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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
ـ(، 1982-1948بيف عامي ) "اإلسرائيمية"عمدت الدراسة الى متابعة تطور العقيدة األمنية 
كالديف والتاريخ واأليديولوجيا  -ة" المختمفةوبينت أىمية العوامؿ والُمركبات " الثابتة والمتغير 

التي كانت بمثابة اأُلطر الفكرية التي تشكمت فييا ىذه العقيدة،  -والجغرافيا واالقتصاد والسياسة
وصياغة مبادئ العقيدة األمنية باإلضافة لمكشؼ عف أىـ الفرضيات المؤثرة في عممية بمورة 

يديد الوجودي، وفرضية البلتكافؤ، وفرضية حتمية كفرضية الت -عمى اختبلفيا "اإلسرائيمية"
 الصراع.

وكشفت الدراسة عف أىمية دور النخبة العسكرية والسياسية في تشُكؿ مبادئ العقيدة األمنية، 
 وخاصة دور رئيس الوزراء دفيد بف غوريوف.

في  "ائيؿإسر "وتتبعت الدراسة أىـ مراحؿ تطور العقيدة األمنية ممثمًة في الحروب التي خاضتيا 
ـ(، بواقع خمسة حروب، كانت تجارب 1982-1948المنطقة طواؿ الفترة الزمنية الممتدة مف )

ميدانية عممية ُأختبرت فييا مبادئيا األمنية، وأثرت فييا بشكؿ واضح في أىـ التغيرات والتطورات 
يجية الدفاعية، التي مرت بيا عممية االنتقاؿ مف تبني االستراتيجية اليجومية الى تبني االسترات

في حرب أكتوبر  "اإلسرائيمية"التي كانت أحد أىـ أسباب الفشؿ الذي أصاب العقيدة األمنية 
 ـ.1973

وقد وضحت الدراسة أىـ العوامؿ واألحداث التي أثرت في تطور العقيدة األمنية منذ ظيورىا إلى 
القوة التي امتازت بيا ـ، وانتياًء بالوقوؼ عمى أىـ نقاط الضعؼ و 1982حيز الوجود حتى عاـ 

ـ، وحرب اكتوبر 1967، وظيرت بشكؿ واضح في حربي حزيراف "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 
 ـ.1973

ف ىنالؾ العديد مف العوامؿ والمؤثرات التي ساىمت في مت الدراسة الى النتيجة القائمة إتوص
وأف مبادئ ىذه  والتيديد الوجودي،وأىميا العمؽ االستراتيجي  "اإلسرائيمية"تشكيؿ العقيدة األمنية 

نقاط الضعؼ المميتة التي تعاني منيا  اس نقاط القوة التي ُوجدت لمواجيةسالعقيدة ىي في األ
 .دولة االحتبلؿ

نو مف الضروري معاودة قراءة األحداث التاريخية ات التي تقدمت بيا الدراسة تقوؿ إوأىـ التوصي
ضوء الوثائؽ العبرية المتعمقة بيذه األحداث والتي  عمى ،ـ1973ـ وحرب 1967المتعمقة بحرب 

 ."اإلسرائيمية"سمح بنشرىا حديثًا، ودراسة نقاط القوة والضعؼ في العقيدة األمنية 

  



 خ
 

Abstract 
 

This study examined the development of the Israeli security mentality between 1948-

1982, and highlighted the importance of various fixed and changing factors in this 

regard such as religion, history, ideology, geography, economics and politics. These 

factors served as the intellectual frameworks in which this mentality was formed. This 

study also examined the most important hypotheses that contributed to the formation 

of the principles of the Israeli security mentality. This includes the hypotheses of 

existential threat, inequality, and inevitability of the conflict. 

The study revealed the importance of the military and political elite in forming the 

principles of the Israeli security mentality, especially the role of Prime Minister David 

Ben-Gurion. 

The study traced the most important stages of the development of this security 

mentality represented in the Israeli wars in the region from 1948 to 1982. This 

includes five wars, which formed a practical field examination of the Israeli security 

principles. These wars have clearly caused the most important changes and 

developments in the context of the transition from the military attacks strategy to the 

defensive strategy. This particularly was a main reason for the failure that hit the 

Israeli security mentality in the 1973 Arab-Israeli War. 

The study highlighted the most important factors and events that influenced the 

development of the Israeli security mentality since its emergence until 1982. This 

leaded to realizing the most important points of weakness and strength that 

characterized this mentality, which were realized in 1967 and 1973 wars. 

The study reached the conclusion that there are many factors and influences that 

contributed to the formation of the Israeli security mentality. The strategic depth and 

existential threatening are among the most important ones in this regard. The study 

also found that the principles of this mentality are basically the strength aspects that 

have been founded to confront the constituent deadly weaknesses that exist in the 

Israeli entity. 

The most important recommendation of the study is the need to re-read the historical 

events related to the 1967 and 1973 wars in the light of the Hebrew specialized 

documents in these events, whose publication has been allowed recently. This useful 

to study the strengths and weaknesses aspects in the mentality of Israeli security. 
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زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلملٹٱٹٱُّٱ
.[5-1] العمؽ:َّحبجبهئمئخئحئجئييىينيمي  

 

 :قاؿ إذ الفاضؿ القاضي اهلل رحـ

 لكاف ىذا ُغي رَ  لو :َغِدهِ  في قاؿَ  إالَّ  يوِمو؛ في كتاًبا إنسافٌ  يَكُتبُ  ال أنَّو رأيتُ  إني  "

ـَ  ولو يُسَتحَسُف، لكاف كذا ِزيدَ  ولو أحسَف،  لكاف ىذا ُتِرؾَ  ولو أفضَؿ، لكاف ىذا ُقد 

 .(1)الَبَشرِ  ُجممةِ  عَمى النَّقصِ  استيبلءِ  عَمى دليؿٌ  وىو الِعَبِر، أعَظـِ  ِمفْ  ىذا .أجمؿَ 
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 وتقدير   شكر  
 رب العالميف هلل ءوبعد كؿ شي ءواًل وقبؿ كؿ شيأ الشكر

شرؼ عمى ىذا العمؿ حتى يخرج بما الذي أ وارإبراىيـ السن زكريا مدكتور:لوالشكر 
 والحمد هلل رب العالميف ،نعـ اهلل عمينا مف فضموأ

ود. نياد الشيخ  أ.د أسامة أبو نحؿ، المناقشة لجنة عضوي إلى الشكر، كؿ والشكر،
ثرائيا بوحسنة  ولكؿ ياد أإ لؤلخ والشكر ؛خميؿ الذيف تفضبل بمناقشة ىذه الرسالة، وا 

 ا العمؿ والحمد هلل رب العالميف.مف ساىـ في ىذ
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 المقدمة:

بالجياد، وأكرمنا بنبيو محمد صمى اهلل عميو وسمـ،  االحمد هلل الذي أعزنا باإلسبلـ، وشرفن
 وأنعـ عمينا بأف جعمنا مسمميف، أما بعد.

، ىي في حقيقتيا الصيغة البحث  ىذا التي ىي مثار "اإلسرائيمية"ة األمنية العقيد
درجت عمى  "اإلسرائيمية"عسكرية"، لكف النخبة القيادية لبلصطبلح الشائع " العقيدة ال "اإلسرائيمية"

الحالة ، وذلؾ العتبارات خصوصية ولى بديبًل عف االصطبلح الثانياستخداـ الصيغة األ
وفكرية  ، لو ارتباطات تاريخية ،ُوجدت لمقياـ بدور وظيفي استعماري كدولة إحبللية "اإلسرائيمية"

 وتحدد تطمعاتو .  ،تقوده

منية والسياسية يقتيا تصورات ابتدعتيا النخبة األىى في حق "اإلسرائيمية"فالعقيدة األمنية 
دؽ أو بشكؿ أ ود مفترضة عمى تيديدات ُمتخيمة،" تحديدًا بف غوريوف"، كرد "اإلسرائيمية"

 مصطنعة.

فراز لعممية " صناعة الخوؼ" التي ما ىي إال إمنية ف ىده العقيدة األ: إوباإلمكاف القوؿ
ووضع ُأسسيا عمى شكؿ فرضيات أساسية كاف ليا دوٌر كبيٌر في خمؽ  ،قادىا بف غوريوف

لفرضيات امنية الخاصة، وتتمخص تمؾ العقيدة األبمورة مبادئ لالتوجيات الفكرية المصاحبة 
حتمية الصراع، ولكٍؿ منيا ، وفرضية البلتكافؤ، وفرضية األساسية في: فرضية التيديد الوجودي

 ساسية ليذه العقيدة.التي تشكمت منيا المبادئ األ ،فرازاتيا الفكريةإ

و ة الثابتة كالجغرافيا والتاريخ، أخرى )سواء البنيويثانية كانت العوامؿ األ مف جية
مبادئ غيرة كاالقتصاد والسياسة والتكنولوجيا(، ليا حضور وتأثير واضح في بمورة الديناميكية المت
اسـٌ في الذي كاف لو تأثيٌر حافي"، ىميا "عامؿ العمؽ الجغر ، وأ"اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

وقاد بدوره عممية التحوؿ  ،"اإلسرائيمي"التغيرات التي طرأت عمى أنماط التفكير األمني 
؛ األمر الدفاعية -لى االستراتيجية الوقائيةاليجومية إ -الستراتيجية التعرضيةي مف ااالستراتيج

 ـ.1973كتوبر في حرب أ "اإلسرائيمية"نية مالذي تسبب في تحطـ العقيدة األ

ليست ضرورة  ،عمى مراحميا وحاالتيا المختمفة ةالعقيد تمؾقراءة عممية تطور  إف ضرورة 
بيدؼ الفيـ لكؿ ُمركباتو  ؛ف نقرأ ىذا التطورمفيومية"، بمعنى أر ما ىي ضرورة "تاريخية بقد

، ومواطف الضعؼ لى الوقوؼ عمى عناصر القوة؛ األمر الذي سيقود إوعوامؿ التأثير فييا
 فييا. الكامنة
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التيديدات  بة "الكيفيات" المفترضة في مواجيةىى بمثا "اإلسرائيمية"فالعقيدة األمنية 
باإلضافة لكونيا تتصؼ  -منيةممثمًة في مبادئ العقيدة األ -ات ه الكيفيوالمخاطر المتوقعة، وىذ
ف عمؿ عمى استباقو، وذلؾ مف منطمؽ أوسعٍي دائـ لمتنبؤ بالتيديد وال ،بنزعة عدوانية ىجومية

 خسارة حرب واحدة تعني النياية.

