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 نظرية األمن يف منظومة االستعمار االستيطاين اإلسرائيلي 

 األسسو التحوالت، و اخللفية،  

 1عثمان بدر  رف أشد. 

 

 :امللخص
 

هتدف هذه املقالة إىل التعرف على العقيدة األمنية اإلسرائيلية، من خالل اإلجابة على سؤال مركزي 
يتعلق مباهية النظرية األمنية اإلسرائيلية، وأبرز التحوالت اليت طرأت عليها. وذلك بواسطة إجراء مسح  

،  Dan Meridor  جلنة دان مريدورلألدبيات واملصادر األولية املتمثلة بتقرير  
لسنة   اإلسرائيلي  اجليش  إىل خطَيتْ غادي  2018واسرتاتيجية  ، ابإلضافة 

 .  Yaakov Amidror، ويعكوف عميدرور  Gadi Eisenkotت آيزنكو 

تربز أمهية هذه املقالة يف استعراضها وحتليلها ملصادر أولية مل تتطرق هلا معظم  
حبصول تغّري يف النظرية األمنية اإلسرائيلية،    جتادل املقالة املنشورة، و األدبيات  

التناقضات   إىل  ابإلضافة  اإلقليمية،  القوى  وأتثري  املقاومة  لفاعلية  كنتيجة 
دعاء أبن منظومة االستعمار االستيطاين  ال الداخلية، وختلص إىل استنتاج يعزز ا 

رة، وأبن سياساهتا عبارة عن  اإلسرائيلي حيكمها منطق التحكم والضبط والسيط 
 مسار وعملية متطورة ختضع لتأثري الفاعلني. 

 

 :الكلمات املفتاحية
 

 
 

 يف العلوم االجتماعية، حماضر بقسم الدراسات الثقافية يف جامعة بريزيت.  هدرجة الدكتورا حاصل على  1

االستعمار 
 االستيطاين

 نظرية األمن
املعركة بني  

 احلروب 
 عقيدة الضاحية  جّز العشب

 غادي آيزنكوت

 يعكوف عميدرور
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 :دخلامل
 

اإلسرائيلي العقيدة القتالية ونظرية األمن القومي اإلسرائيلي، ابلتزامن مع  تناول املهتمني ابلشأن  
اندالع املواجهة األخرية اليت أطلق عليها العدو الصهيوين مسمى "الفجر الصادق"، وأطلقت عليها  

املقالة   الساحات". هتدف هذا  "وحدة  الفلسطينية  املقاومة 
اإلسرائيلي  األمن  نظرية  على  خالل للتعرف  من  اإلجابة    ، 

على السؤال املركزي هلذا املقال، وهو: ما هي النظرية األمنية  
وذلك    اإلسرائيلية، وما هي أبرز التحوالت اليت طرأت عليها. 

إجراء مسح لألدبيات اإلسرائيلية وحتليلها، بدءاً من  بواسطة  
جابوتنسكي   زئيف  هلا  نّظر  اليت  احلديدي  اجلدار  عقيدة 

Ze'ev Jabotinsky    ،الصهيوين الكيان  إقامة  مروراً  و قبل 
 Davidفيد بن غوريون  ي بعقيدة األمن القومي اليت وضعها د 

Ben-Gurion   مخسين خالل  ي يف  ومن  العشرين،  القرن  ات 
والنابع عن تغري    ، التحول يف االسرتاتيجيات اإلسرائيلية   تتبع 

ختوضها   اليت  املواجهة  مع    "؛ إسرائيل " طبيعة  مواجهة  من 
جيوش نظامية إىل مواجهة مع تنظيمات عسكرية. ابالستناد  

عدّ  اإلسرائيلي  إىل  اجليش  عن  صادرة  وواثئق  نصوص  ة 
اسرتاتيجية  أحدث  بينها  من  اإلسرائيلية،  األحباث    ومراكز 

سنة   والصادرة  اإلسرائيلي  اجليش  من  ،  2018معتمدة 
أُ  الذي  التقرير  إىل  بواسطة 2006 سنة  عدّ ابإلضافة  جلنة    ، 

ثة لألمن  رمسية برائسة دان مريدور مكلفة بوضع نظرية حمدَّ 
واسطة  ب   2019نشر أجزاء منه سنة    ومتّ   ، القومي اإلسرائيلي 

 زئيف جابوتنسكي

 ديفيد بن غوريون
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 The Institute  أحباث األمن القومي   معهد 

Of National Security Studies 

(INSS) ،2    وكذلك املبادئ التوجيهية لألمن
اإلسرائيلي اليت وضعها رئيس األركان السابق  

مركز  آ ادي  غ  بواسطة  واملنشورة  يزنكوت، 
سنة   القومي  األمن  عالوة  و ،  2019أحباث 

عميدرور  يعكوف  املتقاعد  اللواء  وضعها  اليت  اإلسرائيلي  األمن  نظرية  األمن    ، على  رئيس جملس 
تغري النظرية    ، واملنشورة على موقع اجليش اإلسرائيلي. جتادل هذه املقالة 2020سنة    ، القومي السابق 

ابنتهاج  ذلك  وانعكس  اإلقليميني،  الفاعلني  وأتثري  املقاومة  لفاعلية  اإلسرائيلية كنتيجة    األمنية 
   نوعة، قائمة على تعزيز الردع. اسرتاتيجيات وخطط أمنية مت 

فإن  النشر، وابلتايل    ى حلسبان أن املصادر األولية اإلسرائيلية خاضعة للرقابة عل اب جيب األخذ  
منها يتم حجبه بواسطة الرقابة العسكرية، وذلك حلساسية املعلومات الواردة فيها، فعلى    اً كبري   اً جزء 

ح  ومسُ ، يدينا أ لكن التقرير املوجود بني و صفحة،   250سبيل املثال تقرير مريدور األصلي مكون من 
لك؛ حتوي هذه املصادر األولية والتقارير معلومات  ذ ابلرغم من    3فقط.   صفحة   67حيوي    ، بنشره 

التفاصيل.  يف  اخلوض  دون  اإلسرائيلي،  القومي  لألمن  العريضة  اخلطوط  تتضمن  ُقسمت    مهمة، 
واملفاهيمي؛    نظري املقالة إىل ثالثة أقسام بعد إجراء مراجعة لألدبيات، يتناول القسم األول اإلطار ال 

القومي  األمن  ومفهوم  االستيطاين  االستعمار  ملفهوم  يتطرق  ول حيث  ال بعدها    نستعرض .  قسم  يف 

 
حيوي رؤية    .بشكل مجاعي وليس نتاج رؤية فرديةو أمهية هذا التقرير يف أنه كتب بواسطة جلنة مكلفة بشكل رمسي،   تكمن  2

جلسة رمسية على    52النخب األمنية والفكرية واألكادميية وقيادات ابجليش، حيث عقدت اللجنة املكلفة بوضع التقرير  
الدفاع شاؤول موفا   ، وقد متّ اً شهر   18مدى    Ehudتيهود أوملر إورئيس احلكومة    Shaul Mofazز  اعتمادها من وزير 

Olmert ا جند روح  نلكنو بسبب انفراط عقد احلكومة والذهاب النتخاابت مبكرة،    لكن مل تكتمل إجراءات اعتمادها،، و
 .2018، ويف اسرتاتيجية اجليش املعلنة لسنة ممارسات قيادة اجليش اإلسرائيلييف هذه الوثيقة موجود 

3, “Israel’s National Security Doctrine: The Report of the Committee on Dan Meridor, and Ron Eldadi
the Formulation of the National Security Doctrine (Meridor Committee), Ten Years Later,” 
Memorandum 187, The Institute for National Security Studies (INSS), 2019, p: 17,                              
 https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2019/02/Memo187_11.pdf                                                            

https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2019/02/Memo187_11.pdf
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التغريات والتحوالت يف النظرية  اإلسرائيلية، ومن مث يتم تناول عقيدة األمنية الثاين اخللفية التارخيية لل 

اإلسرائيلية  على  ،  األمنية  للتعرف  الثالث  القسم  يف  بعدها  القومي  ولننتقل  األمن  وأسس  مبادئ 
 . اإلسرائيلي 

 
   :مراجعة األدبيات

 

األدبيات   تقسيم  متّ ميكننا  قسمَ   اليت  إىل  رئيسيَ مراجعتها  املفاهيم  ني  بتعريف  اهتم  قسم  ني، 
اإلسرائيلي ك  القومي  ابألمن  املتعلقة  احلديدي ـ واملصطلحات  العشب و   4، اجلدار  عقيدة  و   5، جز 

  ، دون التوسع يف تناول نظرية أو عقيدة األمن القومي اإلسرائيلي  7، املعركة بني احلروب و  6، الضاحية 
يغلب على األدبيات  إذ  ،  اإلسرائيلي األمن    ة جراء مسح ملا نشر حول نظري إب سم الثاين  فيما يقوم الق 

 
 ، انظر:4/11/1923تل أبيب،  ،معهد جابوتنسكي "احلديدي (حنن والعرب)،عن اجلدار "زئيف جابوتنسكي،   4

 http://www.jabotinsky.org ) ابلعربية(    
دراسات    " ،سرتاتيجية إسرائيل للتعامل مع الصراعات املستعصية املستمرةا  - جز العشب  "  ، وإيتان شامري  ، إفرامي عنبار 5

 ، انظر:2013 ديسمرب / جامعة ابر إيالن، كانون األول ،ن الساداتجمركز بي،  105األمن يف الشرق األوسط 
 https://besacenter.org/wp-content/uploads/2013/12/MSPS105_Hebrew.pdf (ابلعربية) 

6   ,” 2006 vis Hezbollah Since-à-Loup Samaan, “The Dahya Concept and Israeli Military Posture vis-Jean
Comparative Strategy Journal, Vol. 32, Issue 2, 2013, pp. 146–159.                                                                         

ألون 7  فريولر  ،نيتسان  دادو-ودانه  مركز  اإلسرائيلي،  اجليش  احلروب يف  بني  املعركة  اإلسرائيلي،    ،سويري،  اجليش  موقع 
  )(ابلعربية https://www.idf.il، انظر: 3/9/2019

http://www.jabotinsky.org/
https://besacenter.org/wp-content/uploads/2013/12/MSPS105_Hebrew.pdf
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على   ، وندرة االستناد أغلبهم إسرائيليني   لني اب وحملّ االعتماد على مقاالت لكتّ   8املكتوبة ابلعربية 
 ،مصادر أولية من منشورات اجليش اإلسرائيلي أو الواثئق املنشورة بواسطة مراكز األحباث اإلسرائيلية

