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يلتزم هذا البحث منهج تحليل النظم أو منهج البنية والوظيفة أو منهج 

مرجعية وإطاراً يف العرض والتحليل والوصول إىل النتائج، ذلك ) 1(التحليل النظمي،

، فإنه يسمح لنا ) 2(منهج مخربي بالدرجة األوىلأن هذا املنهج، وعىل الرغم من أنه 

بالقدرة عىل التنبؤ العلمي، وهو أحد أهداف هذا البحث بالدرجة األوىل، إىل ذلك، 

وباإلنكليزية  –" النظام"أساسا له، حيث إن " النظم"فإن هذا املنهج يتخذ نظرية 

system - ريفات املختلفة ولكن التع). 3(هو وحدة التحليل األساسية يف هذا املنهج "

تُغذى من " آلة خلط"تتفق جميعا عىل اعتبار أن كل نظام سيايس هو " للنظام

، وتكون محصلتها معطيات "بطريقة غامضة"الخارج مبعطيات تتامزج فيام بينها 

جديدة، وما بني املعطيات األوىل وما بني املعطيات األخرى تنشأ عالقة جدلية تؤثر 

  )4(عىل كل منهام

ليل النظم يرى أن النظام السيايس شبيه بالكائن الحي أو آلة منهج تح

  )6:(، بسبب أن لكل نظام األبعاد اآلتية)5(الخلط

ويتألف من مجموعة العالقات االجتامعية املتباينة التي : البناء االجتامعي -1

تتكامل من خالل األدوار االجتامعية، وهي مجموعة تدخل يف تشكيل الكل 

باألشخاص والزمان والجامعات، وما ينتج عنها من  وتتحد" االجتامعي، 

 )7(".عالقات وفقا ألدوارها التي يرسمها ويحددها الكل، وهو البناء االجتامعي

ويقصد به الدور أو األثر الذي يسهم فيه الجزء بالكل،  :الوظيفة االجتامعية -2

إنجازه، أم تحقق  سواء أكانت منفعة تقرتح إسهاما لتأكيد هدف بعينه أم

 )8(.اشباعاً حقيقياً أم مفرتضا بقصد تأكيد الحالة الراهنة واملحافظة عليها

وهو مركز التفاعالت بني مختلف املعطيات، مبا فيها : )9(النظام أو النسق -3

عالقات التساند او االرتباط بني عنارص البناء ووظائف كل منها، ان مسألة 

داً، مبا يعني أن كل تغري يف االعتامد املتبادل هنا بني عنارص البناء أساسية ج

أحد مكونات البناء يلحقه بالرضورة تغريات يف باقي العنارص، وصوالً إىل حالة 

، ويعد مفهوم التوازن حجر الزاوية يف منهج )10(من التوازن يف النظام كله
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تحليل النظم الذي يتهم عادة بأنه يجعل من مفهوم التوازن يف النظام هدفاً 

 )11(.، حسب املنهج، يساعد املجتمع عىل أداء وظائفهأساسياُ، فالتوازن

 

وللرد عىل هذا االتهامات، أدخل جربائيل املوند تعديالت أساسية عىل املنهج، وهو 

  )12(.ما فعله زميله دافيد ايستون

لتحليل النظام ) 12أنظر هامش ( ان الوظيفتني األساسيتني اللتني اقرتحهام أيستون 

  :السيايس هام

وتعني مجموعة املطالب أو أنواع الدعم والتأييد التي يتلقاها  :خالتاملد  -أوال

أجور، ورشوط العمل، (النظام السيايس وتتضمن، املطالب املادية واالجتامعية 

) املحافظة عىل القيم، والهوية الثقافية(واملطالب املعنوية أو الرمزية ) الخ....وحقوق

أو االحتجاجات أو النداءات من قبل  أما املطالب السياسية فلها عالقة بالضغوط

. نظاملالهيئات والجامعات السياسية واألفراد املشاركني يف وضع السياسة العامة ل

أو . وقد تكون املدخالت عىل شكل مادي كدفع الرضائب أو أداء الخدمة العسكرية

ياة عمليات التطوع املدين أو االمتثال للقوانني، فضال عن املشاركة الفعالة يف الح

  .السياسية واحرتام قيم السلطة العامة ورموزها

وهي كل ما يصدر عن النظام من إجراءات وردود أفعال تقوم بها   :املخرجات -ثانيا

وتتمثل املخرجات يف شكل ). املطالبات وأشكال الدعم(السلطات ملواجهة املدخالت 

تدابري وقرارات، ويف هذا املجال بالذات، قدم ايستون عالقة تحليلية يف الوظائف 

التي " مفهوم العلبة السوداء"املختلفة بني املدخالت واملخرجات من خالل ما سامه 

تعرب عن مركز اتخاذ القرار، حيث يتم تحويل املطالب إىل قرارات سياسية أو تدابري 

ومل يستطع ايستون أو غريه أن يقدم تحليالً دقيقا ملا يجري داخل هذه (تنفيذية 

ولكن ايستون مل يغفل عن تأثري املحيط الخارجي والداخيل عىل مامرسة ) العلبة

م السيايس لوظائفه وقراراته، ويف  ذلك أشار أيستون أيضا إىل أن املخرجات النظا

  )13(.تتحول إىل مدخالت جديدة يف عملية أطلق عليها اسم التغذية الراجعة

   



 

5 
 

  :وميكن عرض ذلك من خالل الشكل اآليت

  املخرجات       ألة الخلط/ العلبة السوداء             مدخالت      

  

  

وال بد هنا من اإلشارة إىل أن باحثني آخرين قدموا إضافات عىل هذا املنهج لريد عىل 

  )14(.االتهامات والنواقض التي واجهت املنهج خالل التطبيق العميل

وقد اعتمدنا هذا املنهج ملا مينحه من قدرة عىل تحديد التغريات وعمليات التحول 

فيام يتعلق بطبيعة املخاطر والتهديدات التي تجسدها حروب إرسائيل املستقبلية 

آلة "من خالل تحديد مدخالت الظاهرة ومخرجاتها ورصد التفاعالت الداخلية يف 

متعارضة، كام مينح هذا املنهج قدرة  مبا تحوي من أحزاب وجامعات ورؤى" الخلط

 األحزاب: بنية النظام  

 اإلطار العام للنظام  

  الطــــابع الروحــــي

  والثقايف للنظام

 رسالة النظام وهدفه  

  قدرة النظام  

 قرارات جزائية  

 قرارات كلية  

 اجراءات وتدابري 

 مدخالتتتحول إىلاملخرجات

  مطالب مادية) ا

  مطالب سياسية) ب

  مطالب اجتامعية) ج

  مؤثرةجامعات ) د

 أفراد مؤثرون ) ه

 البيئة الخارجية
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عىل التنبؤ بتحوالت الظاهرة من خالل استقراء التفاعل الدينامييك ما بني املدخالت 

واملخرجات باعتبار ان العالقة فيام بينهام هي جدلية بامتياز، كام ميكن من خالل 

الفروق تطبيق هذا املنهج بناء منوذج تفسريي للظاهرة قيد البحث من خالل معرفة 

حتى من (والتحوالت والتأثريات بني مدخالت النظام ومخرجاته، وهو ما ميكن قياسه 

  .من خالل التغذية الراجعة) ناحية كمية

ويف ضوء ذلك، فإن مشكلة البحث تتعلق بتغري املخاطر والتهديدات يف حروب 

ضافة إىل ارسائيل املستقبلية من حيث مصادرها وأنواعها وكيفياتها وتأثرياتها، باإل 

، وكذلك طبيعة )غياباً أو حضوراً، زيادة أو نقصانا(استرشاف مستقبل هذه التغريات 

الردود اإلرسائيلية وأمناط القرارات التي اتخذت، والتي ميكن اتخاذها يف املستقبل 

فيام ينطلق البحث من فرضية تقول إن التغريات  )15(.حسب تقنية دوالب املستقبل

ت التي تلحق بحروب إرسائيل وتتعلق بها هي مخاطر داخلية يف املخاطر والتهديدا

وخارجية،وأن النوعني من املخاطر والتهديدات متساويان إىل حد كبري يف تأثريهام، 

كام ان هذه املخاطر ال تتناقص كلام تقدمنا يف الزمن، بل عىل العكس من ذلك، 

إىل كيان أكرث عنفاً،  فإنها تزيد وتتعاظم ولكن بنسب متفاوتة، وأن إرسائيل تتحول

ولكنه أقل قدرة عىل العمل الدبلومايس، أي ان إرسائيل املستقبلية، ستكون أكرث 

اعتامداً عىل استخدام قوتها أكرث من عالقاتها الدولية أو اإلقليمية رغم أهمية هذه 

العالقات يف عامل متغري، تفقد فيه إرسائيل كثريا من مكانتها، وعليه، فإن البحث 

  ).2025(ك يف مدى زمني ال يتجاوز العقد القادم، أي حتى العام سيتحر 

  :حروب ارسائيل

  )16(:ميكن تقسيم حروب إرسائيل زمنياً إىل قسمني هام

  ).1973، 1967، 1956، 1948(حروب إرسائيل القدمية ) ا

، 2012، 2009، 2006، 2000، 1988، 1982، 1978(حروب إرسائيل الجديدة ) ب

2014(  
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  :السابق تم بناء عىل أربعة متغريات أساسية هيالتقسيم 

، مل تعد 1973نظام مبواجهة ميلشيات شبه عسكرية، إذ منذ عام  :املتغري األول

ارسائيل تواجه جيوشا نظامية كام يف حروبها القدمية، بل واجهت ميلشيات شبه 

وكام  2006عسكرية تعتمد حرب العصابات كام حصل يف جنوب لبنان حتى العام 

  )17(.2009صل يف قطاع غزة منذ العام ح

نظام مبواجهة جبهة مدنية، حيث دخلت ارسائيل يف مواجهات  :املتغري الثاين

عسكرية ذات طابع عنفي كبري مع الشعب الفلسطيني األعزل واملكشوف يف 

، وهذا متغري مل تشهده ارسائيل يف 2000والثانية سنة  1987االنتفاضة االوىل سنة

  .حروبها القدمية عىل اإلطالق

فقـد تعرضـت : ة االرسائيليـة إىل جبهـة مركزيـةتحول الجبهة الداخلي :املتغري الثالث

ــة  ــآت الحيوي ــدن واملنش ــف امل ــل قص ــددة مث ــاطر متع ــة إىل مخ ــة الداخلي الجبه

وكذلك إىل عمليات تفجريية منذ أواخر التسعينيات عـىل ) 2006،2009،2012،2014(

، وهـو أمـر مل تشـهده 2000أيدي الشبان الفلسطينيني، ومن ثم تعمقت بعد العـام 

  )18(.يف حروبها القدمية، حيث ظلت الجبهة الداخلية بعيدة عن كل ذلكإرسائيل 

إذ إن الحروب الجديدة التي خاضتها ارسائيل : غياب الحسم العسكري :املتغري الرابع

ضد الشعبني اللبناين والفلسطيني مل تستطع ان تحسم املعركة لصالحها، ليس من 

أو فرض إرادتها أو انهاء قوة  خالل احتالل أرض جديدة، أو تحقيق أهداف الحرب،

  )19(.الطرف اآلخر، أو حتى وعي الرأي العام باالنتصار

مل تعد ارسائيل قادرة عىل : استخدام اسرتاتيجيات أمنية جديدة :املتغري الخامس

الحرب الخاطفة الرسيعة، املعركة عىل (استخدام نظريتها األمنية يف حروبها القدمية 

عادية بشكل كبري، الردع، التفوق العسكري وحتى أرض العدو، تدمري القوة امل

هذه النظرية األمنية سقطت خالل حروب ارسائيل الجديدة بسبب تغري ) السيايس

نوعية الخصم وطبيعة املعركة، فتحولت ارسائيل إىل اعتامد اسرتاتيجيات أمنية 

ة جديدة تقوم عىل توجيه رضبات ذات قوة تدمريية كبرية بالنسبة للميلشيات شب
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العسكرية، ومن ثم تدمري أو انهاك الحاضنة االجتامعية والسياسية لهذه امليليشيات 

