف النقساـ في الشارع السياسي امتدت لتشمؿ المؤسسات

الكطنية كاْلىمية ،تمؾ الحالة التي تعد اْلصعب كاْلشد في تاريخ الشعب الفمسطيني (بشير،
َُِّ.)َُٗ :

خيار استراتيجيا فمسطينيا إجباريا ،كل يختمؼ
أصبحت المصالحة الكطنية الفمسطينية ن ا
اثناف عمى ىذه النظرية ،كذلؾ مف أجؿ سد الذرائع التي يتذرع بيا الكثير مف المسانديف لمقضية
الفمسطينية ،كعدالتيا في عدـ تقديـ الدعـ القتصادم كالسياسي لمقضية الفمسطينية ،تمؾ الذرائع

التي ربما كانت بسبب القصكر في بعض اْلحياف مف بعض اْلطراؼ العربية كاإلسالمية،

كبسبب اإلذعاف لمعادلت القكة في أحياف أخرل لبعض اْلطراؼ اْلخرل ،أك بسبب المصالح

المرتبطة بالقكل الفاعمة كالنسياؽ في مخططاتيا لممنطقة بالنسبة ْلطراؼ ثالثة ل يركؽ ليا حؿ
428

القضية لكي تبقى ساحة لميك كالمعب كالتميي بيا .ككاف النقساـ شماعة يعمقكف عمييا ذرائعيـ

(ككالة النيار الخبارية ،َُُِ/ُِ/ِٕ ،نت)(ُ).

إف تحقيؽ المصالحة الفمسطينية سيعمؿ عمى تعزيز الديمكقراطية في المجتمع الفمسطيني

إيجابيا عمى القضية
مف خالؿ مشاركة كافة الفصائؿ في صنع القرار الفمسطيني مما سينعكس
ن
الفمسطينية ،كيكحد الجبية الفمسطينية في كجو إسرائيؿ (عدكاف.)َُُِ ،

(ُ).)َُِٕ/ْ/ّ( ،www.dohinstiute.org
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كمف أجؿ التكصؿ إلى مصالحة فمسطينية ل بد مف:
ُ .تفعيؿ القدرات الذاتية كاستثمارىا كتطبيؽ اتفاقات المصالحة المكقعة.
ِ .تجاكز العقبات كالرتباطات اإلقميمية كالدكلية.

ّ .النفكاؾ مف خط المفاكضات كالتسكية كاستغالؿ المكاقؼ المتطرؼ بزعامة (نتنياىك)
كخالفو المؤقت مع اإلدارة اْلمريكية.

ْ .تكحيد إستراتيجية المقاكمة كتفعيميا بأشكاليا المختمفة.

ٓ .تجديد الدـ القيادم في الفصائؿ المختمفة لمتماىي مع التحكلت العربية كاإلقميمية كالدكلية
كلتقميؿ حجـ الخالفات الشخصية كتخفيؼ كزف المصالح الشخصية كالجيكية في

التكجييات كالقرارات إزاء المصالحة الكطنية.

ٔ .التكصؿ إلى شكؿ جديد مف القيادة الجماعية المكحدة لمدة عاميف يتـ خالليا إعادة بناء
المؤسسات اْلخرل كتطكيرىا (الحمد.)ٗ :َُِٓ ،

ل زاؿ ىناؾ قدر كبير مف التفاؤؿ لدل الفمسطينييف بأف النقساـ في طريقو لمزكاؿ ،كأف

تحقيؽ المصالحة الكطنية الفمسطينية ىي السبيؿ الكحيد كاْلمثؿ لتحقيؽ المصمحة الكطنية
الفمسطينية كاعادة تكجيو المسار الفمسطيني نحك التجاه الصحيح ،فيي الطريؽ الكحيد إلعادة

الكحدة الكطنية الفمسطينية الداخمية كتحقيؽ الثقة المفقكدة بيف القكل كالفصائؿ الكطنية الفمسطينية
مف أجؿ التكصؿ إلى رؤية كاحدة متفؽ عمييا بيف جميع أطراؼ العمؿ السياسي الفمسطيني ،يتـ

فيما بعد إجراء انتخابات فمسطينية.

المطمب الثالث :االنقسام وأثره عمى الوحدة الوطنية الفمسطينية
بدأت دائرة الخالؼ بيف حركتي حماس كفتح بالتساع مع ازدياد القاعدة الشعبية لحركة

كتحديدا حركة فتح التي تقكد فصائؿ منظمة التحرير،
حماس عمى حساب باقي الفصائؿ،
ن
كتعمقت الفجكة أكثر بعد تكقيع اتفاؽ (أكسمك) يكـ ُّ.ُّٗٗ/َٗ/
كنتيجة لمشاركة حركة حماس في النتخابات التشريعية كفكزىا بأغمبية المقاعد في
المجمس التشريعي ،كنتيجة لرفض الفصائؿ الفمسطينية المشاركة في حككمة حماس ،شكمت
الحركة حككمتيا برئاسة إسماعيؿ ىنية ،كقد قكبمت تمؾ الحككمة بحصار إسرائيمي مشدد عرقؿ

عمميا (ككالة فمسطيف اليكـ ،َُُِ/َّ/ُٕ ،نت)(ُ).

(ُ).)َُِٕ/ْ/ٕ( ،www.dohinstiute.org
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يكما بعد يكـ كأصبح يشكؿ أخطر التحديات التي تكاجو حركة
تعمؽ النقساـ الفمسطيني ن
حماس بعد فكزىا بالنتخابات التشريعية مما عطؿ المصالح العميا لمشعب الفمسطيني ،كما كضع

استثمار
نا
القضية الفمسطينية في ميب الريح ،ل سيما أف الحتالؿ اإلسرائيمي استثمر ىذا النقساـ
جيدا لمكاسبو الخاصة ليناؿ الحتالؿ ما لـ يحمـ بو في سنكات طكيمة (صقر.)ُّٔ :َُُِ ،
ن
إف كؿ ما يجرم عمى الساحة الفمسطينية باستمرار حالة النقساـ كسيطرة حركة حماس

عمى قطاع غزة ،كالسمطة الفمسطينية عمى الضفة الغربية ،يبيف ضعؼ ثقافة الديمكقراطية

السائدة ،كعدـ التفاؽ عمى مبادئ كثكابت كطنية قبؿ ممارسة الديمكقراطية كالنتخابات ،كبيف
مدل التمسؾ بثقافة الحزب الكاحد ،كأف اختالؼ اإلستراتيجيات كالبرامج يعزز الختالؼ ،كل
يسيـ في عممية النتقاؿ السمس لمسمطة كالتداكؿ السممي كشيكع حالة نكع مف الثأر كالنتقاـ بيف

حديدا بعد حالة الصداـ المسمح الذم حصؿ بيف الحركتيف كخاصة في غزة
أفراد المجتمع كت ن
(عكدة.)َٗ-ٖٗ :َُُِ ،
أوًال :حماس و"مأزق" الحصار:
منذ أف قررت حركة المقاكمة السالمية خكض النتخابات التشريعية ،مع تمسكيا برفض
اتفاقات (أكسمك) كما نتج ع نيا ،نشأ التناقض الحاد بيف كالميا المعمف عف الكحدة الكطنية التي
كقٌع أحد طرفييا ىذه التفاقات ،كسعييا إلى قمب المعادلت الفمسطينية .أم إف حماس ركزت
عمميا عمى التمسؾ بما حصمت عميو في النتخابات كعمى اْلرض في قطاع غزة ،كأساس ل بد

و
أساس مف مشركعيا السياسي (إسكندر.)ِ :ََِٗ ،
منو مف أجؿ إحباط ىذه التفاقات ،ككجزء

مف الكاضح لممراقب السياسي أف حركة حماس تمر ىذه اْلياـ بما يشبو إعادة نظر في
الكثير مف إستراتيجياتيا كقناعاتيا القديمة ،كبفعؿ الحصار كاْلزمة المالية الخانقة الناتجة مف

تزامف جممة مف الظركؼ المحمية كاإلقميمية  ،كنتيجة لمضعؼ الذم أصاب عالقاتيا العربية
كفقدانيا الكثير مف التعاطؼ الشعبي الذم كانت تحظى بو بفعؿ كفاحيا المسمح ضد إسرائيؿ

سمبا في قدراتيا عمى إدارة الكضع المعيشي لسكاف قطاع
(أبك عامر ،)ُ :َُِْ ،كؿ ذلؾ أثر ن
غزة .فقد فرضت عمى الحركة حالة عزلة إقميمية كدكلية ،زادت حدتيا بعد انقالب ّ تمكز /يكليك
َُِّ في مصر كالعداء المتصاعد لإلخكاف المسمميف في عدد مف الدكؿ العربية (ككالة النيار

الخبارية ،َُُِ/ُِ/ِٕ ،نت)(ُ).

كفي حيف تراجع الدعـ اإليراني منذ منتصؼ عاـ َُِِ بصكرة كاضحة بسبب مكقؼ

الحركة مف الثكرة السكرية ،قامت الحككمة المصرية بعد النقالب بتدمير َٗ %مف اْلنفاؽ
(ُ).)َُِٕ/ْ/ّ( ،www.dohinstiute.org
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الكاصمة بيف قطاع غزة كسيناء ،التي كانت تعد شرياف الحياة الرئيس بالنسبة إلى القطاع؛ ما

مست النشاطات القتصادية كافة خالؿ النصؼ
تسبب بخسائر مباشرة ٌ
ٌ
تقدر بػ ََٓ مميكف دكلر ٌ
الثاني مف عاـ َُِّ(ك ازرة المالية ،نت)(ُ).
كقد أدل ذلؾ إلى تأخر صرؼ ركاتب نحك َٓ ألؼ مكظؼ عمكمي بفاتكرة شيرية تبمغ
حكالي ّٕ مميكف دكلر شيريا ،فيما ارتفعت نسبة البطالة ْلكثر مف َّ %في الربع اْلخير مف
عاـ َُِّ (ك ازرة المالية ،نت)(ِ).

مف الكاضح أف حماس ترغب في ترميـ صكرتيا ،كاعادة تقييـ سياساتيا مف خالؿ إعادة

الركح لعالقاتيا مع حمفائيا القدامى ،مف ىنا يمكف تفيـ سعييا إلى المصالحة الفمسطينية كتكقيا
إلى تحقيقيا بسرعة فيي بحاجة إلى ذلؾ.

إف تخمي حماس عف السمطة التنفيذية التي كانت تديرىا في قطاع غزة يدؿ عمى أنيا

أصبحت تعي أف إدارة شؤكف الناس كتأميف احتياجاتيـ ىي مسؤكلية تتطمب شراكة سياسية،

خصكصا بعد إغالؽ اْلنفاؽ ،ربما تككف حماس
فأعباؤىا كبيرة كلف تستطيع تحمميا لفترة طكيمة
ن
عمى كشؾ النجاح فمسطينيا كلكف نجاحيا ىذا ل يعني أنيا ستنجح عربيا كبالسرعة نفسيا ،ككف
ممفاتيا السكرية كالمصرية كما تزعـ كسائؿ إعالـ ىاتيف الدكلتيف مغمسة بالدـ ،كعمى الرغـ مف

نفي حماس لكؿ ىذه التيامات كاصرار قادتيا عمى حياد الحركة كعدـ تدخميا في الشأف الداخمي

لمبمداف العربية فإف الكاقع غير ذلؾ.

كلقد نجحت حماس في التحكؿ إلى حركة كطنية فمسطينية ذات أىداؼ فمسطينية ،فقد
يقا طالما تمناه ليا الكطنيكف الفمسطينيكف ففيو تعز هيز كقكة لمحركة الكطنية
تككف قد سمكت طر ن
الفمسطينية في مكاجية العدك الصييكني كحمفائو (أبك عامر.)ُ :َُِْ ،
لف تتخمى حركة حماس عف منيجيا كلف تخمع رداءىا اإلخكاني ،كفي أم كثيقة مصالحة

ل زالت حماس تكرر تمسكيا بالثكابت الكطنية ،كالغرض مف تك ارره ىك إظيار أف الطرؼ اآلخر
في المصالحة تخمى عنيا في المفاكضات مع إسرائيؿ؛ لكف الكقائع يظير أنو باستثناء

الستيطاف الذم تفرضو الدكلة العبرية كأمر كاقع عمى الجميع لـ تكقع السمطة حتى اآلف أم

خصكصا القدس كالالجئيف كالحدكد .أما حؽ المقاكمة الذم تتمسؾ بو
كثيقة تتعمؽ بالثكابت،
ن
حماس فيذه مسألة ل تتعمؽ بالمفاكضات مع إسرائيؿ ،كانما بكيفية إدارة الصراع معيا ،كيعطي

(ُ).)َُِٕ/ْ/ُٓ( ،www.mof.gov.ps
(ِ).)َُِٕ/ْ/ُٓ( ،www.mof.gov.ps
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اليدكء الحالي عمى جبية القطاع حيث تحكـ حماس النطباع أف المقاكمة المسمحة بالنسبة إلييا

تكتيؾ كليست مف الثكابت.

أما الق اررات الدكلية التي تستعيدىا «حماس» بيف كقت كآخر ،مف أجؿ الحديث عف حؽ

يضا تأييد اتفاقات (أكسمك)
العكدة كالنسحاب إلى خطكط الرابع مف حزيراف ،فإنيا تتضمف أ ن
يضا ،كلـ تعمف حماس حتى اآلف مكافقتيا عمى
كالحؿ السممي مع إسرائيؿ كمبادرة السالـ العربية أ ن
الق اررات الدكلية المتعمقة بيذه القضايا.