حرص كّتاهبا على الكتابة ابلعموميات واخلطوط العريضة،    9، فيما نلمس يف األدبيات اإلسرائيلية املنشورة 
 النقدي.   س ويغيب عنها احل 

النعامي ما كتبه  ربية  يربز من بني األدبيات املكتوبة ابلع  متيزت دراسة حناس    11. وفادي حناس   10صاحل 
لكنها ال تشتمل على خطة  و ،  2019  سنة   وكذلك تقرير مريدور   2018  سنة بتناوهلا اسرتاتيجية اجليش ل 

 
 :انظر 8

املركز  موقع  عبد الرمحن الكناين، نظرية األمن القومي اإلسرائيلي: "الردع اإلسرتاتيجي" يف حتديث عقيدة القوة والتفوق،  
وعمر الشيخ، حمددات اسرتاتيجية األمن   ؛https://democraticac.de/?p=65763، انظر:  5/4/2020الدميقراطي العريب،  

للدراسات،  موقع  اإلسرائيلي،   املصري  و 4/2019/ 26املعهد  اهلندي،  ؛  اإلسرائيلي "عليان  اجليش  اسرتاتيجية  يف  قراءة 
فلسطينيةجملة    ""غدعون"، العدد    ،شؤون  هللا،  رام  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التابع  األحباث  ،  263-262مركز 

قضا�    ، العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل يف العقد األخري ورندة حيدر،    (حمرر)،   محد خليفة أ؛ و 2015/2016
 قراءة يف نظرية "أمين يوسف،  )؛ و 2015بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  ) (3اسرتاتيجية: وجهة نظر إسرائيلية (

اجلامعة    ، دراساتجملة    "األراضي الفلسطينية إىل حرب لبنان الثانية، األمن اإلسرائيلي: من االنسحاب أحادي اجلانب من  
 . 2010،  1، اجمللد 1العدد  ، األردن،األردنية

 :انظر 9
David Rodman, “Israel's National Security Doctrine: An Introductory Overview,” MERIA: Middle East 
Review of International Affairs Journal, Rubin Center for Research in International Affairs, Herzliya, Vol. 5, 
No. 3, September 2001, https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria01_rod01.html;                                    

 ، انظر:7/6/2018معهد القدس لالسرتاتيجيا واألمن، موقع جييل هينكن، نظر�ت إسرائيل األمنية، و   
  https://jiss.org.il/he/henkin-a-high-price-for-our-blood-israel-security-doctrines  (ابلعربية) أودي ديكل؛ و،  

القومي اإلسرائيلي،"وعومر عيناف،   القومي  "مفهوم حمدث لألمن  األمن  أحباث  أبيب،   ،اإلسرائيلي  معهد  تل    جامعة 
 ، انظر:2017فرباير مذكرة خاصة، شباط/  

 https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/memo_SpecialFeb2017.pdf (ابلعربية) ؛ 
وأليكس مينتس، مفهوم معدل لألمن القومي اإلسرائيلي: املكو�ت، اجلبهات واحملددات، ترمجة سليم    ، شاؤول شاي و  

 https://www.palestine-studies.org ، انظر:2016الدراسات الفلسطينية،  سالمة، مؤسسة 
النعامي،   10 التحوالت  إصاحل  ضوء  يف  اإلسرائيلي  القومي  األمن  اجلزيرة (  اجليوإسرتاتيجيةسرتاتيجية  مركز  الدوحة: 

 . )2022للدراسات، 
بريوت: مؤسسة  (  2020  دليل إسرائيل العام  (حمرر)،   يف منري فخر الدين  " املؤسسة العسكرية واألمنية، "فادي حناس،   11

 . )2021الدراسات الفلسطينية، 

https://democraticac.de/?p=65763%D8%9B
https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria01_rod01.html
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األكثر حداثة من    ، دراسة النعامي متتاز  ، وغلب عليها االختصار وعدم التوسع. فيما  2020 سنة   عميدرور 
ابلشمولية وتعدد املصادر وابحتوائها على حتليل    ؛ 2022فهي صادرة سنة    ، مراجعتها   بني األدبيات اليت متّ 

ني فيما يتعلق ابألمن القومي اإلسرائيلي، ومها  ني أساسيَ ين أوليَ بوليتيكي موسع، لكنها أغفلت مصدرَ – جيو 
تسعى هذه الدراسة ملعاجلة    ، دا عن خطة عميدرور. وابلتايل ع   ، ، وتقرير مريدور 2018اسرتاتيجية اجليش لسنة  

املتمثلة بعدم تناول األدبيات املنشورة  الثغرة املعرفية  
ابلعربية ابلتحليل والنقد لواثئق اجليش اإلسرائيلي  
مقدمتها   ويف  القومي،  األمن  حول  املنشورة 

لسنة   اجليش  مريدور  2018اسرتاتيجية  وتقرير   ،
(جزء  .  2020  سنة   يدرور ، وخطة عم 2019  سنة 

   يزنكوت). آ من األدبيات تناول مبادئ  
 

 :اإلطار النظري واملفاهيمي 
 

نتناول يف هذا القسم من الورقة مفهوَمني نظرَيني أساسَيني هلما عالقة بنظرية األمن اإلسرائيلي؛ ومها  
احلديدي"، سيتم التعرض هلا الحقاً،  االستعمار االستيطاين، واألمن القومي. توضح لنا عقيدة "اجلدار  

اليت بُنيت عليها نظرية األمن اإلسرائيلي، طبيعة العالقة مع مفهوم االستعمار االستيطاين، فجابوتينسكي  
من  ينطلق  احلديدي"  لـ"اجلدار  نظّر  الذي 
عن  عبارة  الصهيونية  احلركة  أبن  االفرتاض 
السكان  به  يقبل  لن  استيطاين،  استعمار 

وعلى هذا األساس جيب أن تُبىن    األصالنيني، 
النظرية األمنية اإلسرائيلي. ويف السطور الالحقة  

  جند التفاصيل.
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 12:االستعمار االستيطاينأوًال: 
 

يستبطن جزء من الباحثني حول االستعمار االستيطاين الصهيوين اعتبار املنطق احلاكم للصهيونية  
فيما جيادل    . Wolf  Patrick، وذلك ابالستناد على تنظري ابتريك وولف  هو السعي للمحو والتطهري العرقي 

طرة، مع استخدام احملو  أبن املنطق احلاكم للسياسات اإلسرائيلية هو السعي للضبط والتحكم والسي   الكاتب 
، كانت احلاجة  1948لتحقيق هذا املنطق. ففي ذروة عملية احملو والتطهري العرقي يف فرتة    من األدوات   كأداة 

يف اإلبقاء على بعض الفلسطينيني وعدم   اً إىل أيٍد عاملة فلسطينية يف بعض اجملاالت سبباإلسرائيلية  
االستغالل االقتصادي على منطق احملو. يضاف إىل ذلك إبقاء منظومة  ب منطق  هتجريهم. حيث تغلّ 

 ، هتجري مئات اآلالف  بعدما متّ   ،االستعمار االستيطاين الصهيوين على عشرات اآلالف من الفلسطينيني
الظرف 1967وكذلك    1948يف مناطق   السكان وعدم مواءمة  بينها صمود  ، ألسباب متنوعة من 

 تهجري القسري.الدويل ملمارسة سياسة ال 
االنتباه إىل ضرورة التمييز بني احملو وما يطلق    الكاتبيلفت  

يهدف   حيث  اجلغرايف".  الرتتيب  "إعادة  سعدي  أمحد  عليه 
اقتالع   خارج   األصالنيني وهتجريهم قسر�ً السكان  احملو إىل 

الرتتيب   "إعادة  يتضمن  فيما  االستعماري،  الكيان  حدود 
ومع   االستعماري.  الكيان  حدود  داخل  ترحيلهم  اجلغرايف" 

�ما يشرتكان يف فظاعة الفعل وكونه جرمية حبق األصالنيني،  أ
النتيجة حيث  من  يتمايزان  حلِّ   ؛لكنهما  إىل  يهدف   فاحملو 

وذلك لضمان أغلبية  رافية بتهجري األصالنيني  جاملشكلة الدميو 
السيطرة  إىل  هتدف  اجلغرايف  الرتتيب  إعادة  بينما  يهودية، 

وإقامة املستعمرات يف األماكن اليت   ،والتحكم يف احليز اجلغرايف
 

البنية والصريورة: حمو وإزالة أم حتكم  االستعمار االستيطاين يف  "من: أشرف بدر،    زءمت استالل هذا اجل 12 فلسطني بني 
 ، معهد الدوحة للدراسات العليا  ،ركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، املللعلوم االجتماعية  عمرانجملة    "وسيطرة؟،
 . 38-11، ص 2022، شتاء 10، اجمللد 39العدد الدوحة، 
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الفرتة    ؛ ترحيل األصالنيني منها. وبناء عليه  متّ  القسري ملئات اآلالف، يف  التهجري  التمييز بني  جيب 
ب  1949–1947 متقطعة  فرتات  وصو وعلى  ذلك  اجلغرايف 1967سنة  إىل    الً عد  الرتتيب  وإعادة   ،

وكفر عنان، وفيما بعد    ، وفراضية  ، وصفورية  ،والغابسية  ، وكفر برعم  ،لألصالنيني كما حدث يف إقرث 
جراح وضواحيها كالشيخ  القدس  أحياء  رفح  ،يف  من    ،والعراقيب  ،وبوابة  وغريها  األمحر  واخلان 

 التجمعات. 
   :لتمييز بني منطق احملو وسياسة اإلماتةبضرورة االكاتب حياج 

فمنطق احملو قائم على الرتحيل القسري أو التطهري العرقي، أما سياسة اإلماتة فناجتة من مفهوم  
املنبثق من عقيدة اجلدار احلديدي، الذي نّظر له رئيس األركان اإلسرائيلي موشيه   ،"كي الوعي"

يف سياق ضرورة توجيه ضرابت عسكرية ساحقة جترب الفلسطينيني   ]Moshe Ya'alon[  يعلون
. يف "كي الوعي" حصل التحول من سياسة  "إسرائيل"على اإلقرار بعجزهم عن االنتصار على 

هبدف  ]  Necropolitics[إىل سياسة اإلماتة نكروبوليتيك    ]Biopolitics[  اإلحياء البيوبوليتيك
الرتويض والردع، وبوصفه أداًة من أدوات الضبط والتحكم والسيطرة على السكان، يف حني أن  
هدف سياسة احملو هو التخلص من السكان عرب التهجري والتطهري العرقي. يف احملو مياَرس العنف  

إىل طرد األصالنيني على حنو مجاعي، أما يف "كي الوعي" فيكون    الً صو والقتل هبدف التخويف و 
من دون أن يعين ذلك عدم تسبب سياسة "كي    ،اهلدُف الردَع للوصول إىل حالة من الضبط

 13الوعي" يف رحيل عدد من األصالنيني.