إىل أساليب أخرى مثل التسويات السياسية والتفاهامت ومحاولة حصار امليليشيات 

سياسياً وعسكرياً واالستعانة بحلفاء اقليميني ودوليني، وكذلك قطع املاء والكهرباء 

  )20(.الخ..... لتجول الخ وحصار املدن والقرى وخطر ا

  :إن املتغريات السابقة أدت إىل املخرجات التالية

تورط الجبهة الداخلية اإلرسائيلية يف الحرب وفقدانها : عىل املستوى العسكري) ا

األمن، عجز ارسائييل واضح عىل امتالك املبادرة حتى يف بدء املعركة، فقدان السيطرة 

د ما، باإلضافة إىل صعوبة الحسم العسكري، عىل مرسح العمليات الحربية إىل ح

  )21(.ويضاف إىل ذلك طول الحرب الزمني وكلفتها العالية

تقديم مربرات واهية للحرب أو تربيرها، عدم القدرة : عىل املستوى السيايس) ب

عىل تجنيد رأي عام محيل أو دويل للحرب، سقوط الحكومة التي تشن الحرب عادة، 

و التفاهامت برعاية دولية أو إقليمية، وظهور أحزاب اللجوء إىل التسويات أ 

  )22(.وتحالفات جديدة  يف املشهد السيايس اإلرسائييل

أدت املدخالت السابقة إىل ظهور اتجاهات : عىل املستوى القيمي واألخالقي) ج

التشدد والتعصب  يف أوساط الجمهور اإلرسائييل واختفاء قوى اليسار والحركات 

فلسطينيني وصعود اليمني القومي واملتدين، كذلك إىل سيادة املتعاطفة مع ال

  .الشعور بالعزلة وعدم األمان وعدم الرغبة يف التوصل إىل تسوية

تحولت بدورها إىل مدخالت جديدة  -وحسب منهج البحث –إن املخرجات السابقة 

  :يف النظام اإلرسائييل أدت إىل إجراءات وتدابري جديدة متثلت فيام ييل

االتفاق مع منظمة التحرير : ويات سياسية مبارشة أو غري مبارشةتستوصل إىل ال) ا

، التفاهامت املتعددة مع حزب هللا 1993الفلسطينية بعد االنتفاضة األوىل يف اوسلو 

وذلك بقرار من مجلس األمن الدويل،  2006وحتى  2000اللبناين منذ العام 

قاومة األخرى يف قطاع غزة برعاية التفاهامت املتعددة مع حركة حامس وحركات امل
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مبدأ التوصل إىل تسويات مع حركات وميليشيات مل يكن . 2009إقليمية منذ العام 

مطروحا يف الذهنية األمنية اإلرسائيلية، وقد دفعت إرسائيل إىل ذلك دفعا بسبب 

عدم قدرتها عىل الحسم العسكري أوال، ثم تغري اقتصاد السوق وضغوطاته وانتهاء 

وهذا هو تأثري البيئة الخارجية عىل النظام (، )23(القطبني والحرب الباردة عهد

  .)24()السيايس اإلرسائييل املفتوح

هذه التسويات مل تؤد إىل استقرار أمني أو حتى سيايس؛ ألن غالبية هذه التسويات  

ان مل تكن كلها مل تكن متكافئة أو نّدية،وإمنا كان فيها ما يهددها باالنهيار او 

  )25(.النفجارا

أدى دخول إرسائيل حروبها الجديدة إىل انسحابات إرسائيلية مرتجلة من جنوب ) ب

، وهي انسحابات بدون اتفاق مع أي 2005ومن قطاع غزة سنة  2000لبنان سنه 

طرف، مبا يوحي بأن هذه الخطوات كان من أهدافها الفوىض وعدم الظهور مبظهر 

إرسائيلية معروفة وقد تكررها يف املستقبل، املنهزم، الترصف من طرف واحد عادة 

  .ولكن هذه االنسحابات مل تؤد هي األخرى إىل ما تريده إرسائيل من أمن واستقرار

حروب إرسائيل الحديثة وما قادت إليه من مخرجات، قادت هي األخرى إىل ) ج

تعاظم قوى اليمني القومي واملتدين منذ نهاية الثامنينيات حتى هذه اللحظة 

، مع تآكل قوى اليسار وحتى الوسط الذي يقاوم بني الحني واآلخر ضمن )2015(

وهو اتجاه أدى إىل ) أحزاب علامنية ال تستمر بل تتفتت أو تندمج يف الكتل اليمينية

انتقال املستوطنني وحركاتهم وأحزابهم إىل وسط املشهد السيايس اإلرسائييل، وتعاظم 

حل الدولتني إن مل يكن إسقاطه بالكامل، وترافق  واتساع عمليات االستيطان وتراجع

التي (ذلك كله مع اشتداد القبضة الحديدية تجاه الشعب الفلسطيني وسلطته 

أرادت إرسائيل منها دامئاً أن تكون مجرد وكيل امني واقتصادي، وأن ترفع عنها 

داد موجات وكذلك اشت) الحرج الدويل باعتبار أن هناك سالماً متخيالً بتعبري غرينربع

وقتل , )26(;العنف والكراهية والتحريض عىل املواطنني العرب يف فلسطني التاريخية

  .املتظاهرين، بناء السور العنرصي، انفالت املستوطنني الخ الخ
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ازدياد املساعدات العسكرية والتكنولوجية الغربية، وخاصة األمريكية للمؤسسة ) د

التهديد اإليراين،  ;ر والتهديدات املتزايدةالعسكرية اإلرسائيلية بسبب تغري املخاط

سنة من  67وحركات املقاومة، وامليليشيات املسلحة عىل أطراف ارسائيل، اذ بعد 

  إقامة ارسائيل، فإن هذا الكيان مل يصل بعد إىل ما يريده من استقرار وهدوء 

تراجع مستوى الحياة وجودتها يف ارسائيل من خالل تراجع الدعم الحكومي ) ه

  )27(.للطبقات الفقرية، والضغط عىل البنية التحتية، وشيوع الجرمية وحاالت الفساد

  :التهديدات واملخاطر املتغرية يف حروب إرسائيل الجديدة

إن ما سبق رشحه، يعكس مدى التفاعل الدينامييك بني املدخالت واملخرجات، وإن 

لذي هو هدف كل نظام النظام السيايس اإلرسائييل مل يستطع الحفاظ عىل التوازن ا

كام أن قدرة النظام عىل اتخاذ القرارات التنفيذية والشاملة  -حسب منهج البحث–

متيزت إىل حد كبري باالرتباك واالرتجال حتى يف طريقة تعاملها مع السلطة 

الفلسطينية، وذلك من خالل االنقالب عىل اتفاق اوسلو أو تفسريه وتطبيقه مبا يؤكد 

الل مبوافقة فلسطينية، وليس الوصول إىل تعايش حقيقي مع إعادة انتاج االحت

،وعندما نشري إىل غياب التوازن يف )28(اإلقليم من خالل االتفاق مع الفلسطينيني

  :القرار اإلرسائييل، فإن ذلك يعود إىل ما ييل

مل توازن إرسائيل بني مصالحها القومية وبني مصالح أحزابها املتطرفة اليمينية ) ا

، رفض 2001، رفض املبادرة العربية 2003رفض مقرتحات الرباعية سنه (  والدينية

اقامة عالقات طبيعية مع الفلسطينيني، تعميق االستيطان ورضب مستقبل الدولة 

  ).الفلسطينية

مل توازن إرسائيل بني نصوص القانون الدويل وبني اتجاهات االنغالق واالنعزال ) ب

اللجان الدولية، رفض التعاون مع الهيئات الدولية، رفض (ومشاعر التميز والتفوق 

ارتكاب مجازر، مخالفات رصيحة للقانون الدويل من خالل املامرسات العنرصية ضد 

  .الفلسطينيني خالل الحرب وخالل السلم، تفيش مظاهر الفاشية



 

11 
 

اسقاط (مل توازن إرسائيل بني مصالحها السياسية واتجاهاتها الثقافية والروحية ) ج

الدولتني بسبب اإلميان بثالثية التوراة واألرض والشعب، عدم البحث أو خلق  حل

رشيك للتسوية السلمية  بسبب فوبيا األمن، إهانة الرموز الدينية االسالمية 

  .)29()واملسيحية، االستهانة بالحياة والدم والرثوة مبا يخص الشعب الفلسطيني

السيايس واالجتامعي الذي يعيش حالة  ميكن القول بهذا الصدد إن النظام اإلرسائييل

ديناميكية فريدة، بسبب كونه مجتمع مهاجرين، وبسبب كونه مرفوضاً من شعوب 

االقليم وثقافته، وبسبب عدوانيته وأطامعه ومخاوفه، وبسبب وظائفه املتعددة 

التي يقدمها للغرب الكولونيايل، وبسبب احتالالته املتعددة لألرايض العربية، 

خالته وتحالفاته مع بعض القوى يف اإلقليم، وكل ذلك كانت اسباباً وما وبسبب تد 

  )30(.تزال الشتعال حروب جديدة مستقبلية

وألن ظاهرة الحرب ظاهرة اجتامعية معقدة ومركبة، وألن قوة الدولة ال تقاس فقط 

بعديد او عتاد جيشها، وامنا برثواتها ومساحتها وعالقاتها وطبيعة حدودها 

فإن  )31(واحالفها وقيمها ونوعية قياداتها وتركيبتها الدميوغرافية وتجانسهاوتضاريسها 

الحروب الجديدة يف إرسائيل خاصة كشفت حجم وطبيعة التهديدات واملخاطر التي 

تتهدد  ارسائيل القدمية منها والجديدة، وهي مدخالت متحركة ومرنة، تزيد يف بعض 

  :النحو التايلاألحيان وتتضاءل يف احيان أخرى، وهي عىل 

  مخاطر وتهديدات خارجية ) ا

  مخاطر وتهديدات داخلية ) ب

  :املخاطر والتهديدات الخارجية

وهي تهديدات محتملة وليست أكيدة، وأن كانت إرسائيل تعمل وتستعد لها 

باعتبارها حقيقية، ملا يف ذلك من ابتزاز سيايس وأمني واقتصادي، وملا يف ذلك أيضا 

حقيقي أو متوهم، وكذلك من أجل تربير الحرب والعدوان  من إيجاد عدو دائم،

  :وتتمثل هذه التهديدات فيام يأيت. وابقاًء لالحتالل والتدخل وإدامة لهام
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  :التهديد اإليراين) ا

يف كل املحافل الدولية محذرة مام  2008مل تتوقف إرسائيل عن الرصاخ منذ العام 

االتحاد األورويب والواليات  –لكن الغرب تسميه املرشوع النووي العسكري اإليراين، و 

مل يحفل بذلك، ووقع اتفاقا  مع إيران عرف باتفاق فينا،  -املتحدة وروسيا االتحادية

، وقد اتخذ االتفاق صبغة دولية بعد أن صوت )2015(وذلك يف صيف هذا العام 

يف ان  عليه مجلس األمن الدويل، وتكمن خشية إرسائيل من املرشوع النووي اإليراين

امتالك ايران لهذا السالح سيهدد وجودها وأمنها وسيعمل عىل تقليل نفوذ ارسائيل 

ولكن كثريين يف إرسائيل والعامل  )32(.يف املنطقة من خالل زيادة قوة اعداء ارسائيل

وكذلك يف إيران يعرفون ان ارسائيل لن تستطيع القيام بحرب استباقية ضد إيران 

عىل اإلقليم وعىل العامل، وألن ارسائيل ال تستطيع خوض أي ألن نتائجها غري متوقعة 

  )33(.دون ضوء أخرض أو صمت ضمني من حلفائها حرب

بعد االتفاق اإليراين الغريب، فإن خطر إيران النووي قد تضاءل إىل حد كبري بسبب 

الذي شاركت إرسائيل بصياغته حسب خطاب الرئيس االمرييك أوباما نفسه  -االتفاق

،وكذلك حسب وزير 2015ونغرس يف نهاية شهر حزيران من هذا العام أمام الك

العدل األمرييك الذي قال أن خرباء نوويني إرسائيليني كانوا يستشارون خالل صياغة 

وبسبب رغبة إيران يف أن ترفع العقوبات االقتصادية عنها، وبسبب رغبتها  -االتفاق

ولكن التهديد اإليراين . غرباً ورشقاً  يف متدد نفوذها يف املنطقة العربية واإلسالمية

يبقى أيضا يف حدود ضيقه ذلك ان إيران ستبقي عىل دعمها لحركات مقاومة 

مسلحة مثل حزب هللا وحركة حامس والجهاد اإلسالمي أو أية حركات أخرى قريبة 

وعليه، فإن الخطر النووي اإليراين يخفت أو يتقلص إىل حد . من إرسائيل جغرافيا

وهي مدة االتفاق مع الغرب الذي حدد كمية  2025 األقل، حتى العام بعيد، عىل

تخصيب اليورانيوم يف إيران إىل نسب ال تكاد تذكر، كام قلل عدد أجهزة الطرد 

ومن الطبيعي أن )34(.املركزية إىل عدد ال ميّكن من التحول إىل مرشوع نووي عسكري

تستفيد منه لالبتزاز وايجاد إرسائيل لن ترىض بهذا االتفاق وستبقى تحذر منه و 

  .األعداء وتخويف الجمهور االرسائييل قبل غريه
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ان هذا املدخل تحتاجه إرسائيل بشدة من اجل خلق توازن ما بني عدوانيتها من 