لكؿ ما سبؽ ،لف تككف حماس قادرة عمى تكقيع اتفاؽ مصالحة ،ما لـ تعد النظر في

أىدافيا كمشركعيا .كحتى لك جرل تكقيع اتفاؽ ،كيفما اتفؽ ،إلنقاذ عالقة ضركرية مع مصر،
سيككف مصير ىذا التفاؽ مثؿ سابقيو (إسكندر.)ِ :ََِٗ ،
ثانيا :السمطة الفمسطينية و"مأزق" المفاوضات:
ً
التنسيؽ اْلمني  -الذم ىك تعبير ميذب عف خدمة اْلمف اإلسرائيمي -ىك جكىر اتفاقات

الفمسطينييف مع اإلسرائيمييف .نص اتفاؽ (أكسمك) عمى التنسيؽ اْلمني بيف الطرفيف ،كأتت

تفصيال ،فنصت عمى كاجب الفمسطينييف في محاربة "اإلرىاب" ،أم
اتفاقية طابا لتكضح اْلمكر
ن

المقاكمة الفمسطينية ،كعدـ محاسبة أك مضايقة مف يعممكف مع إسرائيؿ ،كقد حرصت إسرائيؿ في
كؿ اتفاقياتيا مع العرب عمى المسألة اْلمنية كاعتبرتيا حجر الزاكية في كؿ اتفاقية ،ذلؾ ْلف

أمنيا فكؽ كؿ اعتبار.

لـ تكقؼ السمطة الفمسطينية التنسيؽ اْلمني مع إسرائيؿ كرد عمى استمرار الستيطاف،
كانما أكقفت المفاكضات العمنية؛ ْلف كقؼ المفاكضات ل يتجاكز الخطكط الحمر ،أما كقؼ

التنسيؽ اْلمني فيتجاكزىا كيأتي عمى السمطة بالعقاب .إسرائيؿ ليست بحاجة لممفاكضات ،لكنيا
بحاجة لمتنسيؽ اْلمني ،فمطمكب مف السمطة الفمسطينية أف تبحث عف مصادر تمكيؿ جديدة،
كأف تقيـ تحالفات إقميمية جديدة ،كأف تتخمى عف الجرم كراء الكليات المتحدة لحؿ مشاكؿ

تركيبيا بإسرائيؿ كبالدكؿ
أيضا ْلف السمطة ربطت نفسيا
ن
الشعب الفمسطيني .لكف ىذا غير ممكف ن
الكا جيات أجنبية كأصبحت مكانتيـ كأحكاليـ مرتبطة بيذه القكل.
الغربية
عمكما ،كفييا مف ك ٍ
ن
ممتزما باعتقاؿ أخيو الفمسطيني لصالح
قائما ،كما داـ الفمسطيني
ن
كلطالما التنسيؽ اْلمني ن
عدكه اإلسرائيم ي فإف المصالحة تبقى بعيدة المناؿ ،بؿ ىي مربكطة بذيؿ التنسيؽ اْلمني مع

إسرائيؿ  .كليس أماـ مف أراد معرفة مصير المصالحة إل أف يستجير بكضع التنسيؽ اْلمني
(قاسـ.)ْ :َُِِ ،

412

تكاجو السمطة الفمسطينية التي تقكدىا حركة فتح في الضفة الغربية الكضع نفسو الذم

تقدر بنحك
تكاجيو حماس في غزة؛ إذ قررت حككمة نتنياىك حجب أمكاؿ الضرائب عنيا كالتي ٌ
ٓ ُ.مميار دكلر سنكيا ،أم ما يعادؿ أكثر مف ثمث مكازنة الحككمة الفمسطينية ،كذلؾ كخطكة

ردا عمى قياـ السمطة الفمسطينية بتقديـ طمب انضماـ إلى العديد مف المؤسسات كالييئات
عقابية ن
كىددت إسرائيؿ باتخاذ المزيد مف اإلجراءات في حاؿ إتماـ المصالحة (المركز العربي
الدكليةٌ .
لألبحاث كدراسة السياسيات" ،الرأم العاـ الفمسطيني".)َُِْ ،

411

المبحث الثاني

تعزيز مبادئ الديموقراطية والشراكة السياسية
المطمب األول :الشراكة السياسية
أوًال :مفيوم الشراكة السياسية:
يقكـ مفيكـ المشاركة السياسية عمى أساس كاضح محدد مف دخكؿ المكاطف العادم،

بمحض اختياره كبكامؿ إرادتو في نشاط جماعي اجتماعي تتداخؿ فيو مصمحة الفرد بمصمحة

المجمكع إلى درجة يصبح فييا مف الصعب الفصؿ بيف ىذه المصالح ،كاف تراكحت حدتيا حسب
الكضع أك المجتمع المعيف.

كقد ل يككف ليذا النشاط الذم يمارسو الفرد العادم ،بشكؿ عفكم كفردم في البداية ،تأثير

أحيان ا ،اْلمر الذم يحبط الفرد العادم ،أك يخمؽ لديو اإلحساس
إيجابي عمى مجريات اْلمكر
ن
تنظيما مف أشكاؿ النشاط ،كىنا يأتي دكر منظمات المجتمع
بالحاجة إلى نمط أرقى كشكؿ أكثر
ن
المدني القائمة ،أك الفئات المتنكرة اجتماعيا ،لمبدء بالعمؿ المنظـ الجماعي كفؽ برنامج نظرم
كبرنامج عمؿ متجانس معو ،كيككف ىذا العمؿ النكاة اْلكلى أك الشكؿ الجنيني لعممية المشاركة

السياسية الفاعمة ليذا الفرد ضمف إطار مجمكعة منظمة ىي منظمة المجتمع المدني (الشيخ

عمي.)ُٖ-ِٕ :ََِٖ ،

مؤشر ميما يدؿ عمى مدل ارتقاء الشعب عمى سمـ الديمكقراطية،
نا
تعد المشاركة السياسية

أحدا مف أفراده؛
كعمى مدل تقدمو ،كاستعداده لمكاجية تحديات الحياة بشكؿ جماعي ل يستثني ن
كذلؾ لرتباط مفيكـ المشاركة السياسية بمفيكـ التنمية السياسية ،الذم ينعكس عمى التنمية بشكؿ
عاـ .كالمشاركة السياسية مكجكدة في المجتمعات كافة ،إل إف ىذا الكجكد يتبايف بيف مجتمع
كآخر ،فتنخفض في المجتمعات المتخمفة ،كتزداد في الدكؿ المتقدمة (رحاؿ.)ِ-ُ :ََِْ ،

دكر ميما في تطكير آليات الحكـ الصالح
أصبح مفيكـ المشاركة السياسية يمعب نا
كقكاعده ،كفي إطار ما يعرؼ بػ"التنمية المستدامة لممجتمعات" ،كبخاصة مجتمعات العالـ الثالث
التي تكصؼ أنظمتيا بالشمكلية أك بسيادة المفاىيـ اإلرثية عمى مفاىيـ المكاطنة في تحديد

النخب السياسية .لذلؾ يمكف تعريؼ المشاركة السياسية بأنيا عممية بطيئة في الديمكقراطيات

أيضا في الدكؿ
الحديثة نتيجة لعكامؿ ذاتية أىميا الفقر كاْلمية ،كأف ىذه المشاركة تبقى محدكدة ن
الديمكقراطية المستقرة (رسؿ.)ّٓ :ُٗٗٔ ،
415

عند الحديث حكؿ مكضكع المشاركة السياسية في الممارسة الديمكقراطية نجد أف

جدا في العديد مف دكؿ العالـ ،كأف اْلنظمة
الممارسة الديمكقراطية قد تطكرت بشكؿ كبير ن
استبدادا.
طا ك
الدكتاتكرية المستبدة قد أخذت في التالشي أك تغيير صكرتيا بحيث تبدك أقؿ تسم ن
ن

إف التجربة الديمكقراطية تؤكد عدـ كجكد عالقة حتمية مباشرة بيف الديمكقراطيات
كمفيكـ ،كالمشاركة السياسية كممارسة عممية عمى أرض الكاقع .فقد أظيرت التجارب المعاصرة

أف الديمكقراطية قد تزدىر رغـ تراجع المكاطنيف عف المشاركة السياسية (أبرش-َِٔ :ُٖٗٗ ،
ِْٔ).

ثانيا :تعريف الشراكة السياسية:
ً
تعني المشاركة السياسية تمؾ اْلنشطة اإلرادية التي يقكـ بيا المكاطنكف بيدؼ التأثير

بشكؿ مباشر أك غير مباشر في عممية اختيار الحكاـ أك التأثير في الق اررات أك السياسات التي

دكر في الحياة
يتخذكنيا .كما قد تعني المشاركة السياسية العممية التي يمعب الفرد مف خالليا نا
السياسية لمجتمعو كتككف لديو الفرصة ْلف يسيـ في مناقشة اْلىداؼ العامة لذلؾ المجتمع

كتحديد أفضؿ الكسائؿ إلنجازىا ،كقد تتـ ىذه المشاركة مف خالؿ أنشطة سياسية مباشرة أك غير
مباشرة (الشيخ عمي.)ِّ :ََِٖ ،
يرل (صمكئيؿ ىينتنجتكف) ك(نيمسكف) أف المشاركة السياسية ىي النشاط الذم يقكـ بو

مكاطنكف معينكف بقصد التأثير عمى عممية صنع القرار الحككمي.

يف ا أكثر ليكنة حيف عرفيا بأنيا كؿ عمؿ إرادم ،ناجح أك فاشؿ ،منظـ
كقدـ (كينر) تعر ن
أك غير منظـ ،مرحمي أك مستمر يفترض المجكء إلى كسائؿ شرعية أك غير شرعية ،بيدؼ

التأثير عمى اختيارات سياسية أك إدارة الشؤكف العامة أك اختيارات الحكاـ ،كعمى كؿ المستكيات

الحككمية ،محمية أك كطنية.

عمى الرغـ مف تعدد اآلراء حكؿ تعريؼ مفيكـ المشاركة السياسية ،إل إنيا تكاد تجمع

متساكيا مع
فردا
حكؿ نقاط محددة تتمحكر حكؿ العمؿ اإلرادم الذم يقكـ بو المكاطف باعتباره ن
ن
اآلخريف مف مجمكع متجانس حكؿ قضية محددة تتعمؽ بمصالح المجمكع كالفرد ،إضافة لككف
ىذه العممية الطكعية عممية منظمة في جكىرىا كمظيرىا كذات أىداؼ مشتركة في الغالب اْلعـ

كمكحدة في كثير مف اْلحياف (أبرش.)ِّٗ-ِّٖ :ُٖٗٗ ،
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المطمب الثاني :منظمات المجتمع المدني الفمسطيني ودورىا في تعزيز الشراكة السياسية
كاف لتراكـ الخبرة العممية في مجالت العمؿ السياسي الكطني المختمفة لدل قطاعات

كاسعة مف الشعب الفمسطيني في أثناء فترة الحتالؿ اإلسرائيمي ،أك نتيجة لممارسات ىذا

الحتالؿ ،أثر كبير في تزايد أعداد منظمات المجتمع الفمسطيني خاصة في أعقاب إقامة السمطة
الكطنية الفمسطينية كما تال ذلؾ مف أحداث ،كرغـ كثرة أعداد المنظمات إل إف الظاىرة الكبيرة

تشير إلى أف العديد مف ىذه المنظمات ل تمثؿ عمى أرض الكاقع أكثر مف جسـ ل حراؾ بو
).)Palestine Economic Policy Research Institute, 2007: 13-14

تعد منظمات المجتمع أكثر احتكا نكا مع الشعب الفمسطيني كمع مصالحو ،اْلمر الذم
يفرض عمييا العمؿ كمنظمات مف أجؿ صياغة السياسات العامة كممارسة الضغط مف أجؿ

تدعيما لمديمكقراطية (المركز
إجراء تعديالت تحقؽ مصالح اْلغمبية ،كتكفؿ مشاركتيا السياسية
ن
الفمسطيني لتعميـ الديمكقراطية كتنمية المجتمع ،)ٖٓ :ََِٕ ،فعمى الرغـ مف الفتراض

المنطقي القائؿ بأف لمنظمات المجتمع المدني مصمحةن في تعزيز دكر المجتمع المدني بشكؿ

مسمما بو؛
مضمكنا أك
عاـ إل إف التزاـ كتأييد كؿ منظمة لقيـ المجتمع المدني كمبادئو ليس
ن
ن
كذلؾ ْلف ممارسة ىذه القيـ أمر يتطكر كيتعزز بمقدار ما يعبر عف مصالح ىذه المنظمات

كاحتياجاتيا  ،كليذا فميس مف المستبعد أف تتضارب مصالح بعض منظمات المجتمع المدني
الفمسطيني مع عمميا الطبيعي المفترض في تعزيز دكر المجتمع المدني ،كذلؾ بسبب مصالحيا

الذاتية أك ارتباطيا مع السمطة الفمسطينية القائمة (أبك عمرك.)َٗ-ٖٗ :ُٗٗٓ ،

لقد شاركت معظـ منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في النضاؿ الكطني الفمسطيني،
خاصة في مرحمة النتفاضة الشعبية اْلكلى ،كما صاحبيا مف الفعاليات كالنشاطات الجتماعية

المنظمة خالؿ تمؾ الفترة؛ حيث اكتسبت ىذه المنظمات التقدير كالحتراـ مف الشعب الفمسطيني

كخاصة في مجاؿ تطكير ىذه المنظمات لدكرىا عمى صعيد التنمية الجتماعية كالقتصادية

كمكضكعات التحكؿ الديمكقراطي  ،ىذا إلى جانب قياـ ىذه المنظمات بالستجابة السريعة

لحتياجات المجتمع كأكلكياتيا كتطكيرىا لبرامجيا بحيث تتأقمـ بسرعة لمتغيرات الجارية عمى
المستكيات القتصادية كالسياسية كالجتماعية (عزت.)ٖ-ٔ :ََِْ ،
عندما نتحدث عف دكر المجتمع المدني الفمسطيني في صنع السياسة ،يتبادر إلى الذىف

فكر الشريؾ اآلخر كاْلساس في عممية صنع السياسة كىك الدكلة .فعممية صنع السياسات مف
نا
المياـ اْلساسية ْلم دكلة .بيد أف ىذه العممية ل تنطمؽ مف فراغ ،فيي عممية ذات طابع
ديناميكي كنتاج تفاعؿ أطراؼ عديدة حككمية كغير حككمية ،داخمية كخارجية ،كما يتضمنو ذلؾ
مف مشاكرات كاتصالت كضغكطات .كىذا اْلمر مسمـ بو في أدبيات السياسة المقارنة منذ عقكد
417

أساسيا في عممية صنع السياسة
دكر
عديدة ،فيناؾ إقرار أف لمجماعات المنظمة في المجتمع نا
ن
بعضا ،أك مع الدكلة في سبيؿ التأثير عمى عممية صنع
سكاء مف خالؿ صراعاتيا مع بعضيا
ن
السياسة (منيج الجماعة) ،أك مف خالؿ تقديميا ْلنماط عديدة مف المدخالت( :معمكمات،

مشاكرات ،خبرة ،مطالب ،تأييد) لمنظاـ السياسي (منيج النظـ) (ىكيدا.)َِٓ-َِّ :ََِٓ ،

إف ضخامة الدكر المنكط بمنظمات المجتمع المدني الفمسطيني يستدعي في البداية

كجكد منظمات فاعمة تقكـ بالربط الكثيؽ بيف الدكلة كالمكاطنيف ،حيث تقكـ ىذه المنظمات بدكرىا
في خمؽ اْلجكاء المناسبة لتحريؾ المجتمع نحك التأثير في سياسة الدكلة مف خالؿ المشاركة

النشطة في رسـ جميع مراحؿ ىذه العممية كتخطيطيا كتنفيذىا كمراقبتيا .كيمكف لمنظمات

المجتمع المدني اتباع طرؽ عديدة لمكصكؿ إلى مرحمة يمكف مف خالليا أف تؤثر في المجتمع

لتعزيز فرصة نمك الديمكقراطية (مركز التجارب التنمكية اإلصالحية ،نت)(ُ).