للتحكم والضبط  أبن املنطق اجلامع لالستعمار االستيطاين يف فلسطني هو السعي  الكاتب  عي  يدَّ 
والسيطرة، من دون التقليل من أمهية الفاعلية الفلسطينية يف إفشال خمططات الرتحيل الصهيونية، مع  
األخذ بعني االعتبار أبن تسّيد سياسة أو منطق يف مرحلة من املراحل ال يعين انتفاء وجود سياسة أو  

  ، أو املنطقني  ،زاوجة بني السياستنيمنطق آخر وعدم وجود تنافس بني هذه السياسات، أو حىت عدم امل
، ظهر منطق االستغالل االقتصادي. ويف فرتة ما بعد 1948سنة  أو أكثر، ففي ذروة تبّين منطق احملو  

امتزج منطق احملو مع منطق االستغالل وإدارة السكان، ويف ذروة تبّين منطق الفصل مع    1967  سنة

 
 . 38-11ص   "نية والصريورة: حمو وإزالة أم حتكم وسيطرة؟،االستعمار االستيطاين يف فلسطني بني الب"أشرف بدر،  13
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إىل تبّين منطق االستيعاب مع األابرهتايد    التوجه  اً مؤخر ي الوعي"، و "كمنطق  قطاع غزة كان هنالك تبّين  
عرب "خطة الضم". وهذا يفسر موافقة سلطات االستعمار االستيطاين الصهيوين على عودة اآلالف من  

، بعكس املنطق Oslo Accordsو  حتت مظلة اتفاق أوسل   (م.ت.ف)  أفراد منظمة التحرير الفلسطينية
حيل القسري؛ فاملوافقة على عودة اآلالف كانت مشروطًة ابتفاق أوسلو،  املعروف عنه بسعيه الدائم للرت 

"األمن"  على  احلفاظ  يف  املساعدة  وهو  عودهتم،  على  املوافقة  من  اهلدف  طياته  يف  حيوي  الذي 
و"االستقرار"، أو بعبارة أخرى متكني الكيان الصهيوين من إحكام سيطرته على املقاومة الشعبية يف  

 .  1987  سنةمنها نتيجة انتفاضة  اً الغربية، بعدما بدأ يفقد جزء قطاع غزة والضفة

، ولبنان  1982  سنةالصهيوين عن "األرض" يف سيناء  وعلى املنوال نفسه، ميكننا تفسري ختلي الكيان  
غزة  2000  سنة وقطاع  وهو 2005  سنة،  االستيطاين  االستعمار  عليه  يقوم  الذي  املنطق  بعكس   ،  

الذي حيرك االستعمار االستيطاين الصهيوين هو السعي للتحكم    يابألرض، ألن املنطق الرئيس االحتفاظ  
استخدام   والسيطرة، الذي اعتقد بعض قادة الكيان الصهيوين إبمكانية حتقيقه من "اخلارج" بواسطة

ل على كامريات مراقبة، وطيارات من دون طيار، وأقمار جتسس، كما هو حاص  ؛ وسائل املراقبة احلديثة
كما هو حاصل    ،أو عرب عقد اتفاقيات دولية تضمن نشر مراقبني دوليني  14، حنو أساسي يف قطاع غزة
 يف سيناء وجنوب لبنان. 

 
 االعتبار أن االستمرار يف االحتالل املباشر لقطاع غزة أصبحت خماسره أكرب من مكاسبه.  بعني مع األخذ  14
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 : الكاتبيدعي 
أبن االستعمار االستيطاين الصهيوين هو عملية وصريورة ومسار متطور غري خطي يستند إىل  

اليت يتقمصها وأدواهتا اليت يستخدمها، فقد حتول  التجربة واخلطأ، ويتحول يف أشكال السلطة  
فالدمج    ،يف عالقته االقتصادية مع السكان الفلسطينيني من االندماج إىل الفصل إىل االستيعاب

وحبسب التسلسل التارخيي   والتبعية واالستغالل االقتصادي، مبا حيقق مصاحله وخيدم مشروعه.... 
، ميكننا االدعاء أبنه يضع التحكم يف اإلنسان (اجلسد حلالة االستعمار االستيطاين يف فلسطني 

االجتماعي) والسيطرة على األرض على رأس سّلم أولو�ته، فبقدر "تدجينه" أو "استالبه" أو  
استهداف   و�يت  جنح،  قد  االستيطاين  االستعمار  يكون  املستعَمر  لإلنسان  اجلسدي  "حموه" 

لة إنتاج أساسية، واستمراره يف الوجود يف احليز  األرض أل�ا مصدر حياة اإلنسان، بوصفها وسي
املستعَمر من �حية، والذي هو حيز انطالق مقاومة االستعمار االستيطاين من �حية أخرى،  
فإذا ُسلبت األرض ُحرم املستعَمر املقاوُم من احليز الذي ينطلق منه للمقاومة، وإذا ّمتت السيطرة  

طان مت التحكم يف اإلنسان والسيطرة عليه. لكن هذه  على األرض ابلسلب (الغزو) أو االستي
دافع ستكون  السلب  فعملية  املقاومة،  تشّكل  بذور  أحشائها  يف  حتمل  يتم    اً العملية  مل  ملن 

ثقافي "حموهم"  أو  "استالهبم"  أو  االستعمار    اً "تدجينهم"  معضلة  هي  وهذه  يقاوموا،  كي 
 15الستيطاين واملقاومة أبشكاهلا املتعددة.االستيطاين، وسر العالقة اجلدلية بني االستعمار ا

 

 : األمن القومياثنياً: 
 

يعّرف البعض األمن القومي أبنه قدرة الدولة على احلفاظ على مصاحلها والدفاع عنها، فيما يعرّفه  
 16. "إسرائيل"على افرتاض وجود خطر وجودي دائم يتهدد  وذلك  بن غوريون أبنه "الدفاع عن الوجود"،  

"الوضع الذي يضمن القدرة الوطنية على التعامل بفاعلية (يف مجيع الظروف    يزنكوت أبنهآبينما يعرّفه  

 
 . 38-11ص   "االستعمار االستيطاين يف فلسطني بني البنية والصريورة: حمو وإزالة أم حتكم وسيطرة؟،"أشرف بدر،  15
 . 3ص  " املؤسسة العسكرية واألمنية،"فادي حناس،  16
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يلفت عميدرور االنتباه إىل أن    17. املمكنة) مع التهديدات اليت يتعرض هلا الوجود واملصاحل الوطنية" 
مفهوم (نظرية) األمن القومي ليس وصفة جيب أن يتخذها املرء عند "طهي" اإلجابة على التحد�ت  

وإمنا هو يف اجلوهر "ورقة مبدئية تساعد يف التفكري    ،هر مبرور الوقت من أجل اقتباس احللول منهااليت تظ
(خاصة يف التخطيط طويل املدى) لتحديد األولو�ت وختصيص املوارد، لكنها ال تدعي حتديد الطريقة 

 18. اليت ُتدار هبا األزمات امللموسة"

فكرية عديدة من أبرزها: االجتاه التقليدي الذي يركز على الجتاهات  األمن القومي  خضع مفهوم  
األدوات والوسائل العسكرية، على افرتاض أن القوة العسكرية كفيلة مبواجهة التهديد اخلارجي. فيما  
يركز االجتاه االسرتاتيجي على اجلوانب االسرتاتيجية بوصفها ضمانة لتحقيق األمن، مع األخذ بعني  

بينما يهتم اجلانب االجتماعي أبمن اجملتمع  و بلوماسي،  يل العسكري والسياسي والداالعتبار تكامل الفع 
وأخرياً؛ االجتاه    ،ابإلضافة إىل أمن الدولة، حبيث حيافظ اجملتمع على شخصيته أمام التهديدات املختلفة

ي الذي  الشاملة  رىالتنموي  لأل  ، السياسيةو االجتماعية،  و االقتصادية،    ،التنمية  أساسي  من  متطلب 
 19.القومي

جيب   اإلسرائيلي  القومي  األمن  سياق  يف 

عقيدة األمن التمييز بني ثالثة مصطلحات وهي:  

National Security Doctrine  ،  اليت
تتضمن مبادئ وقواعد أساسية �شئة عن الشروط 

األساسية اليت تضعها الدولة لتلبية االحتياجات األولية، وتتميز ابستقرار نسيب مبرور الوقت، وهي عنصر 

   National Security Strategyي  اسرتاتيجية األمن القوم وأما    ، مهم يف تشكيل مفهوم األمن القومي 

 
،  اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "مبادئ توجيهية السرتاتيجية أمن إسرائيل،"وجايب سيبوين،    ،يزنكوتآادي  غ 17

 ، انظر:19، ص 2019سبتمرب أيلول/ ، 196مذكرة 
     https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/memo196_6.pdf   (ابلعربية) 

 (ابلعربية)   . 16/8/2020موقع اجليش اإلسرائيلي،  ،يعكوف عميدرور، نظرية األمن اإلسرائيلي، مركز دادو 18
 . 18-17، ص  التحوالت اجليوإسرتاتيجية سرتاتيجية األمن القومي اإلسرائيلي يف ضوء إصاحل النعامي،  19
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لألمن  احلكومة  نظرة  األمن    فهي  عليها يف جمال  املتفق  األساسية  االفرتاضات  وتشمل مجيع  القومي 
لوجهة نظر طويلة املدى وعلى أساس    اً القومي. حيث يتم تعريف هذا املفهوم من قبل احلكومة وفق

ل  األساسية  الوطنية  إسرائيلـ"املصاحل  القومي  بينماو   20، "دولة  األمن    Security National  سياسة 
Policy   األولو�ت واألجندة    حتدد الطريقة اليت تنفذ هبا احلكومة مفهوم األمن القومي، حبيث حتدد

 21.السياسية واألمنية لتنفيذ اإلجراءات امللموسة املطلوبة لتوفري األمن لسكان البالد
. "إسرائيل"حتقيق احلفاظ على وجود الوطن القومي لشعب  يف  مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي    سهمي