جهة وبني سياساتها املعلنة من جهة أخرى، وما بني تربير وجودها وبني وظيفتها، وما 

  .فعالها عىل األرضبني صورتها التي تقدمها للعامل وبني ا

  :تهديد حزب هللا) ب

بعد تورط حزب هللا يف الحرب الدائرة يف سوريا وانضاممه للنظام السوري يف حربه ضد 

تقريباً، وبعد االتفاق اإليراين الغريب حول املرشوع  2013املجموعات املسلحة منذ العام 

، )2015(سنتني حتى اآلن النووي اإليراين، وكذلك ما يشهده لبنان من شلل رئايس قارب ال

وكذلك حالة االستقطاب الشديدة التي تشهدها البالد بعد متركز جامعات مسلحة عىل 

األرايض اللبنانية يف عرسال وغريها، يبدو الحزب أقل رغبة يف االشتباك مع ارسائيل أو 

ل وميكن القو . مواجهتها رغم ترصيحات أمينه العام املتكررة حول قدرة الحزب وجاهزيته

وما تالها، ولكن أوضاع حزب هللا  2006إن حزب هللا حافظ عىل نوع من الردع بعد العام 

تشتت قواته، اخرتاقات أمنية خطرية يف صفوفه، ومقتل بعض رموزه، وعدم (الداخلية 

وجود جبهة داخلية حاضنة، ورصاعاته الداخلية مع األحزاب اللبنانية األخرى، وخضوعه 

،كل ذلك )، واألحالف الجديدة يف املنطقة والحرب عىل اإلرهابألوامر إيران ومصالحها

يجعل من تهديد حزب هللا إلرسائيل ينخفض إىل حد كبري، ولكن ذلك ال يعني انتهاءه أو 

وهو حزب يعرب عن مصالح طائفة شيعية كانت مهمشة ( غيابه بشكل كيل، ألن حزب هللا 

يربر وجوده ) يعرب عن مصالح إيرانية واضحة دامئا يف نسيج الحياة السياسية اللبنانية، كام

مبقاومة إرسائيل واستعادة ما تبقى من األرض اللبنانية يف شبعا، وبالتايل، فإن هذا املربر 

ولكن إرسائيل تبقي هذا التهديد . )35(سيبقي حزب هللا مستعداً لخوض حرب مع إرسائيل 

  )36(.من التهديدات الخطرية والدامئة

  :والجهاد اإلسالمي) حامس(املقاومة اإلسالمية تهديد حركة ) ج

الحروب الثالثة التي خاضتها ارسائيل ضد حركات املقاومة يف قطاع غزة هي حروب 

  :جديدة بامتياز، إذا متيزت بأنها

 .حروب ليست بني دول -1
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 .حروب ليست بني جيوش -2

 .حروب ليس فيها تناسق أو توازن قوى -3

 .ار ملراكز العنفحروب ليست فيها معركة حاسمة بل انتش -4

 .حروب فيها إصابات هائلة بني صفوف املدنيني والبنى التحتية -5

 .حروب تقع يف مناطق مكتظة بالسكان -6

 .حروب من أساليبها فرض عقوبات جامعية -7

حروب ليس من السهل عىل األطراف املشاركة فيها إنهاؤها أو ال يرغبون  -8

 .يف إنهائها

 .الداخلية والجبهات األماميةحروب ال يوجد فيها فوارق بني الجبهات  -9

حروب ليس فيها فروق بني العوملة والقانون ويتم فيها اخرتاق القانون  - 10

 .الدويل

 .حروب ال تفسري واضحا لها وهي غري محددة األهداف - 11

حروب يتم فيها الرتكيز عىل العنارص العاطفية والرمزية، وبخاصة أنها بني  - 12

 .قوميتني

وساحة الحرب أو  -معناها مثل االنتصارحروب تفقد فيها املصطلحات  - 13

االرهاب، ويحل مكانها معان جديدة، ويحدد سريها وسائل اإلعالم املحلية 

 .والدولية

حروب مكشوفة، واملعلومات تكاد ال تخفي حولها دون ان يحاول أي طرف  - 14

 .الحفاظ عىل رسيتها

 .حروب تشارك فيها القوى الدولية أكرث من أي وقت مىض - 15

ن رصاعات داخلية، اجتامعية وسياسية وعن الهوية والسيادة حروب تعرب ع - 16

وحول إعادة ترسيم الحدود، وللتأثري عىل مجموعات معنية يف اتخاذ 

 .القرارات وكأنها دولة

 )37(.حروب ليس فيها اتزان أو توازن ما بني املهنية وما بني الرؤية الثقافية - 17

، 2014حتى عام  2006عام هذا النوع من الحروب تجّىل بأكرث صور وضوحاً منذ 

حيث خاضت إرسائيل أطول حروبها يف قطاع غزة عىل اإلطالق دون أن تحقق 
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إذ إن قطاع غزة تحول إىل قاعدة عسكرية منذ أن استولت حركة )38(أهدافها،

، ومنذ ذلك التاريخ، فقد راكمت حركات املقاومة 2007حامس عليه عام 

الل األنفاق وعمليات التهريب والطرق من خ(الفلسطينية خربات وعتاداً عسكرياً 

وبنية تحتية دفاعية وفرقاً قتالية مدربة استطاعت بها ومن خاللها أن ) األخرى

وهي من اشد تلك  2014تواجه ثالث جوالت مع إرسائيل، كانت آخرها يف العام 

الجوالت وأفظعها واقساها، إذ تم تدمري مائة الف منزل بشكل كيل أو جزيئ 

الف جريح، ورشد أكرث من  11من الفني ومائتي شهيد، واكرث من وسقوط أكرث 

نصف مليون شخص، ويف املقابل، أطلقت حركات املقاومة الفلسطينية أكرث من 

ثالثة آالف صاروخ وقذيفة وصل بعضها حتى إىل القدس املحتلة وحيفا فضالً عن 

  )39(. تل أبيب ومطارها

يا من نقاط االشتباك واملواجهة بني ولكن هذه الحرب والحروب السابقة مل تنه أ 

 2009ارسائيل وقطاع غزة، فالحصار الربي والبحري ما زال مفروضاً منذ العام 

للحرب ) إرسائيل وحركات املقاومة(، فيام يستعد الطرفان 2015وحتى اللحظة 

القادمة ألن أسبابها ما زالت حارضة، وأسباب الحرب املقبلة تتطابق مع أسباب 

القضاء أو إضعاف حركات املقاومة وإزالة عوامل التهديد : ابقة وهيالحروب الس

األمني والعسكري إلرسائيل، وبالنسبة لحركات املقاومة، فإن مواجهة إرسائيل هي 

جزء من الهدف األكرب يف تحقيق الحرية والكرامة واالستقالل، مبا يتضمن هذا 

فات إقليمية وتحال) فلسطينية فلسطينية( الهدف من رصاعات داخلية 

وكذلك مبا تتطلب املواجهة بني الطرفني من حسابات ميدانية وسياسية  )40(ودولية،

وإقليمية ودولية، أي أن املواجهة بني الطرفني ليست مجرد قرار عسكري بقدر 

  )41(.تحوله إىل قرار معقد يتضمن حتى الحسابات الداخلية والحزبية واملجتمعية

لسطينية ما زال قامئاً، بل يتزايد بسبب انسداد إذن تهديد حركات املقاومة الف

آفاق التسوية، وبسبب الحصار، وبسبب الرغبة اإلرسائيلية الدامئة يف إنهاك 

خالل العمل عىل إنهاء هذا البحث ذكرت وسائل اإلعالم (املقاومة ونزع سالحها 

مة أن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق بني حامس وإرسائيل برعاية تركية تقيض بإقا

  )42().ميناء بحري مقابل تهدئة طويلة األمد
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، ولكنه تعاظم بشكل كبري منذ ذلك 2007هذا التهديد مل يكن قامئا قبل عام 

العام، وهو مرشح لالزدياد، وبخاصة أنه تم خلق إرث وذاكرة للمواجهة العسكرية 

كة الشاملة مع إرسائيل، ورغبة حركات املقاومة لتأكيد الحضور والرشعية واملشار 

يف صنع القرار الفلسطيني، وكذلك رغبة دول إقليمية يف استثامر هذه املواجهة 

  )43(.ملصالحها وتأكيد نفوذها

  :اندالع انتفاضة ثالثة) د

، ونقصد 1967الظروف مهيأة متاماً الندالع انتفاضة ثالثة يف املناطق املحتلة عام 

الفلسطينية، فاملامرسات بذلك املحافظات الشاملية، حيث تتواجد السلطة 

اإلرسائيلية وزيادة القبضة الحديدية وآليات السيطرة واإلخضاع زادت إىل درجة 

غري مسبوقة، وقد تخىل اإلرسائيليون عن معاملة الفلسطينيني كبرش، وأسقطوا 

عملية التسوية ويتجهون ببطء، ولكن بثبات نحو دولة احتالل عنرصية حقيقية، 

ثة مل تحدث، وكل ما حدث هو موجات من العنف كانت ولكن االنتفاضة الثال

، ولكن أحداً أوفصيال 2014أشدها يف مدينة القدس ومحيطها يف بداية صيف عام 

أو جهة مل تتبناها ال سياسيا وال نضاليا أو غري ذلك، ولهذا فقد انتهت موجة 

 املواجهة تلك بعد أن تدحرجت الكرة إىل عدوان شامل عىل قطاع غزة يف ذلك

العام، عدم اندالع انتفاضة ثالثة شاملة وشعبية ذات برنامج يومي وإطار سيايس 

  :وقيادة ميدانية يعود برأينا إىل ما يأيت

 .السلطة الفلسطينية تنوب عن الجمهور يف قيادة الحراك الفلسطيني -1

السلطة الفلسطينية ال ترغب بذلك بسبب اتفاق اوسلو، وألن االنتفاضة  -2

 .مكلفة

الفلسطيني يعاين من اإلحباط واليأس بسبب انتفاضتني حققتا أقل الجمهور  -3

 .من املطلوب بكثري

 .سيادة مظاهر املحسوبية والفساد -4

شيوع مظاهر االستهالك واألمركة والتغريات العميقة التي لحقت برتكيبة  -5

 .املجتمع الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو
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 .عدم وجود قائد أو فصيل ملهم -6

 .املفرطة يف استعامل القوةالردود اإلرسائيلية  -7

 )44().الخ الخ.... حواجز، اعتقاالت، اغتياالت(اإلجراءات اإلرسائيلية طويلة املدى  - 8

ورغم ذلك، ورمبا دهشة كثريين من عدم اندالع انتفاضة شاملة، إال أن املسألة  

مسألة وقت ليس إال، ألن استقراء الحاالت التاريخية املشابهة تقودنا إىل االستنتاج 

بأن االحتالل سيصل إىل مستوى من االشتباك مع الفلسطينيني ال يكون بعده اال 

  تهديد االنتفاضة حقيقي وملموس، ولكنه يف أدىن مستوياته هذه األيام . االنفجار

)2015.(  

  :الحراك العريب املحيط) ه

 هناك رأيان يف إرسائيل حول التهديد الذي قد يشكله الحراك العريب املحيط عىل أمن

  :إرسائيل وهام

  

خلقت وضعاً أمنياً هو األكرث خطورة " الثورات العربية"أن  :الرأي األول

بالنسبة إلرسائيل منذ نهاية الحرب الباردة والوضع األمني يف إرسائيل هو 

األسوأ  مام كانت عليه يف أي وقت مىض من العقدين املاضيني، والحل 

وزيادة ..... ا بشكل أفضلالدفاع عن أنفسن" حسب أصحاب هذا الرأي هو 

واألهم الحفاظ عىل عالقة وثيقة .... االستثامرات العسكرية بشكل كبري

ويرى أصحاب هذا الرأي أن عىل ارسائيل التعامل مع , )45("بالواليات املتحدة،

زيادة نفقات الدفاع، زيادة " هذه الثورات عىل مستوى عسكري من خالل 

ر يف مجال الدفاع الصاروخي وقوة حجم الجيش النظامي، زيادة االستثام

ويرى أصحاب هذا الرأي أيضا ومنهم ) 46(".سالح البحرية والبحث والتطوير

ان من ) 22أنظر ملحق (رئيس األركان الحايل أيزنكوت يف وثيقة املشار إليها 

الواجب تعزيز املناورة الربية والقدرات العمالنية، وتعزيز القدرات 

درات للتسوية، كام ركز ايزنكوت عىل رضورة االلكرتونية، وتقديم مبا

االستعداد للحرب الجديدة أو الحروب الجديدة بتبني نظرية عسكرية 

هجومية والتعاون االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة، وكذلك ضامن املناعة 
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االجتامعية واالقتصادية لدولة إرسائيل، ولهذا السبب يرى أيزنكوت مثال 