 في "عوامؿ إبرازه ممثبلً  "إسرائيؿ"قيا الفمسفية ما تريد دولة عماىذه الكيفيات تختزؿ في أ
ه ممثبًل في "عوامؿ ممكف مف الكفاءة، وما تريد إخفاء القوة"، والعمؿ عمى استخداميا بأكبر قدر

 ف تجد ليا حبًل بغير ىذه الطريقة.أالتي ال تستطيع عؼ"، الض

ف كؿ مبدأ مف مبادئ ىذه العقيدة المبادئ وفقًا لمجدلية القائمة: إف نقرأ ىذه لذلؾ عمينا أ
ىر لتفعيؿ عوامؿ القوة التي تمتمكيا الدولة بأقصى كفاءة ممكنة، لكف في الوقت جاء في الظا

 جاءت ىذه العممية لمتعويض عف نقطة ضعؼ مميتة.ذاتو 
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 أهمية الدراسة:

، ساىمت بشكؿ مباشر في صياغة "إسرائيمية"االعتماد عمى مصادر ومراجع لقيادات ونخب  .1
 ."رائيميةاإلس" األمنيةوتطوير العقيدة 

عمى اختبلؼ مركباتيا، ونقاط القوة والضعؼ  "اإلسرائيمية"األمنيةتقديـ دراسة منيجية لمعقيدة  .2
 فييا، وأىـ ما يؤثر فييا.

لمباحثيف  "اإلسرائيمية"األمنية أنيا تصمح ألف تكوف قاعدة انطبلؽ منيجية لدراسة العقيدة  .3
 .ةالبلحق سواء في الفترة الزمنية التي تناولتيا الدراسة، أو

في ظؿ قمة ىذه  ،إضافة دراسة لممكتبة العسكرية والتاريخية حوؿ ىذا الموضوع الميـ .4
 الدراسات في المكتبة العربية.

بيدؼ فيميا، في ظؿ الصراع المحتدـ ما  ؛"اإلسرائيمية" األمنية تقديـ دراسة منيجية لمعقيدة .5
 دولة االحتبلؿ.بيف األمة عامة والشعب الفمسطيني خاصة مع 

 هداف الدراسة:أ

 ."اإلسرائيمية"مضموف العقيدة األمنية  التعرؼ عمى .1

 ."اإلسرائيمية"الوقوؼ عمى أىـ المبادئ والمفاىيـ التي تشكمت منيا العقيدة األمنية  .2

 ."اإلسرائيمية"معرفة التصورات والفرضيات التي تمثؿ الرافد الفكري لمعقيدة األمنية  .3

 ."اإلسرائيمية"صياغة العقيدة األمنية العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ و  تفسير .4

ما بيف  (، "اإلسرائيمية"التطورات والمراحؿ التي مرت بيا العقيدة األمنية  دراسة وتحميؿ .5
 ـ.1982و 1948عامي 

 حدود الدراسة:
ف فيو الصياينة مف احتبلؿ وىو العاـ الذي تمكَ  ،ـ1948راسة ما بيف عاـ د: تمتد الالحد الزماني

 ـ.1982، وتستمر حتى عاـ "إسرائيؿ"طيف، وأقاموا عمييا دولتيـ المزعومة معظـ أراضي فمس

 بشكؿ عاـ. ودوؿ االقميـ والعالـ: أرض فمسطيف االنتدابية بشكؿ خاص، الحد المكاني

 .التحميمي والمنيج : يتبع الباحث في إعداد دراستو منيج البحث التاريخيمنهج الدراسة
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 دراسات سابقة: 

 الدراسات التالية: الباحث مف استفاد

سرائيؿ في حرب  "اإلسرائيمية"ة (:"االستراتيجية العسكري2008المغاري، ىشاـ.) لكؿ مف مصر وا 
ه 1429  فمسطيف. –أبو ديس  -ـ، وتأثيرىا عمى نتائج الحرب. جامعة القدس1973أكتوبر 

 ـ.2008/
Civcik, ZEYNEP .( decmber 2004). THE ISRAELI 

SECURITY POLICY:CHANGESAND CONTINUITIES 

(THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE). MIDDLE 

EAST TECHNICAL UNIVERSITY. 
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 :الدراسة تقسيمات

 .وخاتمة  فصوؿ، وثبلثة تمييدي، وفصؿ مقدمة، إلى الدراسة الباحث قسَّـ

وما تتصؼ بو  "اإلسرائيمية"ية والعقيدة االمنمنية، ألمفيـو العقيدة اال اً تعريف التمييديالفصؿ  ولتنا
 ، والعوامؿ التي أثرت في بنائيا.ىـ مراحؿ تطورىامف خصوصية، وأ

 :"اإلسرائيمية"المؤثرات التي ساىمت في تشكيؿ العقيدة األمنية في  األوؿ الفصؿ وبحث

سية، واالقتصادية، والسيا المؤثرات الجغرافية،و  المؤثرات الدينية، والتاريخية، والصييونية فدرس
 ."اإلسرائيمية"منية األالعقيدة  عممية تطورتأثير النخبة العسكرية والسياسية في و والبشرية، 

 :"اإلسرائيمية" منيةاألالفرضيات والتصورات التي تقـو عمييا العقيدة  فقد تناوؿ الثاني ما الفصؿأ
كؿ تأثير ، و صراعفرضية حتمية الو  ؤ،فرضية البلتكافىـ(، و ي )وىى األتيديد الوجودال كفرضية
 ."اإلسرائيمية" منيةألالعقيدة اتطور  ىمف ىذه الفرضيات عمفرضية 

، وىى مراحؿ مقسمة زمنيًا، تتركز "اإلسرائيمية" األمنيةمراحؿ تطور العقيدة  الثالث الفصؿ ودرس
 ـ.1967حتى عاـ  ،ـ1948مف عاـ  "اإلسرائيمية" األمنيةفي تطور العقيدة 

 ـ.1973ـ حتى عاـ 1967مف عاـ "اإلسرائيمية" األمنيةوتطور العقيدة 

 ـ.1982حتى عاـ  ،ـ1973مف عاـ  "اإلسرائيمية" العسكريةوانتياًء  بتطور العقيدة 

 ."اإلسرائيمية"وتأثير نتائج الحروب التي وقعت عمى العقيدة األمنية 

 تمييا حؽ،المبل مف بعدد وُأتبعت التوصيات، وبعض النتائج، ضمت  بالخاتمة ارسةدال وانتيت

 .جعراوالم المصادر قائمة

 لى سواء السبيؿ.إىذا وهلل اليادي 

 فصل تمهيدي: مفهوم العقيدة األمنية.

 :"اإلسرائيمية"الفصل األول: المؤثرات التي ساهمت في تشكيل العقيدة األمنية 

 المبحث األول: المؤثرات الدينية, والتاريخية, والصهيونية: 

 ."اإلسرائيمية" األمنيةالعقيدة البعد الديني المؤثر في  .1

 ."اإلسرائيمية" األمنيةالفكر الصييوني عمى العقيدة  تأثير .2

 ."اإلسرائيمية" األمنيةالبعد التاريخي وتأثيره عمى العقيدة  .3
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والقتصادية, والسياسية, والبشرية, المؤثرة في تشكيل  المبحث الثاني: المؤثرات الجغرافية,
 .مية""اإلسرائي األمنية العقيدة

 انعداـ العمؽ الجغرافي. .1

 ضعؼ الموارد االقتصادية. .2

 التبعية لدولة عظمى. .3

 قمة الموارد البشرية. .4
 ."اإلسرائيمية" األمنيةالمبحث الثالث: تأثير النخبة العسكرية والسياسية في صياغة العقيدة 

 ."اإلسرائيمية" األمنيةتأثير بف غوريوف في صياغة العقيدة  .1

 ."اإلسرائيمية" األمنيةفي تطور العقيدة  أثر النخبة العسكرية .2

 ."اإلسرائيمية" األمنيةأثر النخبة السياسية في تطور العقيدة  .3
 :"اإلسرائيمية" األمنيةالفرضيات التي تقوم عميها العقيدة  المبادئ و الفصل الثاني:

 :"اإلسرائيلية" األمنيةالتي تقوم عليها العقيدة المبادئ المبحث األول: 

 ."اإلسرابٌلٌة"لعقٌدة األمنٌة االساسٌة  لدئ مباال .1

 ."اإلسرابٌلٌة"األسس الفكرٌة البنٌوٌة للعقٌدة األمنٌة  .2

 فرضية تهديد الوجود.: الثاني المبحث
 فرضية التيديد الوجودي. .1

 ."اإلسرائيمية" األمنية تأثير فرضية التيديد الوجودي عمى العقيدة .2

 ازين القوي.ومو  ؤ: فرضية الالتكافالثالث المبحث
 .ؤفرضية البلتكاف .1

 ."اإلسرائيمية" األمنيةعمى العقيدة  ؤتأثير فرضية البلتكاف .2
 : فرضية حتمية الصراع.رابعالمبحث ال

 فرضية حتمية الصراع. .1

 ."اإلسرائيمية" األمنيةتأثير فرضية حتمية الصراع عمى العقيدة  .2

 م8491م حتى عام 8491 من عام "اإلسرائيمية"تطور العقيدة األمنية الفصل الثالث: 

 ."اإلسرائيمية"ـ وتأثيرىا عمى العقيدة األمنية 1948حرب عاـ  المبحث األوؿ:

 ـ.1953بداية تبمور العقيدة األمنية، : المبحث الثاني

 ."اإلسرائيمية"ـ، وتأثيرىا عمى العقيدة األمنية 1956حرب عاـ : المبحث الثالث
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 م.8411م حتى عام 8491من عام "سرائيميةاإل": تطور العقيدة األمنية الفصل الرابع
 ."اإلسرائيمية"ـ وتأثير نتائجيا عمى العقيدة األمنية 1967حرب عاـ  المبحث األوؿ:

ـ وتأثير نتائجيا عمي العقيدة األمنية 1969حرب االستنزاؼ عاـ : المبحث الثاني
 ."اإلسرائيمية"

 م.8411م حتى عام 8411ن عامم "اإلسرائيمية": تطور العقيدة العسكرية الفصل الخامس
 ."اإلسرائيمية"ـ وتأثير نتائجيا عمى العقيدة األمنية 1973حرب المبحث األوؿ: 

 ـ.1973بعد حرب  "اإلسرائيمية"تطور العقيدة األمنية : المبحث الثاني
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 األمنية. فصل تمهيدي: مفهوم العقيدة

 مفهوم العقيدة األمنية:

ليأمف عمى نفسو،  ؛بف منظور أف األمف ىو ضد الخوؼ، واألِمُف ىو المستجيراألمف لغًة: يرى ا
 .(1)واألمانة ضد الخيانة

، ويقوؿ الرازي أف األماف واألمنة (2)و األمافتيإذا أعط ،نت فأنا آمف، وآمنُت غيريويقاؿ أم
فيشير في معجـ تعريفاتو إلى أف  ي، وأما الجرجان(3)اب فيـ وَسِمـَ وقد َأِمَف مف ب واحد بمعنى

يرى أف أصمو الطمأنينة ف، وأما الزبيدي (4)في الزمف اآلتي ألمف يأتي بمعنى عدـ توقع المكروها
 .(5)لمنفس وزواؿ الخوؼ

فيو  ،(6)جتماعيةاف األمف ظاىرة إ :فباإلمكاف القوؿ، هوتطور مف ناحية ظيور المفيـو األمني 
مف جانب يعتبر أحد أىـ األسس الحياتية اإلنسانية الضرورية والممحة إلى جانب المأكؿ والممبس 