إف عمى منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في سعييا مف أجؿ بناء الديمكقراطية

كتعزيزىا أف تكلي الىتماـ الكبير لعممية البناء الديمكقراطي التي تفترض المشاركة الفعمية
نابعا مف
نا
كالجادة لمنظمات المجتمع المدني بشكؿ يجعؿ مف التطكر الديمكقراطي
مسار تراكميا ن
ديناميكية داخمية تعبر عف الحاجات كاْلكلكيات الكطنية.
ثـ إف عمييا العمؿ عمى ضركرة ربط المسارات كالمبادرات المختمفة الداعية إلى بناء

الديمكقراطية في المنطقة بالمبادرات الحككمية ،خارجية كانت أـ محمية ،كبالمبادرات الصادرة عف

منظمات المجتمع المدني ،كؿ ذلؾ إلى جانب ضركرة الربط المحكـ بيف عمميات اإلصالح في

تالزما مع الحقكؽ السياسية كالمدنية كالحقكؽ
المجاؿ السياسي كالقتصادم كالجتماعي كالثقافي
ن
القتصادية كالجتماعية كالثقافية كذلؾ لتأميف عممية البناء الديمكقراطي مف أم انحراؼ أك

انزلؽ (مشركع الثكرة العربية ،نت)(ِ).

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
الدكر التكصيفي كالمطمبي ك ً
الخ ٍدماتي الذم يقتصر عمى مؿء فراغ المؤسسات الحككمية ،إلى
الدكر الفاعؿ كالمؤثر في السياسات الكطنية العامة كتطكير حركتيا لتتحكؿ مف قكة احتجاج إلى

أيضا ،حيث ينبغي ليذه المنظمات اإلسياـ في عممية التغيير الجتماعي مف خالؿ
قكة اقتراح ن
(ُ).)َُِٕ/ْ/َِ( ،www.experience-reforme.info
(ِ).)َُِٕ/ْ/َِ( ،www.arabic.tharwaproject
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التأثير بالقكانيف كالتشريعات كالسياسات العامة كتعبئة الرأم العاـ إزاء مكضكع محدد أك مجمكعة

مف المكاضيع التي تيـ المجتمع كذلؾ مف خالؿ عممية تكعكية كتثقيفية كتنكيرية كاسعة (مركز

بيساف لمبحكث كاإلنماء.)ٔ-ٓ :ََِٔ ،

المطمب الثالث :دور الشباب الفمسطيني في تعزيز الشراكة السياسية
تتعدد قضايا المشاركة السياسية كتتنكع باعتبارىا المدخؿ الحقيقي لتعبئة اْلجياؿ القادمة

التي تعمؿ عمى تجديد الدماء في القائميف عمى الحكـ كالدكلة مف أجؿ اإلسياـ في حركة التنمية

مسيسا بسبب اْلكضاع التي عاشيا كيعيشيا
المتكاصمة ،كيعد الشباب في المجتمع الفمسطيني
ن
منذ بدء الصراع العربي اإلسرائيمي ،كالظمـ التاريخي الذم عاشو أبناء الشعب الفمسطيني كىك
الذم أدل إلى تشكيؿ الكعي السياسي لمشباب الفمسطيني تجاه قضيتو حيث شكؿ الشباب الكقكد

كالمحرؾ لمسيرة الثكرة كالعمؿ الكطني الفمسطيني (الشامي.)َُِْ :َُُِ ،

لقد أسيم ت النتفاضة في تعميؽ عممية التسييس السائدة في المجتمع الفمسطيني ،ىذه

سببا
العممية التي طالت اْلفراد كالجماعات كالمؤسسات عمى حد سكاء ،حيث كانت النتفاضة ن
و
أعداد كبيرة مف الشباب لالنخراط في اْلحزاب كالتنظيمات السياسية أك اْلطر
في اندفاع
فضا مف الشباب لمبنى القيادية التقميدية
كالمنظمات الجماىيرية اْلخرل التابعة ليا كىك ما يمثؿ ر ن
(أبك عمرك.)ٗٔ :ُٗٗٓ ،
كيعد بعضيـ أف ميمات البناء ىي الميمات الديمكقراطية تقابميا الميمات الكطنية،

ممثمة بالنضاؿ الفمسطيني حيث إف كال العمميتيف :البناء الديمكقراطي كالنضاؿ ضد الحتالؿ
جزف مف المسألة الكطنية (سالـ.)ّٗ :َََِ ،
ىما آ
إف المشاركة السياسية بشكؿ عاـ ،كمشاركة الشباب بشكؿ خاص إحدل المبادئ

اْلساسية لبناء مجتمع راشد قادر عمى تحقيؽ التنمية الجتماعية ،كتدعيـ أسس الديمكقراطية

عمال بتحقيؽ
كالحكـ الرشيد
تحقيقا لبناء الكطف كتعزيز سيادتو كأمنو كاستق ارره ككحدة أراضيو ،كا ن
ن
أىداؼ التنمية الشاممة ،عمى أف تتاح الفرصة أماـ الجميع لمقياـ بالمسؤكلية الجتماعية تجاه
مجتمعيـ ،كالمشكالت المشتركة التي تكاجييـ ،كالرغبة في تحكيؿ أىدافيـ إلى كاقع مممكس.

يؤمف الجميع بأىمية دكر الشباب في عممية التغيير كصنع القرار إل إف آخريف يركف أف

كتحديدا صغار السف ل يمتمككف المقكمات الحقيقية المطمكبة ،بحيث ل يحؽ ليـ الترشح
الشباب
ن
في النتخابات ،كىك ما يعد تغيينبا لدكر الشباب الفاعؿ في ىذه العممية الحيكية .كيعد غياب دكر
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

المتاحة كقتيا العمؿ السياسي تجاه تحقيؽ أىدافو في النضاؿ كالتحرير ،إل إلى تياكت آماؿ

الشباب بعد اتفاؽ (أكسمك)؛ حيث بنيت السمطة كالكطنية الفمسطينية عمى أكتاؼ الشباب

الفمسطيني في غزة كالضفة )ساؽ ا﵀.)ِ :َُِٔ ،

عند الحديث عف مشاركة الشباب في بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية كفي العمؿ

السياسي الفمسطيني نجد أف ىذه المشاركة كانت ىامشية كضعيفة ،بسبب سيطرة الشيكخ عمى
قيادة معظـ اْلحزاب الفمسطينية ،كما أف معظـ القيادات السياسية كاْلمنية كانت مف القيادات

الكافدة مف الخارج ،حيث تـ استغالؿ الشباب بسياسة التعيينات في كظائؼ إدارية كأمنية دكف

نظاما ضعيفنا لـ
إشراكيـ في مؤسسات اتخاذ الق ارر ،كىذا ما جعؿ النظاـ السياسي الفمسطيني
ن
يتطكر ،كل يكجد بو دماء جديدة كشابة لستمرار ىذا النظاـ بكؿ قكة (البرغكثي.)ِّٓ :ُٕٗٗ ،
مف أجؿ تعزيز الشراكة السياسية لدل الشباب الفمسطيني ،كمف أجؿ تقرير مصيره فال بد

مياما كبيرة
مف تفعيؿ طاقات أبناء الشعب الفمسطيني ،كخاصة جيؿ الشباب ،كلذلؾ فإف ىناؾ
ن
ممقاةن عمى الشباب الفمسطيني ،منيا:
ُ .الستمرار في مقاكمة الحتالؿ اإلسرائيمي.

ِ .العمؿ عمى تعزيز كحدة الشعب الفمسطيني.

ّ .العمؿ عمى كجكد برنامج سياسي فمسطيني مكحد.
ْ .العمؿ عمى كجكد رؤية فمسطينية مستقبمية.
ٓ .المشاركة في الفعاليات الكطنية الرسمية.

ٔ .خدمة المجتمع كقيـ ميمة (انجمر.)ْٗ :ََُِ ،
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المبحث الثالث

تفعيل مجمس األمن القومي الفمسطيني
المطمب األول :مجمس األمن القومي الفمسطيني
بناء لطبيعة النظاـ السياسي المعتمد برئاسة رئيس
إف إنشاء مجمس أمف قكمي يتـ ن
نائبا لو في ىذا
السمطة الكطنية الفمسطينية (رئيس دكلة فمسطيف) كيعد رئيس مجمس الكزراء ن
المجمس كيكمؼ بالدعكة لعقد جمساتو في حالة غياب الرئيس ،كذلؾ فإنو يضـ في عضكيتو كال
مف كزراء الداخمية كالخارجية كالمالية كمدير المخابرات العامة كالقائد العاـ لقكات اْلمف الكطني

الفمسطيني كمستشار اْلمف القكمي بصفتو أمنيا لسر المجمس ،يضاؼ إلييـ عدد مف المختصيف

بالشؤكف اْلمنية كالستراتيجية؛ حيث إف ىذه الييئة ىي بمثابة المرجعية لألجيزة اْلمنية

الفمسطينية (كمكب.)ُ :َُِْ ،

كما ىك معركؼ كحسب النظاـ كالقانكف فإف مجمس اْلمف القكمي ل تنحصر مجالت

عممو فقط في اإلشراؼ عمى المؤسسة اْلمنية الفمسطينية كتسيير أجيزتيا بؿ رسـ السياسات

الستراتيجية كاإلسياـ الفعاؿ في التصدم لسياسة الحتالؿ اإلسرائيمي كتأميف الجبية الداخمية
منيعا أماـ سياسات حككمة الحتالؿ كارىابو اليكمي ضد الشعب الفمسطيني ،كتأميف
لمكقكؼ سدا ن
أساسيا فييا
شبكة اْلماف كالحماية لسياسات السمطة الكطنية الفمسطينية كالتي تعد الحككمة جزنءا
ن
لتسيير عممية البناء الداخمي كالتعمير ،فيذه ىي سياسات عمؿ مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني

بدل مف أف ترمي الحككمة أسباب تعثرىا في حضف
كنطاقو الذم بتنا في حاجة إلى تفعيمو ن
كبدل مف أف يبدك اْلمر ككأنو تنازع الصالحيات بيف
الرئاسة كتكييؿ التيامات لرئاسة السمطة ن

مؤسسة الرئاسة كالحككمة كمصائب الشعب الفمسطيني كالحصار المفركض عمى شعبنا كسياسة

التجكيع كالقتؿ كاإلرىاب سببيا الحتالؿ كليس سببيا تنازع الصالحيات ىنا ىناؾ ،كاف كجدت
بدل مف الحرب الكالمية عبر كسائؿ اإلعالـ كالتحريض ىك في البيت
فاْلساس في حميا ن

الفمسطيني الكاحد كالذم بدكنو لف نستطيع الصمكد كالمكاجية لتحقيؽ النتصار (أبك الشيخ،

ََِٔ.)ِ :

تشكؿ مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني بعد استقالة حككمة محمكد عباس في مطمع

أيمكؿ (سبتمبر ،)ََِّ /كقبؿ قياـ رئيس الكزراء المرشح آنذاؾ ،أحمد قريع بتشكيؿ حككمة

الطكارئ ،إثر طرح الرئيس عرفات فكرة تشكيمية لتككف ميمتو تكحيد أجيزة اْلمف الفمسطينية،
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كأرفؽ أحمد قريع مع برنامج حككمتو (الحككمة الثامنة) الذم قدمو لممجمس التشريعي ،مذكرة

أشار فييا إلى ما يأتي:

نظاما تفصيميا لتنظيـ عضكيتو ككيفية إدارتو لميامو كأعمالو.
ُ .يضع مجمس اْلمف القكمي ن
نظاما تفصيميا خاصا إلعادة ىيكمة كتكحيد عمؿ اْلجيزة
ِ .يضع مجمس اْلمف القكمي
ن
اْلمنية كقكات اْلمف الكطني لزيادة فاعميتيا كتحديد مرجعياتيا.

ّ .يتـ ذلؾ في حدكد شير كاحد مف تاريخو ،كتكدع نسخة مف ىذه اْلنظمة كالمكائح لدل
المجمس التشريعي.