  .س من أجل فرتة كافية لالستعدادرضورة التسوية مع حام

ويعزو اصحاب هذا الرأي مخاوفهم إىل أن الحراك الجامهريي العريب أضعف 

الدول العربية الحليفة إلرسائيل، وأن هناك تغريات يف موازين القوى لغري صالح 

  .ارسائيل، وأن هناك انسحاباً ملحوظاً للواليات املتحدة األمريكية من املنطقة

  

وهناك رأي آخر تم التعبري عنه يف مداوالت مؤمتر هرتسيليا  : الرأي الثاين

م  ومتثل يف التقليل من قدرة الحركات اإلسالمية 2013املنعقد عام 

والعلامنية الصاعدة يف العامل العريب عىل إلحاق ارضار باألمن االرسائييل، عىل 

كل بلد عريب بذاته ضوء االنقسامات املذهبية والعرقية، فضال عن انشغال 

  )47(.ومبشكالته الداخلية عىل حساب  القضايا القومية عربيا وإسالميا

ويبدو هذا التهديد ضئيالً ولكنه متوقع، وذلك من منطلق أن كثرياً من الحركات اإلسالمية  

وغريها ممولة ومغطاة من دول حليفة أو صديقة إلرسائيل، أوال، أما ثانيا، فإن هذه 

الحركات والقوى أضعف من أن تواجه ارسائيل حالياً، أما ثالثا، فإن انهيار الدولة العربية 

  )48(.ضعفها أو انهاكها سيجعل املواجهة مع إرسائيل رضبا من الجنون القطرية أو

  :التهديد السايربي) و

 2014و 2013وهو تهديد واقعي إىل درجة أن مداوالت مؤمتر هرتسيليا املنعقد يف 

أخذه بالحسبان، وذلك عىل خلفية الهجامت االلكرتونية التي نفذها أفراد 

، وقد 2012وماتية االرسائيلية ابتداء من العام ومجموعات مجهولة ضد األنظمة املعل

استطاعت هذه الهجامت تخريب شبكات عديدة بعضها حساس وذو طبيعة أمنية، 

وقد أعلنت ارسائيل رسميا أنها تعرضت لعدة أنواع من هذه االقتحامات االلكرتونية 

بشكل جامعي، بعد أن تحول هذا النوع من الحروب إىل أسلوب جديد من أساليب 

املواجهة العسكرية واألمنية والتكنولوجية، وقد رصح مسئولون إيرانيون أن إرسائيل 

هاجمت األنظمة املعلوماتية للمرشوع النووي اإليراين بهدف إحباطه والتشويش 

عليه، وكذلك حذرت  الواليات املتحدة الصني من مغبة التعرض لشبكاتها 
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الواقع إىل نوع خاص وجديد من العنكبوتية، وقد تحولت الحرب االلكرتونية يف 

أنواع الحروب الحديثة، وبالنسبة إىل إرسائيل فإن هذا التهديد حقيقي وملموس، أما 

أرضاره وتأثرياته فتتعلق يف املجال التكنولوجي والصناعي ورسية املعلومات 

ن هذا وقد اتخذت إرسائيل احتياطات وإجراءات عديدة للحد م )49(.وتداولها

  .ذ عمليات اقتحام استباقيةارضاره، بل تنفالتهديد أو 

  :تهديد االنظمة العربية الرسمية) ز

وهو تهديد يكاد يكون منعدما، ولكنه موجود بشكل نظري، فبعد إضعاف الجيش 

 2011السوري ونزع أسلحته االسرتاتيجية وتورطه بحرب أهلية منذ العام 

املرصي بالجامعات املسلحة ، وانشغال الجيش 2001وتدمريالجيش العراقي يف العام 

وظواهر العنف، وتفكك ليبيا، ودخول العامل العريب مبا يشبه الحرب املذهبية 

والطائفية والعرقية، فإن الحرب ضد ارسائيل مسألة غري واردة حاليا، أكرث من ذلك 

يذهب العامل العريب أبعد يف تبعيته وخضوعه لألجندات اإلقليمية والدولية، بسبب 

  )50(.طقة العربية من دولة مركزية أو مرشوع مركزي أو قائد مركزيفراغ املن

معظم األنظمة العربية تنسج عالقات علنية أو شبه علنية مع إرسائيل منذ نهاية 

الثامنينيات، وقد زادت هذه العالقات علنية وعمقا بسبب التدهور الحاصل يف 

  )51(.مكانه وقدرة واقتصاد ورشعية تلك االنظمة

  :لتهديدات الداخليةاملخاطر وا

املخاطر التي تهدد امن إرسائيل يف حروبها املستقبلية بعضها قديم وثابت وبعضها 

  : اآلخر جديد متغري وتتمثل يف اآلتية

  )املساحة والسكان والرثوة( العمق االسرتاتيجي ) ا

مساحة إرسائيل الصغرية وعدد سكانها القليل وثرواتها الفقرية، كل ذلك يجعل منها 

اناً غري قادر عىل إدارة الحروب الطويلة والحروب االستنزافية، كام ال يجعلها قادرة كي

وقد اثبتت الحروب الجديدة التي . عىل حامية جبهتها الداخلية أو منشآتها الحيوية
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خاضتها إرسائيل مدى الرضر الذي لحق بها جراء انكشاف هذه العورات 

من خالل االستيطان واستقدام املهاجرين  وتقوم إرسائيل بسد هذه الثغرات)52(.جميعا

ومحاولة ردع املخاطر القريبة والبعيدة قبل استفحالها، وهي وسائل بعضها ينجح 

وبعضها ال ينجح، إىل ذلك، فإن ارسائيل فقرية يف املياه والبرتول واملعادن واألرايض 

  )53(.الخصبة، األمر الذي يدفعها طيلة الوقت إىل االعتامد عىل الغرب

ن هذا التهديد ثابت وال تستطيع إرسائيل تغيريه، وهو يعمل ضدها طيلة الوقت، إ 

  .وفيام سيأيت من وقت أيضا

  :هشاشة الجبهة الداخلية)  ب

اكتوت إرسائيل بحروبها الجديدة من خالل تعرض جبهتها الداخلية للقذائف 

الرغم من  والصواريخ التي أطلقتها حركات املقاومة اللبنانية والفلسطينية، وعىل

االستعدادات الكبرية والدامئة والتهيئة املستمرة للجبهة الداخلية إىل درجة أنه تم 

تأسيس وزارة للجبهة الداخلية، إال أنها تبقى العورة الكبرية والتهديد الدائم يف أية 

حرب قصرية األمد، " إن الخوف األكرب لدى القادة اإلرسائيليني هو .  حرب مستقبلية

و القادم من أكرث من جبهة لغزو إرسائيل، واخرتاق املدن املزدحمة يسعى العد

  )54(." بالسكان ألحداث الفزع والرعب بني مواطنيها

هذا التهديد ملموس وواقعي وقد ادى دوراً يف اضطرار ارسائيل إىل الدخول يف 

ومع حركات املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة , 2006تسويات مرة مع حزب هللا يف 

وتقوم اسرتاتيجيات . ات عدة، وسيبقى هذا التهديد قامئا يف أية حروب مستقبليةمر 

األمن اإلرسائيلية كلها اآلن ويف املستقبل عىل كيفية حامية الجبهة الداخلية 

  .وتحصينها وتقليل األرضار التي قد تلحق بها

  :الرصاعات الداخلية) ج

ورصاع ) فلسطيني إرسائييل( رصاع قومي  ;تعاين إرسائيل من أنواع الرصاعات التالية

، وهي )يساري ومييني( وأيدلوجي ) رشقي وغريب( وطائفي ) متدين وعلامين(ديني 
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رصاعات عادة ما يطلق عليها يف األدبيات السياسية واالجتامعية اإلرسائيلية مصطلح 

رشخ، وهي رشوخ تزداد يف أحيان وتخفت يف أحيان أخرى، ولكنها رشوخ فعلية 

لموسة وتعرب عن نفسها يف الرصاع املرير عىل مناصب الحكومة ومقاعد وم

 )55(.الكنيسيت وتوزيع امليزانيات ومشاريع التطوير واملؤسسات التعليمية وغري ذلك

وقد اعتربنا هذه الرصاعات أو الرشوخ تهديدات حالية ومستقبلية، ألن هذه 

قد تؤدي  –تجانس املجتمع الرصاعات التي تشكل ثقافات فرعية مبا يشري إىل عدم 

يف حاالت الضغط أو الكارثة أو االمتحان إىل انشقاقات حقيقية داخل املجتمع 

  :اإلرسائييل، ونسوق هذه األدلة

الذين يعتربون لدى أوساط واسعة من اليمني  1948فلسطينيو عام   -1

 13اإلرسائييل القومي واملتدين مجرد طابور خامس، وقد قتل منهم 

خالل مظاهرة يف وادي عارة ومل يتم  2000ين ثاين عام مواطنا يف ترش

كام أن مواطني مناطق عام .  تقديم املسئولني عن القتل إىل أية محاكمة

لديهم أحزاب وحركات ال تعرتف بالدولة وال تشارك يف االنتخابات  1948

وبخاصةالحركات اإلسالمية الفرع الشاميل الذي يُالحق زعيمه ,العامة

صالح، والذي وصل األمر به إىل محاولة االغتيال ثم االعتقال الشيخ رائد 

الفعيل واإلداري واملنزيل، وحيث يّعد العرب الفلسطينيون داخل إرسائيل 

من مواطني الدرجة الثالثة أو الرابعة من خالل سياسات التمييز واالقصاء 

 )56(.والتهميش

واملهووسة دينيا،  حركات املستوطنني املتعددة وخاصة املتدينة واملتطرفة  -2

ومن يغطيهم من الحاخامات والجرناالت وأعضاء الكنسيت يهددون علنا 

 )57(.مبقاومة الجيش اإلرسائييل يف حالة طلب منهم اخالء املستوطنات

انعزال الطائفة الروسية يف إرسائيل ثقافياً واندماجهاً سياسياً كثقافة فرعية  -3

 )58(.ميكن لها االنفصال تحت أي ضغط حقيقي

الحركات واألحزاب الدينية التي ال تعرتف بإرسائيل الصهيونية العلامنية  -4

مثل حزب شاس ،اغوداتيرسائيل واحزاب صغرية اخرى ، ولكن هذا ال 
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يعني ان هذه االحزاب غري مندمجة او غري مستفيدة من النظام ، بل عىل 

 )59(.العكس 

 القطاعات عدم التجانس الثقايف واالجتامعي ووجود حواجز حقيقية بني  -5

االرسائيلية يجعل من املجتمع اإلرسائييل قابال للتفكك يف لحظات االختبار 

 )60(.التي مل يدخلها بعد

لهذه االسباب نقدم هذه الرصاعات كتهديد دائم إلرسائيل يف أية حروب 

مستقبلية طويلة ومريرة لن يتحملها مجتمع مهاجرين مثل املجتمع 

عىل فكرة الجذب االقتصادي والرفاه اإلرسائييل، الذي يقوم أصالً 

  .االجتامعي واألمن الشخيص والعام

إن أي نوع من الفوىض قد تشهدها إرسائيل نتيجة حرب أو كارثة طبيعية 

أو وضع اقتصادي أو اجتامعي غري متوقع، سيفكك املجتمع اإلرسائييل 

بطريقة دراماتيكية، ولكن إرسائيل مل تدخل هذا الوضع حتى اآلن 

ولكن الحروب الجديدة وما قد تجر إليها وعليها، سيظهر بالتأكيد  )2015(

  .عمق الرشوخ األربعة التي أرشت إليها آنفا

  :تهديدات ومخاطر أخرى) د

  :تهديدات أخرى قد تواجه حروب إرسائيل املستقبلية تتمثل فيام يأيت

  

تناقص دور إرسائيل كحامية للمصالح الغربية، وبخاصة بعد أن أخذ  -1

االستعامري يحارب ويحافظ عىل مصالحه بدماء جنوده أو الغرب 

، الحرب عىل االرهاب 2001حرب العراق (بحلفاء آخرين أقل كلفة 

 ...).، الحرب يف افغانستان2015

نزع قرار الحرب من إرسائيل أو تقييده بشكل كبري،  ألن قرار الحرب  -2

املنطقة من يف إرسائيل ليس إرسائيلياً خالصاً، فالتغريات الحاصلة يف 

الرسعة والعمق بحيث تحول إرسائيل إىل  حليف من حلفاء وليس 

 .الحليف الرئييس، وهذا يقتيض تغرياً يف وظيفة إرسائيل
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تحول السياسات الغربية األمريكية أو انكامشها أو انسحابها من  -3