وال ُتتصور بدونيا، وبالتالي فمف  ،نسانية ال تستقيـ الحياةإوالتي ىى احتياجات  ،والمشرب
قتصادي اأو استقرار و نمو  ،جتماعي مدني، أو تطور حضارياالصعب تصور وجود تفاعؿ 

فيـ األمـ والحضارات منذ تشكؿ بنيتيا  -بشكؿ جزئي -وىذا يفسرتوفر عامؿ األمف،  دوف
الوجودية، وكذالؾ خطورة غياب  مف وضروراتو الحياتيةأىمية األ  –القبيمة والقرية  –ى ولاأل

األمف  الفيـ يقترب ، وبيذاوتفاعبلتيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،عمى واقعيا األمف وأثره
لقوة الجانب االجتماعي  اً ف معنى التنمية والرفاىية االجتماعية، إلى جانب حقيقة كونو انعكاسم

 .(7)لوجيةيو قتصادي بعيدًا عف القوة العسكرية أو األيدواال

األمف  وأفومف ناحية ثانية ىنالؾ مف يرى أف المفيـو األمني ىو في أساسو مفيـو عسكري، 
لة، وىنالؾ مف ورعاية المصالح القومية العميا لؤلمة و الدو ينحصر في حماية الوجود والحدود 

                                                             

 (.13/21ابف منظور، لساف العرب )ج (1)

 (.1/102إبف فارس، مجمؿ المغة )ج (2)

 (.1/22الرازي، مختار الصحاح )ج (3)

 (.34، معجـ التعريفات )صيالجرجان (4)

 (.24/184الزبيدي، تاج العروس )ج (5)

 (.27)ص "اإلسرائيمية"شبيب، نظرية األمف  (6)
 .28المرجع السابؽ، ص (7)
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بمعنى اإلجراءات التي تتخذىا الدولة لمحفاظ عمى أسرارىا ولتأميف أفرادىا  يرى أف األمف يأتي
 .(1)ارجومصالحيا الحيوية في الداخؿ والخ ومنشآتيا

شوئيا وتطورىا عبر متداد تاريخ نانسانية المختمفة عمى اإللذلؾ عمدت الدوؿ والحضارات  
قامة الموانع المختمفة، وصناعة السبلح،  القروف إلى بناء الجيوش، وتشييد التحصينات والقبلع، وا 

نشاء القوات الشرطية واالستخباراتية عمى  نسانية الممتدة وبفعؿ تطور ىذه التجربة اإلختبلفيا، اوا 
حتياجات األمف وضروراتو، امع  والخبرات المتراكمة الناتجة عف التفاعؿ االجتماعي والسياسي

 -كحاؿ سائر العمـو اإلنسانية األخرى -تطورىا أبدأت صياغة وبمورة "مفيـو األمف"؛  والتي بد
نتياًء إلى عالـ النظرية التي تختزؿ امف واقع الحاجة والضرورة، مرورًا بالتجربة واالختبار، و 

ف كاف  فقد بدأ  ،ظر إليو عمى أنو عمـ حديثنالزاؿ يُ  األمفالتجربة والخبرات المتراكمة، وا 
 .(2)ـ1945نتيت في عاـ اوالتي  ،بالظيور في أعقاب الحرب العالمية الثانية

النخب تضح أنو وعمى الرغـ مف أف األمف ىو حاجة وتجربة إنسانية شاممة، إال أف اولقد 
، فمف خبلؿ ختمفوا حوؿ تعريفوالـ يتفقوا عمى نظرية موحدة لؤلمف، و  والمفكريف في العالـ

تفاؽ اوليس ىنالؾ  ،مثير لمجدؿ األمف مفيـو يتضح أف، االطبلع عمى العديد مف التعريفات
ف كاف ىنالؾ  الختبلؼ  تفاؽ حوؿ ضروراتو، وىذا االختبلؼ في حقيقتو ىو نتاجٌ احوؿ معناه، وا 

الجغرافية  تجارب وثقافات الشعوب واألمـ، والختبلؼ تصورات النخب القيادية فييا لمواقع بظروفو
 شونيا، والختبلؼ المصالح الحيوية كما يقدرونيا.يواالقتصادية والسياسية والمجتمعية التي يع

ما تقـو بو الدولة مف إجراءات في حدود طاقتيا لمحفاظ عمى  ؼ عمى أنو:فإف األمف ُيعرَّ لذلؾ 
 .(3)ية"مع مراعاة المتغيرات المحمية والدول ،كيانيا ومصالحيا في الحاضر والمستقبؿ

لى حد كبير ممقاة -السعي لتحقيؽ السبلمة الجسدية والنفسية  ؼ عمى أنو:وتارة ُيعرَّ  التي ىي وا 
المواطنيف أو ىويتيـ، و قد تتيدد بقاء السمطة،  ،مباشرة لمنع أي تيديدات -عمى عاتؽ الحكومات

 .(4)وصيانة حرمات الدولة" ،سبلمة أراضييـو 

فعؿ تطور صصاتو الحاصمة بوتخ تبعا الختبلؼ ميماتوف"، ىنالؾ تنوع في تعريؼ "مفيـو االم
، فينالؾ األمف العسكري وىنالؾ األمف  السياسي، واألمف االقتصادي، واألمف  ىذا المفيـو

                                                             

 (.27)ص "اإلسرائيمية"شبيب، نظرية األمف  (1)
 المرجع نفسو. (2)
 (.1)ص "اإلسرائيمية"المصري، نظرية األمف  (3)

(4) Civcik, The Israel Security Policy (P.1). 
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مف العاـ، واألمف القومي، واألمف الوطني، وغيرىا مف التعريفات االجتماعي، واألمف الغذائي، واأل
 .(1)ؿ نواحى الحياة والمجتمعالتي أصبح االمف مف خبلليا يشمؿ ك

 العقيدة األمنية: 

االختبلؼ حوؿ مفيـو  قدر مماثؿ مف ىناؾمف"، القدر مف االختبلؼ حوؿ "مفيـو األوبذات 
 منية" مف حيث دالالتيا وصياغاتيا المغوية."العقيدة األ

ة سالمة مف ولو عقيدة حسن ،ما يديف اإلنساف بو ": ؼ عمى أنوُيعرَّ  صطبلح "العقيدة" بدايةً فا
، (3)الحكـ الذي ال يقبؿ الشؾ فيو لدى معتقده، ويعرؼ عمى أنو (2) واعتقدت مااًل جمعتو ،الشؾ
 .(4)لى الفعؿ"إؼ كذلؾ عمى أنو" المبادئ القياسية التي تقود وُيعرَّ 

ماـ الدولة يمنح اإلشكاالت الموضوعة أ نيا:"  العامؿ الذي ًا فُتعرؼ العقيدة عمى أأما اصطبلح
تتحوؿ كؿ  باالضافة لمتوجيات العامة المطموبة، والتي في ظؿ غيابياًا مف وحدة الحاؿ نوع

 .(5)"ضافة لفقداف البوصمة والتوجومشكمة الى عامؿ مستؽ بذاتو  باال

، أو ف القوات العسكريةالمبادئ األساسية التي تمك   رؼ عمى أنو:عَّ يُ منية" ف"العقيدة األبلحطاص ماأ
المبادئ  ؛ ُيعَّرؼ كذلؾ عمى أنو(6)لدعـ األىداؼ القومية" ايو أفعاليعناصر منيا مف توج

في دعـ األىداؼ  اة أو عناصر منيا مف توجيو أعمالياألساسية التي ُتمك ف القوات العسكري
مجموعة مف المفاىيـ التي تعبر عف الطريقة  "، وُيعَّرؼ بشكؿ أكثر تفصيبًل عمى أنو (7)الوطنية

ىذه  .(8)"لؤلمفالجيش( الواقع الذي تنسبو لممفيـو العاـ " أو ؤسسة )الحكومةالتي تفسر بيا الم
المفاىيـ التي تتشكؿ منيا العقيدة األمنية ىي مفاىيـ مجردة، تشتمؿ بدورىا عمى التصورات 

التيديدات والفرص و  دراسة األحداث -المقبولة عمى األمة والمجتمع فيما يتعمؽ بوضعيا األمني
وتشخيص المتغيرات السياسية  مكانات الداخمية، والضغوط واإل ة الظروؼدراسو  الخارجية

ومف ىنا فإف العقيدة األمنية والمفاىيـ التي تشكميا تتأثر مف التصور الذاتي لكؿ  -ستراتيجيةاال

                                                             

 (.27)ص "اإلسرائيمية"شبيب، نظرية األمف  (1)
 (.4/433الفيومي، المصباح المنير )ج (2)
 (.2/614مصطفى وآخروف، المعجـ الوسيط )ج (3)

(4) Bowyer, Dictionary of Military Terms (P.78). 

 (.42ىركابي، تأمبلت )عبري( )ص (5)
(6) U.S. Department of Defense: Dictionary of Military And Associated Terms (P72). 

(7) lbid.,( P.71). 

 (.2)عبري( )ص "اإلسرائيمي"تماري، مفيـو األمف  (8)
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مف الفرد والمجتمع في كؿ زماف ومكاف، ومنظومة ىذه المفاىيـ، سواء كانت مؤسسة أـ ال، 
 .(1)أو النظرية األمنية ،ةتشكؿ ما يسمى العقيد

يرى أنيا: مجمؿ السياسات العسكرية فمنية تعريفًا مختصرًا رؼ العقيدة األوىنالؾ مف ُيع  
 .(2)األمف القومي لمدولةوالدبموماسية واالجتماعية التي غرضيا حماية وخدمة مصالح 

دة االمنية "مف جيو ختبلؼ التعريفات السابقة لمفيـو "االمف" مف جية ، ولمفيـو "العقياوعمى 
سيتمحور حوؿ مفيـو األمف الذي يرتبط بتفسير المدرسة  في ىذه التركيزأخرى، إال أف 

، وذلؾ لكوف ىذا التفسير يعتمد باألساس عمى توفر المعطيات والحسابات القابمة (3)الواقعية
 ال كما يرغب اصحابيا. ،ىىى الوقائع الممموسة والحقائؽ كمالإلمقياس وتستند 

أمة،  وأنا يتضح أف ىنالؾ العديد مف المؤثرات والعوامؿ الداخمية والخارجية الخاصة بكؿ دولة وى
فاعؿ في تشكيؿ وصياغة ورؤية نخبيا األمنية، التي أثرت بشكؿ  ،ختبلؼ تجاربيااإضافة إلى 
 منية الخاصة.عقيدتيا األ

ؿ القوة والضعؼ لكؿ أمة، عوامو ومستواه،  تجاىاتواوحجمو و وأىـ ىذه العوامؿ: تصور التيديد 
باإلضافة لمعوامؿ السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والجغرافية، والبشرية، والمصالح الحيوية، 

(4)والديف، والنزعة القومية العامة، وحتى األساطير
. 