شيئا مف ىذا لـ يحدث عند نيؿ الحككمة ثقة المجمس التشريعي
كغني عف القكؿ إف ن
(الشقاقي.)ٓ :ََِٓ ،
بعد كفاة الرئيس /ياسر عرفات قررت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بتاريخ

َََِّْ/َُ/ـ ،بتكميؼ رئيس مجمس الكزراء بمياـ رئاسة مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني

(المصرم.)ِِ :ََِٖ ،

مجمدا حتى إنو لـ
إل إ ف ىذه المراسيـ كالق اررات لـ يتبمكر عنيا أم تقدـ ممحكظ ،كبقي
ن
يصدر عنو أم كثيقة سكل مشركع قانكف مجمس اْلمف القكمي المقدـ إلى مجمس الكزراء.
أيضا فقد صدر عف محمكد عباس رئيس السمطة الفمسطينية
كلغرض التسمسؿ الزمني ن
مرسكما بتاريخ ِٖ ََِٓ/َُ/بشأف إعادة تشكيؿ مجمس اْلمف القكمي.
ن
المطمب الثاني :ميام مجمس األمن القومي الفمسطيني
عقد مجمس اْلمف القكمي أكؿ اجتماعاتو في المقاطعة في راـ ا﵀ في ُِ،ََِّ/َٗ/

كال مف رئيس الكزراء ككزراء المالية كالخارجية
كأعمف أنو يضـ باإلضافة لمرئيس عرفات ن
كالداخمية كعضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كالمسؤكليف عف أجيزة اْلمف المختمفة .كعمى

الرغـ مف أ ف ىذا الجتماع لـ يتخذ أم إجراءات فعمية ،إل إنو أكد عمى مسؤكلية مجمس اْلمف
القكمي في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالشؤكف اْلمنية .كفي اجتماع عقده الرئيس الفمسطيني في
اليكـ التالي مع السفراء كالقناصؿ المعتمديف لدل السمطة أعمف أنو ييدؼ لتكحيد اْلداء اْلمني.

لقد حدد مجمس اْلمف القكمي كظيفتو في :تكحيد أجيزة اْلمف كاعادة تنظيميا ،كتكحيد

أداء أجيزة اْلمف ،ككضع خطة عمؿ تحفظ النظاـ كسيادة القانكف كتكقؼ الفكضى كالتجاكزات.

كفي الكقت ذاتو أعمف أبك العالء أف المجمس سيقكـ بمياـ ك ازرة الداخمية ،كذلؾ عمى اعتبار أف

حككمتو انتقالية كمؤقتة لمدة شير فقط (الشقاقي.)ّ :ََِْ ،
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ومن ميام مجمس األمن القومي الفمسطيني ما يأتي (كمكب:)ُ :َُِْ ،
ُ.

صياغة السياسات كالخطط اْلمنية كتحديد ىاليات تنفيذىا كاصدارىا بق اررات مف الرئيس.

ّ.

التنسيؽ بيف العمؿ السياسي كالعمؿ اْلمني ،كالتأكد مف إسياـ العمؿ اْلمني في تحقيؽ

ْ.

كضع الخطط الالزمة لحماية أمف الكطف كالمكاطف كاإلشراؼ عمى تنفيذىا.

ِ.

ٓ.

كفقا لمتطمبات الظركؼ السياسية كالقتصادية
تحديد المياـ اْلمنية لمسمطة الكطنية ن
كالجتماعية كاإلشراؼ عمى تنفيذىا.
اْلىداؼ السياسية كالقتصادية كالجتماعية.

إقرار التشكيالت كالتعيينات كالتنقالت كالترقيات التي تسيـ في تنفيذ السياسات كالخطط

اْلمنية.

ٔ.

إقرار التفاقيات اْلمنية كاإلشراؼ عمى تنفيذىا.

ٖ.

اإلشراؼ المباشر عمى التنسيؽ اْلمني مع الجيات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.

ٕ.
ٗ.

إقرار الميزانيات كالحسابات المتعمقة باْلمف كىاليات صرفيا.

يحدد الرئيس المياـ الخاصة بأعضاء مجمس اْلمف القكمي.

َُ .لمرئيس أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمس دعكة أم مسؤكؿ في السمطة الكطنية
الفمسطينية لحضكر اجتماعات المجمس كالمشاركة في مناقشتو.

ُُ .يجكز لمجمس اْلمف القكمي تشكيؿ لجاف فرعية كمتخصصة كمما دعت الضركرة لذلؾ.
ُِ .يضع مجمس اْلمف القكمي نظامو الداخمي كاْلنظمة الالزمة لتنفيذ ميامو.

ُّ .يجكز لمرئيس كمما دعت الضركرة دعكة أم مف رؤساء اْلجيزة اْلمنية اْلخرل أك مف
ينكب عنيـ لحضكر اجتماعات المجمس كلو عالقة بمياـ المجمس لحضكر اجتماعات

المجمس لمناقشة قضايا محددة ذات عالقة باْلمف القكمي.

إف إدراؾ طبيعة مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني كعممو تثير تساؤلت عديدة مف ناحية

عامميف ،العامل األول :ىك طبيعة عممو كمؤسسة بعد حصكؿ فمسطيف عمى دكلة غير عضك في

الجمعية العامة لألمـ المتحدة .والعامل اآلخر :ىك التحديات الممقاة عمى عاتؽ مجمس اْلمف
القكمي الفمسطيني مف جراء نظرية مجمس اْلمف القكمي اإلسرائيمي القائمة عمى فكرة مناىضة

انسجاما مع نتائج
لألمف القكمي الفمسطيني باإلضافة لبناء التنمية السميمة لبناء دكلة فمسطيف
ن
العتراؼ الدكلي لفمسطيف في ىيئة اْلمـ المتحدة التي تسعى إلييا السمطة الفمسطينية .فنجد أف

مرحمة النضاؿ الفمسطيني بعد حصكؿ فمسطيف عمى دكلة غير عضك تتطمب إعادة مؤسسة
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مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني لجية بنيتو الحترافية كالكفؤة تحقيقنا لمرؤل التي تعبر عف
أيضا
المصالح الستراتيجية العميا لمشعب الفمسطيني في مرحمتو الجديدة في اإلطار الدكلي ك ن

اقعيا آلماؿ الشعب ا لفمسطيني في بناء دكلتو الكليدة ىذا مف جية ،كمف جية
لتحقيؽ
ن
تجسيدا ك ن
أخرل فإف الخبراء اإلسرائيمييف كقادتيـ السياسييف يعممكف كفؽ منيج أمني يقكـ عمى فكرة القكة
الشاممة التي ت عتمد عمى التكنكلكجية (القكة النكعية) عبر إقامتيا ترسانة نككية كاقتصاد قكم،
اْلمر الذم يعكس السياسة الخارجية اإلسرائيمية كتبرز مف ناحية أخرل سر قكة إسرائيؿ ضد

أيضا عمى الصعيد الخارجي ،كتمؾ المعطيات ل بد أف تشكؿ
الفمسطينييف عمى الصعيد الداخمي ك ن
قاعدة عمؿ لمجمس اْلمف القكمي الفمسطيني في طبيعة عممو كبناء استراتيجياتو كممارستو دكر

المستشار كاعطاء الرأم لمرئيس الذم ينضج فييا حالة اْلمف السياسي كالقتصادم كالجتماعي
الفمسطيني (البرؽ.)ُ :َُِّ ،
المطمب الثالث :تفعيل مجمس األمن القومي

بعد مشاركة حركة حماس في النتخابات التشريعية الثانية عاـ ََِٔ ،كفكزىا بأغمبية

المقاعد ،الذم نتج عنيا صراع فمسطيني داخمي حكؿ تبعية المؤسسة اْلمنية بيف الرئاسة
كمجمس الكزراء ،كبعد أحداث ََِٕ كسيطرة حماس عمى قطاع غزة كنتيجة لالنقساـ الفمسطيني

كما نتج عنو مف انفصاؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية ككجكد حككمتيف فمسطينيتيف ،كانت مف
أبرز نتائجو تجميد عمؿ المجمس التشريعي كخاصة في اْلمكر المتعمقة بالشأف اْلمني.

تماما أننا
قبؿ الحديث عف سبؿ تفعيؿ مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني عمينا أف نعي ن
نتحدث عف أمف قكمي في ظؿ دكلة محتمة غير مستقمة لـ تحصؿ عمى كامؿ سيادتيا ،إضافة

إلى ممارسات الحتالؿ اإلسرائيمي مف قتؿ كتشريد كتدمير كتقطيع أكصاؿ الكطف ،كفي ظؿ
الكاقع المرير الذم يعيشو الشعب الفمسطيني كطبيعة المرحمة التي يمر بيا كفاحو الكطني مف

كفقا لمحالة الفمسطينية
أجؿ التحرر كالستقالؿ ل بد مف إعادة النظر في مفيكـ اْلمف القكمي ن
(المصرم.)ٓ :ََِٖ ،
كتحكؿ دكف إنشاء مجمس اْلمف القكمي ،كاف
تعد تمؾ اْلمكر فحسب نقاط ضعؼ ،ي
السعي كالعمؿ عمى تفعيؿ مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني سيريح أعصاب الجميع مف الشد

كالجذب خاصة في المؤسسة اْلمنية أكنل ،كستضع الجميع كالحككمة كمؤسسة الرئاسة أماـ
مسؤكلياتيـ اْلمنية حسب القانكف كالدستكر ،كما كسيككف الكؿ أماـ تحرؾ مبني عمى خطة
كطنية اْلساس فييا مصمحة الكطف كالمكاطف كاْلمف القكمي الفمسطيني كليس مصمحة ىذا

الفصيؿ دكف آخر (أبك الشيخ.)ِ :ََِٔ ،
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يمكف لمجمس اْلمف القكمي أف يثبت أىميتو بالنسبة لتخاذ الق اررات المتعمقة بأجيزة

اْلمف في المستقبؿ ،فإذا ما قدر ليذا المجمس أف يحتؿ مكقعو الصحيح في التنسيؽ بيف مختمؼ
اع لعممية إصالح جياز اْلمف كقائدىا
اْلطراؼ اْلمنية المختمفة ،يمكف لو أف يتحكؿ إلى ر و
(كمكب.)ُ :َُِْ ،

كفي ىذا السياؽ فإف الحاجة تدعك إلى اتخاذ العديد مف الخطكات العممية حتى يككف ىذا

مفعال ،نذكر منيا ما يأتي:
المجمس ن

ُ .محاكلة المساعدة في تجاكز المعكقات مف خالؿ الرؤية المستقبمية كآليات تطبيقيا ،كبما
يسيـ في تحقيؽ اْلمف كاْلماف لممكاطف الفمسطيني.

كيقصد بالرؤية المستقبمية :مجمكع الخطكات الالحقة التي تمثؿ إجراءات عممية كآليات

عمؿ محددة ،إذا ما تـ اْلخذ بيا يمكف أف تساعد في تحقيؽ أىداؼ الرؤية المستقبمية ،كىي

خطكات مكجية إلى جيات معينة كمقصكدة لتنفيذىا كذلؾ لتسييؿ قياـ اْلجيزة اْلمنية بكاجباتيا،
لما لذلؾ مف تداعيات كانعكاسات إيجابية عمى استقرار المجتمع الفمسطيني كتحقيؽ السمـ اْلىمي

كالمجتمعي؛ مما يساعد الشعب عمى إنجاز ميامو الكطنية ممثمة في (المصرم:)ٕٖ :ََِٖ ،
أ .دحر الحتالؿ اإلسرائيمي عف أرض فمسطيف كاقامة دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس.

ب .إعادة البناء الكطني الشامؿ كفؽ رؤية تنمكية إنسانية شاممة كمستدامة ،متجية نحك بناء

اإلنساف الفمسطيني كتشكيمو كتسميحو بالقيـ كالمثؿ الكطنية اْلصيمة بعمقيا العربي القكمي

كاإلسالمي كبآفاقيا اإلنسانية الرحبة.

كامال ينسجـ مع طبيعة الحالة
فيما ن
ِ .يسيؿ عمى مجمس أمف قكمي فمسطيني فعاؿ أف يقدـ ن
الفمسطينية السكانية التي فرض عمييا التشتت بيف الداخؿ كالخارج ،كما قد يشكؿ معضمة
بمستقبؿ عممية صنع القرار الفمسطيني.
و
ً
ميـ في ترجيح التنمية الكطنية مقابؿ التنمية المجزأة،
ّ .سيككف
لمجمس أمف قكمي فعاؿ ه
دكر ه
حيث يعد الصداـ الذم قد ينشأ بيف الحتياجات الكطنية الشاممة مف جية كالحتياجات
كبير.
قمقا نا
المحمية مف اْلمكر التي تثير ن
ْ .سيحمؿ مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني إرث منظمة التحرير في اإلدارة كالحكـ :حيث
محددا إضافيا لعمؿ السمطة كاْلجيزة اْلمنية كحدكث التداخؿ بيف عقمية
يشكؿ ىذا اإلرث
ن
الثكرة كعقمية الدكلة ،كبيف استمرار المقاكمة كحركة التحرر الكطني مف جية كالتكجو
إلرساء دعائـ الدكلة مف جية أخرل (الشعيبي.)ََِٖ ،

ٓ .العمؿ عمى تعديؿ القانكف اْلساسي (الدستكر) بحيث يمنح مجمس اْلمف القكمي قاعدة
قانكنية سميمة ل لبس فييا مع تحديد العالقة بينو كبيف مجمس الكزراء.
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ٔ .إقرار قانكف خاص لمجمس اْلمف القكمي؛ كي يتمكف مف تحديد العالقة بينو كبيف اْلجيزة
اْلمنية اْلخرل (كمكب.)ِ :َُِْ ،

ٕ .عمى مجمس اْلمف القكمي أف يسعى إلى تنسيؽ فاعمية ممؼ الالجئيف الفمسطينييف في
الشتات في إطار عمؿ ىيئة اْلمف القكمي الفمسطيني كاعداد الدراسات السياسية كاْلمنية

لحماية حؽ العكدة كالالجئيف الفمسطينييف أمنيا كسياسيا.

ٖ .إقامة الندكات العممية في اإلثراء المعرفي لمجميكر الفمسطيني بالدكر الميـ كالكطني الذم
يضطمع بو مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني كأىمية حضكره الفاعؿ لمقتضيات آماؿ
الشعب الفمسطيني كطمكحاتو في إقامة الدكلة كالحفاظ عمى حؽ العكدة (البرؽ:َُِّ ،

ِ).