املنطقة العربية واإلسالمية أو تقليص دعمها إلرسائيل بسبب تعنت 

ىل عبء مايل وسيايس وأخالقي ال يستطيع الغرب إرسائيل وتحولها إ

حاميته أو الدفاع عنه أو تغطيته، وبخاصة أن مزاج الشعوب 

 )61(.األوروبية  يتحول برسعة عن تأييد إرسائيل

تغريات دراماتيكية يف العامل العريب واإلسالمي من قبيل ظهور دولة  -4

أولوية  مركزية أو تحالف عريب إسالمي معني يرى يف قتال إرسائيل

 .عليا

كوارث طبيعية مثل الزالزل أو أزمات عاملية اقتصادية أو بيئية  -5

 ...)الخ.... ارتفاع سعر النفط، انهيار البورصة(

تفيش حاالت الفساد والجرمية واالنحالل األخالقي والقيمي وتراجع  -6

 .البحث العلمي والتطوير

نية التحتية ظهور أحزمة الفقر وانتهاء عهد دولة الرفاه وانهيار الب  -7

 .نتيجة ازدياد عدد السكان وتلوث البيئة

  .تناقص الهجرة وازدياد الهجرة املعاكسة -8

  :مخرجات املخاطر والتهديدات الحالية واملستقبلية

اتخذت إرسائيل العديد من القرارات التنفيذية والشاملة ملواجهة التهديدات 

" األمس وليس بالرضورة لحرب الغدلحرب " الحالية واملستقبلية، مبا فيها االستعداد 

أمام مؤمتر  2013كام قال وزير الشئون االسرتاتيجية دان مريدور يف العام 

جيوش معادية، أما اليوم  4-3كانت لدى إرسائيل " هرتسيليا، ويضيف هذا بالقول 

الف خلية مسلحة معادية، والسالح اليوم منترش جدا، ولذلك قد ال  30فلديها 

طيف التهديدات واملخاطر ال يتقلص، ومن غري ... ات مع دباباتتحصل حرب دباب

  :ولهذا كانت مخرجات هذه املخاطر عىل النحو التايل". املتوقع تقلصه

أي " صغريا شقيا"تغيريات عميقة يف الجيش االرسائييل ليصبح جيشا ) ا

كفؤا، رسيع الحركة ويعتمد عىل التكنولوجيا دون التخيل عن العتاد 
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لهذا كان هناك صاروخ حيتس ومقالع داوود والقبه الحديدية، الثقيل، و 

. وتطوير وحدة الدفاع الصاروخي املحمولة عىل الكتف ملواجهة األفراد

لتالئم الجيش  2012وهناك خطة أعدتها وزارة الدفاع اإلرسائييل يف العام 

  )62(.للحروب الجديدة

ضفة املحتلة كم وداخل أرايض ال 746إقامة الجدار العنرصي بطول ) ب

  .مبا يكفل أقىص درجات السيطرة واالخضاع 1967عام 

نسج عالقات مع جامعات وحركات مسلحة يف العامل العريب وصل ) ج

  .بعضها إىل العلنية

تشكيل أحالف عربية واقليمية وافريقية تسمح لها بالتدخل والتأثري ) د

ك الدول والسيطرة االستخبارية والتغطية الدبلوماسية وربط مصالح تل

  .معها بحيث تشكل غطاء دبلوماسيا حتى أمنيا يف حروبها

  ).العامل الحر(تنفيذ االغتياالت يف االقليم كله وحتى يف بعض بلدان ) ه

تقديم نفسها باعتبارها ضمن العامل الحر الذي يحارب االرهاب مبا فيه ) و

  .حركات املقاومة اللبنانية والفلسطينية

ومة الدفاعية الربية والبحرية والجوية، وكذلك التطوير الدائم للمنظ) ز

  .تطوير التكنولوجيا الدفاعية واالتصالية

  .معارضة أو منع أية صفقات تسلح عربية أو إسالمية) ح

هجوم متكرر عىل مواقع حركات املقاومة لفحص جاهزيتها ولكفاءة ) ط

  .اسلحتها ونوعية ردودها

فل نقل األسلحة لحركات قصف ملراكز التخزين أو التدريب أو قوا) ي

رضب مصانع وقوافل يف السودان (املقاومة ملنع وصولها إىل تلك الحركات 

  ).وسوريا ولبنان
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تقديم االستشارات والخرباء وحتى املعدات لبعض امليليشيات ) ك

والجيوش العربية واالسالمية واملشاركة يف بعض العمليات العسكرية يف 

  .بعض الجبهات

ترسيخ جبهة سنية وجبهة شيعية متعادتني وتعميق العمل باتجاه ) ل

  )63(.الخالف بينهام

تأسيس وزارة للجبهة الداخلية أجرت العديد من املناورات عىل ) م

  .مستوى البالد كلها ملحاكاة الحروب التقليدية وغري التقليدية

  .استعامل الحصار ومنع التجول أداتني فعالتني يف الحرب) ن

ت اختفاء كالسيكيات الحرب اإلرسائيلية القدمية يالحظ من هذه املخرجا

املتمثلة يف قوة الردع ونقل املعركة إىل أرض العدو والحرب االستباقية 

أكرث حذرا وأكرث اعتامداً ) 2015(والرضبة الخاطفة، أصبحت إرسائيل اليوم 

عىل غريها وأكرث اعتامدا عىل دبلوماسيتها يف تفكيكك صفوف العدو، 

إن هذه التدابري تتحول هي ذاتها إىل مدخالت أخرى يف  وغنى عن القول

فالجدار العنرصي يخالف القانون . نظام دينامييك مثل النظام اإلرسائييل

الدويل، والحصار يؤدي إىل حفر األنفاق، والتحالف مع بعض األنظمة 

يقلل رشعيتها أو ينزعها، والتطوير الدائم للمنظومة العسكرية يزيد من 

ائيل عىل الغرب، والهجوم املتكرر ينهي أية محاولة للتسوية، اعتامد إرس 

يف النظام اإلرسائييل " العلبة السوداء"وهكذا، وهذا يدل بوضوح عىل أن 

تفقد كثريا من قدرتها عىل حفظ التوازن بني مختلف املدخالت، كام تفقد 

 القدرة عىل اتخاذ القرارات االسرتاتيجية التي تحفظ لها األمن عىل مدى

وميكن القول هنا بكثري من املوضوعية إن النظام . طويل ومستمر

اإلرسائييل يصيبه التآكل وفقدان عوامل القوة القدمية ويعاين من ارتباك 

  .واضح يف التعامل مع املحيط
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  :سيناريوهات الحروب املستقبلية

، تشكل الحرب األداة األكرث سهولة إلرسائيل لتنجو من أزماتها أو استحقاقاتها

وكذلك من أجل إحكام سيطرتها وإدامة نفوذها عىل املنطقة بأكملها، وألن إرسائيل 

سنة من إنشائها قد خلقت من األوضاع ما يجعل أسباب الحرب قامئة  67وبعد 

دامئاً، فإن الحرب القادمة هي مجرد وقت ليس إال ونستخدم هنا تقنية دوالب 

وأي العوامل األكرث تأثريا يف  املستقبل ملعرفة احتامالت الحرب املستقبلية

  )64(.اشعالها

ولن نخوض هنا يف أسباب الحروب التي قد تنشأ خالل عرش السنوات القادمة، 

فأسبابها كام ندعي جاهزة، فقد تكون بسبب خطف جندي أو صاروخ أطلق 

وهذا يعني تدمري ما راكمته املقاومة " بعشجز ال"بالخطأ، أو ألن إرسائيل تريد 

ترسانة قتالية، أو ملجرد أن إرسائيل ال تريد أن تدخل عملية تسوية، أو  العربية من

سنتعامل هنا أن الحرب . الن إرسائيل تريد تأديب أو تخويف نظام قريب أو بعيد

املستقبلية وقعت ألي سبب أو حتى بدون سبب، فالحرب قرار معقد أكرث مام 

تكون حسب االحتامالت  يبدو، وعليه، فإن الحروب اإلرسائيلية املستقبلية قد

 ):عىل مدى عرش سنوات(التالية 

  )65(:إرسائيل تشارك يف رضب أنظمة وجامعات مسلحة: االحتامل األول

قد تقوم إرسائيل برضب جامعات مسلحة معينة، أو أنظمة معينة يف اإلقليم العريب 

  :تحت الذرائع التالية

ان بعض الطوائف أو الجامعات طلبت مساعدة إرسائيل يف رصاعها مع ) ا

  . طوائف أو أنظمة أخرى، وهو ما يحصل االن فعال

أن بعض األنظمة طلبت مساعدة إرسائيل حتى ال تنهار، وهو ما ) ب

  يجري االن بشكل او باَخر 



 

27 
 

أن إرسائيل ترى مصلحتها األمنية رضب بعض الجامعات التي قد ) ج

  خطرا عليها تشكل 

  .أن إرسائيل مشاركة يف حلف إقليمي ما يسمح لها بالقصف) د

وسيتم التكيف مع هذا التطور من خالل االدعاء بأن إرسائيل رضبت 

أو متشددين أو رضبت أنظمة ضد شعوبها، ولن يعارض املجتمع  إرهابيني

وهذا احتامل قوي وقد رأينا بعض .  الدويل اإلجراء اإلرسائييل بالطبع

وادره منذ السبعينيات من القرن املايض، ومن املمكن جدا أن يتكرر يف ب

  .العرشية الثانية من األلفية الثالثة

وباملناسبة، فإن إرسائيل سرتحب بهذا الدور، وبخاصةيف ضوء اعرتاف املجتمع الدويل 

ها بالنفوذ اإليراين، وسرتى إرسائيل يف ذلك إعادة لدورها يف املنطقة، وامتدادا لنفوذ

  .األمني واالقتصادي ومزيدا من اكتساب الرشعية

  :إرسائيل تحارب عىل جبهة واحدة: االحتامل الثاين

اشتعال الحرب بني إرسائيل وحزب هللا أو حركات املقاومة يف قطاع غزة كال عىل 

حدة له اسبابه القامئة دامئاً، واملواجهة القادمة ستتميز باإلفراط يف استخدام القوة  

بهدف الحاق الرضر البليغ لربح الحرب وإيقافها بأرسع ما ميكن، والحرب مع  النارية

وتحت إي ظرف، يعني أن إيران والواليات املتحدة ستوافقان عليها أو , حزب هللا

تغضان البرص عنها، وهذا يعني انهيار االتفاق النووي اإليراين الغريب أو عىل األقل 

حرب شديدة وطويلة ومريرة، إذ سيكون تجميده، عندئذ من املمكن أن تكون ال

ته عىل حزب هللا إثبات أن قدرته مل تتأثر يف سوريا، باإلضافة إىل رغبته يف حسم معرك

إنجاز للكتلة الشيعية يف العامل العريب، يف حني أن  أيالداخلية، إضافة إىل مراكمة 

ل رسالة للغرب إرسائيل تريد التخلص من تهديد حزب هللا الدائم كام أنها تريد إرسا

بأنها قادرة عىل توجيه رسالة قوية إليران يف حال تخليها عن االتفاق أو حتى يف حال 

رغبة إرسائيل يف االشتباك مع حزب هللا أكرب من رغبة األخري . عدم تخليها عن االتفاق

  .فيه
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ستكون مختلفة ألن إيران والغرب  -مهام كانت درجة شدته –ولكن االشتباك القادم 

ان يف استمرار االتفاق، وهو أمر ترى فيه ارسائيل نوعاً من التخيل عنها، ويف مثل يرغب