منية" الخاصة بكؿ دولة، مفة في تشكيؿ وصياغة "العقيدة األمدى تأثير ىذه العوامؿ المختيتضح 
 .ختبلؼ في عقائدىا األمنية الخاصةاالمف خبلؿ الوقوؼ عمى مدى  ،أمة، أو جية سياسية أو

 ىى عقيدة دفاعية، ال تؤيد في مضمونيا العاـ القياـ بأي (5)فالعقيدة األمنية الخاصة بحمؼ الناتو

                                                             

 )عبري(. "اإلسرائيمي"تماري، مفيـو األمف  (1)
(2) Rodman, Israels National Security Doctrin (P.72). 

يالية. شياء وتقديرىا، وعكسيا الخىي نزعة تعتمد عمى الحس والحقائؽ الممموسة في الحكـ عمى األ :الواقعية (3)
وفي السياسة تترجـ نفسيا بالحسابات الدقيقة لمواقع وتربط النتائج بالمقدمات فتحسب سمفا نتائج أية خطوة وتقدر 
نتائجيا دوف انفعاؿ او إدخاؿ لمتمنيات في ىذه الحسابات وتتخذىا في ضوء اإلمكانات المتاحة. )الكيالي، 

 .(253 /7ج)موسوعة السياسة 

(4) Tal, National Security: The Israel Experience (P.11). 

 ودولة غربية تـ تأسيس 1 6معاىدة تتوفر بمقتضاىا قيادة عسكرية موحدة لمدفاع المشترؾ عف حمؼ الناتو:  (5)
وتنص المعاىدة  ،أي ىجـو محتمؿ مف االتحاد السوفييتى أو أي معتد آخربيدؼ صد ـ 1949ىذا الحمؼ عاـ 

دة أو أكثر مف الدوؿ األعضاء في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر ىجوما ضد عمى أف أي ىجـو مسمح ضد واح
وتؤمف الواليات المتحدة  ،ويعتمد الحمؼ جزئيا في ردعو لميجـو عمى األسمحة النووية مؼ،جميع أعضاء الح
. الحمؼ فيعضو المسيطر الوقد ساعد ىذا االعتماد عمى الواليات المتحدة في أف تصبح  ،معظـ ىذه األسمحة

 (.9/500)لممزيد انظر: الموسوعة العربية العالمية، )ج
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 ،(1)عمؿ مف شأنو المبادرة لشف الحروب أو نقؿ الحرب إلى أراضي الدوؿ التابعة لحمؼ وارسو
؛ التي تيدؼ إلى الدفاع عف (2)تمخصت عقيدتو األمنية في نظريتو المعنونة "بالرد المرف" وقد

تـ تطوير ىذه ،   و (3)الدوؿ األعضاء لمحمؼ مف أي ىجـو شامؿ محتمؿ مف حمؼ وارسو
لتقتصر عمى حؿ النزاعات بالطرؽ السممية، وفي حاؿ فشؿ الجيود الدبموماسية،  النظرية الحقاً 

 .(5)"(4)إلى القدرة العسكرية البلزمة لمقياـ بما يسمى "إدارة األزمات ءيتـ المجو 

وفي المقابؿ فإف عقيدة األمف األمريكية تؤمف بإستخداـ القوة المباشرة في مواجية أي تيديد 
لتكوف قادرة  ؛النووية ةومف أجؿ ذلؾ عممت عمى تطوير قدراتيا العسكري ؛لمصالحيا الحيوية

منطقة في العالـ، و بناء قوة عسكرية تقميدية كبيرة قادرة عمى  ةي أيعمى تدمير أي ىدؼ ف
 .(6)ألي بقعة في العالـ -خبلؿ وقت معقوؿ-الوصوؿ 

متبلؾ  القدرة البلزمة لمحفاظ عمى السيادة افكانت تفترض  ،االستعمارية لفرنسا أما العقيدة األمنية
متبلؾ القدرة عمى التأثير في امف خبلؿ  الفرنسية في فرنسا وفي المستعمرات التابعة ليا، وذلؾ

                                                             

تـ التوقيع عمى  ،معاىدة تـ بموجبيا توحيد أقطار أوروبا الشرقية تحت قيادة عسكرية موحدة :حمؼ وارسو (1)
لمانيا وارسو مف قبؿ كؿ مف االتحاد السوفييتى وألبانيا وبمغاريا وتشيكوسموفاكيا وأفي ـ 1955المعاىدة في مايو 

وقد وقعت ىذه الدوؿ عمى الحمؼ بعد أف كونت الدوؿ الغربية حمؼ شماؿ ، الشرقية والمجر وبولندا ورومانيا
كما انسحبت ألبانيا  -ولـ توقع الصيف عمى المعاىدة ولكنيا تعيدت بدعـ الدوؿ األعضاء في الحمؼ ، األطمسى

ف عشيوعية الإقصاء األحزاب   أدى إلىما . ـ1990و 1989عامى  دىور الحمؼتْ و  ـ1968في مف الحمؼ 
 ـ1990ثورات سممية في كؿ مف بولندا والمجر وألمانيا الشرقية وتشيكوسموفاكيا. وفى عاـ  مف خبلؿالسمطة 

أعمنت المجر أنيا لف تشارؾ في العمميات العسكرية المرتبطة بالحمؼ ، كما أعمنت أيضا عف عزميا االنسحاب 
 ،عف نيتيما االنسحاب مف الحمؼ وأعربت كؿ مف بولندا وتشيكولسموفاكيا أيضاً  ،ـ1990مف الحمؼ بنياية عاـ 
مف ألمانيا  عندما أصبحت جزءاً  ،ـ1990عضوية ألمانيا الشرقية في الحمؼ عاـ  انتيتوعبلوة عمى ذلؾ فقد 

) .ؼاتفؽ قادة الدوؿ الست المتبقية في حمؼ وارسو بشكؿ رسمي عمى حؿ الحم ـ1991وفي عاـ  ،الموحدة
 (.27/14)ج الموسوعة العربية العالمية، حمؼ الناتو

 (.50)عبري( )ص "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (2)

 (.338واثرىا عمى االمف القومي العربي )ص ،ستراتيجية التوسعية لحمؼ الناتوحسوف، اال (3)

و يختص بكيفيو   مى تنوع تصنيفاتياعمـ اداره االزمات ىو العمـ االدارى الذى يختص بدراسو االزمات ع (4)
التعامؿ مع االزمات وكيفيو التغمب عمييا وتخطييا ايضا وتجنب اثارىا السيئو سواء عمى المدى القريب او 

الطويؿ و البعيد ببلضافو لكيفيو حؿ المشاكؿ الناتجو عنيا وتحويميا الى مف سمبيات ضاره الى ايجابيات   المدى
. )نايؼ، ادارة االزمات. ) لتالى تقميؿ حجـ الخسائر الناجمو عف االزمات قدر االمكافيمكف االستفاده منيا وبا

 عمى االنترنت(.
 )عمى اإلنترنت(.  موقع حمؼ الناتو، تعريؼ حمؼ الناتو: (5)
 (.26زعيرا، مذكرات )ص (6)
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األمر الذي كاف يتطمب تعبئة الموارد الكمية والنوعية البلزمة لمتعامؿ مع  ؛الساحة الدولية
 .(1)التيديدات والمخاطر المحتممة في حينو، باإلضافة لنظاـ اقتصادي حيوي، ونظاـ تسميح معقد

وُمركبات العقيدة األمنية لدوؿ أخرى، في مضموف  يمكف مبلحظة اختبلؼ واضحوفي المقابؿ 
األمر الذي  ؛يتناسب مع االختبلؼ القائـ في العوامؿ الجغرافية والسياسية واالقتصادية ليذه الدوؿ

 .لمدوؿ عقائد األمنيةالقتصاد في بناء ى مدى تأثير عوامؿ الجغرافيا وااليشير إل

واقتصاديًا، وذات نفوذ سياسي دولي،  أف العقيدة األمنية لدولة قوية عسكريًا، وال يمكف تصور
العقيدة األمنية في ساف سيتوافؽ مع العقيدة األمنية لدولة ضعيفة في تمؾ المجاالت، فمثبًل: 

وال تستطيع بأي  ،فتراض  القائؿ بأنيا ال ترغبعمى "السمبية المطمقة"، وعمى اال ، ترتكز(2)مارينو
 .(3)برى إيطاليالجارتيا الك حاؿ مف األحواؿ أف تشكؿ تيديداً 

 :"اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

، وما مف جيةإف إمعاف النظر في ىذه المقابمة والمقارنة بيف ىذه النماذج المختمفة لمعقائد األمنية 
إلى الحقيقة القائمة أف ىنالؾ بعدًا  يوصؿ الدراسةأخرى، مف جية  "اإلسرائيمية"قيدة األمنية بيف الع
فاألمف في خصوصيتيا، ؛ ناتج عف "اإلسرائيمية"األمنية الخاص بالحالة  لمفيـو العقيدة خاصاً 

 (4)( גוריון-בן דוד)  األمر الذي لخصو بف غوريوف ؛خاصة يكتسب مفاىيـ "اإلسرائيمية"لحالة ا
ذا لـ  بقولو: " ، ىذا المفيـو (5)"يكف أمف فبل يوجد أي شئإذا كاف أمف فينالؾ كؿ شئ ، وا 

، ما ىو في حقيقتو إال نتاج  لمعوامؿ والمؤثرات الخاصة "اإلسرائيمي"ظور الخاص لؤلمف مف المن
العوامؿ ك المتغيرة -، سواء البنيوية كالجغرافيا واالقتصاد، أو الديناميكية"اإلسرائيمية"بالحالة 

                                                             

(1) Holand, French White Paper: Defence and National Security (P.20). 

يطاليا بيف إدرياتيكي في وسط رينو: جميورية صغيرة تقع عمى سفوح جبؿ تيتانو، وعمى الجانب األساف ما (2)
جميورية إيطاليا. وىي أصغر دولة مستقمة في برومانيا وماركي ومحاطة مف جميع الجيات -المناطؽ إيميميا

محرريف مف  ) في العالـ.، وتعتبرأصغر جميورية 2كـ 6112مساحتيا  وتبمغأوروبا بعد الفاتيكاف وموناكو، 
 ، ساف مارينو ) عمى االنترنت(.موسوعة بريتانيكا

 (.26-25زعيرا ، مذكرات )ص  (3)

 ،في1973 ، وتوفي في األوؿ مف ديسمبر1886 عاـ في بولندا في بمونسؾ بمدة في ولد دافيد بف غوريوف: (4)
 14 ففي االوؿ فييا ، السياسي لمؤسس والزعيـا الصييونية الدولة أبيب في فمسطيف المحتمة ، ُيعد رجؿ مدينة تؿ

-1955 ،1953-1948) وزراء فييا، وتولى رئاسة الوزراء فييا ما بيف األعواـ رئيس أوؿ ُأعمف 1948 مايو
لدرجة أنو  "اإلسرائيمي"لمجميور  ،وكاف يتمتع بشخصية قيادية قوية، وكاف محبوباً  الدفاع وتولى وزارة( 1963

، دفيد بف غوريوف محرريف مف موسوعة بريتانيكا)ه مف الحكومة والكنيست لقب "أب األمة". أطمؽ عميو بعد تقاعد
 )عمى االنترنت(.