ٗ .سيكرس مجمس اْلمف القكمي الفمسطيني الفعاؿ حالة مف الديمكقراطية مقابؿ حالة التقاليد
حيث إف المطالبة باإلصالح كالديمكقراطية جزء ل يتج أز مف الثقافة السياسية الفمسطينية

(فياض.)َُّ :ََِٖ ،
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النتائج والتوصيات
بمجمميا إجابة
تكصؿ الباحث في دراستو إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات شكمت ي
عمى التساؤلت التي طرحتيا الدراسة ،كالتي ييمكف استعراضيا عمى النحك اآلتي:
أوالً -النتائج
إجابة السؤال األول :ماىية االمن القومي؟
ُ .ل يكجد تعريؼ يمحدد لألمف القكمي كاف كاف ىناؾ شبو إجماع عمى أنو ييمثؿ أصكؿ
دراسة الدكلة ،كتحقيؽ مصالحيا العميا ،كبما يضمف تحقيؽ الكرامة كالرفاىية لممكاطف.
ِ .اْلمف القكمي الفمسطيني بمفيكمو العاـ ىك اْلمف القكمي ْلم دكؿ قائمة المتمثؿ بحماية
كيضاؼ إليو إستراتيجية التحرير .كلكف تعقيدات الكضع الفمسطيني الخاص
المصالح ،ي
المتمثمة بالخصكمة السياسية بيف أكبر فصيميف( :فتح كحماس) ،كغياب الرؤية السياسية
الجامعة حكؿ كيفية تحقيؽ المشركع الكطني؛ تيعرقؿ كجكد مفيكـ كاضح لألمف القكمي
الفمسطيني.

ّ .قدـ عدد مف الباحثيف تعريفات لألمف القكمي الفمسطيني يخالصتيا أف" :مجمكعة
اإلجراءات كالتدابير التي تتخذىا منظمة التحرير الفمسطينية لحماية حقكؽ الشعب
الفمسطيني كمشركعو الكطني في مكاجية تيديدات كتحديات داخمية أك خارجية بما يحقؽ

الكصكؿ إلى اْلىداؼ الكطنية في البقاء كالحرية كالستقالؿ

كالعكدة.

إجابة السؤال الثاني لمدراسة :ما واقع االستراتيجية الوطنية الفمسطينية؟
ُ .ل يكجد تعريؼ مكحد متفؽ عميو بيف الخبراء الفمسطينييف حكؿ مفيكـ الستراتيجية الكطنية
الفمسطينية ،كلكف أم إستراتيجية كطنية فمسطينية ل بد أف تتكافر فييا جممة مف اْلىداؼ
مثؿ :تحرير فمسطيف كاقامة الدكلة الفمسطينية ،كالعالقات العربية ،كشكؿ العالقة مع

مستقبال ،كصياغة النظاـ الفمسطيني.
إسرائيؿ
ن

سيساعد عمى تحقيؽ الشعب الفمسطيني طمكحاتو
ِ .إف كجكد الستراتيجية الكطنية الفمسطينية ي
في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى ترابو الكطني المغتصب ،كتككف دكلة ديمكقراطية
يككف فييا مجاؿ لكؿ اْلدياف ككؿ اْلطياؼ مف خالؿ الستثمار اْلمثؿ لمطاقات كالمكارد

كاإلمكانات المتاحة كافة لتحقيؽ أقصى درجات اإلنجاز.

ّ .غياب الستراتيجية الكطنية الفمسطينية يعكد لغياب التكافؽ عمى اْلىداؼ العميا أك الثكابت،
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

كالتباسيا يسكد حكؿ مفيكميا كحدكدىا ،ىذا الغياب لإلستراتيجية أدل إلى الفشؿ عمى
اْلصعدة كافة ،كأدل لحالة تيو سياسي تتخبط فيو كؿ مككنات النظاـ السياسي.

إجابة السؤال الثالث :ما سبل بناء االستراتيجية الوطنية الفمسطينية وتعزيزىا؟
ُ .التكصؿ إلى اتفاؽ جامع بيف القكل الكطنية كاإلسالمية كلك بالحد اْلدنى ،تكضح فيو
الثكابت كالمتغيرات كالسياسات العامة.

بناء عمى الرؤية
ِ .تكميؼ طاقـ مف خبراء اْلمف القكمي بصياغة الستراتيجية الكطنية ن
السياسية لقيادة الفمسطينية الجامعة.
ّ .تعزيز ركح المشاركة الكطنية كالتركيز عمى اْلكلكية اْلىـ في الستراتيجية الكطنية أل كىك

اإلنساف الفمسطيني الذم يتكجب أف تكفؿ لو الستراتيجية الكرامة اإلنسانية أكلن مف خالؿ
منحو حقكقو المدنية كافة.

إجابة السؤال الرابع :ما واقع خبراء األمن القومي الفمسطيني؟
ُ .يكجد سكء فيـ لدكر خبير اْلمف القكمي الفمسطيني ،بحيث يخمط أرباب القيادة كالحكـ بينو
كبيف خبراء اْلمف ،كالحاؿ أف خبير اْلمف القكمي ىك خبير في إدارة الدكلة التي ييشكؿ

اْلمف جزنءا منيا.
النخب السياسية كادارة الحكـ ،ل تتجاكز في أحسف اْلحكاؿ
ِ .نسبة خبراء اْلمف القكمي بيف ي
المتمرسيف كالباحثيف.
(ٓ )%مف يمجمؿ ي

ّ .المكاف اْلنسب لالستفادة مف خبراء اْلمف القكمي ىك مستشارية اْلمف القكمي ،كمراكز
صنع القرار ،كمراكز الدراسات كاْلبحاث المتخصصة.
ي
ْ .خبراء اْلمف القكمي ىـ اْلقدر عمى بناء الستراتيجية الكطنية كصياغتيا.
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ثانياً :التوصيات
ٔ .توصيات تطبيقية:
ـ

جية التنفيذ

التكصية

ُ

إنياء حالة النقساـ كالخصكمة السياسية بيف الفرقاء الفمسطينييف

حركتا فتح كحماس

ِ

التفاؽ عمى برنامج كطني ييحدد الثابت كالمتغير كالسياسات العامة
العمؿ عمى بناء استراتيجية كطنية تيحقؽ المصالح الكطنية كالكرامة

حركتا فتح كحماس
القيادة السياسية

ْ

البحث عف خبراء اْلمف القكمي مف أبناء الشعب الفمسطيني

القيادة السياسية

ّ

اإلنسانية مف خالؿ منح المكاطف الفمسطيني حقكقو المدنية كافة
كتعزيز قدراتيـ ،ككضعيـ في اْلماكف المناسبة

ٓ

تفعيؿ مجمس اْلمف القكمي لتككف الجية المساعدة لصانع القرار

كالمككؿ ليا بناء الستراتيجية الكطنية

الفمسطينية
الفمسطينية

القيادة السياسية
الفمسطينية

ٕ .توصيات عممية
ل ػػـ يس ػػتطع الباح ػػث التعم ػػؽ ف ػػي ك ػػؿ التفاص ػػيؿ الخاص ػػة بمكاض ػػيع الد ارس ػػة ،كعمي ػػو فإن ػػو

ييكصي الباحثيف بالبحث في العناكيف اآلتية:

ُ .اْلسس العممية كالعممية في بناء رجاؿ الدكلة كخبراء اْلمف القكمي.
ِ .فمسفة اْلمف القكمي كأصكؿ إدارة الحكـ.
ّ .مرتكزات الستراتيجية الكطنية.

ْ .الثابت كالمتغير في القضية الفمسطينية.
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بنائيا .مقاؿhttp://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419 :
تاريخ النشر 31 :مايك َُُِـ ،تاريخ الزيارةَُِٔ/ُُ/ِٓ :ـ.

ِ.

أبرش ،إبراىيـ :)ُٖٗٗ( .عمم االجتماعي السياسي .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف ،اْلردف.

ّ.

أبرش ،إبرىيـ :)َُِّ( .اإلستراتيجيات الفمسطينية بعد إعلن الدولة في األمم

ْ.

اْلبشييي ،شياب الديف محمد( :د ت) :المستطرف في كل فن مستظرف .جُ .دار

ٓ.

المتحدة .مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة ،فمسطيف.

إحياء التراث اإلسالمي ،بيركت.

آ .تاير ،برادلي :)ََِْ( .السلم األمريكي والشرق األوسط ،المصالح االستراتيجية

الكبرر ألمريكا في المنطقة بعد ٔٔ أيمول .ترجمة :عماد فكزم شعيبي .الدار العربية،

بيركت.

ٔ.

اتفاقيات أكسمك :)ُٖٖٗ( .االتفاقية اإلسرائيمية – الفمسطينية حول الضفة الغربية

ٕ.

أحمػػد ،عػػادؿ حسػػف :)َُِّ( .تحـــديات األمـــن القـــومي الســـوداني بعـــد نيايـــة الحـــرب

ٖ.

وقطاع غزة ،طُ ،دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاْلبحاث الفمسطينية.

الباردة واستراتيجية مواجيتيا .شركة مطابع السكداف لمعممة المحدكدة ،السكداف.

أحمد ،أمػؿ :)َُِٔ( .تـأملت فـي االسـتراتيجية الفمسـطينية( .مقػاؿ) .الشػبكة السياسػية
الفمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية ،/:ltrttt.gbo//gooha/tbah:-l///:://th ،تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ النشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر:

ٗ.

ُ .َُِٔ/ِ/تاريخ الزيارة.َُِٔ/ُُ/َِ :

أحمد ،الحاج عمي :)ََِِ( .أفغانستان :التحول من الجيوستراتيجي لمجيوثقافي.
مجمة المستقبؿ العربي ،العدد (ِٕٔ).

وتطبيقيا ،الجامعة
نظريا
َُ .إدريس ،محمد جالء :)1998( .مناىج البحث العممي
ًّ
ًّ
اإلسالمية العالمية.

ُُ .اْلسطؿ ،كماؿ :)َُُِ( .اإلطار النظري لمفيوم األمن القومي .جامعة اْلزىر ،غزة،
فمسطيف.
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ُِ .إسكندر ،عبد ا﵀ :)ََِٗ( .حماس والمصالحة( .مقاؿ) .ككالة سما اإلخبارية
 ،samanews.ps/ar/post/53018تاريخ النشرََِٗ/َُ/ُِ :ـ .تاريخ الزيارة:

َُِِِٔ/ُِ/ـ.

ُّ .اْلسكد ،صادؽ :)َُٗٗ( .عمم االجتماع السياسي ،أسسو وأبعاده .مطبعة دار
الحكمة .بغداد.

ُْ .اشػػتيكم ،بثينػػة :)َُِْ( .كيــف تصــنع الق ـ اررات المتعمقــة بــاألمن القــومي اإلس ـرائيمي؟.
(مقػ ػ ػػاؿ) منشػ ػ ػػكر فػ ػ ػػي مكقػ ػ ػػع ساسػ ػ ػػة نػ ػ ػػتhttp://www.sasapost.com/israeli- .
 /national-securityتػ ػ ػ ػػاريخ النشػ ػ ػ ػػر/ُ:

َُ.pm ٔ:َّ .َُِٕ/َْ/

ديسػ ػ ػ ػػمبر .َُِْ،تػ ػ ػ ػػاريخ الزيػ ػ ػ ػػارة:

ُٓ .أشرؼ ،عالـ عبد الرحيـ :)ََِٕ( .مشروع قناة البحرين واألمن المصرم( .رسالة
ماجستير) .جامعة القاىرة ،كمية القتصاد كالعمكـ السياسية.

ُٔ .اْلغا ،حسيف ،كالخالدم ،أحمد :)ََِٔ( .إطار عام لعقيدة أمن قومي فمسطيني.
مكاطف ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

ُٕ .انجمر ،نادرية :)ََُِ( .مقترح مشروع حول سياسة عامة خاصة بقطاع الشباب في
محافظة رام اهلل والبيرة .مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء .راـ ا﵀.

ُٖ .البابا ،جماؿ :)َُِٔ( .األمن القومي الفمسطيني مرتكزات وتحديات .مركز التخطيط
الفمسطيني ،تاريخ النشر .pmٕ:ْٔ .َُِٔ/ٖ/ُٓ :تاريخ الزيارة.َُِٔ/ُُ/ِٗ :
ُٓ.amُُ:

ُٗ .بحيرم ،مركاف :)ُُٗٗ( .السياسة األمريكية والشرق األوسط من ترومان إلى
كيسنجر ،في – السياسة األمريكية – العرب .طّ .مركز دراسات الكحدة العربية،
بيركت.

َِ .البدرم ،حناف :)ََِٓ( .اللعبون الجدد في مجمس األمن القومي األمريكي .ممف
األىرام اإلستراتيجي .مركز اْلىراـ لمدراسات السياسية كالستراتيجية .العدد (ِّ).
القاىرة.

ُِ .البرغكثي ،إياد .)ُٕٗٗ( .النظام السياسي الفمسطيني والديمقراطية ،في إشكالية تعثر
التحول الديمقراطي في الوطن العربي .طُ .مكاطف .المؤسسة الفمسطينية لدراسة

الديمقراطية .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

ِِ .البرؽ ،جياد .األمن القومي الفمسطيني .مقاؿ ،صحيفة دنيا الػكطف .تػاريخ زيػارة المكقػع:
ِ َُِّ/ٖ/ـ ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ زي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعَُِٔ/ُِ/ِ :ـ.
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/02/301782.hml
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ِّ .بركات ،نظاـ محمكد :)ُِٖٗ( .النخبة الحاكمة في إسرائيل .طُ .منشكرات فمسطيف
المحتمة .مطابع الكرمؿ الحديثة .بيركت.

ِْ .بركات ،نظاـ محمكد :)ُّٖٗ( .مراكز القور ونموذج صنع القرار السياسي في
إسرائيل .طُ .دار الجميؿ لمنشر .عماف.