هذه الحرب ان وقعت، سيكون حزب هللا وحيداً ومنعزالً إال من قبل إيران، 

وعىل . وسيحاول الحزب إطالة الحرب قدر املستطاع، فيام ستحاول إرسائيل تقصريها

وس، إال أن إيران ستجعله احتامًال الرغم من أن احتامل وقوع هذه الحرب ملم

ضعيفاً إىل مدة كبرية من الزمن  بسبب مصالحها، وستبقى عىل دعمها لحزب هللا 

  .ليكون يف خدمة مصالحها يف سوريا ولبنان وأمام إرسائيل وأنظمة عربية أخرى

أما من جهة حركات املقاومة يف قطاع غزة، فإن إرسائيل ترغب يف تقليص قوة تلك 

دون القضاء عليها ما أمكن، ألن إرسائيل تريد ابقاء االنقسام الفلسطيني  الحركات

عاماً ثم تخلت عنها، فهي ال تريد عبئا  35قامئاً، كام أنها جربت احتالل غزة مدة 

ألن إرسائيل وأطرافا أخرى قد (وقعت  دميوغرافيا وأمنيا آخر، والحرب القادمة إن

فهي ) ى من خالل إغراءات  مختلفةتعمل عىل احتواء حامس والحركات األخر 

ان، فالعدوان عىل ستكون صاعقة ومدمرة وقصرية للتقليل من أرضارها قدر اإلمك

م ارسائيل دروسا قاسية ومذلة ومل تكن تتوقعها، وإذا وقعت مثل لع 2014غزة عام 

هذه الحرب، فإن حركات املقاومة ستحاول أن تجند لصالحها بعض األطراف العربية 

ة من سياسة الواليات املتحدة أو سياسات إرسائيل، وقد تحصل حركات املترضر 

  .املقاومة عىل بعض الدعم من تلك األنظمة القريبة من إرسائيل والبعيدة عنها

كام ان حركات املقاومة ستعمل عىل تجنب املواجهة مع ارسائيل ما امكنها ذلك، 

الحياة اليومية للقطاع، وبسبب بسبب الحصار املفروض عليها، وبسبب أعباء إدارة 

االنقسام الفلسطيني وما يجر معه، وبسبب نصائح اصدقاء إقليميني وعرب 

يتوسطون وصوال إىل تسوية كربى قد تجعل تلك الحركات يف قلبها، وبخاصة إذا 

فشلت التسوية يف الضفة املحتلة، إذن، الحرب مع قطاع غزة مرهون بالتسويات 

سطني واملنطقة، ولهذا، فإن الحرب قد تكون رسالة معينة أو الصغرية والكبرية يف فل

وهو احتامل متوسط وواقعي، وتتعامل معه إرسائيل .  تسوية أوضاع ليس إال

 .وحركات املقاومة عىل هذا األساس
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  :اندالع انتفاضة شاملة: االحتامل الثالث

ضة نتيجة وهو احتامل وارد رغم معوقاته التي ذكرت آنفا، إذ قد تندلع االنتفا

غضب أو احباط جامعي، بشكل عفوي أو منظم، ومن املمكن جدا ان تندلع مثل 

هذه االنتفاضة خالل السنوات العرش القادمة إذا ظلت إرسائيل تغلق الطريق أمام 

ويف حالة اندالع انتفاضة شاملة، فإن ذلك سيرض بأمن . تسويات أو انفراجات

هو ما ال تريده إرسائيل، ولهذا قد تقوم املستوطنني وخطط إرسائيل املستقبلية، و 

  :ارسائيل بالتايل

استغالل االنتفاضة من أجل العمل عىل صعود قيادة جديدة غري  -1

بدء مرحلة جديدة يف التعامل مع ( الحالية مبا يخدم مصالح إرسائيل 

 ).الفلسطينيني

استغالل االنتفاضة لحل السلطة الفلسطينية واستبدالها بالبلديات أو  -2

الهيئات املحلية وهو حل يريض إرسائيل ألن معناه مزيداً من تفكيك 

 .النسيج االجتامعي الفلسطيني

محاولة ترك معالجة األمور للسلطة الفلسطينية وهذا يصب يف   -3

 .مصلحة إرسائيل

اطالق يد املستوطنني مبواجهة املواطنني وتخفيض درجة الرصاع إىل  -4

 .خالف محيل

ستكون معزولة إىل حد كبري عربيا عىل  التي(استغالل االنتفاضة  -5

لتنفيذ ما عجزت ارسائيل عن تنفيذه يف سنوات الهدوء مثل ) األقل

 .الطرد الجامعي والفردي، إسكان وإعادة إسكان

انتصار االنتفاضة وبدء تاريخ مختلف، ألن انتصار االنتفاضة الثالثة  -6

 إرسائيل معناه القفزوتجاوز األوضاع كلها، األمر الذي يعني أن عىل

 . أن تجلس إىل مائدة مفاوضات حقيقية

وسيتم التكيف مع االنتفاضة يف حال حدوثها  بأمناط قدمية وجديدة 

وقد تأخذ مستويات متعددة، وسيتم بناء عالقات جديدة وتظهر 
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قوى جديدة، وسيتغري املجتمع الفلسطيني مرة أخرى، كام يف أعقاب 

  .كل انتفاضة

يل مستعدة له ويف أدراج وزارة حربها هذا االحتامل قوي وارسائ

ترسيخ الكانتونات، : سيناريوهات متعددة له عىل سبيل املثال

استبدال السلطة الفلسطينية بسلطة البلديات، تقاسم وظيفي مع 

  .الخ... االردن

  :إرسائيل تواجه نظاماً أو أنظمة عربية عدة: االحتامل الرابع

بسبب تفكك الدولة القطرية العربية أو  هذا احتامل بعيد يف املستقبل القريب،

إقليمية ودولية، ولوجود فراغ حقيقي يف املنطقة  اضعافها أو خضوعها ألحالف

كشف عن رصاعات عميقة مذهبية وعرقية ما سمي بالربيع العريب .  لعربيةا

وغريها، جعلت من الدولة كمفهوم حتى جغرايف يهتز حتى النخاع، ولهذا ليس من 

بادر أي دولة عربية إىل االشتباك مع إرسائيل، لغياب القوة ولغياب املتوقع أن ت

أنه خالل  -بذات الوقت –الدافع، ورمبا لحضور املصلحة، ولكن من املمكن جدا

السنوات العرش القادمة أن تحدث تغريات دراماتيكية يف بلدان الطوق عىل األقل 

ل توحيد الجهود أو تجعل من املواجهة مع إرسائيل أولوية قصوى وذلك من أج

البحث عن عدو خارجي أو لكسب الرشعية أو ألن إرسائيل تجاوزت كل الخطوط 

الحمراء، وهذا يعني أن نظاما أو دولة عربية ما، قريبة من إرسائيل، قد ترى 

لحساباتها الداخلية أو تحقيقا لرسالتها الكربى وهدفها الحضاري أو لكال األمرين أن 

فقد يرى كثريون . حتامل وارد وليس مجرد احتامل افرتايضتحارب إرسائيل، وهذا ا

أن الحرب مع إرسائيل قد توحد الجامعات املتصارعة، فالقضية الفلسطينية قضية 

مجمعة وموحدة، وقد يكون هناك انقالبات أو تغريات عميقة يف املؤسسة 

ذي ال العسكرية واألمنية العربية، إذن، هو احتامل وارد وحقيقي، رغم الواقع ال

  .يشجع عليه، ولكننا نتحدث عن اقليم يجري فيه التاريخ برسعة كبرية

ان حربا مثل هذه حال وقوعها ستتخذ أبعادا رمزية وعاطفية إضافة إىل أهدافها 

العسكرية، وقد تتفوق فيها إرسائيل بسبب خرباتها وعتادها واستعدادها، ولكن 

افاتها القدمية، مبعنى عزلة مثل هذه الحرب إن وقعت ستعيد املنطقة إىل اصطف
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إن حرباً . إرسائيل ومقاطعتها وإخراجها من كل املواقع واملكانة التي حصلت عليها

مثل هذه ستعيد األمور إىل نصابها، ومن املمكن أن تؤدي مثل هذه الحرب إىل 

إن مثل هذه الحرب قد تكون ردا عىل . حروب أخرى لالنتقام أو غسل العار

سرتاتيجية األمنية ورداً عىل موجة اإلرهاب والتكفري ورداً عىل االستالب وغياب اال 

التفتيت والتفكيك، ورداً عىل النفوذ اإلقليمي اإليراين وغريه، وقد تكون هذه 

الحرب كام قلت ليس من أجل االنتصار، بل من أجل تغيري األوضاع كلها، لتكون 

  .خطوة عىل طريق طويل من املواجهة

االحتامل هو أن حدود الدول العربية مل تعد قامئة إىل حد كبري، كام ما يعزز هذا 

أن األفكار العابرة للحدود، والرضر الذي يلم بالجميع، يجعل من إيجاد أو نشوء 

قبل عرش سنوات مل . نظام أو عدة أنظمة عىل أسس جديدة احتامالً حقيقياً ووارداً 

  .ليمن إىل ما وصلت إليهيكن أحد يتوقع أن يصل األمر بسوريا وليبيا وا

  :حرب أهلية إرسائيلية: االحتامل الخامس

  :احتامل الحرب األهلية يف إرسائيل قد تحصل يف األحوال التالية

إخالء قرسي للمستوطنني من مستوطنات الضفة، فالبنية  -1

العقائدية والعسكرية والبرشية جاهزة لذلك، فهناك حاخامات 

ميدانية تدعو إىل ذلك عالنية، كام يفتون بذلك، وهناك قيادات 

أن كثريين من جنود االحتالل هم مستوطنون ولدوا يف 

مستوطنات الضفة، يعني، سيشعر مثل هذا الجندي أنه يطرد 

 .من وطنه

 .دخول إرسائيل حالة استثنائية كحرب شاملة أو كارثة طبيعية -2

سيطرة قيادات دينية متطرفة عىل املؤسسة العسكرية وإعالن  -3

يهودية توراتية، ورغم ضعف هذا االحتامل، إال أنه قائم،  دولة

عىل ضوء تسلل املتدينني إىل مؤسسات الجيش الحساسة مثل 

هيئة األركان والدفاعات الجوية واالستخبارية، وألن هذا 

االحتامل حارضفقد كتب تسفيكا عميت رواية خيالية تصور 

العامل "، وأن فيها أن املتدينني استولوا عىل الحكم يف إرسائيل



 

32 
 

هب ملساعدة إرسائيل وخلصها من هذا الكابوس " الدميوقراطي

رغم ان هذا بعيد االَن ، إال ان ذلك يكسب حدة ل، وعىل ا

 .الرصاع بني الديني والعلامين يف إرسائيل 

الرشوخ األخرى من الضعف بحيث ال تشكل أساسا لحرب  -4

ون قادرون أهلية، فال اليسار وال الروس وال العرب الفلسطيني

 .عىل ذلك ولكل أسبابه

الحرب األهلية يف إرسائيل احتاملها ضعيف، فقد تم إخالء 

سيناء وقطاع غزة، وعمل املستوطنون عىل تصدير ذلك عىل أنه 

  .وليس حربا أهلية أو عصيانا ألوامر الجيش" صدمة قومية" 

  :إرسائيل تتعرض لحرب شاملة: االحتامل السادس

م أن إرسائيل مستعدة له، فقد أجرت مناورات عديدة وهذا احتامل ضعيف، رغ

عىل مستوى البالد كلها لتحايك تعرض إرسائيل لحرب شاملة، وعىل كل الجبهات، 

وأن مجرد أن يوضع هذا االحتامل عىل أجندة املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية، فهذا 

الواقع يعني أنه احتامل بنسبة معينة ويتم التعامل معه، وعىل الرغم من أن 

الحايل يجعل من هذا االحتامل قريباً من الصفر، ولكن عرش السنوات القادمة 

حبىل بكل التغريات، ان تعاون دول الطوق مثال يف حرب ارسائيل دفعة واحدة 

وعىل كل الجبهات قد يحدث يف حالة انتقال الحكم إىل اطراف متشددة أو ذات 

دويل آخر، كتغايض الغرب أو مرشوع قومي أو إسالمي أو غري ذلك، أو بسبب 

  .صمته عن إرسال رسالة إىل إرسائيل إلجبارها عىل تسوية ما

ان مثل هذه الحرب إذا وقعت ستكون قاسية جدا عىل إرسائيل، ومن املمكن أن 

تقدم إرسائيل عىل اجراءات غري مسبوقة كأن تستخدم قنبلة أو قنابل نووية صغرية 

حربا مثل هذه ستغري املنطقة بالتأكيد،  ان. عىل مدن عربية قريبة أو بعيدة

  .تفوقها النوعي عىل كامل املنطقة وستكون ارسائيل معنية بإثبات

  .ورغم ذلك كله، فإن هذا االحتامل ضعيف، عىل األقل يف العرش السنوات القادمة
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  :إرسائيل تواجه حربا غري تقليدية: االحتامل السابع