إدراج   املعتاد  ليصبح من  اإلسرائيلي،  القومي  األمن  ملفهوم  السنني أضيفت عناصر خمتلفة  ومع مرور 
 وهي:  ،مخسة أبعاد

 .األمن اخلارجي والداخلي .1
 . اخلارجية ومكانتها الدولية "إسرائيل"عالقات   .2
 . االقتصاد واملوارد الوطنية   .3
 .يف القدرة على اختاذ القرارات وتنفيذها ،من بني أمور أخرى ،درجة احلوكمة اليت تنعكس .4
   22. قوة اجملتمع املدين من حيث التماسك االجتماعي واملرونة االجتماعية واملوارد البشرية .5

الوط القومي، ختدم األهداف  يقوم عليها مبدأ األمن  أربعة أهداف قومية  تقرير مريدور  نية  يرد يف 
 :يف حتقيقها مركز�ً  اً للدولة ومتثل عنصر 

 ومحاية وحدة أراضيها وأمن مواطنيها وسكا�ا.   " دولة إسرائيل"ضمان بقاء   .1
    قراطية وكوطن للشعب اليهودي.و كدولة يهودية ودمي  "دولة إسرائيلـ"محاية القيم والطابع القومي ل .2

 
،  اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "مبادئ توجيهية السرتاتيجية أمن إسرائيل،"وجايب سيبوين،    ،يزنكوتآادي  غ 20

 . 19، ص 2019سبتمرب أيلول/ ، 196مذكرة 
 . 21نفسه، ص  رجعامل 21
مذكرة   ،اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "اإلسرائيلي،مفهوم حمدث لألمن القومي  "وعومر عيناف،    ،أودي ديكل 22

 . 7ص ،  2017فرباير خاصة، شباط/ 
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على احلفاظ على قوهتا االجتماعية واالقتصادية مثل أي دولة متقدمة   " دولة إسرائيل"ضمان قدرة   .3
 أخرى.  

 23.الدولية واإلقليمية والسعي لتحقيق السالم مع جريا�ا " دولة إسرائيل"تعزيز مكانة  .4
 

 :خلفية اترخيية
 

"اجلدار  آحبسب   مبدأ  إىل  اإلسرائيلي  األمن  ملفهوم  التأسيسية  الفكرة  تستند  احلديدي"  يزنكوت 
فقد ترجم بن غوريون مبدأ "اجلدار احلديدي" إىل أحد العناصر املركزية للمفهوم األمين  24.جلابوتنسكي

 العريب اإلسرائيلي النزاع حلّ  املمكن من يكون لن أنه من الرغم وعلى مبوجبه،  والذي  إسرائيل"، لـ"دولة
  25اسرائيل".  "دولة تقوم لن القوة  بدون أنه  إال ابلقوة،

،  1923ني سنة  للجدار احلديدي عرب نشر مقالتَ   ، أحد قادة الصهيونية التصحيحية  ، نظّر جابوتنسكي
اجلدار  " "عن  مقالته  يف  جابوتنسكي  يشري  احلديدي".  اجلدار  و"أخالقيات  احلديدي"  اجلدار  عن 

احلديدي" إىل استحالة احلصول على موافقة طوعية من العرب (الفلسطينيني) لتحويل أرضهم إىل دولة  
صالنيني)  ذات أغلبية يهودية، فال يوجد مثال واحد يف التاريخ على موافقة أبناء البالد (السكان األ

، لذلك جيب  "دولة إسرائيل"على استعمار بالدهم، ومن غري املنطقي توقع موافقة العرب على قيام  
إقامة جدار حديدي يتضمن قوة محاية يهودية ال يستطيع السكان احملليني اخرتاقه، مبعىن إقامة قوة أمنية  

اق مع عرب أرض إسرائيل، فاالتفاق  "ال ميكن ختيل إمكانية أي اتفـيهودية متفوقة ال ميكن هزميتها، ف
 الطوعي غري ممكن. طاملا كان لدى العرب بصيص أمل يف التخلص منا، فلن خيونوا هذا األمل"،...،

 
23   , INSS, 187Dan Meridor, and Ron Eldadi, “Israel’s National Security Doctrine,” Memorandum 

2019, p. 19.                                                                                                                                                     
،  اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "مبادئ توجيهية السرتاتيجية أمن إسرائيل،"وجايب سيبوين،    ،يزنكوتآادي  غ 24

 . 9، ص 2019سبتمرب أيلول/ ، 196مذكرة 
 . 16ص  املرجع نفسه، 25



 15         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

"شعب حي يوافق على تنازالت يف مسائل مصريية ذات أمهية كبرية فقط عندما ال يكون لديه أمل، 
  26.عندما ال يكون هناك صدع واحد يف اجلدار احلديدي" 

يصدّ  "جدار حديدي"  إنشاء  بضرورة  االدعاء  على  األمن  ملفهوم  صياغته  غوريون يف  بن  كل    استند 
أي هجوم عريب وإقناع العرب يف    . فالغرض من "اجلدار احلديدي" صدّ " إسرائيل " حماوالت العرب لتدمري  

وتدمريها، وحبسب تقدير بن غوريون إذا توصلوا إىل هذا االستنتاج    " إسرائيل " النهاية أب�م لن ينجحوا يف هزمية  
 27. ، ويسعون للتفاهم معها، ورمبا حىت عقد اتفاقيات للسالم " دولة إسرائيل " بوجود    ن فقد يعرتفو 
تصميم مبادئ    تهت منذ إنشائها حتد�ت أمنية معقدة، تطلبقد واج  "إسرائيل"  ن يزنكوت أبآجيادل  

ألسس مفهوم األمن، وهذا ما قام به بن غوريون يف اخلمسينيات.    اً لألمن القومي وصياغة إجاابت وفق
، مع إضافة التعديالت  اً وقد صمد مفهوم األمن الذي وضعه بن غوريون أمام اختبار الزمن وما زال صاحل

   28. �ت احلاضراملطلوبة يف ضوء حتد
 العشرين خالل اخلمسينيات من القرن    عقيدة األمن القومي اإلسرائيلي (التقليدية)  بن غوريونأسس  
الشعبين مركزيَ على مبدأَ  أفراد  الشعب، مبعىن جتنيد إجباري وجيش احتياط من   ، ني، أوهلما جيش 

   29. احلسمو اإلنذار، و والذي يتضمن: الردع،  ؛واثنيهما حتقيق الثالوث األمين
وحترص يف معاركها مع خصومها    30متارس "إسرائيل" نوعني من الردع: الردع ابملنع، والردع ابلعقاب،

واالستخباراتية   األمنية  أجهزهتا  على  تستند  فيما  مبهامجتها.  التفكري  يتم  ال  حبيث  الردع  حتقيق  على 
إنذاراً مبكراً حول نوا� اخلصم، فطبيعة اجليش اإلسرائيلي املعتمد    للحصول على املعلومات اليت حتقق

 
 . 4/11/1923 ،معهد جابوتنسكي "عن اجلدار احلديدي (حنن والعرب)،"زئيف جابوتنسكي،   26
مذكرة   ،اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "مفهوم حمدث لألمن القومي اإلسرائيلي،"وعومر عيناف،    ،أودي ديكل 27

 . 2017فرباير خاصة، شباط/ 
،  اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "توجيهية السرتاتيجية أمن إسرائيل،مبادئ  "وجايب سيبوين،    ،يزنكوتآادي  غ 28

 . 7، ص 2019سبتمرب أيلول/ ، 196مذكرة 
بدر،   29 والتفاوض  أشرف  والتواصل  التدافع  ومحاس:  الزيتونة(  2014-1987إسرائيل  مركز  للدراسات   بريوت: 

 . 24، ص ) 2016،  واالستشارات
 . 7" ص العسكرية واألمنية،املؤسسة فادي حناس، " 30
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على اجلنود االحتياطيني يتطلب فرتة من الزمن 
عن   تزيد  وابلتايل    72الستدعائهم،  ساعة، 

توفر املعلومة مبكرة عن نية اخلصم بشنِّ هجوم  
افتقرته  ما  وهذا  النصر،  حتقيق  يف  يسهم 

أكتوبر    "إسرائيل" حرب  حينما  1973يف   ،
القوات املصرية شّن   نية  املعلومة عن  وصلت 

ساعة من اهلجوم، مما تسبب يف   72هجوم لتحرير املناطق احملتلة يف سيناء وقناة السويس قبل أقل من  
سم إحلاق هزمية ابلقوات اإلسرائيلية، والذي رأته "إسرائيل" فيما بعد فشالً (حمدال) استخباراتياً. أما احل

السريع فيتم من خالل توجيه ضربة قوية وساحقه للخصم لتقصري مدة القتال، حىت ال ميتد أمد احلرب  
لفرتة طويلة، مما قد يتسبب يف إضعاف اجلبهة الداخلية، وز�دة الكلفة البشرية واالقتصادي، �هيك 

 عن ممارسة الضغوط الدولية على "إسرائيل" لوقف عدوا�ا. 
 فإن مفهوم األمن القومي الذي وضعه بن غوريون:  Israel Talائيل طال للجنرال يسر  اً وفق

على مر السنني، أضفنا بعض الطالء هنا وبعض اجلص هناك، وقمنا إبصالحه وحتسينه؛ لقد 
بعض األشياء، لكن األسس بقيت كما هي. كانت االفرتاضات الكامنة وراء عقيدة    اً خربنا أيض

واضح لصاحل    وازن، وكان هناك عدم توجود�ً   اً الدولة تواجه هتديداألمن القومي التقليدية هي أن  
ابملنطقة يتعلق  (فيما  العربية  االقتصادية  ،والسكان  ،الدول  السياسي   ،والقاعدة  والدعم 

والقدرة على حل النزاع بشكل حاسم)، وأن إسرائيل ليس لديها حلفاء ميكن أن    ،والعسكري
أوًال وقبل كل شيء، ديفيد  - تعتمد عليهم. دفعت هذه االفرتاضات األساسية قادة إسرائيل  

إىل بناء أمن إسرائيل يف املقام األول على مؤسسة الدفاع، مع وجود جيش    - بن غوريون 
ا، وبدرجة أقل على االتفاقات التفاوضية واحللفاء. خالل هذه  الدفاع اإلسرائيلي يف مركزه 

الفرتة، متت صياغة سياسة أمنية دفاعية، استندت إىل اسرتاتيجية دفاعية (منع إحلاق األذى  
إبسرائيل) وعقيدة عسكرية هجومية (نقل احلرب إىل أراضي العدو، وإذا أمكن، تنفيذ هجوم  

ة هلذا املفهوم إىل هيكل عسكري فريد وعقيدة أمنية أصيلة.  الرتمجة العملي   ). أدت اً استباقي أيض 
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يعتمد على قوة احتياط كبرية ومكو�ت عالية    اً،نسبي  اً صغري   اً اثبت  اً تضمن اهليكل العسكري جيش
اجلودة تعوض عن الدونية العددية. هذه العقيدة األمنية الفريدة كانت مدعومة ابلثالوث األمين:  

ذير االستخباري الكايف للحرب، والنصر السريع واحلاسم إل�اء احلرب  الردع ملنع احلرب، والتح
 31.بسرعة

 

 : التغريات والتحوالت يف النظرية األمنية اإلسرائيلية
 

طرأت عدة تغريات على العقيدة األمنية اليت وضعها بن غوريون نتيجة لتغري الظروف احمليطة، والتحول 
اجليوش غري النظامية، ودخلت عدة مفاهيم على النظرية األمنية  من احلرب مع اجليوش النظامية إىل  

اإلسرائيلية، من بينها "عقيدة الضاحية" و"جز العشب" و"املعركة بني احلروب". وهذا ما سنفصله يف 
 السطور الالحقة.