ِٓ .بركنس ،دكستر :)ُِٗٓ( .فمسفة السياسة الخارجية األمريكية :دراسة وتحميل.
تعريب :د .حسف عمر .مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.

ِٔ .بشر ،بميغ :)َُِّ( .الضرورة االستراتيجية لمتنمية اإلدارية كأسـاس لمتنميـة الشـاممة.
مكقع العمكـ القانكنية ،تاريخ النشػر ُْ :فب اريػر .َُِّ /تػاريخ الزيػارة.َُِِ/ُِ/َّ :
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419

ِٕ .بريجنسكي ،زيبغينك :)ُٗٗٗ( .رقعة الشطرنج الكبرر .السيطرة األمريكية وما يترتب
اتيجيا .ترجمة :نافع أيكب .مركز الدراسات العسكرية ،دمشؽ.
عمييا جيوستر ً
ِٖ .بف مئير ،ييكدا :)ُٖٗٗ( .صناعة ق اررات األمن الوطني في إسرائيل .ترجمة :عقيمي
بدر .طُ .دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاْلبحاث الفمسطينية ،عماف.

القررات في قضايا األمن .مركز يافا لمدراسات
ا
ِٗ .بف مئير ،ييكدا :)ُٖٕٗ( .صنع
الستراتيجية ،تؿ أبيب.

َّ .بنياميف أكتسف ،كيحزقيئؿ دركر :)ُٗٔٔ( .التخطيط القومي في إسرائيل .المدرسة
لإلدارة .تؿ أبيب.

ُّ .بكفر ،الجنراؿ .)َُٕٗ( .مدخل إلى االستراتيجية العسكرية .ترجمة :أكريـ ديرم كالييثـ
اْليكبي .طِ .دار الطميعة.
ِّ .التركماني ،العماد :)ََِْ( .األمن القومي في القرن الحادي والعشرين ،دار اْلكلى
لمنشر كالتكزيع .دمشؽ ،سكريا.

ّّ .تيد ،ركبرت غير :)ََِْ( .لماذا يتمرد البشر .ترجمة :مركز الخميج لألبحاث.
المركز ،دبي.

ّْ .الجابرم ،محمد :)ُٕٗٗ( .الثقافة العربية اليوم .طِ .مركز دراسات الكحدة العربية،
بيركت.

ّٓ .جاد ا﵀ ،صفا :)َُِٔ( .التطبيع يكرس االحتلل ويحرف وجية الصراع( .مقاؿ).
تاريخ النشر/ُٗ .يكليكَُِٔ/ـ .تاريخ الزيارة.pmُ:ٖ .َُِٔ/ُِ/ٕ :

ّٔ .جبر ،دينا محمد ،كعمكاف ،ابتساـ حاتـ :)َُِِ( .االستراتيجية بين األصل العسكري
والضرورية السياسية وتأثيرىا عمى توازن القور الدولية .الجامعة المستنصرية ،بغداد.
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ّٕ .جرجيس ،فكاز :)َََِ( .السياسة األمريكية في العرب كيف تصنع ومن يصنعيا.
طِ ،مركز دراسات الكحدة العربية .بيركت.

ّٖ .جالؿ ،محمد نعماف :)ََِْ( .االستراتيجية والدبموماسية والبروتوكول :دراسات ،طُ.
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر .بيركت ،لبناف.

ّٗ .حبيب ،إبراىيـ :)ََُِ( .أصول دراسات األمن القومي .ك ازرة الداخمية كاْلمف الكطني،
غزة ،فمسطيف.

َْ .حبيب ،إبراىيـ :)َُِِ( .محاضرات في مساق األمن القومي.
ُْ .حبيب ،إبراىيـ :)َُِِ( .مستقبل اتفاق المصالحة الفمسطينية – القاىرة :رؤية
تحميمية .مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحكث اإلنسانية .المجمد العشركف .العدد (ِ).

ِْ .حبيب ،إبراىيـ :)َُِْ( .المؤثرون في إنجاح إدارة الدولة .منشكرات كمية الشرطة
الفمسطينية ،غزة.

ّْ .حرب ،أسامة الغزالي .)ُّٗٗ( .التفاؽ الفمسطيني اإلسرائيمي السياسة الدكلية .مركز
الدراسات السياسية كالستراتيجية باْلىراـ .العدد (ُُْ) ،ص ٔ.ٕ-

ْْ .أبك الحسف ،أحمد :)ُْٗٗ( .الحسابات القومية في الضفة والقطاع .مكتب اإلحصاء
الفمسطيني ،دمشؽ.

ْٓ .حسيف ،خميؿ ،كعبيد ،حسيف :)َُِّ( .اإلستراتيجيات .طُ .منشكرات الحمبي
الحقكقية .لبناف.

ْٔ .الحمد ،جكاد :)َُِٓ( .تأثير التحوالت والثورات العربية عمى المصالحة الفمسطينية.
كرقة مقدمة في مؤتمر "المصالحة الفمسطينية :اآلفاؽ كالتحديات" .مركز الزيتكنة
لمدراسات كالستشارات في بيركت بالتعاكف مع مركز أفريقيا كالشرؽ اْلكسط .AMEC

ْٕ .حكات ،محمد عمي :)ََِِ( .مفيوم الشرق األوسطية وتأثيرىا عمى األمن القومي
العربي .طُ .مطبعة مدبكلي .القاىرة.

ْٖ .الخالدم ،أحمد سامح :)ُّٗٗ( .نحو عقيدة فمسطينية ليمن القومي .كرقة عممية.
مجمة الدراسات الفمسطينية .المجمد ْ .العدد ُٓ.

ْٗ .خمؼ ،سميح :)َُِٔ( .ا ألمن القومي الفمسطيني "فكرة لم تنضج بعد"( .مقاؿ) .شبكة
فمسطيف لألنباء "شفا" .تاريخ النشر/ٓ :نكفمبر ،َُِٔ/تاريخ الزيارة.َُِٔ/ُُ/ِٗ :

َٓ .خميؿ ،نايس :)ُٕٗٗ( .الرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة الخارجية األمريكية،
السياسة الدكلية ،العدد (ُِٕ).

ُٓ .الدجاني ،ىاني :)ُٖٗٗ( .الواليات المتحدة واسرائيل :العالقات الخاصة .شؤكف
عربية.
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ِٓ .الدرسي ،عبد ا﵀ :)ََِٗ( .األمن القومي العربي والتبعية االقتصادية ،جامعة
قاريكنس.

ّٓ .الدكيؾ ،أيمف عبد العزيز :)َُِْ( .تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية في قطاع
غزة تعزز األمن القومي الفمسطيني( ،رسالة ماجستير غير منشكرة) .غزة ،فمسطيف.

ْٓ .ديكميرير ،ركبرت ،كاآلف ،ىامكؾ :)ُّٗٗ( .آراء في الحكومة والسياسة األمريكية.
ترجمة :عامر تكفيؽ .دار المعارؼ .بغداد.

ٓٓ .رابيف ،إسحؽ :)َُٖٗ( .مذكرات إسحق رابين .الييئة العامة لالستعالمات .كتب
مترجمة ،رقـ َْٕ .القاىرة.

ٔٓ .أبك رايدة ،جماؿ :)َُُِ( .تعثر أم تبعثر ورقة المصالحة الفمسطينية؟! .صحيفة
فمسطيف .يكنيك/حزيراف،

ٕٓ .ربيع ،حامد :)ُٕٗٓ( .من يحكم في تل أبيب-حول تحميل علقة التماسك في النظام
اإلسرائيمي ومتغيرات الحركة السياسية في منطقة الشرق األوسط .طُ .المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر .بيركت ،لبناف.

ٖٓ .ربيع ،حامد :)ُْٖٗ( .نظرية األمن القومي العربي .دار المكقؼ العربي .القاىرة.
ٗٓ .رجب ،عمر :)ُِٗٗ( .قوة الدولة دراسات جيوستراتيجية .طُ .مكتبة مدبكلي.
القاىرة.

َٔ .رحاؿ ،عمر :)ََِْ( .المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية .مجمة تسامح ،العدد
(ِ) ،مؤسسة مفتاح .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

ُٔ .رسؿ ،دالتكف :)ُٗٗٔ( .دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية .ترجمة :د.
أحمد يعقكب المجدكبة كآخركف .دار البشر .عماف ،اْلردف.

ِٔ .رشيد ،فايز :)ََُِ( .مفيوم األمن القومي األمريكي( .مقاؿ) منشكر في صحيفة
القدس .العدد (ُٔٔٔ) .تاريخ النشر ُٔ :أيمكؿ.ََُِ /

ّٔ .الرمضاني ،مازف إسماعيؿ :)ُُٗٗ( .السياسة الخارجية دراسة نظرية .مطبعة دار
الحكمة.

ْٔ .الريفي ،محمد جبر :)َُِٔ( .نحو دور مصري فاعل في الوضـع الفمسـطيني( .مقػاؿ).
مكقػ ػ ػػع دنيػ ػ ػػا الػ ػ ػػكطف .تػ ػ ػػاريخ النشػ ػ ػػر .َُِٔ/ٓ/ِّ :تػ ػ ػػاريخ الزيػ ػ ػػارة.َُِٔ/ُِ/َِ :

ٓٓhttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/404702.html .amُُ:

ٓٔ .زاكتر ،أكتكََِٔ( .ـ) .رؤساء الواليات المتحدة األمريكية منذ عام ٜٔٚٛم وحتى
اليوم .دار الحكمة ،لندف.
425

ٔٔ .الزعبي ،مكسى :)ََِٓ( .االستراتيجية الشاممة لمواليات المتحدة :حرب عمى
المنافسين "أعداء وأصدقاء" .مجمة الفكر السياسي .العدد (ُِ) .سكريا.

ٕٔ .زغيب ،ياسر :)ُٖٗٗ( .ايباك قضية االخطبوط الييودي في أمريكا .دار الندل .لبناف.

ٖٔ .زكي ،عبد المعطي :)َُِٔ( .األمن القومي قراءة في المفيوم واألبعاد .المعيد
المصرم لمدراسات السياسية كالستراتيجية .القاىرة ،مصر.

ٗٔ .سػ ػػاؽ ا﵀ ،سػ ػػمكل :)َُِٔ( .واقـــــع المشـــــاركة السياســـــية لمشـــــباب الفمســـــطيني فـــــي
االنتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات( .مقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ) :مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع أمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لإلعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ،
https://www.amad.ps/ar/Details/134563

َٕ .سالـ ،كليد :)َََِ( .المسألة الوطنية الديمقراطية في فمسطين .مؤسسة مكاطف .راـ
ا﵀ ،فمسطيف.

ُٕ .السامرائي ،خميؿ إبراىيـ :)ُٖٗٗ( .العرب والقور العظمى ،العرب والواليات المتحدة
األمريكية ،بيت الحكمة( .سمسمة المائدة الحرة ُٗ) .بغداد.

ِٕ .سعد ،كائؿ :)ََِٔ( .دراسة حول حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة
حماس .مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات .بيركت.

ّٕ .صقر ،مصباح :)َُُِ( .إصلح األمن الفمسطيني بين تحديات الواقع ومقتضيات
الطموح .طُ .غزة ،فمسطيف.

ْٕ .سعكدم ،ىالة :)ََِّ( .صياغة الكراىية في العلقات العربية – األمريكية – .مركز
دراسات الكحدة العربية .بيركت.

ٕٓ .سمطاف ،جاسـ :)ََِٔ( .التفكير اإلستراتيجي والخروج من المأزق الراىن .طُ.
مؤسسة أـ القرل لمترجمة كالتكزيع .القاىرة.

ٕٔ .سالمة ،معتز .)ََِٖ( .تأثير أحداث أيمكؿ في المفيكـ اْلمريكي لألمف القكمي
(أطركحة دكتكراه غير منشكرة) ،قسـ العمكـ السياسية – كمية القتصاد كالعمكـ السياسية،

جامعة القاىرة.

ٕٕ .سميـ ،محمد السيد (ُٖٗٗ) :تحميل السياسة الخارجية .كمية القتصاد كالعمكـ
السياسية .مركز البحكث كالدراسات السياسية .جامعة القاىرة .القاىرة.

ٖٕ .سكزاف رايس .كرقة أكباما الرابحة! المصدر :اْلىراـ اليكمي بقمـ :ىدير الزىار
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1316363&eid=614
1
ٕٗ .سميماف ،أحمد داكد :)ََِٖ( .نحو إعادة صياغة مفيوم األمن القومي العربي
ومرتكزاتو .دار كنعاف لمنشر.
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َٖ .سميماف ،أحمد داكد :)ُٖٖٗ( .فظريات االستراتيجية العسكرية الحديثة .طُ .بغداد.

ُٖ .سميماف ،بساـ :)َُِّ( .دور السمطة الفمسطينية في تحقيق التنمية واألمن
والديمقراطية في ظل االحتلل اإلسرائيمي( .رسالة ماجستير منشكرة) .جامعة النجاح
الكطنية .نابمس ،فمسطيف.

ِٖ .السميمي ،منصؼ :)ُٕٗٗ( .صنع القرار األمريكي .مركز الدراسات العربي .اْلردف.
ّٖ .سينكر ،داف ،كسينجر ،ساكؿََُِ( .ـ) :الخدمة العسكرية ودورىا في تطوير
االقتصاد .طُ .ترجمة :مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية .أبك ظبي.

ْٖ .الشامي ،محمكد :)َُُِ( .مستور المشاركة السياسية لدر الشباب الجامعي
الفمسطيني نحو العولمة .مجمة الجامعة اإلسالمية – غزة .سمسمة الدراسات اإلنسانية.
المجمد التاسع عشر .العدد الثاني.

ٖٓ .شاىيف ،بشار صالح :)َُِٓ( .الضرورة االستراتيجية لتفعيل مجمس األمن القومي
الفمسطيني لتحقيق التنمية السياسية واإلدارية( ،رسالة ماجستير غير منشكرة) .غزة،
فمسطيف.

ٖٔ .شبات ،شاكر :)ََِٖ( .األمن الفمسطيني بين إشكالية المفيوم والتطبيق .المركز
الفمسطيني لمبحكث كالدراسات الستراتيجية .راـ ا﵀.