  :العرش القادمة وذلك لألسباب التالية وهذا احتامل ضعيف أيضا خالل السنوات

  .تم نزع األسلحة غري التقليدية من الجيش السوري والليبي والعراقي  -أ 

إيران ال ميكنها املغامرة مبهاجمة إرسائيل للحفاظ عىل مرشوعها ومصالحها،   -ب 

ثم أن إيران ستكتفي بإدارة ومتديد مناطق نفوذها أكرث مام ترغب باالشتباك 

أن تكون بديال عن الصني يف عالقاتها مع الغرب  -فعليا -تريدمع الغرب، إيران 

  .أو تريد أن تقدم خدمة للغرب يف مواجهة الصني

بيولوجية، أو ( إذا تم الفرض بأن بعض الجامعات املسلحة متتلك قنابل قذرة  -ج 

أو أسلحة بيولوجية، فإن هذه الجامعات وبسبب رغبتها يف ) كياموية صغرية

عية وبسبب الضعف، فإنها لن تغامر مبواجهة إرسائيل البقاء وانتزاع الرش 

  مواجهة غري تقليدية

لهذا، فإن االحتامل ضعيف، ولكن إرسائيل، عىل طريقتها يف الرصاخ العصايب   -د 

وابتزاز الغرب سياسياً ومالياً وعسكرياً، فإنها تعظم من هذا الخطر وبشكل 

  .يكاد يكون مرضياًإن مل يكن مرضياً بالفعل
  

  :تكيف مع الحربآليات ال

باعتبار ان حسم املعركة غري مضمون بالنسبة إلرسائيل، وأن الرضر سيكون عظيام، 

وبسبب وجود التهديدات واملخاطر األمنية القدمية والجديدة، فإن تكيف إرسائيل 

  :مع الحرب سيكون عىل النحو التايل
  

صري استعامل قوة نارية مفرطة بهدف التدمري، ولشل وإحداث الصدمة لتق -1

 ).خطة أيزنكوت الجديدة. (مدة الحرب وإضعاف العدو

 .ستعتمد عىل سالح الجو والقوة الصاروخية تجنبا لالشتباك األريض -2

 .قد ال تعمد ارسائيل إىل احتالل أراض جديدة بسبب املخاطر العالية -3
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اسرتاتيجية ارسائيل يف السنوات العرش القادمة ستقوم عىل تكوين األحالف  -4

ذات، باإلضافة إىل تحولها إىل ذراع عسكرية طويلة لدرء املخاطر اإلقليمية بال

 .وتقديم الخدمات مقابل تطبيع اقتصادي

ستحاول البحث عن عالقات اسرتاتيجية موازية للعالقات مع الواليات املتحدة  -5

 .االمريكية مبا يجر ذلك من مخاطر

دولة لن تسوق إرسائيل لجمهورها عىل األقل صورة النرص بقدر صورة ال -6

 .صاحبة النفوذ

استثامر هائل يف التكنولوجيا العسكرية بكل أنواعها، وسيكون ذلك عىل  -7

 .حساب امليزانية العامة

ستتوقف إرسائيل عن طرح املبادرات السياسية للتسوية إال تحت الضغط،  -8

وستتعامل مع الفلسطينيني عىل اعتبار أن دولتهم يف غزة، إما الضفة املحتلة 

 .عليها القانون اإلرسائييلفهي أراض يطبق 

يف لحظة ما، وامام خطر مل تتوقعه إرسائيل، قد تعمد إىل استعامل السالح  -9

 .النووي، وتقود اإلقليم إىل مرحلة جديدة متاما

سيتعود الجمهور اإلرسائييل عىل سقوط القتىل، وستزيد املواجهات والجداالت  - 10

الجمهور إىل مزيد من الداخلية بني اإلرسائيليني، ولكن ذلك سيدفع هذا 

التطرف والتشدد، املزيد من الرعب يعني املزيد من العنف، إرسائيل ستتحول 

  .إىل دولة تحارب طيلة الوقت

  :خالصة

تبدو املخاطر والتهديدات التي تحيق بإرسائيل متفاوتة يف تأثريها خالل السنوات 

بعضها يتناقص  العرش القادمة، ولكنها مخاطر حقيقية بعضها قديم وبعضها جديد،

وبعضها يتزايد، اما مخرجات تلك املخاطر، فهي املزيد من قرارات االعتامد عىل 

القوة واستخدام القوة النارية واستخدام الديبلوماسية امللتوية التي يقصد بها املزيد 

وعىل الرغم من أن العامل يتغري من حول إرسائيل، ولكن .  من االخضاع والسيطرة

أنها دولة قادمة من عامل األمس باعتامد ذات األساليب القدمية يف إرسائيل تبدو وك

  .عامل متحرك ودينامييك، تغريت فيه الجبهات والحروب واألحالف واألهداف
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  :وعليه، فإن استخالصات البحث تتمثل فيام يأيت

ان إرسائيل مل تستطع أن تنهي أو تقلل من بعض املخاطر والتهديدات الجاهزة   -أ 

مؤهلة لخوض حروب جديدة بسببها خالل السنوات العرش  لالشتعال، وهي

  ).العالقة مع الفلسطينيني واللبنانيني( القادمة 

املخاطر والتهديدات الجديدة وان كانت ضعيفة أو كامنة إال أنها تشكل   -ب 

هاجساً عميقاً لدى املؤسسة األمنية العسكرية اإلرسائيلية، فالحراك الذي 

توجه إىل إرسائيل يف أية لحظة خالل السنوات يجري يف العامل العريب قد ي

  ,العرش القادمة ألسباب عديدة وكثرية

استعدادات ارسائيل ملواجهة املخاطر الجديدة والقدمية هو االستثامر يف القوة   -ج 

العسكرية إىل حد كبري، وهو ما سيمنعها من إمكانية العيش املشرتك أو القبول 

عيش يف فوبيا أمن دامئة، ولهذا، فإن يف املنطقة، وعليه، سيبقى جمهورها ي

إرسائيل كانت وستبقى وستظل عىل ما يبدو أكرث مكان غري آمن بالنسبة 

لليهود يف خيانة واضحة للمرشوع الصهيوين األول الذي ادعى أن إرسائيل 

  .ستكون واحة يف الرشق األوسط

طويال يف التحالفات اإلرسائيلية التي نسجتها وستنسجها يف املستقبل لن تعيش   -د 

إرسائيل تعيش مع الديكتاتوريات . حالة تقدم الحراك العريب وتحقيق أهدافه

  .وال تعيش مع الدميوقراطيات

أخريا، السنوات العرش القادمة ستشهد حرباً أو حروباً من هذا النمط الجديد   -ه 

الذي لن تستطيع فيه ارسائيل ادعاء النرص أو ادعاء القضاء عىل العدو أو 

ديدة، ستعتاد ارسائيل خالل عرش السنوات القادمة عىل احتالل أرض ج

الخسارة املريرة، حتى لو الحقت الرضر الهائل بالعدو أو األعداء يف العقد 

  .القادم، ستكون ارسائيل مجرد دولة اخرى مثل باقي دول  اإلقليم
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التسميات الثالثة وردت يف كثري من األبحاث العلمية والسياسية، منها عـىل  -1

، "أساليب البحث العلمي، مفاهيمه، أدواته، وطرقه اإلحصائية"سبيل املثال،
، ص 2007، 1جودت عزت عطوي، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن ط. د

مازن الرمضاين، بغداد، . ، د"الخارجية، دراسة نظرية، وكذلك، السياسة 211
محمــد . د". منــاهج البحــث يف السياســة" ، وكــذلك 30، ص 1991، 1ط

وآخـرون، وارى ... 45، ص 1978، 1محمود ربيع، مطبعة جامعة بغداد، ط 
أن اختالف التسـمية يعـود إىل أن الرتجمـة العربيـة مل توحـد، األمـر الـذي 

عـريب ملعنـى وهـدف املـنهج وحتـى كيفيـة انعكس يف عـرض كـل باحـث 
عطوي يقدم عرضا يختلف يف تفاصيله عن العرض . تطبيقه، نجد مثال أن د

  .ربيع. الذي قدمه د

يف عرشـينات " فـون بريتـا النفـي" واضع هذا املنهج هو العامل البيولـوجي  -2
القرن املايض، وقد وضع هذا املنهج أساسا لدراسـة األنظمـة الحياتيـة مـن 

تفاعالتها الداخلية ومن ثـم تفاعالتهـا الخارجيـة مـع البيئـة، ولكـن حيث 
رسعان ما تم استخدام املنهج لدراسة الظواهر السياسـية املعقـدة باعتبـار 
أن تلك الظواهر االنسانية تخضع للقوانني أيضـا، وقـد شـهد ذلـك التحـول 
مناظرات عميقة، أسفرت عن تأسيس جمعية باسم جمعية بحـوث الـنظم 

، وأصدرت كتابها السـنوي األول يف ذلـك العـام لتؤسـس 1956سنة  العامة
كــامل . بــذلك هــذا املــنهج العلمــي، واضــعة اإلطــار العــام لــه، للمزيــد، د

، ص 1987، بـدون دار نرشـ الكويـت، "األنظمة السياسية املقارنـة" املنويف،
93-95.  

ن دار الصادر ع" السياسة الخارجية" يقدم الدكتور أحمد النعيمي يف كتابه -3
النظـام هـو : التعريفـات التاليـة للنظـام 2008زهران للنرش والتوزيع عـام 

، )برايـار(مجموعة العنارص املتفاعلـة املكونـة لكليـة يـنم عـن تنظـيم مـا 
النظام السيايس هو مجموعة أساسية تتكـون مـن املؤسسـات االجتامعيـة، 

اطـار  ومن مهامتها إعداد األهداف العامة ملجتمع مـا أو ملجموعـة ضـمن
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، النظــام هــو )جربائيــل املونــد(هــذا املجتمــع والســري يف كيفيــة تنفيــذها 

مجموعة من األجزاء التي تتسم بالتفاعل فيام بينها، وتحدد منط العالقـات 
بني هذه األجزاء، ويعد هذه األمناط أهم من األجـزاء نفسـها، بسـبب أنـه 

  ).نيكلسونورنيولدز(يكون خاصية النظام الرئيسية 

 هذا املفهوم امليكانييك البسـيط للمـنهج وتطـويره ليكـون أكـرث تم تحسني -4
قــدرة عــىل التفســري وذلــك مــن خــالل أعــامل الشــهريين ديفيــد ايســتون 

  .النعيمي املصدر السابق.وجربائيل املوند وآخرين، د

ال بد من اإلشارة هنا إىل أن أول مـن رأى يف األنظمـة السياسـية مـا يشـبه  -5
ن يف مقدمته الشـهرية، ولكنـه درس ذلـك مـن الكائن الحي، هو ابن خلدو 

ناحية الدوافع واالتجاهات االنفعالية والسلوكية والعقلية، أمـا آلـة الخلـط 
أو آلة املزج التي يقرتحها منهج تحليل النظم، فهـو  أقـرب إىل الواقـع، ألن 

  املنهج ذاته فيه نوع من امليكانيكية

م االجـتامع، الكويـت، عبد الباسط عبد املعطـي، اتجاهـات نظريـة، علـ. د -6
محمد عيل محمد، اصـول علـم . وكذلك د 1981سلسلة كتب عامل املعرفة، 

  .137، ص 1983االجتامع السيايس، االسكندرية، دار املعرفة الجامعية، 

  152عبد املعطي، املصدر السابق،ص . د -7

  138عىل محمد، املصدر السابق، ص . د -8

" بـدل " النسـق " رب اسـتخدم تجدر اإلشارة هنا إىل أن بعض الباحثني العـ -9
النظريـة السياسـية، " كام فعل الدكتور محمد طه بدوي يف كتابـه " النظام

  .326ص  1986االسكندرية، " النظرية العامة ملعرفة السياسة

  .139عيل محمد ، مصدر سابق، ص . د - 10

عبد الباسط عبد املعطـي يف كتابـه املشـار إليـه سـابقا أن أغلـب . يقول د - 11
التي استخدمت هـذا املـنهج قـادت إىل نتـائج محافظـة، أي أن الدراسات 
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هذا املنهج قادر عىل التحليل االستاتييك وليس الدينامييك، ولكن، براينا، أن 

. د.  هذا متعلق بالباحث وقدرته عىل الربط ما بني املـدخالت واملخرجـات
  .195عبد املعطي، اتجاهات نظرية، مصدر سابق، ص 

ظام السيايس متغري مستقال بذاته، ويف داخله تتم عمليـة أعترب املوند أن الن - 12
التحول، كام أنه استخدم مفهوم القدرة كأداة للتحليل واملقارنة بـني أمنـاط 
القرارات التي تصدر عن النظام، فيام أضاف ايستون إىل ذلـك أن الظـواهر 
الخاصة بالحكم والجامعة السياسية والسلوك السـيايس تقـوم عـىل تحليـل 

. املـدخالت واملخرجـات: م السيايس من خالل وظيفيتي أساسيتني هامالنظا
جابرييل أملوند وآخرون، السياسية القارنة املعارصة، ترجمة هشام عبد هللا، 

  .1998دار األهلية للنرش والتوزيع، بريوت، 

منصف السليمي، القرار السيايس األمرييك، مركز الدراسات العريب األورويب،  - 13
  .112-110ص 1977

فمثال هناك دوريت بالستغراف الذي عمق مفهوم النظام السـيايس والنظـام  - 14
.. الخ.... العاملي وأنواع األنظمة والتنظيم الداخيل والبعد الدينامييك للنظام

  .وما بعدها 199، ص 2000بريوت، " العالقات الدولية" رميون حداد. الخ د

، مركـز اإلمـارات وليد عبد الحـي، منـاهج الدراسـات املسـتقبلية الحديثـة - 15
عبد الـرحمن التميمـي، . وكذلك د 2007للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 