ل التحدي األمين األساسي للكيان الصهيوين بعد إقامة الدولة ابجليوش النظامية، لكن بعد  ثَّ متَ 
، وتوجه النظام املصري لعقد اتفاقية "سالم"، جتسد التحدي األمين ابجليوش  1973ب أكتوبر  حر 

وضع  املتمثلة ابلتنظيمات الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، دفع هذا التغيري إىل  و غري النظامية  

وهو حتقيق النصر  ،  آخر يف النزاعات مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية   اً اسرتاتيجي   اً هدف   " إسرائيل " 
احلسم. حددت   السياسية    " إسرائيل " بدل  أهدافها  التايل: حتقيق  النحو  على  "االنتصار"  مفهوم 

 32. وفرض شروطها على العدو بوقف إطالق النار أو إرساء الرتتيبات والتفامهات السياسية 
 "إسرائيل"حتول يف مفهوم  قاد التغيري من حماربة اجليوش النظامية إىل حماربة اجليوش غري النظامية، إىل  

للحسم والنصر، وذلك عرب إعادة تعريف مفهوم النصر وتبين مفهم النصر الكايف، فالنصر يتوزع على 
  ، النصر الكامل واملتضمن القضاء بشكل �ائي على اخلصم وامليلشيات التابعة له  ،أوهلا  ؛ثالثة أشكال

النصر املؤقت    ،واثنيها  ،رب الساطع يف البريووكذلك على مطالبه السياسية، كمثال على ذلك مجاعة الد
 

31   , INSS, 187Dan Meridor, and Ron Eldadi, “Israel’s National Security Doctrine,” Memorandum 
2019, p. 11.                                                                                                                                                       

 مذكرة   اإلسرائيلي،  معهد أحباث األمن القومي  "مفهوم حمدث لألمن القومي اإلسرائيلي،"وعومر عيناف،    ،أودي ديكل 32
 . 31ص ،  2017فرباير خاصة، شباط/ 
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والذي ال يضمن جتدد نشاط املقاومة بعد فرتة من الزمن، كما هو احلال مع املقاومة الفلسطينية يف  
من اهلدوء املكبوت لفرتة زمنية، دون تدمري للمقاومة،    النصر الكايف الذي حيقق شكالً   ،وأخرياً   ،قطاع غزة

ها للحد األدىن حبيث ال تنفجر مرة أخرى، بعد فرتة زمنية وجيزة، كمثال على ذلك ؤ وإمنا يتم احتوا
 33. يف الضفة الغربية 2002محلة "السور الواقي" سنة  

لسنة   اإلسرائيلي  اجليش  اسرتاتيجية  اجليش   2018وّضحت  يسعى  احلسم، حيث  التطور يف �ج 
أو كلَ  رغبته  أو عدم  العدو  قرار سيتسبب يف عجز  اختاذ  إىل  النهج  العمل ضدّ يْ ضمن هذا    هما يف 

، ويف عدم القدرة على الدفاع عن نفسه. يسعى �ج احلسم من خالل اختاذ قرار من هذا  "إسرائيل"
اهلدوء الطويلة بعد الصراع. وذلك من خالل استخدام النوع إىل تعزيز الردع، والذي سينعكس يف فرتات  

من مجيع األبعاد، مع تقليل الضرر    "دولة إسرائيل" القوة واهلجوم العايل والسريع، إلزالة التهديد ومحاية  
    34. الذي قد يلحق هبا

النصر احلاسم، إن   وضع تقرير مريدور بدائل للنصر احلاسم تتمثل إبدارة الصراع حىت يتحقق 
  " إسرائيل " إدارة نزاع وإبرام تسوية مع دولة ترتبط    ، أو "انتصار حاسم" يف سياق تسوية سياسية   ، وجد 

القصيد   ، وأخرياً   ، معها   " سالم " ابتفاقية   بيت  غري  "   ، وهو  واألسلحة  "اإلرهاب"  وجه  ترتيب" يف 
املعركة. وهذا  التقليدية، يتطلب نوعاً خمتلفاً من االنتصار احلاسم، يف غياب نصر واضح على أرض  

واقع  سيؤسس  الذي  األمر  للعنف،  �ائية  ليست  ولكن  مؤقتة  لتسوية  آلية  إنشاء  على    اً ينطوي 
 35ًال. معقو   اً اسرتاتيجي 

ني  ميكننا القول أبن هذا التغري يف مفهوم النصر انعكس على أرض الواقع بتبين اجليش اإلسرائيلي اسرتاتيجيتَ 
لردع)، ومها "جز العشب" و"عقيدة الضاحية". يستخدم مصطلح  ني من حيث األسلوب واهلدف (ا متقاربتَ 

 
 . 25، ص 2014-1987إسرائيل ومحاس: التدافع والتواصل والتفاوض أشرف بدر،  33
،  16، ص  2018بريل  نيسان/ أموقع اجليش اإلسرائيلي،    "اإلسرائيلي،الدفاع  اسرتاتيجية جيش  "مكتب رئيس األركان،   34

انظر: 
https://www.idf.il/media/eu1nb5dc/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7

%99%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C-1.pdf   (ابلعربية) 
35   , INSS, 187, “Israel’s National Security Doctrine,” Memorandum Dan Meridor, and Ron Eldadi

2019, p. 25.                                                                                                                                           
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القوات العسكرية غري النظامية (التنظيمات    يف استخدام القوة ضدّ   " إسرائيل " "جز العشب" لوصف �ج  
، مبعىن  " إسرائيل بـ" الفدائية)، حبيث يكون القصد من استخدام القوة تقليص قدرة اخلصم على إحلاق األذى  
هو    ، وابلتايل   36. حتقيق حالة من الردع (املؤقت) توفر حالة من اهلدوء، عرب استنزاف اخلصم واإلضرار بقدراته 

،  يف مناطق الضفة الغربية تنتهج "إسرائيل" هذه االسرتاتيجية    37، حالة من الردع   جياد إ إجراء مستمر هبدف  
،  2002وخصوصاً بعد انتفاضة األقصى واقتحام مناطق السلطة الفلسطينية بعد عملية "السور الواقي" سنة  

شب"، ضمن  حيث متارس اعتقال املقاومني واغتياهلم، كتطبيق عملي السرتاتيجية "جز العشب" أو "قص الع 
 احلمالت العسكرية املتالحقة يف مناطق الضفة الغربية وآخرها ما أطلقت عليه محلة "كاسر األمواج". 

فعقب حرب لبنان    ؛ أما "عقيدة الضاحية" 
يف   اخلرباء  2006  سنة الثانية  استخدم   ،

سياسة   لتوصيف  املصطلح   والصحفيني 
فيما يتعلق بتدمري البنية  خصوصاً  ، و " إسرائيل " 

التحتية واملباين السكنية ابلضاحية اجلنوبية يف  
على هجمات    معقل حزب هللا، كردٍّ   ، بريوت 

من قبل اجليش اإلسرائيلي؛    اً الضاحية رمسي عقيدة  املقاومة اللبنانية، وهبدف حتقيق "الردع". مل يتم اعتماد مفهوم  
  العمل به على أرض الواقع. وقد عّرب   مبظهر املنتهكة للقانون الدويل، إال أنه يتم   " إسرائيل " خشية من ظهور  

عندما كان قائد املنطقة الشمالية ابجليش، على    2008عن ذلك بشكل واضح آيزنكوت، وذلك يف سنة  
حزب هللا بقوله: "ما حدث يف   عندما سئل عن احتمال نشوب صراع جديد ضدّ  ، هامش مقابلة صحفية 

لق منها على إسرائيل النار. سنستخدم قوة غري  سيحدث يف كل قرية ُتط   2006حي الضاحية يف بريوت عام  
"من وجهة نظر� هذه ليست قرى مدنية، إ�ا قواعد عسكرية".    متناسبة ونلحق أضرارا ودماراً كبرياً هبا"،....، 

 
دراسات    " ،سرتاتيجية إسرائيل للتعامل مع الصراعات املستعصية املستمرةا  - جز العشب  "  ، وإيتان شامري  ، إفرامي عنبار 36

 . 2013 ديسمرب / جامعة ابر إيالن، كانون األول ،ن الساداتجمركز بي،  105الشرق األوسط  األمن يف
 . 7/6/2018جييل هينكن، نظر�ت إسرائيل األمنية، معهد القدس لالسرتاتيجيا واألمن،   37
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وابلفعل نلمس اعتماد هذه    38. وأضاف آيزنكوت "هذه ليست توصية، هذه خطة، وقد متت املوافقة عليها" 
 ها على قطاع غزة. شنّ   متّ   اخلطة يف احلروب اليت 

هلجمات صاروخية بواسطة    "إسرائيلـ"عقب تعرض اجلبهة الداخلية ل
، برزت  اً يوم  33، اليت استمرت  2006أثناء حرب لبنان سنة  يف  حزب هللا  

  ن ريل شارو أ  وقتئذ  كلف رئيس الوزراء  39. احلاجة لتعديل العقيدة األمنية
Ariel Sharon    لتحليل التغريات والتوجهات يف   ،برائسة دان مريدور جلنة

القائم،   النموذج  البيئة األمنية االسرتاتيجية اإلسرائيلية، وفحص صالحية 
األجندة   الرئيسية على  التحد�ت  أمين حمدث يف ضوء  مبفهوم  والتوصية 