(5) Civcik,The Israeli Security Policy (P. 9). 
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قدرة ىذه العوامؿ والمؤثرات عمى خمؽ ديناميكية  مبلحظةوالسياسية؛ وكذلؾ يمكف  التكنولوجية
ستبقاء فاعميتيا  في التأثير عمى عممية  صياغة وتشكيؿ احركة، تتصؼ بأنيا قادرة عمى ذاتية ال

تيديد  ، وتفترض أنيا في مواجية(1)(בטחונזם-عقيدة أمنية تتصؼ: "بنزعة أمنية" )بتحونـز
، "وتضع معيار أمف الدولة فوؽ كؿ المعايير والمقاييس األخرى لمحكـ عمى أي (2)وجودي دائـ

 .(3) "شيء

 "اإلسرائيمية"مرتبطة بالفمسفة الفكرية الخاصة بالنخبة  -مف منظور إسرائيمي -العقيدة األمنية 
البنيوية –األمنية، التي ترتبط بدورىا في كيفية تناوؿ ىذه الظروؼ المحيطة والمؤثرات القائمة 

تمفة لمعقيدة مر الذي قد يظير في التعريفات المخكيفية تفاعؿ ىذه النخبة معيا، األو  -والمتغيرة
-عمى أنيا "الخطة  "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية  فإسرائيؿ طاؿ ُيعرؼ، "اإلسرائيمية"األمنية 
 ،واستعداداتيا األمنية، ويشمؿ ذلؾ مفيـو الحرب )األمة(األساسية والدائمة لجيوزية  -القومية

 .(4)وأىدافيا."

طار لممبادئ في كيفية " مو :أنياب "اإلسرائيمية"نيؼ العقيدة األمنية  ؼعر ويُ  اصفات لمتيديدات، وا 
 .(5)مواجيتيا "

في  "اإلسرائيمية"تشكمت وتبمورت العقيدة األمنية  ،أمني فمسفيمناخ  يتضح وجودمما سبؽ  
كؿ واقع الكياف التي تشَ  ،البنيوية والمتغيرةبالعوامؿ والمؤثرات المناخ  وقد تأثر ذلؾإطاره، 

 العسكرية.قتصادية والسياسية و االو  جتماعيةباتو االعمى مركَ  "اإلسرائيمي"

، أو في "اإلسرائيمية"العوامؿ مجتمعة في تشكيؿ وتطوير مبادئ العقيدة األمنية  ساىمت تمؾ
 مبادئياإعادة إنتاج التصورات الفمسفية التي تقـو عمييا، وبناء مرجعياتيا الفكرية التي تستمد منيا 

عرؼ اختصارًا تُ  التينية والسياسية المرحمية والمستقبمية، و الذي تستند إليو في تحديد رؤيتيا األم
 .بالعقيدة األمنية

 عقيدة األمنيةالفي عممية تشكيؿ  -ختبلفيا اعمى  -وكذلؾ يتضح أف طبيعة التأثير ليذه العوامؿ
وقد يكوف ألحدىا قدر مف  ،بشكؿ متشابؾ ومتقاطع مع بعضيا البعض ،قد تفعؿ فعميا إلسرائيؿ

                                                             

 (.90بشارة، مف ييودية الدولة حتى شاروف ) ص (1)
 (.11)ص "اإلسرائيمية"األمف  ةالمصري، نظري (2)
 (.90الدولة حتى شاروف )ص بشارة، مف ييودية (3)
 (.3)عبري( )ص وميقطاؿ، أمف جماعي وأمف  (4)
 (.355لسياسة الخارجية )عبري( )صوا نيؼ، مبادئ مفيـو االمف (5)
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أو كؿ عمى حدة، وىذا يرجع إلى حقيقة أف بعض ىذه  ،بر مف باقي العوامؿ مجتمعةالتأثير أك
 العوامؿ لو خواص ثابتة بنيوية، كعامؿ الجغرافيا، وآخر متغير كالعامؿ الدولي.

مف جية عمى فرضية  بنيت "إسرائيؿ"في  فعممية صياغة وبمورة مبادئ العقيدة األمنية لمدولة
أو  ،)سواء كاف التيديد حقيقياً  "إسرائيؿ"خبة السياسية واألمنية في لدى الن (1)"تصور التيديد"

المؤثرة في تشكيؿ الواقع  -البنيوية والمتغيرة -(، ومف جية أخرى عمى العوامؿ والمركبات متوىماً 
ستراتيجي، ي، والموارد البشرية، والحميؼ االوالبنية األمنية لمدولة والمجتمع، كالعمؽ الجغراف

 .(2)قتصادية، وحتى المؤثرات الفكرية والدينيةارد االوالمو 

، فمفيـو (3)"اإلسرائيمية"في بمورة وصياغة العقيدة األمنية  كبيرٌ  كاف لفرضية  "تصور التيديد" دورٌ 
يقـو في أساسو عمى تصور واسع وشامؿ لمتيديد، " فمعظـ الدوؿ  "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

األمر الذي  ؛"إسرائيؿ"نيا تشترؾ في حمؼ ييدؼ لمقضاء عمى العربية يتـ النظر إلييا عمى أ
يصبح أكثر خطورة في ظؿ الفرضية القائمة أف ىزيمة واحدة كافية لمقضاء عمى الدولة، في 

مف حؿ الصراع  "إسرائيؿ"عمى أعدائيا غير كاؼ لتمكيف عسكري وحيد مقابؿ أف تحقيؽ نصر 
 .(4)مف الحروب " غير متناهٍ  عدداً  ستقببلً قد تواجو م "إسرائيؿ"القائـ، وبالتالي فإف 

(5)ييوشفاط ىركابي تظير بشكؿ أوضح في إشارة العقيد -التيديد -أىمية ىذا التصور
إلى أف:  .

ال مف التطمعات الوطنية، وبالتالي  ،مستمدة في أساسيا مف التيديدات "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 
تحت  "إسرائيؿ"نعكاس لمفكرة القائمة بأف افي حقيقتيا إال فإف مفاىيميا األمنية الفمسفية ما ىي 

(6)تيديد وجودي دائـ 
. 

                                                             

 (.6طاؿ، أمف جماعي وأمف قومي )عبري( )ص (1)

(2) Civcik, the Israeli Security Policy (P.10). 

 (.6طاؿ، أمف جماعي وأمف قومي )عبري( ) ص (3)
(4) Ben-Horin, Israel Strategic Doctrine (P.2). 

خدـ في صفوؼ  ؛البارزيف "اإلسرائيمي"حد قواد الجيش أوىو  ؛في حيفا 1921ولد عاـ  :ييوشفاط ىركابي(5) 
في  "اإلسرائيمي". شارؾ في الوفد 1948الجيش البريطاني خبلؿ الحرب العالمية الثانية، واشترؾ في حرب 

، وبقي في منصبو  1955عاـ  "اإلسرائيمي"ة في رودس، وتولى دائرة االستخبارات في الجيش محادثات اليدن
. بعد أف أنيى عممو في دوائر الحكومة اتجو نحو دراسة التاريخ الشرقي واإلسبلمي بوجو 1959حتى عاـ 

رئاسة معيد ب خاص، وناؿ الدكتوراه مف الجامعة العبرية ثـ انضـ إلى محاضرييا. وُكمؼ في فترات معينة
 ؛العربي – "اإلسرائيمي" راعصنشر دراسات حوؿ الو ، "اإلسرائيمية"الدراسات اإلستراتيجية التابع لوزارة الدفاع 

 (. مدار، ييوشفاط ىركابي. )عمى اإلنترنت: لممزيد انظر ) .في القدس 1994توفي عاـ و 
(6) Seminar, Anational Security Doctrin for Israel (P.11). 
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تؤدي :" تتمثؿ في كونيااالنغبلؽ النفسي" "الحالة والتي وصفيا ب خطورة ىذه فومف جيتو يرى أ
تمسؾ بمفيـو سياسي يستند إلى منطمقات أساسية ال تعكس بالضرورة التطورات السياسية  لىإ
أف يكرس الضائقة القائمة، و عمميات الدراسة الضرورية  ف يمنعو أشأن مر الذي مفاأل ،العسكريةو 

مف الناحية العقمية  اً غـ أف عمميات الدراسة صعبة أحيانبؿ وأف يزيدىا تفاقًما عمى تفاقـ. ور 
ة ر خطو  لىأف يقود إ وشأن مف تأجيمياف إال أوالعاطفية، ألف فييا نوًعا مف االعتراؼ بالفشؿ، 

.بالكوارث حبمى
 (1) 

ؾ باالفتراض أف ىذه العقيدة بنزعتيا األمنية:" أصبحت لإلى أبعد مف ذ (2)ويذىب عزمي بشارة
 ،والحفاظ عمى الجمود السياسي ،بواسطة خمؽ أجواء ىستيرية ،أداة لتجنيد القوى السياسية

 .(3)والحرب الباردة"

نتاج لمظروؼ  ،خاصة،  فيو مف جية ر عف مفيومية"األمف" بالنسبة إلسرائيؿ يعبَ  فإف وبالتالي
"، بمعنى ومف جية أخرى  يمثؿ "مشكمة كيانيةالسياسية واألمنية الخاصة التي تعيشيا الدولة، وى

التي تعيش  ؛(4)"اإلسرائيمية"رتباطًا عضويًا بجوىر وجود الدولة اأف جوىر ىذه المشكمة مرتبط 
رر الذي تسببت واإلحساس بالض (5)ير ضدىاحالة مف الشعور بأف التحوالت التاريخية الجارية تس

التفاعؿ مع الواقع العربي المحيط بيا؛ األمر الذي قد  مفعمييا والتي تمنعيا  بو العزلة المفروضة
الذي   -إلى خيار أف تعسكر نفسيا عسكرة تامة لتتحوؿ إلى المجتمع القمعة "إسرائيؿ"لجوء  ريفسَ 

ما بيف الشعب والجيش،  مغى فيو أية فواصؿ قائمةوالذي تُ  العسكرية في عروقو، الروح تجري
وبغض النظر عف مقدار األمف الذي سيصؿ إليو ىذا -والذي تكرس فيو  المفاىيـ القائمة أنو 

                                                             

 اٌّصسِٚح.)عٍٝاالٔرطٔد(."إؼطائ١ً"1ِساض (1)

شرت لو كتب ومؤلفات في الفكر السياسي، والنظرية نُ  فمسطيني، باحث وكاتب وسياسي: عزمي بشارة (2)
االجتماعية، والفمسفة، إضافة إلى بعض المؤلفات األدبية. عمؿ أستاذا لمفمسفة والدراسات الثقافية في جامعة 

ـ. كما ساىـ في تأسيس مراكز بحثية في فمسطيف، منيا: المؤسسة  1996و  1986بيف عامي  ما بيرزيت
الفمسطينية لدراسة الديمقراطية. وىوالمؤسس الرئيس لمتجمع الوطني الديمقراطي، وىو حزب سياسي عربي يعمؿ 

 ع دورات متتالية، وفاز في االنتخابات في أرب"اإلسرائيمي"الكنيست ؿ التجمع في ،وقد مثُ األراضي المحتمة داخؿ 
 "إسرائيؿ"وصمت مبلحقة الدكتور عزمي بشارة السياسية في ،  2007. في عاـ 2007 - 1996 يبيف عام ما