ٕٖ .شراب ،ناجي :)َُِْ( .المصالحة الفمسطينية وجدلية الخيارات( .مقاؿ) .منشكر في
مؤسسة

الخميج

لمدراسات،

http://www.alkhaleej.ae/

تاريخ

النشر:

ِٗ.َُِْ/ٓ/

ٖٖ .الشقاقي ،خميؿ :)ََِْ( .مجمس األمن القومي الفمسطيني "مؤسسة غير فاعمة وغير
دستورية ويجب حميا" .المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية .راـ ا﵀،

فمسطيف.

ٖٗ .الشعيبي ،عزمي :)ََِٖ( .المؤسسة األمنية الفمسطينية .نحو اعتماد رؤية وطنية.
المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات الستراتيجية .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

َٗ .شكفاني ،الياس :)ََِْ( .نظام الحكم ،تحرير :منصكر ،كميؿ ،كعبد اليادم ،فكز.
دليؿ عاـ إسرائيؿ .مؤسسة الدراسات الفمسطينية .بيركت ،لبناف.

ُٗ .الشيخ عمي ،ناصر :)ََِٖ( .دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة
السياسية في فمسطين( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة النجاح الكطنية .نابمس،
فمسطيف.

ِٗ .صادؽ ،عدلي :)َُِْ( .الصراع في سوريا واألروقة الفمسطينية( .مقاؿ) .مكقع
فمسطيننا .تاريخ النشر .َُِْ/ّ/َِ :تاريخ الزيارة. pmَُ:ٕٓ .َُِٔ/ُِ/ٕ :
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ّٗ .صافي ،خالد :)َُُِ( .المصالحة الفمسطينية  ...معوقات وتحديات( .مقاؿ) .مكقع
دنيا الكطف .تاريخ النشر .َُُِ/ٓ/ِ :تاريخ الزيارة.َُِٕ/ّ/ُٓ :

ْٗ .صالح ،محسف :)َُِٔ( .المعوقات العشرة لممصالحة الفمسطينية( .مقاؿ) .الرسالة
نت .تاريخ النشر ،pmِ:ْٗ .َُِٔ/ٔ/ُُ :تاريخ الزيارة.َُِٕ/ّ/ُُ :

ٓٗ .صقر ،مصباح :)َُُِ( .إصلح األمن الفمسطيني بين تحديات الواقع ومقتضيات
الطموح .طُ .غزة ،فمسطيف.

ٔٗ .الصكراني ،غازم :)ََِٔ( .االقتصاد الفمسطيني بين الواقع واآلفاق.

ٕٗ .الطكيسي ،باسـ :)ُٕٗٗ( .اإلدراك السياسي لمصادر تيديد األمن القومي العربي.
طُ .دار سندباد لمنشر كالتكزيع .عماف.

ٖٗ .عارؼ ،نصر محمد (ََُِ) :نظرية التنمية السياسية .ريتشار ىيجكت .نظرية
التنمية في مرحمة ما بعد الحداثة .المركز العممي لمدراسات السياسية ،اْلردف.

ٗٗ .أبك عامر ،عالء' :)َُِْ( .حماس' كالمصالحة الفمسطينية :استيعاب دركس أـ
تكتيكات لمخركج مف اْلزمة ؟ .تاريخ النشر ،ُِ-َٔ-َُِْ :تاريخ الزيارة:
المكقع:

رابط
ُِ.َُِٕ/ِ/
online.com/?id=178420
ََُ .عب ػ ػ ػػاس ،خض ػ ػ ػػر :)ََِّ( .اْلم ػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػكمي اإلسػ ػ ػ ػرائيمي نظري ػ ػ ػػات كمسػ ػ ػػتكياتو ت ػ ػ ػػاريخ

http://www.middle-east-

مدكن ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػدكتكر خض ػ ػ ػػر عب ػ ػ ػػاس.
زي ػ ػ ػػارة المكق ػ ػ ػػعُُ:َ .َُِٕ/ْ/َُ :ءam
https://drabbass.wordpress.com/2011/04/24
َُُ .عبد الحسيف ،ياسر :)َُِْ( .دور مجمس األمن القومي األمريكي في السياسة
الخارجية :دراسة مقارنة بين عيدي بوش وأوباما .المركز العربي لمبحكث كالدراسات.

تاريخ النشر ِٖ :سبتمبر.pmُِ:ِٖ .َُِْ /

َُِ .عبد العزيز ،خالد :)ُٗٗٓ( .مقاتل في الصحراء .طٓ .دار الساقي لمنشر كالتكزيع.
بيركت.

َُّ .عبد الكىاب الكيالي :)َُٗٗ( .موسوعة السياسة .طِ .المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر .بيركت.

َُْ .عدكاف ،عاطؼ :)َُُِ( .آفاق المصالحة الفمسطينية .معيد فمسطيف لمدراسات
الستراتيجية.

َُٓ .عدكاف ،عدناف .)َُِّ( .التطبيع مع الكياف الصييكني جريمة ل تغتفر .مجمة الكحدة
اإلسالمية ،السنة الخامسة عشر ،العدد (ُِٕ).
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وطنيا"( .مقاؿ) .صحيفة
َُٔ .العرعير ،سمر :)َُِّ( .التنسيق األمني "سياسة منبوذة
ً
الرأم ،تاريخ النشر ،pmِ:ّْ .َُِٔ/ُِ/ْ :تاريخ الزيارة.َُِٕ/ّ/َِ :
َِ.pmُِ:

َُٕ .عػ ػزاـ ،ماج ػػد :)َُِّ( .الســــمفية فــــي فمســــطين "الخمفيــــات" ،الواقــــع ،اآلفــــاق .تقري ػػر
مركػ ػ ػ ػػز الجزيػ ػ ػ ػ ػرة لمد ارسػ ػ ػ ػػات .الدكح ػ ػ ػ ػػة ،قط ػ ػ ػ ػػر .تػ ػ ػ ػػاريخ النش ػ ػ ػ ػػر ِٔ :فب اري ػ ػ ػ ػػر.َُِّ /

ِِ ،pm َٓ:ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ زي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع.َُِٔ/ُُ/َُ :
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050
َُٖ .عزت ،عبد اليادم :)ََِْ( .رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية الفمسطينية في
عممية التنمية .مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء .راـ ا﵀ ،فمسطيف.
َُٗ .العصار ،عدناف :)ََِٖ( .التقرير السياسي كاليكمي عمى الساحة الفمسطينية.
ُّ.ََِٖ/ٕ/

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/139101.html

َُُ .عطايا ،أميف :)ُُٗٗ( .االستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية وتطور مفاىيميا (منذ
 ٜٔٗٛحتى اآلن) ،مجمة الكحدة ،العدد ٕٖ.

ُُُ .العقابي ،كاظـ محمد :)َُِّ( .اإلصلح والتطوير اإلداري في العراق بين حيثية

التغيير ومقومات التطبيق .كرقة عمؿ مقدمة إلى الجتماع السنكم الثالث عشر لقيادات
اْلجيزة المركزية لمتطكير كاإلصالح اإلدارم .الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة

(ِّ ِْ-نيساف /أبريؿ َُِّ).

ُُِ .العمكم ،مصطفى :)ََِٓ( .األمن القومي اإلقميمي بين األمن الوطني واألمن الدولي.
مجمة مفاىيـ اْلسس العممية لممعرفة .العدد الرابع ،القاىرة.

ُُّ .عمي الديف ،ىالؿ :)ُٖٖٗ( .العرب والعالم ،مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي.
مركز دراسات الكحدة العربية .بيركت.

ُُْ .أبك عمرك ،زياد :)ُٗٗٓ( .المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فمسطين ،مؤسسة
مكاطف .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

ُُٓ .عكدة ،عكاد :)َُُِ( .إشكالية العلقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرىا عمى
عممية التحول الديمقراطي في فمسطين (ٕٗٓٓ .)ٕٓٔٓ-غزة ،فمسطيف.

ُُٔ .العيمة ،رياض ،كحمد ،جياد :)ََِٗ( .تأثير الحصار اإلسرائيمي عمى الواقع
االجتماعي واالقتصادي والنفسي لمفمسطينيين في قطاع غزة( .مقاؿ) .تاريخ النشر:

ٖ.ََِٗ/ْ/
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
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ُُٕ .غريف ،ركبرت :)ََِٗ( .إستراتيجية الحرب .ترجمة :سامر أبك ىكاش .طُ .مكتبة
العبيكاف ،المممكة العربية السعكدية .كمكتبة كممة ،أبك ظبي.

ُُٖ .أبك غكش ،نياد :)َُُِ( .التطبيع الثقافي في فمسطين( .مقاؿ) .في صحيفة الحياة
الجديدة الصادرة بتاريخ ُُ .َُُِ-ٗ-العدد (ٓٗٔٓ).

ُُٗ .فرحانة ،عبد الرحمف :)َُِِ( .ضرورة االستراتيجية الفمسطينية الموحدة( .مقاؿ).
مركز الزيتكنة لمدراسات .تاريخ النشر .َُِِ/ِ/ُ :تاريخ الزيارة.َُِٔ/ُُ/َِ :

َّ. pmٔ:

َُِ .الفريؽ الفمسطيني لمدراسة الستراتيجية :)ََِٖ( .الخيارات االستراتيجية الفمسطينية
إلنياء االحتلل اإلسرائيمي ،استعادة زمام المبادرة .ارـ ا﵀ ،فمسطيف.

ُُِ .فيمي ،محمد عبد القادر :)ََِٔ( .المدخل إلى دراسة االستراتيجية ،دار مجدلكم.
عماف ،اْلردف.

ُِِ .فكدة ،محمد رضا :)ُٗٗٓ( .االستراتيجية واألمن القومي .المكتب العربي لممعارؼ.
القاىرة.

ُِّ .فياض ،حسيف :)ََِٖ( .عقيدتا األمن اإلستراتيجي (الفمسطيني اإلسرائيمي) ،األمن
الفمسطيني الرؤية والبناء المؤسسي .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

ُِْ .قاسـ ،عبد الستار :)َُُِ( .التنسيق األمني دفاع عن أمن الصياينة( .مقاؿ) .ككالة
فمسطيف اليكـ اإلخبارية .تاريخ النشر/ِٔ :تمكز .amُُ:ُٓ .َُُِ/تاريخ الزيارة:

ُِ.َُِٔ/ُُ/

ُِٓ .قاسـ ،عبد الستار :)ََِٔ( .المصالحة الفمسطينية في ذيل التنسيق األمني
والمفاوضات( .مقاؿ) .مكقع الجزيرة نت .تاريخ النشر/ِ :يناير َُِِ،pm ُِ:ِٖ .
تاريخ الزيارة.َُِٕ/ّ/ِِ :

ُِٔ .القحطاني ،فيصؿ :)ََِٔ( .إستراتيجيات اإلصلح والتطوير اإلداري ودورىا في تعزيز
األمن الوطني( .أطركحة دكتكراه منشكرة) .جامعة نايؼ لمعمكـ اْلمنية ،الرياض.

ُِٕ .القدكمي ،نبيؿ :)َُِّ( .مؤتمر التعاون من أجل التنمية في فمسطين :قيود وآفاق.
مؤسسة التعاكف .راـ ا﵀ كغزة ،فمسطيف.

ُِٖ .القرـ ،آمنة :)ََِٕ( .السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وأزمة الممف النووي
اإليراني ٕٔٓٓ – ( .ٕٓٓٙرسالة ماجستير غير منشكرة) .قسـ الدراسات اْلمريكية.
جامعة القدس ،غزة.

ُِٗ .كتَّاب ،داكد :)ََِٖ( .نحو إستراتيجية فمسطينية ناجحة( .مقاؿ) .الجكرداف تايمز،
ِّ تشريف اْلكؿ/أكتكبر ََِٖwww.jordantimes.com .
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َُّ .كريـ ،محمد الحافظ :)َُِّ( .الصحافة اإللكترونية ودورىا في تعزيز األمن القومي
السوداني( ،رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة الرباط الكطني ،كمية اإلعالـ،

السكداف.

ُُّ .كالكزفيتز ،كارؿ فكف :)ُٕٗٗ( .عن الحرب .ترجمة :شاكر اإلمامي .المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر .بيركت.

ُِّ .كالكزفيتز ،كارؿ فكف :)َُٖٗ( .في الحرب .ترجمة :أكرـ ديرم كالييثـ اْليكبي .طُ.
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت.

ُّّ .كمػ ػ ػػكب ،ع اربػ ػ ػػي :)َُِْ( .مجمــــــس األمــــــن القــــــومي الفمســــــطيني( .مقػ ػ ػػاؿ) .تػ ػ ػػاريخ
النشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر .َُِْ/ِ/ٓ .تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ الزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة .َُِٕ/ّ/ِّ ،المكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع:
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/20/540371.html

ُّْ .الالكندم ،سعيد :)ََِْ( .وفاة األمم المتحدة أزمة المنظمات الدولية في زمن
الييمنة األمريكية .نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.

ُّٓ .مارؾ ،ىيمر( .مجمكعة باحثيف) .)ُٗٗٓ( .المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية مكاقؼ
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.

ُّٔ .ماكتسي ،تكنؾ :)ُٖٗٔ( .ست مقاالت عسكرية .طُ .دار الشعب لمنشر ،بكيف.

ُّٕ .مؤيد ،سامر :)ََُِ( .االستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي ،مجمة الفرات .العدد
السادس .تمت الزيارة َِ.َُِٔ/َُ/

ُّٖ .مجمع المغة العربية :)ََِْ( .المعجم الوسيط .طْ .مكتبة الشركؽ الدكلية.

ُّٗ .محارب ،محمكد :)َُُِ( .عممية صنع ق اررات األمن القومي في إسرائيل وتأثير
المؤسسة العسكرية فييا .تاريخ النشر ُِ:فبرايرَُُِ /ـ ،تاريخ الزيارة َُ :أبريؿ/
َُِٕـ.pmُ:ُٓ ،

َُْ .محمد ،جاسـ محمدَُِْ( .ـ) .المف القكمي المريكي كمكافحة الرىاب دراسة
مستقبمية .كمية العمكـ الستراتيجية ،جامعة النيريف.