 بـ: . حلل تقرير جلنة مريدور التغريات واليت متثلت 2016–2006األمنية، للفرتة ما بني  
طبيعة   يف  والتغريات  واالقتصاد،  والعلوم  والتكنولوجيا  اإلعالم  يف  والثورات  العوملة،  تزايد 
طبيعة وحجم   تغريت  وشرعيتها.  القوة  استخدام  على  املتزايدة  والقيود  العسكري،  الصراع 

معاهدات السالم ؛ تقدمت عمليات السالم.  التهديدات يف الشرق األوسط. مت التوقيع على  
تغريت بعض مكو�ت عدم التناسق بني إسرائيل والدول العربية. ومن وجهة نظر إسرائيل  
حتسنت إمكانية الوصول إىل احللفاء والشركاء. يف اجلانب العريب ضعف دعم القوى العظمى  

يف حني يبقى السؤال  والوحدة العربية. لقد تصاعدت األصولية اإلسالمية بشكل ملحوظ.  
حول مكانة إسرائيل يف املنطقة. ويف داخل إسرائيل تغريات أثر التغيري االجتماعي املتجذر  

 40. يف القضا� األساسية، واألجندة الوطنية، وختصيص املوارد، والعالقات املدنية العسكرية 

متثلت التغريات والتوجهات يف بيئة األمن االسرتاتيجي اإلسرائيلي على    ، وحبسب تقرير مريدور 
الشروخات  حّدة  بتزايد    ؛ وعلى املستوى الداخلي   ، بثورات الربيع العريب والتطبيع   ؛ املستوى اخلارجي 

   41. االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
 

38,” 2006vis Hezbollah Since -à-Concept and Israeli Military Posture vis Loup Samaan, “The Dahya-Jean
p. 146.                                                                                                                                                                             

 . العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل يف العقد األخري ورندة حيدر،  ،د خليفةأمح 39
40   , INSS, 187Dan Meridor, and Ron Eldadi, “Israel’s National Security Doctrine,” Memorandum 

2019, p. 12.                                                                                                                                           
41  .19Ibid., p.  

 أريل شارون
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 : نات عقيدة األمن القومي، حيث د تقرير مريدور التغيريات يف لبِ حدّ 
تعتمد عقيدة األمن القومي التقليدية على الثالوث األمين الذي يتكون من ثالثة عناصر أساسية:  
الردع من أجل منع احلرب، والتحذير االستخباري الكايف للحرب، والنصر احلاسم يف اهلجوم لتحقيق  

ا  البيئة  التغيريات يف  اللجنة أن  قة أن حجم  سرتاتيجية وحقي ال �اية سريعة ساحقة للحرب. ورأت 
يتطلب إعادة فحص املكو�ت    ، املعارك قد حتول من ساحة املعركة التقليدية إىل اجملاالت غري املتكافئة 

األمين  للثالوث  مواجهة  ،  األساسية  أجل  من  الدفاع،  وهو  رابع  عنصر  إضافة  إىل  احلاجة  وز�دة 
مقابل    مركز�ً   اً ال يزال يلعب دور   التهديدات املتزايدة على اجلبهة الداخلية،...، على الرغم من أن الردع 

أن هناك حاجة أيض  إال  املنقحة،  القومي  األمن  التحد�ت يف عقيدة  إىل تطوير مناذج    اً جمموعة 
حيث ال ميكن االعتماد على النموذج    ، ملموسة نظراً لتهديدات اإلرهاب واألسلحة غري التقليدية 

   42. احلايل، واليت تتعلق يف املقام األول ابلردع من أجل منع احلرب الشاملة 

ل عنصر الدفاع حلماية "اجلبهة الداخلية"، ومن هنا ظهرت فكرة القبة احلديدية وبناء املالجئ،  ا دخ ّمت إ 
واهلجمات الصاروخية للمقاومة،  ،  21ن القرن  يف العقد الثاين م اليت ترسخت بعد احلروب على قطاع غزة  

القائم على جيش صغري العدد مدرب ومعد    ، جيش الشعب   ، كما دار نقاش حول تغيري مفهوم بن غوريون 
حنو   والتوجه  احتياط كبرية،  قوات  مع  جيد،  بشكل 
تشكيل جيش كبري منظم وقوي. ابإلضافة إىل حصول  

السيرباين  ابألمن  يعرف  فيما  القول    43. تطور  ميكننا 
توصيات جلنة مريدور على اسرتاتيجية اجليش    ابنعكاس 

ولكنها بقيت    2018تطويرها سنة    ، واليت متّ 2015لسنة  
إضافة عنصر الدفاع وحرب    ، حبيث متّ ابألسس نفسها 

 44. السايرب يف هذه االسرتاتيجية 

 
42  .24Ibid., p.  
 . األخري العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل يف العقد ورندة حيدر،  ،أمحد خليفة 43
 . 2016/ 2015،  263-262العدد  ، شؤون فلسطينية،" قراءة يف اسرتاتيجية اجليش اإلسرائيلي "غدعون" "عليان اهلندي،  44
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ب مريدور  تقرير  داخل  أوصى  النظامي  اجليش  اإلسرائيلياجلتعزيز  و يش  اإلجباري  ،  التجنيد  توسيع 
تعزيز االجتاه املتمثل يف إنشاء جمموعة متنوعة من املسارات اخلدمية،    ، معجيش ومنظمات أمنية أخرىلل 
الوطنية، واليت  " الدفاع واخلدمة املدنية  التفاضلية داخل اجليش وقطاع  من أجل توفري إمكانية اخلدمة 

. التغيري الرئيسي  "لبعض االحتياجات املدنية  الً سوف تتماشى مع احتياجات قطاع الدفاع وستوفر ح 
بضرورة تقصري   تقريرال  ى ابإلضافة إىل ذلك، أوص  املوصى به هو "التجنيد الشامل واخلدمة التفاضلية". 

العسكرية اإلجبارية بشكل تدرجيي الذين ال خيدمون يف  ، مع  اخلدمة  الوطنية ألولئك  توسيع اخلدمة 
 45. جليش إىل أطر مدنيةيف ابعض املهام االجتماعية القومية نقل حبيث يتم  ،يش اإلسرائيلياجل

أتثري    ،حبسب حناس بتقوية  اإلسرائيلي  األمن  نظرية  يف  التجديدات  الساحة   "إسرائيل"تتمثل  يف 
اإلقليمية والدولية، وابنتهاج اسرتاتيجية املعركة بني احلروب، ابإلضافة إىل الدمج بني �ج احلسم واملنع  

(التأ الوعي، واإلحباط  على  احلرب  إىل  النار، ابإلضافة  إطالق  وقف  فرض شروط  على  للعمل  ثري) 
 46". (Stuxnet)كمثال على ذلك فريوس ستكسنيت إبيران "واحلرب السيربانية 

املذكور  التغريات  املعركة بني    2018اعتمد اجليش اإلسرائيلي يف اسرتاتيجيته لسنة    ةبناء على  �ج 
 هداف وهي: أاحلروب، وذلك لتحقيق مخسة 

 . تقليل التهديدات احلالية والناشئة .1
 . ظروف أفضل للفوز هبا إجيادإبقاء احلرب القادمة بعيدة و   .2
   .احلفاظ على الردع وتقويته  .3
 . بشكل عام وجيش الدفاع اإلسرائيلي بشكل خاص "دولة إسرائيل"ز�دة إمكانيات  .4
   47. وتقليل نشاط العدو   ، اإلسرائيلي احلفاظ على حرية عمل جيش الدفاع   .5

 
45   , INSS, 187Dan Meridor, and Ron Eldadi, “Israel’s National Security Doctrine,” Memorandum 

2019, p. 43.                                                                                                                                               
 . 17-14" ص املؤسسة العسكرية واألمنية،"فادي حناس،  46
 . 19، ص 2018بريل نيسان/ أموقع اجليش اإلسرائيلي،  "اإلسرائيلي،الدفاع اسرتاتيجية جيش "مكتب رئيس األركان،  47
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احلروب،   بني  (احلملة)  املعركة  �ج  اإلسرائيلي  اجليش  يستخدم 
اخلصم خارج    للتعبري عن "الضرابت االستباقية" واستخدام القوة ضدّ 

النهج   وهذا  و"الردع"،  والتأثري  (الوقاية)  املنع  وهبدف  احلرب،  إطار 
ميكننا   اجلوي.  والدفاع  الطريان  منظومة  على  أساسي  بشكل  يستند 

والذي  ن"،  ج "عقيدة بي بـ   هو شبيه ، ف اً القول أبن هذا النهج ليس حديث 
راء  اهلجوم اجلوي الذي شّنه رئيس الوز يف أعقاب مت تداوهلا كمصطلح 

املفاعل النووي    ضدّ   Menachem Beginاإلسرائيلي مناحيم بيجن  
 48. 1981  سنة يف العراق  
يف   نهج املعركة بني احلروب العمل بازداد  

العريب،   الربيع  اندالع  بعد  األخري  العقد 
سوري يف  التواجد    ة،وخصوصاً  تعاظم  مع 

يسعى  غزة،  قطاع  يف  أقل  وبوترية  اإليراين، 
احلركة   حرية  على  احلفاظ  إىل  النهج  هذا 

للجيش اإلسرائيلي وتقييدها لدى اخلصم، فاهلدف املعلن له هو تقليص خماطر تعاظم قوة اخلصم، كما  
فهام اخلصم أبن التصعيد حنو  د املقاومة ابلسالح املتقدم، وإملنع تزوّ   ةحيدث يف اهلجمات املستمرة بسوري

احلرب سيقود هلزميته، مبعىن أن املعركة بني احلروب عبارة عن تصعيد عسكري يالمس حافة احلرب لكنه  
ظروف أفضل لكسبها يف حال    إجيادال يصل إليها، فاهلدف هو تعزيز حالة "الردع" إببعاد احلرب و 

لكن قادة اجليش  و فعل تقود إىل احلرب،    وقعت، مع األخذ ابحلسبان أن هذا النهج قد يتسبب بردة
اإلسرائيلي يراهنون على عدم "رغبة" أو "قدرة" اخلصم على الرد. فالفكرة الكامنة يف �ج املعركة بني  

  " إسرائيل "مع    ، بعد أن يفهم اخلصم أن خوضه حرابً ابجتاه احلرب هي التوقف قبل التدهور    ؛احلروب 

 
 . 16/8/2020موقع اجليش اإلسرائيلي،  ،يعكوف عميدرور، نظرية األمن اإلسرائيلي، مركز دادو 48

 مناحيم بيجن
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إىل اعتبار اسرتاتيجية "جز العشب"   اإلسرائيليني  ظرين العسكرينيسيقود هلزميته. ومن مث يذهب بعض املن
  49.من �ج املعركة بني احلروب  اً جزء

ميكننا االدعاء أبن �ج املعركة بني احلروب امتداد ملفهوم "اجلوالت" الذي صاغه بن غوريون،  
على    ين مفهوم "اجلوالت" يف القوى البشرية والعمق االسرتاتيجي واملوارد، بُ   " إسرائيل " بسبب دونية  

يف    ، ، وابلتايل " دولة إسرائيل " من اجليوش العربية لتدمري  ،  جوالت ،  افرتاض وجود حماوالت متكررة 
الردع وأتجيل    إجياد هجوم لتحقيق النصر من أجل    املبادرة بشنِّ   " إسرائيل " كل جولة جيب على  

 عن ذلك بن غوريون بقوله: "من األفضل يف هذه اجلولة إلسرائيل  عّرب   50. الية قدر اإلمكان اجلولة الت 
ميكننا القول، أبن مفهوم اجلوالت كان مقتصراً يف زمن بن غوريون    51. أن تكون أول من يطلق النار" 

النظامية، حتت  على مواجهة اجليوش النظامية، لكنه تطور فيما بعد ليشمل اجليوش النظامية وغري  
 ُمسّمى املعركة بني احلروب. 