بتيـ أمنية. حاز جائزة ابف رشد لمفكر الحر عاـ  ما اضطره إلى الخروج إلى المنفى بعد مبلحقتو إسرائيمياً  ؛أوجيا
لممزيد  ) .2003التبادؿ العالمي في الواليات المتحدة عاـ كما حاز جائزة حقوؽ اإلنساف مف مؤسسة  ،2002

 .(عمى اإلنترنت انظر: المركز العربي، عزمي بشارة.)
  (.91بشارة، مف ييودية الدولة حتى شاروف )ص (3)

 (.24)عبري( )ص "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (4)
 (.19ىيكؿ، الحؿ والحرب )ص (5)
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عميو أف يخوض الحرب تمو  -المجتمع، وبغض النظر عف حجـ اإلنتصارات التي سيحققيا
األمر الذي  ؛(1)ة لو في المنطقةليدافع عف أمنو الميدد وذلؾ بفعؿ الحركة الطارد ؛الحرب

، وبالتالي فإف "إسرائيؿ"موا بوجود القائمة بأف "العرب لف يسم   "اإلسرائيمية"يتمخص في الفرضية 
ولبلمف تولد عف ىذه الفرضية الحاجة الدائمة لبلمف المطمؽ ، (2)ىنالؾ حاجة دائمة لمحرب"

 .(3)السيكولوجي، في ظؿ توالد الشعور بإنعداـ االثنيف معاً 
ومواصفات جديدة  تضيؼ أبعاداً  -باإلضافة لفرضيات أخرى - ىذه الفرضية األخيرة تحديداً 

 ليصبح: "اإلسرائيمي"لمفيـو األمف 
  ًستراتيجي .الو توجو  مفيوما 

  ال يوجد حد فاصؿ واضح ما بيف أوضاع الحرب والسبلـ . يفترض أنو 

 "يسعى لمحصوؿ عمى اليوامش  اء عميو، وبنمفيـو ينزع إلى تحميؿ " الحدث األكثر سوءًا
 األمنية األوسع الممكنة .

  مفيومًا( " لو توجو " سياسة القوةpower politics)(4) ، " أو كما أسماىا عزمي بشارة
 .(5)النزعة األمنية "

ناتج عف وال اإلسرائيمية لمفيـو العقيدة األمنية بعدًا خاصاً وفي النياية يتضح لنا أنو ومع وجود 
 تعريؼ واحدٍ اب عمى تَّ لـ يتفؽ الباحثوف والكُ  الحالة "اإلسرائيمية" اإلحتبللية بطبيعتيا، ةخصوصي
صطبلحات العديد مف اال ختبلؼعف ذلؾ اال، ونتج "اإلسرائيمية"عف العقيدة األمنية لمتعبير 

ياسة الس ، أو (6) (תורת הבטחון -النظرية األمنية )تورت ىبيتحوف منياالمختمفة لمداللة عمييا، 
 -تحوف ىميئوميي، أو األمف القومي ) ىب(7)(מדיניות הבטחון -تحوفياألمنية ) مدينيوت ىب

سميات ت، وكميا (9)( תפיסת הבטחון -تحوفيمف ) تفيست ىبمفيـو األ ، أو(8)(הבטחון הלאומי
 مختمفة لمفيـو واحد.

 
 

                                                             

 (.217/ 7لييود والييودية والصييونية )ج المسيري، موسوعة ا (1)
 (.91بشارة، مف ييودية الدولة حتى شاروف )ص (2)
 (.58والواليات المتحدة )ص "إسرائيؿ"البرصاف،  (3)
 (.108)عبري( )ص "اإلسرائيمية"ىوربيتس، عقيدة األمف  (4)

 (.90بشارة، مف ييودية الدولة حتى شاروف )ص (5)
 .(11ص) ة )عبري(لسكوؼ، النظرية األمني (6)

(7) Civcik, The Israeli Security Policy (P.1). 

(8) Tal, National Security: The Israeli Experience (p.2).  

 (.354ص)غرونيؾ، السياسة الخارجية بيف الصراع والتسوية )عبري( و  نويبرغر (9)
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 خالصة:

 حياتية شرط لبلستقرار والنمو األمف ىو ظاىرة اجتماعية باألساس، عمى اعتبار أف ضروراتو ال
 االقتصادي ولمتفاعبلت االجتماعية المدنية ولمتطور الحضاري.

  يختمؼ تعريؼ األمف باختبلؼ تجارب وثقافات األمـ، والختبلؼ تصورات نخبتيا السياسية
 واألمنية لمواقع، لكف الجميع يتفؽ حوؿ ضروراتو الوجودية.

  عف مثيبلتيا في الدوؿ األخرى عمى اعتبار خصوصية  "ميةاإلسرائي"يختمؼ مفيـو العقيدة األمنية
حبللية(، والتي يرتبط فييا مفيـو العقيدة األمنية بالمؤشرات )كدولة استعمارية إ "اإلسرائيمية"ة الحال

 البنيوية والجغرافية واالقتصادية والسياسية، وكذلؾ بالفمسفة الفكرية لنخبتيا السياسية واألمنية.

 فيو" فمسفة حياة" مف ناحية أنو نتاج لمظروؼ الصييونيةة خاصة في الدولة يحتؿ األمف مكان ،
السياسية واألمنية الخاصة التي تعيشيا الدولة، وىو "مشكمة كيانية" مف ناحية أف جوىر المشكمة 

 األمنية مرتبط ارتباطًا عضويًا بجوىر وجود الدولة العبرية.

 ممثبًل في الصراع " ،"اإلسرائيمية"العقيدة األمنية  كمت في إطارهالذي تش مني الفكريالمناخ األ
وتطوراتو"، باإلضافة لعوامؿ أخرى سياسية اقتصادية واجتماعية ونفسية،  "اإلسرائيمي"العربي 

عادة إساىمت مجتمعة في تطور مبا  نتاج التصورات الفكرية التي تقـو عمييا.دئيا وا 

 متمثمة في عامميف أواًل " التيديد  "اإلسرائيمية"نية العقيدة األمىـ العوامؿ التي ساىمت في بمورة أ
الموارد البشرية، و الوجودي"، وثانيًا مجموعة مف العوامؿ الثابتة والمتغيرة كالعمؽ الجغرافي، 

 والحميؼ االستراتيجي، والموارد االقتصادية، والمؤثرات الدينية والتاريخية.

  ة عف تحديات وتيديدات متصورة لدي النخبة األمنية : ىي عبار "اإلسرائيمية"مبادئ العقيدة األمنية
واالمتناع  ،وتتبنى نظرية تحميؿ الحالة األسوأ ،المؤسسية، التي تتصؼ بنزعة عدوانية "اإلسرائيمية"

 مخاطرة. ةعف أي

  النظرية ك، التي تشير الى العقيدة األمنية "اإلسرائيمية"العديد مف االصطبلحات المختمفة وجود
 -تحوفيالسياسة األمنية ) مدينيوت ىب ، أو (1) (הבטחון תורת -ت ىبيتحوفاألمنية )تور 

مفيـو  ، أو(3)(הלאומי הבטחון -تحوف ىميئوميي، أو األمف القومي ) ىب(2)(הבטחון מדיניות
  سميات مختمفة لمفيـو واحد.ت، وكميا (4)( הבטחון תפיסת -تحوفياألمف ) تفيست ىب

                                                             

 .(11ص) لسكوؼ، النظرية األمنية )عبري( (1)
(2) Civcik, The Israeli Security Policy (P.1). 

(3) Tal, National Security: The Israeli Experience (p.2).  

 (.354ص)غرونيؾ، السياسة الخارجية بيف الصراع والتسوية )عبري( و  نويبرغر (4)
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 الفصل األول:
 "اإلسرائيمية"المؤثرات التي ساهمت في تشكيل العقيدة األمنية 

 المبحث األول: 
 .المؤثرات الدينية, والتاريخية, والصهيونية

 :"اإلسرائيمية" األمنيةفي العقيدة  اعد الديني وأثرهأولا: الب
والمختمفة في كؿ مجاالت  اإلطار العاـ يمكف مبلحظة تأثيرات المعتقدات الدينية العميقةفي 
وتطوراتيا االجتماعية والسياسية والعسكرية و االقتصادية والثقافية، ويتضح ذلؾ مف  ،الحياة

والحروب  ،الفتح اإلسبلمي ومثاؿ ذلؾ ،خبلؿ الوقوؼ عمى أىـ التحوالت واألحداث التاريخية
 -عمى دور البعد الديني برىنتوالحروب األوربية في القروف الوسطى، التي  ،بيةالصمي
 األحداث. تمؾفي تشكيؿ وعي وتصورات النخب السياسية والعسكرية التي تزعمت يولوجي األيد

غياب الديف كمؤثر في الحياة السياسية في القروف األخيرة، إال أف ىنالؾ مف أشار إلى أف  ورغـ
مما يعزز دور وأىمية ىذا البعد في تشكيؿ ؛ (1)عمى أساس ديني بشكؿ استثنائيت قام "إسرائيؿ"

عتقاد أف العقيدة األمنية األمر الذي دفع البعض لبل؛"اإلسرائيمية"وبمورة مبادئ العقيدة األمنية 
 .(2)ما ىي إال تطبيؽ لمعقيدة الدينية الييودية "اإلسرائيمية"

كاف بيدؼ استخداـ  ،عمى أساس ديني "إسرائيؿ"إقامة  لة مسأىنالؾ مف يرى أف  وفي المقابؿ 
الذي تقع  (3)"شعب اهلل المختار"ىى إحياء أسطورة  خطيرة العقيدة الدينية الييودية لمقياـ بميمة

                                                             

 (.142صالح، العبلقات الدولية: البعد الديني والحضاري ) ص (1)
 (.6ص ) "اإلسرائيمي"المصري، نظرية االمف  (2)

شعب اهلل المختار: وىو المقب الذي أطمقو الييود عمى أنفسيـ، فيـ يروف أرواحيـ جزءًا مف اهلل، كما أف  (3)
االبف جزَء مف والده، فيـ شعب اهلل المختار وليـ وحدىـ خمقت خيرات الكوف، وأف اهلل أوجب عمييـ إبادة كؿ 

 (.1/149ا وتطورىا )جاألممييف مف غير الييود. )الحوالي، العممانية نشأتي
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، وما ليذه (1)ميمة تنفيذ إرادة اهلل المتمثمة في احتبلؿ األرض المقدسة والموعودة وعمى عاتق
 .(2)طي بعدًا مقدساً الذي أعُ  ،اليدؼذلؾ لخدمة  العالـوتجنيد ييود األسطورة مف قدرة عمى حشد 

تجسيدًا  -(3)ممثمة في التوراة والتممود،بفعؿ استدعاء عقيدتيا الدينية- "إسرائيؿ" وبالتالي أضحت
، ىذا (5)عد الرب لنبيو إبراىيـلو  تنفيذ "إسرائيؿ"، التي ترى أف إقامة (4)لئلرادة اإلليية المقدسة