، رام 2030االتجاهات املستقبلية للرصاع الفلسطيني عىل الحياة حتى عـام 
هللا، مركز الدراسات املسـتقبلية وقيـاس الـرأي، جامعـة القـدس املفتوحـة، 

  .25، ص 2015

أصبح دارجا يف الدراسـات األخـرية، أو مـا تعبري الحروب الجديدة إلرسائيل  - 16
سمي أيضا حروب الجيل الرابع، وذلك للمتغريات التي أصبحت سمة بارزة 
لهذه الحروب مثل دخـول الجبهـات الداخليـة الحـرب، وامليليشـيات شـبه 
العسكرية، وانعدام الحسم يف الحرب، للمزيد، اوري بن اليعـازر، الحـروب 



 

39 
 

 
امعي تاريخي، ترجمة عليـان الهنـدي، مركـز الجديدة إلرسائيل، تفسري اجت

  .2014عبد هللا الحوراين للدراسات التوثيق، رام هللا، 

: حرب العصابات تعتمـد عـىل مجموعـات قتاليـة صـغرية تعتمـد أسـاليب - 17
أرضب واهرب، الهجوم املباغـت والتقشـف يف اسـتخدام اآلليـات الثقيلـة، 

. عة األرض، للمزيد، دوهي ذات عقيدة متتالية مرتفعة وخربة واسعة بطبي
محمد املرصي، نظرية األمن اإلرسائييل، رام هللا، املركز الفلسطيني للبحوث 

  .148ص  2008، 1والدراسات اإلسرتاتيجية، ط

  .96املصدر السابق ص  - 18

يقول كالوز فتش أحد أهم منظري علوم الحرب أن الحـرب هـي اسـتمرار  - 19
تـدمري قـوات العـدو سياسة الدولة بوسائل أخرى، وأن هدف  الحرب هـو 

الرئيسية يف ميدان القتال، محمد أمـني، العلـم العسـكري، دمشـق األوائـل 
، وحـول عـدم حسـم النرصـ يف 128-127، ص 1،2005للنرش والتوزيـع، ط 

  .145حروب إرسائيل الجديدة أوري بن أليعازر، مصدر سابق، ص 

  170املصدر السابق، ص  - 20

يلية، سلسلة أوراق إرسائيليـة رقـم أهارون ليفران، أفول قدرة الردع اإلرسائ - 21
  .2013ترجمة سعيد عياش، مركز مدار للدراسات اإلرسائيلية، رام هللا، ) 5(

أنطون شلحت، إرسائيل ما بعد الجرف  الصامد مصدر الشعور بـاملرارة، يف   - 22
وكـذلك، وثيقـة . 2014، بـريوت 100عـدد "مجلة الدراسـات الفلسـطينية "

ي ايزنكـوت التـي نرشـت يف صـحيفة هـآرتس رئيس األركان اإلرسائييل غاد
وركــز فيهــا عــىل " اســرتاتيجية الجــيش" تحــت عنــوان 14/8/2015بتــاريخ 

الردع، االنـذار، الـدفاع عـن الجبهـة الداخليـة، " اسرتاتيجية جديدة قوامها 
  ".الحسم
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عزيز حيدر، التطورات االقتصادية والحراك السـيايس يف إرسائيـل، املركـز . د - 23

  .وبعدها 37، ص 2005سات اإلرسائيلية رام هللا، الفلسطيني للدرا

باعتبار أن منهج تحليل النظم يتعامل مع أنظمة مفتوحـة تتـأثر بـاملحيط،  - 24
  .عىل عكس األنظمة املغلقة التي ميكن التحكم يف التأثريات الخارجية

صفحة أو أكرث، يحـاول ليـف غـرينربغ، العـامل واملحـارض يف  600عىل مدى  - 25
أن اإلرسائيليـني مل يصـنعوا : سـالم متخيـل" ت يف كتابـهجامعة حيفا أن يثب

السالم مع أحد وامنا تخيلوا أنهم صنعوه ورتبوا أوضاعهم عىل ذلك الـوهم، 
ولكن الواقع أن ذلك مل يكن سالما بل أنواعا من إعـادة انتـاج االحـتالل أو 
االخضاع او السيطرة، للمزيد، ليف غرينربغ، سـالم متخيـل، ترجمـة جـواد 

   2007ي، املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية، رام هللا ، الجعرب 

  2015تقرير مدار االسرتاتيجي، رام هللا،  - 26

  املصدر السابق - 27

ـها،  - 28 الدراسات حول هذا األمر من الكرثة بحيث يكـون مـن الصـعوبة حرص
وكــذلك الرســائل الجامعيــة واألبحــاث واملقــاالت والترصــيحات الصــحفية 

خرهــا ترصــيح يــارس عبــد ربــه، أمــني رس اللجنــة والسياســية ورمبــا كــان آ 
أن اتفـاق أوسـلوا فشـل  2015-7-14التنفيذية السابق، الذي قـال بتـاريخ 

ــىل  ــيطرة ع ــام الس ــاق إحك ــذا االتف ــن ه ــل م ــد أرادت إرسائي ــا، فق متام
الفلسطينيني واستخدامهم كقنطرة لإلقليم والعامل، كام أرادت منع امكانيـة 

  .قوفها، للمزيد ليف غرينربغ، مصدر سابقتطورهم بعيدا عن رشوطها وس

قضـايا " دانيئيل روزنربغ، االسرتاتيجية الثقافية لليمني اإلرسائييل الجديـد يف - 29
، السنه الخامسة عرشة، املركـز الفلسـطيني للدراسـات 57، عدد "إرسائيلية

، ويف هذه املقالة يورد كاتبها أن اليمني الجديـد مل 2015اإلرسائيلية رام هللا 
يناقش مستقبل األرايض املحتلة باعتبارها قضية منتهية، بل اخذ يعيد  يعد
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إىل صهيونية جديدة تقـوم عـىل احيـاء " القيم الروحية اليهودية"الروح إىل 

  .النغمة االنتقامية

يعتقد تومر برسيكو أن صهيونية اليوم تقدم رؤية مركزانية عرقية وقوميـة  - 30
، هـي البـديل الـذي يشـكل متطرفة تسـتند إىل فولكلـور يهـودي تقليـدي

بالنسبة إىل اليمني العلامين واليمني الديني، بديال رخيصا وهشـا للمفـاهيم 
األصـــلية، للمزيـــد، تـــومر برســـيكو، الصـــهيونية كقوميـــة متطرفـــة، 

 9، مصـدر سـابق، ص "قضـايا إرسائيليـة"النيوليرباليةواملركزانية العرقيـة يف 
  .وما بعدها

  .126محمد أمني، مصدر سابق، ص  - 31

، ومؤمتر هرتسيليا هو مؤمتر 2015، 2013،2014أوراق مؤمتر هرتسيليا عام  - 32
تأسس مببادرة عوزي أراد  2000سنوي يعقد يف مدينة هرتسيليا منذ العام 

الضابط السابق يف املوساد واملستشار السيايس لـرئيس الـوزراء نتنيـاهو يف 
وأكادمييـة  حكومة الثالثة، ويشارك يف هذا املـؤمتر نخـب أمنيـة وعسـكرية

تناقش عىل مدى ثالثة أيام املخاطر والتهديدات التي تواجـه إرسائيـل كـل 
  "عقل إرسائيل"سنة، وهو حدث تحول مع الوقت إىل أن يكون مبثابة 

  .املصدر السابق - 33

نصوص االتفاق مع الغرب كام نرشه موقع الجزيرة نت ومواقـع الكرتونيـة  - 34
  .16/7/2015الفلسطينية الصادرة بتاريخ كثرية، وكام نرشته جريدة األيام 

محمد املرصي، رؤية جديدة للظاهرة التكفرييـة، . أحمد رفيق عوض ود. د - 35
، ص 2015املركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســرتاتيجية، رام هللا، 

10-112.  
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عادة ما تعكس أوراق مؤمتر هرتسيليا القلق مـن إمكانيـة قيـام حـزب هللا  - 36

صاروخية إىل املدن واملنشـآت الهامـة يف إرسائيـل، وميكـن بتوجيه رضبات 
  .2015حتى  2007القول أن هذا النقاش يطرح منذ مؤمتر 

  .580-579اوري بن اليعازر، مصدر سابق، ص  - 37

واسـتمر مـدة  2014تم اعتبار العدوان عىل قطاع غزة يف حزيران من عـام  - 38
تكـون أطـول  ومن الغريب حقـا أن.  يوما أطول حروب إرسائيل رسميا 53

حروب إرسائيل هي مع الفلسطينيني الذين ال ميلكون جيشـا وال جغرافيـة 
وال دولة، واألغرب من ذلك أن تفشل إرسائيل يف تحقيق انتصار أو اهداف 
معلنة، فقد تراجعت األهداف يف تلك الحرب إىل مجرد تدمري األنفـاق بـني 

سطني ألن إرسائيل قطاع غزة وإرسائيل، للمزيد، ماهر الرشيف، انترصت فل
عجزت عن كرس إرادتهـا، يف مجلـة الدراسـات الفلسـطينية، بـريوت، عـدد 

100،2014  

محســن صــالح وآخــرون، العــدوان االرسائــييل عــىل قطــاع غــزة، عمليــة . د - 39
، وكـذلك 61، ص 2015العصف املأكول، بريوت الزيتونة للدراسات والنرش، 

  .ئييل عىل غزة باألرقاماملرصد األورويب لحقوق االنسان، الهجوم اإلرسا

أنطون شلحت، إرسائيل ما بعد الجرف الصامد مصدر الشـعور بـاملرارة، يف  - 40
ــريوت العــدد  ــة الدراســات الفلســطينية، ب ــا  213، ص 2014، 100مجل وم

  .بعدها

  215ملصدر السابق، ص  - 41

  2015أوراق مؤمتر هرتسيليا،  - 42

وسـوريا ال يخفى الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته كل مـن إيـران  - 43
وحــزب هللا لحركــات املقاومــة اإلســالمية بالــذات يف قطــاع غــزة، فكانــت 

  .ترصيحات قادة حامس والجهاد اإلسالمي علنية يف هذا الشأن
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كل االحتامالت الواردة هـي اقرتاحـات شخصـية تعتمـد االسـتقراء والتنبـؤ  - 66
واالستنتاج من جهة ، واالعتامد عىل معلومات وحقائق مطروحة يف مظانها 

  .من جهة ثانية



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /SimplifiedArabic
    /Tahoma
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /ABOSLMANAlomar
    /AdvertisingBold
    /AdvertisingExtraBold
    /AdvertisingLight
    /AdvertisingMedium
    /AGAIslamicPhrases
    /Amoriah
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /BassamOstorah
    /FirenzeITC-Normal
    /Fonta
    /Fontb
    /FrenchT
    /HighlightLetPlain
    /HondaITC-Normal
    /IBRAHIM-NET-TAJRUBAH-1
    /Irrep
    /JohnHandyLetPlain
    /JokermanAltsLetPlain
    /khalaadAbeer
    /khalaadal-arabeh
    /khalaadal-arabeh2
    /khalaadDawlat
    /khalaadDiala
    /khalaadWafa
    /KhalidArtbold
    /LaBambaLetPlain
    /MekanikLetPlain
    /MO_Nawel
    /MohammadAnnoktah
    /mohammadboldart1
    /MohammadDawlat
    /Motken'3areeb
    /MotkenAL-Rafidain
    /MotkenAL-RafidainArt
    /Motkendaeira
    /Motkennoqta
    /Motkennoqtaii
    /MUnicodeAbeer
    /MUnicodeDawlat
    /MUnicodeDiala
    /MUnicodeHadeel
    /MUnicodeNoora
    /MUnicodeSara
    /MUnicodeSima
    /MUnicodeSusan
    /MUnicodeWafa
    /OdessaLetPlain
    /OrangeLetPlain
    /OrientPatterns
    /PrimerPrintBold
    /PrimerPrintMedium
    /PumpDemiBoldLetPlain
    /QuixleyLetPlain
    /QURAWAN
    /RuachLetPlain
    /SamsDingbatsNo1
    /SC_ALYERMOOK
    /SC_AMEEN
    /SC_DUBAI
    /SC_GULF
    /SC_HANI
    /SC_KHALID
    /SC_LUJAYN
    /SC_OUHOD
    /SC_REHAN
    /SC_SHARJAH
    /SC_SHMOOKH01
    /SC_TARABLUS
    /ScruffLetPlain
    /TirantiSolidLetPlain
    /TranslitLS
    /UniversityRomanLetPlain
    /VictorianLetPlain
    /WestwoodLetPlain
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