 
 : مبادئ وأسس األمن القومي اإلسرائيلي

 

بقيت األسس اليت وضعها بن غوريون لنظرية األمن القومي سائدة حىت يومنا احلاضر، مع إدخال  
إضافة عناصر  لبعض التعديالت والتطويرات، نتيجة لتغري الظروف احمليطة، وفاعلية املقاومة، مما قاد إىل  

 إضافية ملبادئ األمن القومي، وفيما يلي التفاصيل. 
القومي األمن  أبن  النعامي  مبادئ  اإلسرائيلي  جيادل  عدة  على  بدميومة   ،يستند  القول  أبرزها  من 

الصراع، وتعرض الكيان الصهيوين الدائم خلطر الوجودي، مع األخذ بعني االعتبار عدم وجود عمق  
 52.جغرايف

 
ألون 49 فريولر  ،نيتسان  اإلسرائيلي-ودانه  اجليش  احلروب يف  بني  املعركة  دادو  ،سويري،  اإلسرائيلي،   ،مركز  اجليش  موقع 

3/9/2019 . 
مذكرة   ،اإلسرائيلي  معهد أحباث األمن القومي  "مفهوم حمدث لألمن القومي اإلسرائيلي،"وعومر عيناف،    ،أودي ديكل 50

 . 8ص ،  2017فرباير خاصة، شباط/ 
 . 7/6/2018ظر�ت إسرائيل األمنية، معهد القدس لالسرتاتيجيا واألمن،  جييل هينكن، ن 51
 . 62، ص  سرتاتيجية األمن القومي اإلسرائيلي يف ضوء التحوالت اجليوإسرتاتيجية إصاحل النعامي،  52



 25         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

 :ير مريدور تسعة مبادئ لعقيدة األمن القومي اإلسرائيليد تقر عدِّ يُ 
 . على منع التهديدات املختلفة ضدها "إسرائيل"تركيز جهود  .1
  ، ها جيب عليها ترتيب أولو�هتااالعتماد على مزيج من املنع والردع والدفاع واهلجوم، وعند بناء ردّ  .2

 .ما بني التهديدات الوجودية والتهديدات األخرى احملتملة
وإعطاء صورة حتقق الردع يف املنطقة جتاه التهديدات املختلفة   ،على قوهتا العسكرية  "إسرائيل"حفاظ   .3

 . اليت تواجهها 
 . االعتماد على القوة اإلسرائيلية الذاتية املتفوقة نوعياً  .4
مع   .5 اخلاصة  عالقتها  املتحدةتعزيز    ،الوال�ت 

وتطوير عالقات اسرتاتيجية مع الالعبني الرئيسيني 
املستوى   وعلى  الدولية،  الساحة  يف  اآلخرين 

اتفاقيات   تعزيز    ، القائمة  "السالم"اإلقليمي 
الالعبني   مع  التعاون  إمكا�ت  واستكشاف 

 .املعتدلني يف املنطقة
ري وابلقدر املطلوب، حبيث ختضع لألسس  استخدام القوة يكون لتحقيق األهداف يف السياق الضرو  .6

 .واعتبارات الشرعية ،وسياستها  "،إسرائيلـ"األخالقية والقانونية ل
 . مع احلفاظ على مبدأ "جيش الشعب"   ، السعي إىل حتقيق إمجاع وطين واسع النطاق يف املسائل األمنية  .7
مع تطوير    ،واالستفادة من الفرص التكنولوجية  ،تعزيز التفوق من خالل رعاية رأس املال البشري .8

 .القدرة التنظيمية للجيش
حتقيق التوازن يف ختصيص املوارد بني تلبية االحتياجات األمنية من جهة، وضمان القوة االقتصادية  .9

 53. وسكا�ا من جهة أخرى "إسرائيل"ورفاهية مواطين 

 
53   , 2019, INSS, 187, “Israel’s National Security Doctrine,” Memorandum Dan Meridor, and Ron Eldadi

pp. 22–23.                                                                                                                                                            
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القومي لآجيادل   يستند إىل عدة مبادئ أمنية عسكرية واجتماعية،    " إسرائيلـ"يزنكوت أبّن األمن 
ب االجتماعي  األمن  مبادئ  احلصانة  تتجسد  والقيم  ؛ االجتماعيةتوفر  االقتصادي  الدعم  توفر    ي اليت 

فيما   مهمة لبناء الشرعية الداخلية لعمل جهود األمن القومي.  صانةهذه احل  ،واملعنوي ملمارسة السلطة
 تتمثل املبادئ األمنية العسكرية بثمانية نقاط، وهي:

وإحباط التهديدات أو أتخريها للسماح   ،هتدف إىل ضمان وجود الدولة  ،اعتماد اسرتاتيجية دفاعية .1
 . بفرتات هتدئة ألطول فرتة ممكنة

 .من خالل اعتماد سياسة املعركة بني احلروب  ،انتهاج املبادرة والسياسة اهلجومية .2
 .حماولة منع احلرب وجتنب النزاعات  .3
من خالل حتقيق    ،واملادية) الكيف (اجلودة) مقابل الكم، وذلك لتعويض الدونية الكمية (البشرية   .4

 .التفوق النوعي
البنية التحتية احليوية    نقل القتال إىل أرض اخلصم للتغلب على االفتقار للعمق االسرتاتيجي، وتركز .5

 . اإلسرائيلية يف شريط ضيق من الشريط الساحلي، مما يعرضها لنريان العدو
ر (اجلبهة الداخلية)، وتقليص شلل لتقليص الضرر الذي يلحق ابجلمهو   تقصري مدة القتال، وذلك  .6

 .االقتصاد قدر اإلمكان
  " إسرائيل"أي ترتيب مستقبلي جيب أن يضمن سيطرة  فإن  ولذلك    احلرص على إجياد حدود حممية، .7

 . على نفسها، والسيطرة الكاملة على حميطها احلايل، مبا يف ذلك وادي األردن
 54.واإلميان بصواب الطريق  الروح القتالية احملافظة على .8

، واليت تنص على االعتماد على 2018يف اسرتاتيجية اجليش لسنة  نفسها  تتكرر املبادئ واألسس  
وتقليل التهديدات إذا   ،رادع مفيد  إجياد و "،  إسرائيل"اسرتاتيجية أمنية دفاعية هتدف إىل ضمان وجود  

األمر النزاعات   ،لزم  إرادة    ،وأتجيل  لفرض  اهلجومي  العسكري  املفهوم  العدو  "إسرائيل"وتبين   ؛على 
وذلك بواسطة االستناد على قوات نظامية، جنباً إىل جنب مع قوات احتياط قوية ومدربة وجمهزة يتم  

 
،  ئيلياإلسرا  معهد أحباث األمن القومي  "مبادئ توجيهية السرتاتيجية أمن إسرائيل،"وجايب سيبوين،    ،يزنكوتآادي  غ 54

 . 40- 39، ص 2019سبتمرب أيلول/ ، 196مذكرة 
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  ؛ مع ضرورة نقل القتال إىل فضاء الطرف اآلخر بكل أبعاد القتال  . استدعاؤها للخدمة عند احلاجة
من خالل    " دولة إسرائيلـ"واإلعالمية. والسعي لتعزيز الوضع االسرتاتيجي ل  ، والبحرية  ، واجلوية   ،الربية

مستقبلية االسرتاتيجية حلرب  الظروف  موازين    ،حتسني  على  والتأثري  أبعدائها،  اخلاصة  تلك  وتعطيل 
 55.املنشودملنطقة لتعزيز الواقع األمين القوى يف ا

  " إسرائيل"يلفت عميدرور االنتباه إىل ضرورة األخذ بثالثة حقائق عند وضع النظرية األمنية، أوهلا؛ أن  
فهي لن    ،يف احلرب ستكون األخرية   "إسرائيلـ"واثنيها؛ أن اخلسارة األوىل ل  ، غري نظامية  ختوض حرابً 

يب  أبعمقها االسرتاتيجي ضيق جداً، حيث تبعد تل    ؛واثلثها  ،سطة العرب حتتمل "احتالل" أراضيها بوا
 56. كم عن األردن  70كم عن اخلط األخضر، و  25

 : النظرية األمنية اإلسرائيلية على عشرة أسسبوجوب بناء عميدرور  ادلجي
 حىت لو ساعدهتا دول كالوال�ت املتحدة.   ،لنفسها بنفسها "إسرائيل"محاية   .1
 التجنيد االجباري.   .2

إحلاق األذى أبرضها وسكا�ا، من   ها أو بناء قدرات ردع متنع أي عدو من التحرك العسكري ضدّ  .3
 ).  ضربة االستباقيةن" (الجخالل تبين "عقيدة بي

يف   .4 اجلودة  ذوي  واألفراد  املتقدمة  التكنولوجيا  يف  التفوق  االستثمار  لتحسني  الالزمة  اجملاالت 
الوحدات و أصحاب السفن،  و الطيارين،  و السيربانية،  و االستخبارات،  و كالتكنولوجيا،    ،اإلسرائيلي

 اخلاصة، مع تشجيع للصناعة الدفاعية.  