مف شتى  عاء كاف مقصودًا بيدؼ خمؽ "إييامات دينية" ليا قدرة كبيرة عمى حشد الييوداالستد
ف كانت ىذه اإلييامات غير قادرة عمى حجب الحقائؽ التاريخية القائمة ب ،(6)بقاع األرض  ف أوا 

 ، تؤدي مف خبلليا دوراً (7)بؿ العتبارات "وظيفية" ،لـ يكف العتبارات دينية "إسرائيؿ"إقامة 
 .(8)ف سيطرة الغرب عمى العالـيؤم   اتيجياً استر 

 

 
                                                             

األرض الموعودة: يعتقد الييود أنيا ىي أرض فمسطيف التي وعد اهلل بيا الييود ليقيموا عمييا بشرى األلؼ  (1)
سنة  السعيدة، وىذه األلفية لف تتحقؽ إال بتجميعيـ عمييا، وىذا الوعد بالعودة ألرض فمسطيف ىو وعد إليي)عمى 

الشعب القديـ عف الطريؽ ،) المسيري، موسوعة الييود والييودية حد زعميـ(، ال يسقط حتى ولو خرج 
 (.6/375والصييونية )ج

 (.45جارودي، األساطير المؤسسة )ص (2)

التممود: لغًة ىى كممة مشتقة مف الجذر العبري "ليمود"، الذي يعني الدراسة والتعمـ؛ ويعد التممود المصدر  (3)
األوؿ لمسياسة الصييونية، وىو يحتوي عمى أىـ التعاليـ التي يحترميا  الثاني لمتشريع الييودي، ويمثؿ المصدر

صطبلحًا يمكف تعريفو بأنو الكتاب الذي يحتوي عمى التعاليـ الييودية الشفوية. االييود أو يجدوف فييا الخبلص؛ و 
 (.43)مشتيى، العقيدة القتالية عند الييود )ص

  (.33/ص7يونية )جالمسيري، موسوعة الييود والييودية والصي (4)

 (. 3)ص "اإلسرائيمي"المصري، نظرية األمف  (5)

 (. 45جارودي، األساطير المؤسسة )ص (6)

ىى الدولة التي وظيفية ال ةدولوال بشكؿ عاـ، الدوؿ االستيطانيةالدولة الوظيفية: اصطبلح يطمؽ عمى  (7)
ح الدولة اإلمبريالية الراعية التي ليقـو عمى خدمة مصال ؛يسكنيا عنصر سكاني تـ نقمو مف وطنو األصمي

وساىمت في قمع السكاف األصمييف )عف طريؽ اإلبادة أو الطرد أو اإلرىاب(  ،أشرفت عمى عممية النقؿ السكاني
 وضمنت االستمرار والبقاء.

 ويمكف النظر إلى اإلمارات الصميبية باعتبارىا مثبًل جيدًا عمى ذلؾ. وفي العصر الحديث يمكف اإلشارة إلى
)المسيري، موسوعة عمى أنيا دوؿ وظيفية. "إسرائيؿ"مسماة فريقيا، وبطبيعة الحاؿ الدولة الصييونية الأجنوب 

 (. 353/ 2الييود والييودية والصييونية )ج

 (. 33/ 7)ج المرجع السابؽ، (8)
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 البعد العقائدي و"النزعة العدوانية":

تضح ا، "اإلسرائيمية"لوجي عمى العقيدة األمنية يو األيد -مف خبلؿ دراسة تأثير ىذا البعد الديني
أف ىذا التأثير ممتٌد عبر التاريخ الييودي، كما أف مجاالت تأثيره شممت كؿ نواحي الحياة 

ييودية، وكاف ليا أثر كبير في تحديد طبيعة العبلقات ما بيف  التجمعات الييودية ومحيطيا ال
 نعزالية .اتصفت بنزعة عنصرية ااألجنبي، التي 

عندما  ،(1)ومدى عمقو في عيد القيصر نيقوال األوؿ ،وقد لوحظ لممرة األولى سمبية ىذا التأثير
وتقديـ التوصيات في كيفية حميا، وقد خُمصت  ،يةقرر تشكيؿ لجنة بيدؼ دراسة المشكمة الييود

س في ، وكرَّ ، واالنفصالية عند الييودفي تقريرىا إلى أف الذي غذى التعصب الديني الييودي
أذىانيـ أنيـ شعب اهلل المختار ىو "التممود"، وىو ذاتو الذي نفث فييـ االحتقار التاـ لمشعوب 

 .(3)ـ العالـوزرع في نفوسيـ الرغبة في حك ،(2)األخرى

إلى جانب التوراة بأنو زاخر بالعنصرية والعنؼ، والدعوة لمقتؿ  ،التممود الييودي ويمكف وصؼ
، وىذا يتضح  مف خبلؿ الوقوؼ عند العديد غير الييودوالدمار وعدـ الشفقة أو الرحمة عمى كؿ 

تعمؿ التوراة والتممود  أنواع القيـ والطبائع السموكية التي تتضح ،التوراتية والتممودية النصوصمف 
 عمى خمقيا وتشكيميا.

، وكؿ إنساف ال ينتمي ي(و )غ غير ييودي ىو فْ فقد ورد في التممود أنو مف العدؿ قتؿ كؿ مَ 
لمييودية فيو كافر، وأف مف يسفؾ دـ كافر يقدـ قربانًا هلل، بؿ ويأمرىـ بقتؿ الصالح مف غير 

إذا ما  ، وورد فيو أيضا أنو(4)ألمـ مف اليبلؾمف سائر ا شخص أي ـ عمييـ نجدةويحر   ،الييود

                                                             

 سانت مف القرب،ب1796 عاـ ـ، ولد1855-1825 الروسية  ما بيف : كاف قيصرًا لئلمبراطوريةنيقوال األوؿ (1)
لبلستبداد؛ األمر الذي أدى  بسبب سياستو الرجعية تجسيداً  ـ ، يعتبر1855 عاـ وتوفي فييا روسيا، بطرسبرغ في

)لممزيد انظر: رياسونوفسكي، نيقوال األوؿ  .عاماً  30 لمدة إلى إدخاؿ اإلمبراطورية الروسية الى حالة مف الجمود
 ) عمى االنترنت(.

ود الييود مرتبة ال يرقى إلييا أحد مف شعوب األرض وال حتى المبلئكة، فاعتبر أنيـ شعب لقد أعطى  التمم (2)
يكونوا أقؿ مف البشر،  مااهلل المختار،أما غيرىـ مف األمـ فيـ " أغيار"غير مؤىميف لمرتبة الييود، بؿ أقرب 

 عمى الرد في )الشحود،المفصؿ يود.أف التممود يعتبر المرجعّية األولى عند الي يوخطورة ىذه الرؤية العنصرّية ى
 . (7/64ج) الغربية الحضارة

 (. 15الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية )ص (3)
 (. 42مشتيى، العقيدة القتالية عند الييود )ص (4)
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ف الفرؽ بيف الييودي وغير أيية، و ضرب العزة اإلل ييوديًا  فكأنما (1)َضرب أممٌي مف الغوييـ
 .(2)القردو اإلنساف الييودي كالفرؽ بيف 

 تعفوا وال أعينكـ تشفؽ ال واضربوا وراءه المدينة في اعبرواياؿ:"قفي سفر حز  أما في التوراة فقد ورد

 مف وابتدئوا ،السمة عميو إنساف مف تقربوا وال ،لميبلؾ اقتموا والنساء والطفؿ والعذراء والشاب الشيخ

 .  (3)"قتمى الدور وامؤلوا البيت نجسوا ليـ وقاؿ البيت، أماـ الذيف الشيوخ بالرجاؿ فابتدئوا مقدسي

 والرب ىنا، (4)"نسمة منيا ستبؽت فبل ..تحاربيا لكي مدينة مف تقترب حيف:"التثنية سفر في و 

 ،(5) "..عنيـ عيناؾ تشفؽ فيقوؿ:" ال الييود غير عمى الشفقة بعدـ يأمرىـ

عمى النحو التالي:" فقاؿ لي  (6)فيباألموري "إسرائيؿ"ما فعمو بنو  ذكرو في سفر التثنية يتـ 
دينا.. وحممنا في كؿ الرب، ىا أنا أسمـ سيحوف وأرضو إلى أيديكـ ... فأسممو الرب إلينا إلى أي

 .(7)مدينة قتؿ جميع الرجاؿ والنساء واألطفاؿ، فمـ ُنبؽ باقيًا"

"حرموا كؿ المدينة  احتبلليافي اإلصحاح السادس مف سفر يشوع ذكر ما فعؿ يشوع بأريحا بعد و 
 .(8)مف رجؿ وامرأة، مف طفؿ وشيخ، حتى البقر والغنـ والحمير بحد السيؼ"

حشية وسفؾ الدماء لنبي اهلل موسى عميو السبلـ، وذلؾ مف خبلؿ وفي سفر العدد تنسب الو 
عدـ بتيامو بإصدار أوامر بالقتؿ والعدوانية في أبشع صورىا بعد أف غضب عمى قواد جيشو ا

                                                             

 ُخمقوا قد ود، ووفقًا لبلعتقاد الديني الييودي فإف اليي عمى غير الييود و الييوديطمقالذي مقب الوىو الغوييـ:  (1)
 حتى اإلنساف؛ شكؿ عمى ُخمقوا األغيار) الغوييـ( وأف البشر، بقية منيا ُخمؽ التي تمؾ عف مختمفة طينة مف

 .(آليا الشاممة بترقيـ (،35/ 3ج) والصييونية والييودية الييود الييود.) المسيري، موسوعة بخدمة القياـ يمكنيـ
 (.42)صمشتيى، العقيدة القتالية عند الييود  (2)

 (.:4-7 (9سفر حزقياؿ، (3)

 (.:10 (2سفر التثنية، (4)

 (.:16 7سفر التثنية،) (5)

 وعمى األقواـ التي سكنت غرب العراؽ، وىو ذ العراؽأطمقو سكاف ببلد  ،ديامصطمح أك أمورو األموريوف: (6)
ت إلى ببلد سوريا بمجاميع التي ىاجر  العربية واألموريوف مف أقدـ األقواـ .مدلوؿ جغرافي يقصد بو جية الغرب

)لممزيد انظر: .دية في كتاباتيـاالمغة األكف يو ر و وقد استخدـ األمسكانية كبيرة، واستوطنوا كؿ ببلد سوريا، 
  الجنابي، العصر البابمي القديـ. )عمى االنترنت(.