ُُْ .محمد عبيدات ،كمحمد أبك نصار :)ُٕٗٗ( .منيجية البحث العممي .دار كائؿ .عماف،

ُِْ .محمد ،محمد جاسـ :)َُِْ( .األمن القومي األمريكي ومكافحة اإلرىاب دراسة
مستقبمية .كمية العمكـ كالسياسة .قسـ الستراتيجية .جامعة النيريف.

ُّْ .المدىكف ،محمد :)َُِٔ( .معوقات المصالحة الفمسطينية وانياء االنقسام .مركز غزة
لمدراسات كاإلستراتيجيات .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا .غزة .فمسطيف.
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ُْْ .مرداف ،باىر :)َُِْ( .االستراتيجية األمريكية األىداف والوسائل والمؤسسات .بكيف.

ُْٓ .المسيرم ،عبد الكىاب :)َُِٔ( .ما ىو التطبيع؟( .مقاؿ) .تاريخ النشر ِ :مايك/
َُِٔ .ُٔ:ٓٗ ،تاريخ الزيارة. Pmُ:ّٔ ،َُِٔ/ُ/ِِ :

ُْٔ .المشاط ،عبد المنعـ :)ُّٗٗ( .األمن القومي العربي ..أبعاده ومتطمباتو .معيد
البحكث كالدراسات العربية .القاىرة.

ُْٕ .المصالحة الفمسطينية محطات متعثرة( :)َُِِ( .مقاؿ) .مكقع الجزيرة نت ،تاريخ
النشر .َُِِ/ٕ/ُُ :تاريخ الزيارة.َُِٕ/ُ/ُٕ :

ُْٖ .المصرم ،محمد :)ََِٖ( .األمن القومي الفمسطيني ،الرؤية والبناء المؤسسي،
مجمكعة باحثيف .المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات الستراتيجية .راـ ا﵀ ،فمسطيف.

ُْٗ .المصرم ،مشير :)َُِٔ( .معوقات المصالحة الفمسطينية وانياء االنقسام .كرقة
مقدمة لميكـ الدراسي :تداعيات النقساـ كآفاؽ المصالحة .مركز غزة لمدراسات

كاإلستراتيجيات .أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا .غزة ،فمسطيف.

َُٓ .مطاكع ،عكض فضؿ :)َُِْ( .األمن القومي بين النظرية والتيديد( .رسالة دكتكراه
غير منشكرة).

ُُٓ .مظمكـ ،محمد جماؿ :)َُِِ( .األمن غير التقميدي .جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
اْلمنية .الرياض.

ُِٓ .مقمد ،إسماعيؿ صبرم :)ُٖٗٓ( .االستراتيجية والسياسة الدولية .طِ ،مؤسسة
اْلبحاث العربية .ش.ـ.ـ .لبناف.

ُّٓ .منصكر ،كميؿ :)ُٗٗٔ( .الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل العروة الوثقى .ترجمة:
نصيرة مركة .مؤسسة الدراسات الفمسطينية .بيركت.

ُْٓ .مكسى ،رائد ،كمكسى ،إسالـ ،كرائد ،نجـ :)َُِٔ( .التحديات العسكرية ليمن القومي
الفمسطيني .مركز التخطيط الفمسطيني .منظمة التحرير الفمسطينية .فمسطيف.

 .511ناصر ،نيقكل :)َُِْ( .التدخل العربي في الشأن الفمسطيني( .مقاؿ) .فمسطيف أكف
ليف ،تاريخ النشر ،amَُ:ُٕ .َُِْ/ّ/ُٔ :تاريخ الزيارة1:30 .َُِٔ/ُِ/ُِ :
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews .pm

ُٔٓ .النجار ،فايز جمعو صالح ،كآخركف ،أساليب البحث العممي منظور تطبيقي.ََِٖ ،
ُٕٓ .النقيب ،فضؿ :)ََِٕ( .االقتصاد الفمسطيني في الضفة والقطاع ،مشكلت المرحمة
االنتقالية وسياسات المستقبل.
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ُٖٓ .نكفؿ ،ممدكح :)ََِٓ( .السياسة األمنية الفمسطينية وتحديات التطوير والتنفيذ .تاريخ
الزيارة:

َُ.َُِٕ/ِ/

تاريخ
َُ.ََِٓ/ٗ/
النشر:
http://www.mnofal.ps/ar
ُٗٓ .نيكؼ ،صالح :)ََِٔ( .مدخل إلى الفكر اإلستراتيجي ،اْلكاديمية العربية المفتكحة في
الموقع

الدنمارؾ ،كمية العمكـ السياسية.

َُٔ .ىارت ،ليدؿ :)َََِ( .االستراتيجية وتاريخيا في العالم .ترجمة :الييثـ اْليكبي ،دار
الطميعة لمنشر .بيركت ،لبناف.

ُُٔ .ىاركابي ،ييكشفاط :)َُٗٗ( .حرب واستراتيجية ،ممحمة فإستراتيجية .ك ازرة الدفاع .تؿ
أبيب.

ُِٔ .اليزايمة ،محمد عكض :)ََِّ( .العلقة المتلزمة بين األمن القومي العربي
والتنمية  .بحث مقدـ لممؤتمر اْلكؿ لكمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية حكؿ اقتصاد
اْلعماؿ في ظؿ عالـ متغير ُِ.ََِّ/ُْ-

ُّٔ .ىالؿ ،عمي الديف :)ُْٖٗ( .األمن القومي العربي ،دراسة في األصول شؤون عربية،
العدد ّٓ.

ُْٔ .ىكيدا ،عدلي :)ََِٓ( .فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره عمى بمورة سياسة
اإل نفاق لمخدمات االجتماعية" :ندوة دولة الرفاىية االجتماعية" ،مركز دراسات الكحدة
العربية .اإلسكندرية.

ُٓٔ .ىكيدم ،أميف :)َُٖٗ( .أحاديث في األمن العربي .دار الكحدة .بيركت.
ُٔٔ .الكتيز ،لرم :)ُٗٗٔ( .نظام الحكم في الواليات المتحدة األمريكية .الجمعية المصرية
لنشر المعرفة كالثقافة العالمية .القاىرة.

ُٕٔ .يارغر ،ىارم آر :)َُُِ( .االستراتيجية ومحترفو األمن القومي التفكير اإلستراتيجي
وصياغة االستراتيجية في القرن الحادي والعشرين ،مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث

الستراتيجية .أبك ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

ُٖٔ .يسرائيؿ ،طاؿ :)ُٗٗٔ( .األمن القومي :قمة مقابل كثرة .بيطحكف ليؤمي ،معطيـ مكؿ
ربيـ ،تؿ ابيبػ ،دفير.

ثانيا -المراجع األجنبية
ً
1. American National Security The Johns Hopkins University Press
Baltimore, Sixth Editon, 2009.
472

2. Barry Buzan, People, States, and Fear: The National Security
Problem in International Relations (Brighton: Harvester Wheat sheaf,
1990), pp. 142-212.
3. Daalder, IVOH, and I. M. Destler: In The shadow of the oval office:
the next National security Adviser) Foreign Affairs, Feb. 2009.P.
101.
4. Fredric. Hartman, The Relations of Nations (new York: the
Macmillan company, 1973) p.15.
5. Gholz, Eugene, Darly G, and Havvey M. Sapolsky, Come Home,
America the strategy of Restraint in the face of temptation newyork,
(2001).
6. Globalization and Fragmentation: International Relations in the
Twentieth Century (Oxford: New York: Oxford University Press,
1997).
7. Gorge E. Ball. U.S .Policy in The World. Time, February 24, 1999.
8. International Encyclopedia of the Social Sciences, David Sills, 19
vols, (New York: Macmillan, 1968) vol. 2, pp. 40-45.
9. Kolodzeij, Edward, Renaissance in Security Studies? Caveat Lector,
International Studies Quarterly, 1992.

10. Lippmann, Walter, U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic,
(Boston: Little, 1943), P. 5
11. Mod, contribution to national stratege in U.Korganizing defense's, 2012.

12. Morton, Karen. American Security Policy and Policy Making. New
York, Norton, 1998.
13. national Security", in: International Encyclopedia of the Social
Sciences, Vol,11, Macmillan,1968.
14. Ornstein. The Role of Congress: Annunciation to Struggle
Washington Press and Publications Service. 1985, P.2.
15. Palestine Economic Policy Research Institute-Mapping Palestinian
Nongovernmental Organizations in the West Bank and the Gaza
Strip-Ramallah- 2007 ( MAS )
16. Richad N Rosecrance, International Relations: Peace or War? (New
York: Macmillan, (1966), pp. 33-35.
17. Richard A. Best Jr : the National Security Council: An Organazational
Assessment Congressional Research Service, 2011.

18. Roy C. Macridis. «L'execufil aux Etats unis D'ameriq us., p.57.

471

19. Vishwanathan, Arun, Revamping India's National Security Structure:
Agenda for the Indian Government, International Strategic and Security
Studies Programme National Institute of Advanced Studies, 2014.

20. Zvi Lanir, Israeli Security Planning in the 1980, (New York: Praeger,
1984 .
ثالثًا -وكاالت ومواقع االنترنت:
ُِ .جريدة الحياة الفمسطينية ُٗ.ََِٕ/ٔ/
ُ.
ِ.

حكـ نت.PMٖ:َّ ،َُِٕ/ُ/َِ http://xn--sgb8bg.net ،

عك ػ ػػا لمش ػ ػػئكف اإلسػ ػ ػرائيمية .إس ػ ػػتراتيجية اْلم ػ ػػف الق ػ ػػكمي اإلسػ ػ ػرائيمي – مب ػ ػػادئ كأى ػ ػػداؼ،

ت ػ ػ ػػاريخ النش ػ ػ ػػر/ُ :يكني ػ ػ ػػك َُِٔ ،ت ػ ػ ػػاريخ الزي ػ ػ ػػارة/ُُ :ابري ػ ػ ػػؿ َُِٕـ:،amُِ:َّ ،
https://akka.ps/2016/06/

ِِ .مركز التجارب التنمكية اإلصالحيةwww.experience-reforme.info ،
ُ.

مركز التخطيط الفمسطيني www. ppc-plo.ps

.2

المركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لألبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات:
http://www.dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a8be0-b123c97dc8bd

ِّ .المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسيات" ،الرأم العاـ الفمسطيني".)َُِْ( .
ِْ .المركز الفمسطيني لتعميـ الديمقراطية كتنمية المجتمع ،تفعيؿ مؤسسات المجتمع
المدني الفمسطيني نحك المكاطنة المسؤكلة كاإلصالح ،راـ ا﵀ََِٕ ،ـ.
ِٓ .المركز الفمسطيني لإلعالـ ِّ.َُِْ/ْ/
ِٔ .مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء .ََِٔ ،دكر المنظمات اْلىمية في بناء المجتمع
المدني .راـ ا﵀ -فمسطيف.

ُ.

مركػ ػ ػ ػػز صػ ػ ػ ػػقر لمد ارسػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػػتراتيجية (ََُِ) :االســـــــــتراتيجية بـــــــــين المســـــــــتور

واإلعداد .دراسة في َِ حزيراف ََُِ.http//www.saqrcenter.net .

ِٕ .مشركع الثكرة العربيةwww.arabic.tharwaproject ،
ُ.

مكقع ك ازرة الشئكف الخارجية (غزة) ،نظػرة عمػى القتصػاد فػي غػزة عػاـ َُِّ" ٗ .كػانكف
الث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني /ين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاير َُِْ ،انظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر:
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ِ.

http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com_content&view=art
.icle&id=1297:-2013&catid=33
لر مكازنػ ػ ػ ػػة عامػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػ
مكقػ ػ ػ ػػع ك ازرة الماليػ ػ ػ ػػة (غ ػ ػ ػ ػزة) .التش ػ ػ ػ ػريعي يقػ ػ ػ ػػر ْٖٗ مميػ ػ ػ ػػكف دك نا

لر" ،مكق ػ ػػع ك ازرة الماليػ ػػة (غ ػ ػزة) .انظػ ػػر:
َُِْ بعجػ ػػز مق ػ ػػدر بػ ػ ػ ٗٗٔ مميػ ػػكف دك نا
http://www.mof.gov.ps/

ِٖ .مكقع ككالة فمسطيف اليكـَُُِ/َّ/ُٕ ، :َُِْ/َٗ/َٕ ،
ِٗ .ككالػ ػػة النيػ ػػار اإلخباريػ ػػة :)َُُِ( .عمــــى ىــــوامش المصــــالحة الوطنيــــة الفمســــطينية

واالنتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــات .أحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد إبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج.َُُِ/ُِ/ِٕ :
http://www.alnaharnews.net/ar/news.php?maa=PrintMe&id=61449

.PM0:03 ،http://www.islamicbook.wshsl 22/1/2017 .03
pulpit.alwatanvoice.com.www .05
www.moqatel.com .02
www.aljazeera.net .00
www.dohinstitute.org .03
www.pacbi.org .01
www.alnashra.com .00
.03

./www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6

.www.fahmyhoeidy.blogspot.com .03
ّٗ.www.khayma.com/almoudaress/takafah .
ابعا -المقابلت
رً
َْ .إبراىيـ حبيب" :)َُِٕ( ،مقابمة أجراىا الباحث" ،غزة.َُِٕ/ِ/ُِ ،
ُْ .ارئد نعيرات" :)َُِٕ( ،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.َُِٕ/ّ/ٕ ،

ْٖ .ىشاـ المغارم" :)َُِٕ( ،مقابمة أجراىا الباحث" ،غزة.َُِٕ/ٓ/ُّ ،
ْٗ .كاصؼ عريقات" :)َُِٕ( ،مقابمة أجراىا الباحث" ،غزة.َُِٕ/ّ/َّ ،
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