من أجل فهم جيد للبيئة احملطية، لتلقي ؛  نيني ومتكاملَ ني متوازيَ بناء نظام استخبارايت يعمل يف خطَ  .5
ر ممكن من التحذير املسبق من األحداث واملخاطر اليت قد هتددها، وإلحباط التهديدات  أكرب قد

 قبل حدوثها.  

 العمل على تطوير القدرات الدفاعية السيربانية.   .6

 
 . 9، ص 2018بريل نيسان/ أموقع اجليش اإلسرائيلي،  "اإلسرائيلي،الدفاع اسرتاتيجية جيش "مكتب رئيس األركان،  55
 . 16/8/2020موقع اجليش اإلسرائيلي،  ،نظرية األمن اإلسرائيلي، مركز دادو يعكوف عميدرور، 56
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ماية السكان  وحلحلماية اجلبهة الداخلية يتم الرتكيز على بناء منظومة دفاعية العرتاض الصواريخ،   .7
 تدمري القدرات الصاروخية للعدو قبل استخدامها. ولريخ، من األضرار السلبية للصوا

قوة حبرية صغرية نسبياً  و قوة برية فعالة وكبرية نسبياً، و بناء قوة عسكرية تتضمن: قوة جوية متفوقة،  .8
أسلحة موجهة دقيقة  و جهاز محاية متعدد الطبقات للجبهة الداخلية،  و لكنها متفوقة تكنولوجياً،  

 بكميات كبرية.  

 االستثمار يف جانب البحث والتطوير وختصيص امليزانيات الالزمة لذلك.   .9

اعتماد سياسة متوازنة وحذرة، التوازن بني "احلذر" و"استغالل الفرصة"، حبيث تبعد احلرب عن   .10
  " إسرائيل"صم. حبيث يتم إ�اء كل مواجهة بطريقة متنع تكرار مهامجة  ها على أرض اخلأراضيها وتشنّ 

 ، جز العشب، مع األخذ بعني االعتبارو املعركة بني احلروب،  و عقيدة الضاحية،    ؛على املدى القريب
بواسطة موافقة   الشرعية    ،عند خوض احلروب   غلب اجلمهورأأخذ شرعية داخلية  ابإلضافة إىل 

 57. فقة  الوال�ت املتحدةالدولية وبشكل خاص موا

 

 :اخلامتة واالستنتاجات
 

اإلسرائيلية،   األمنية  النظرية  يف  وحتوالت  تغيري  حصول 
يضعف الفرضية السائدة عند البعض أبن منظومة االستعمار  
االستيطاين عبارة عن بنية اثبتة، ويعزز االدعاء أبن االستعمار  

متغرية   عملية  عن  عبارة  متطور، خيضع  االستيطاين  ومسار 
الداخلية،   الداخليني واخلارجيني والتنقاضات  الفاعلني  لتأثري 

فالتحول من مفهوم احلسم إىل مفهوم النصر الكايف،    58وحيكمه منطق السعي للتحكم والضبط والسيطرة، 
 يعّزِز االدعاء أبن املنطق احلاكم للسياسات اإلسرائيلية هو الضبط والتحكم والسيطرة ال احملو. 

 
 .املرجع نفسه 57
،  10، اجمللد  39العدد  ،  عمرانجملة    ،"االستعمار االستيطاين يف فلسطني بني البنية والصريورة"أشرف بدر،  للتوسع انظر:   58

 . 38-11ص ، 2022شتاء 
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قادت فاعلية املقاومة والتغيري من حماربة اجليوش النظامية إىل اجليوش غري النظامية، إىل حتول يف النظرية  
فهوم احلسم إىل تبين مفهوم النصر الكايف. وما كان هذا التغري ليحصل لوال صمود املقاومني  األمنية من تبين م 

وإصرارهم املرة تلو األخرى على إعادة ترتيب صفوفهم، بعد الضرابت العسكرية اليت تعرضوا هلا، وابلرغم من  
اومة يف فرتة السبعينيات ضربة  التفوق النوعي للقوات اإلسرائيلية، كما حصل يف قطاع غزة، عندما ُضرِبت املق 

، مما  2000قوية، عطلت من قدرهتا لفرتة من الزمن، ولكنها استعادت عافيتها عقب انتفاضة األقصى سنة  
 . 2005أسهم، مع عوامل أخرى، يف إجبار "إسرائيل" على التخلي عن قطاع غزة واالنسحاب منها سنة  

واقع، بتبين اجليش اإلسرائيلي اسرتاتيجيات وخطط  انعكس التغيري يف مفهوم النصر واحلسم على أرض ال 
تسهم يف حتقيق النصر الكايف ال احلسم؛ كاسرتاتيجية املعركة بني احلروب، وجز العشب، وعقيدة الضاحية.  
اجلامع بني هذه االسرتاتيجيات واخلطط هو قناعة املستوى األمين اإلسرائيلي بصعوبة حتقيق احلسم، واالكتفاء  

 الكايف. بتحقيق النصر  
تشري األدبيات اإلسرائيلية إىل إضافة عنصر الدفاع للعقيدة األمنية اإلسرائيلية عقب استخالص العرب  

، وكنتيجة للهجمات الصاروخية اليت شّنها حزب هللا. لكن ميكننا  2006والنتائج من حرب لبنان الثانية سنة  
أرض الواقع، قبل اإلعالن عن تبنيه بشكل  االدعاء أبن إضافة عنصر الدفاع ّمت ممارسته بشكل فعلي على  

رمسي، وذلك كنتيجة للهجمات الفدائية، الفاعلية الفلسطينية، اليت شّنها الفلسطينيون إابن انتفاضة األقصى  
، كمحاولة  2002، مما دفع "إسرائيل" إىل بناء جدار الفصل العنصري يف سنة  1948يف املناطق املستعمرة سنة  
 فدائيني الفلسطينيني.  للدفاع وصّد هجمات ال 

    وقطاع    وميكننا االدعاء أبن اعتماد "إسرائيل" اسرتاتيجية "عقيدة الضاحية" يف أثناء احلروب على لبنان 
غزة، ال يعود فقط إىل حتقيق حالة من الردع، أو لرتميم الردع املتآكل، وإمنا يعود أيضاً لضعف املستوى  

قد  وعدم  املبكر،  اإلنذار  األجهزة  االستخبارايت،  رة 
عن   دقيقة  معلومات  توفري  على  اإلسرائيلية  األمنية 

مما يقلِّص من بنك األهداف لسالح اجلو     املقاومة، 
على   هجمات  لشنِّ  "إسرائيل"  ويدفع  اإلسرائيلي، 
البنية التحتية لتحقيق هدَفني، أوهلما؛ أتليب احلاضنة  
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واثنيهما؛ إرضاء الرأي العام اإلسرائيلي الساخط،    الشعبية للمقاومة نتيجة األمثان الباهظة اليت يتم دفعها، 
عندما يلمس عجز املنظومة األمنية عن وقف هجمات املقاومة، فيتم إيهامهم أبن األمن اإلسرائيلي قد أوقع  
خسائر يف اجلانب املعادي. كمؤشر على حالة "العمى االستخبارايت" اليت تعاين منها "إسرائيل"، ميكننا  

، الذي احتفظت به  Gilad Shalitيف حتديد مكان اجلندي املأسور جلعاد شاليط    االستشهاد بفشلها 
 املقاومة يف قطاع غزة لفرتة طويلة.  

كما ميكننا االدعاء بعدم حصول تغّري جوهري للمبادئ واألسس اليت وضعها بن غوريون لألمن 
وأتثري   والداخلية  اخلارجية  التغريات  ولكن  اإلسرائيلي،  دفع  القومي  الداخلية؛  والتناقضات  الفاعلني 

صانعي القرار إىل إضافة بعض األسس املتعلقة حبماية اجلبهة الداخلية. حيث نلمس "القلق" من وضع 
اجلبهة الداخلية يف مبادئ آيزنكوت، وتركيزه على ضرورة االهتمام مبا أمساه األمن االجتماعي، وذلك  

االجتماعي الشروخات  ازد�د حّدة  مما  يؤشر على  الصهيوين،  الكيان  داخل  واالقتصادية  والسياسية  ة 
يضعف من املناعة األمنية. تفاقم الشروخات يف داخل الكيان الصهيوين والتناقضات الداخلية، دفع 
مريدور يف تقريره للدعوة إىل توسيع مفهوم "جيش الشعب" الذي وضعه بن غوريون، حبيث يشمل 

ا لتجسري  حماولة  املدنية، يف  بـ"املساواة  اخلدمة  للدعوات  وكاستجابة  والعلمانيني،  املتديّنني  بني  لفجوة 
ابلعبء" بني املتدينني الذين ال خيدمون ابجليش، والعلمانيني الذين يقع على عاتقهم عبء التجنيد 

 اإلجباري. 
وكمؤشر إضايف على هذا "القلق" من الشروخات 
ميكننا   واالقتصادية  والسياسية،  االجتماعية، 

هاد مبا آلت إليه األمور يف داخل الكيان، من االستش 
وإجراء  سريع،  بشكل  احلكومات  عقد  انفراط 

للكنيست   خامسة  خالل    Knessetانتخاابت 
التوافق  من  يدلل على عدم وجود حالة  مما  سنتني، 
ميكننا   ذلك  على  عالوة  اإلسرائيلي،  اجملتمع  داخل 
األركان  رؤوساء  من  مخسة  به  صرح  مبا  االستشهاد 
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، أبن اخلطر الوجودي الذي  2022، يف آب/ أغسطس  12رائيليني يف حوار أجرته القناة اإلسرائيلية  اإلس
 59يتهدد "إسرائيل"؛ هو ضعف الرتابط الداخلي والتضامن االجتماعي.

"الغموض   تنتهج "إسرائيل" سياسة  وأخرياً؛ 
فتكتفي   النووي،  بسالحها  يتعلق  فيما  البناء" 

ابمتالكها  "رمسياً"   التصريح  دون  ابلتلميح 
للسالح النووي، كأداة من أدوات حتقيق الردع 
النظامية، فمن خالل مسحنا  القوات  يف وجه 
األمن   نظرية  حول  املنشورة  لألدبيات 

اإلسرائيلي؛ يتم جتنب اإلقرار ابمتالك السالح النووي، ولكن هذه األداة وعلى الرغم من قوهتا ترتاجع 
 واجهة مع القوات غري النظامية، واملقاومة أبشكاهلا املختلفة. فعاليتها يف امل

 
 

 
 ، انظر:28/8/2022، موقع قناة امليادين،  "إسرائيل"لـمخسة رؤساء أركان متفقون: ضعف الرتابط الداخلي هتديد وجودي   59
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