 .(32:2-36)سفر التثنية، (7)
 (.:21 (6سفر يشوع، (8)
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 وأما اإلناثقتميـ النساء واألطفاؿ،" فاآلف اقتموا كؿ ذكر مف األطفاؿ وكؿ امرأة ضاجعت رجبًل، 
 .(1)فاستبقوىف لكـ" ،لـ يضاجعيف رجبلً  المواتي األطفاؿ والنساء مف

وأما في إصحاح صموئيؿ األوؿ فأوامر القتؿ والعدوانية تبمغ مبمغًا عاليًا في الوحشية والبلإنسانية 
عنيـ، بؿ اقتؿ الرجاؿ والنساء  ؾ جميع ما ليـ وال تعؼُ وأىمِ  ؛:" اذىب اآلف واضرب العماليؽ

 .(2)الحمير"واألطفاؿ الرضع والبقر والغنـ والجماؿ و 

، ىناؾ مف يرى أنيا تمثمة في دعوات التوراة والتممودىذه الروح العدوانية والدعوة الى الكراىية الم
األمر الذي يفسر كؿ األفعاؿ العدوانية الصييونية ممثمًة في  ؛(3)نزعة أصيمة لمتطيير العرقي

سكرية عمى شعوب عتداءات العضد الشعب الفمسطيني خاصًة، واالرتكبتيا االمجازر التي 
األفعاؿ العدوانية الصييونية ردة فعؿ ألحداث أف ثانية ىنالؾ مف يرى  مف جيةالمنطقة عامًة، و 

 .(4)عمى مدار قروف طواؿالييود لوجية دينية، عاشيا وتأثر بيا يو يدأومراحؿ تاريخية ونفسية، 

 بأفكفيمة  - (5) قًا  لدوركيايـوف - العدوانية" التي ىى وليدة العقيدة الدينية الييودية ىذه "النزعة
ومتأصمة عند  ،جماعية الزمة ة معنوية، بحيث تصبح سمة وصفةتخمؽ عند معتنقييا وحد

 .(6)معتنقييا وأتباعيا

وذلؾ مف  ؛"اإلسرائيمية"مبلحظة ىذه الصفات" العدوانية" عند النخبة السياسية والعسكرية  يمكف
التي تؤكد مدى حضور النزعة  "اإلسرائيمية"ية خبلؿ الوقوؼ عمى بعض مبادئ العقيدة األمن

 ،ستباقيةالمبادئ، كمبدأ الضربة اال تمؾوحجـ تأثيرىا في تصورات النخبة التي صاغت  ،العدوانية
 روتفس   ،ومبدأ الحرب الوقائية، التي تؤكد مدى تأثير ىذه النزعة في تصورات النخبة األمنية

 مدولة.لاألولى سنوات الفي  "اإلسرائيمي"الفعؿ ز الذي ميَّ ، الفعؿ العدواني االنتقامي

                                                             

 .(17:4-18)سفر العدد،  (1)
 (1:15-3)صموئيؿ األوؿ، سفر (2)

 (. 74جارودي، األساطير المؤسسة )ص  (3)

 (. 144الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية )ص (4)
  وتوفي في فرنسا، ،1858 أبريؿ 15 في اجتماع فرنسي شيير،  ُولد دوركيايـ: ىو إميؿ دوركيايـ: عالـ (5)

 النظرية و التجريبية البحوث بيف تجمع قوية نيجيةم ليو تطويرباريس، ينسب إ في1917 نوفمبر 15في
 Peyre،Émileاالجتماع . ) لعمـ الفرنسية المدرسة مؤسس عمى أنو  واسع نطاؽ عمى االجتماعية، ُويعرؼ

Durkheim.)على االنترنت ، 
 (. 24عة الدينية بيف البلىييف والمادييف )صالجابري، النز  (6)

https://www.britannica.com/contributor/Henri-M-Peyre/2302
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تـ عبر وسيط،  "اإلسرائيمية"تأثير العقيدة التوراتية التممودية في العقيدة األمنية  فإ :القوؿ يمكفو 
العسكرية التي صاغت وبمورت مبادئ وأسس العقيدة األمنية  ،تمثؿ في تمؾ النخبة السياسية

ف ،"اإلسرائيمية" ر جعؿ بعض الباحثيف يرى أف التوراة ىي التي وضعت األسس مدى ىذا التأثي وا 
العقيدة  وبالتالي فإف، (1)الييود حديثاً  نيجياالتي سار عمى  ،الييودية القديمةلمتقاليد العسكرية 

 .(2)لمعقيدة الدينية وتطبيقيٌ  فكريٌ  ىي إطارٌ  "اإلسرائيمية"األمنية 

ي أو يضعؼ دور باقي العوامؿ والمؤثرات التي ألنو يمغ ؛ىذا االفتراض قد يكوف مبالغًا فيو 
تضاؼ إلى جانب العقيدة الدينية كمؤثرات ساىمت في تشكيؿ وبمورة ىذه العقيدة األمنية 

، إال أنو يشير الى مدى أىمية البعد الديني كمؤثر في دراسةتناوليا ىذه التالتي س، "اإلسرائيمية"
 ."اإلسرائيمية"بمورة العقيدة األمنية 

 :"اإلسرائيمية"منية األ النخبةفي  العقيدة الدينية تأثير

مف خبلؿ الوقوؼ عمى أقواؿ  ؛ىذا التأثير في تشكيؿ وعي النخبة وتصوراتيا معرفة مدى ويمكف
لى القناعات والتصورات التي تشكؿ وعييا الجمعي إالنخب القيادية، التي تشير  تمؾوتصريحات 

عقيدتيا التممودية، التي كانت تغذي الوجداف  وثقافتيا األيدلوجية الناشئة في محاضف 
 .(3)بمبررات العنؼ  والقسوة الوحشية تجاه الغير "اإلسرائيمي"

يشير إلى:" إف خير مفسٍر ومعمٍؽ  وباني عقيدتيا األمنية دافيد بف غوريوف "إسرائيؿ"فمؤسس 
 ردف، مفسراً عمى التوراة ىو الجيش، فيو الذي يساعد الشعب عمى االستيطاف عمى ضفاؼ األ

، ويكرر استخداـ االصطبلح التوراتي " القمة في (4)ومحققًا كممات أنبياء العيد القديـ" ،بذلؾ
 في مواجية العداء العربي. "اإلسرائيمية"، في وصفو لمدولة (5)مواجية الكثرة.."

تأثير ف -ئيمية""اإلسراأحد األعمدة الفكرية والتنفيذية لمعقيدة األمنية  عدالذي يُ - أما موشيو دياف 
ونعتبر أنفسنا  ،:" إذا كنا نممؾ التوراةووضوحًا في قولو البعد العقائدي التوراتي كاف أكثر حضوراً 

 .(6)شعب التوراة، فمف الواجب عمينا أف نمتمؾ جميع األراضي المنصوص عمييا في التوراة"

                                                             

 (. 148الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية )ص  (1)

 (. 6)ص  "اإلسرائيمي"المصري، نظرية األمف  (2)
 (. 150الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية )ص (3)

 (.161المرجع السابؽ، )ص (4)

 (.5)عبري( )ص "يؿإسرائ"بف غوريوف، حراسة أمف  (5)

 (.41جارودي، األساطير المؤسسة )ص (6)
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ولنا الحؽ  ،نا بيذه األرضعد" لقد وُ  قائبلً  (1)(בגין מנחםصرح مناحيـ بيجف )ذاتو، وفي السياؽ 
دولة )، فترى "أف إقامة (3)(מאיר גולדהجولدا مائير ) سبؽأما رئيس  الوزراء األ، (2)فييا"

ومف السخؼ أف يطالبنا أحد بإثبات شرعيتيا بعد  ،إال تجسيد لموعد اإلليي يما ى "إسرائيؿ"
 .(4)ذلؾ"
 دعيـ وتفسير أفكارىـ ورؤاىـ العسكريةلت ؛آيات مف التوراةيستحضر كثيٌر مف القادة العسكرييف و 

 في كثير مف المواقؼ، ومثاؿ ذلؾ:
آية مف التوراة في معرض الحديث  (5)(הלוי אפריםيـ ىميفي )افر أرئيس الموساد السابؽ اقتبس  

كنا نرى ، ":"اإلسرائيمية"وتأثير النظرة لمذات عمى عقيدة الردع  ،عف خطورة فقداف الثقة بالنفس
 .(6)نا"دب وبذات الصورة كاف يرانا أعداؤ اأنفسنا كالجن

                                                             

في  بولنداسافر إلى  ثـودرس فييا ـ، 1913 أغسطس 16 في روسيا البيضاء ولد في مناحـ بيجف: (1)
مف خبلؿ منظمة "بيتار"  الصييوني تعرؼ عمى العمؿو حيث درس القانوف في جامعة "وارسو"، ، ـ1938 عاـ

لى فمسطيف، وتولى قيادة الحرب العالمية الثانية وصؿ إ وفيـ، 1939الييودية البولندية التي ترأسيا في عاـ
ـ، وزاوؿ العمؿ السياسي حّتى ترّأس 1949في عاـ  "اإلسرائيمي"تـ انتخابو لمكنيست منظمة اتسؿ الصييونية، 
سادس رئيس وزراء )إلسرائيؿ(، وفي أغسطس عاـ  صبحأ ـ1977 في عاـو ـ، 1973حزب الميكود في عاـ 

 وكٌبٌدٌا، مناحم بٌجن، )على االنترنت(.) ـ.1992مارس 9 ـ قدـ استقالتو مف رئاسة الوزراء، وتوفي في1983

 (. 225جارودي، األساطير المؤسسة )ص (2)
ة يا إلي فمسطيف قادمـ ىاجرت مع زوج1921ـ، وفي عاـ 1898جولدا مائير: مف مواليد كييؼ في روسيا  (3)

مف الدورة األولى  "اإلسرائيمي"سياسية، وزعيمة لحزب العمؿ، وعضو في الكنيست  مف الواليات المتحدة األمريكية
 مف منصبيا رئيساً  استقالت ـ، حيث1974حتى  1969مف األعواـ  "إسرائيؿ"حتى الثامنة، وزير ورئيس وزراء 

ـ، عمى إثر ردة الفعؿ الساخطة مف الشارع 1974 يونيو /يرافحز  10 في الكنيست واستقالت مف لموزراء،
 8 وتوفيت في ـ،1973عمى  نتائج تقرير لجنة إغرنت  لتقصي الحقائؽ حوؿ نتائج حرب أكتوبر  "اإلسرائيمي"

 )عمى االنترنت(.  )موقع الكنيست، جولدا مائير،ـ في مدينة القدس 1978 ديسمبر

 (.225جارودي، األساطير المؤسسة )ص  (4)

مع عائمتو في عاـ  فمسطيفوىاجر إلى  ،ـ1934عاـ  امتر جنإيـ ىميفي:  رئيس الموساد التاسع، ولد في افر أ (5)
شارؾ في العديد و ـ، 1961موساد في عاـ لمـ، انضـ 2002-1998شغؿ منصب رئيس الموساد ما بيف  ،1948

لقسـ  صبح رئيساً أـ، ثـ 1985-1980 عاميمف عمميات الموساد ، وعمؿ ممثبل لمموساد في واشنطف،ما بيف 
، في ـ1995-1990ونائب رئيس الموساد شبتاي شافيت  الموساد رئيس أركافو العبلقات الخارجية لمموساد، 

رييؿ شاروف، في منصب رئيس مجمس األمف القومي، وخدـ في ىذا أ "اإلسرائيمي"عينو رئيس الوزراء ـ 2002عاـ
  ـ .2003المنصب حتى منتصؼ عاـ 

 موقع الرسمي لمموساد، افريـ ىميفي،) عمى االنترنت ()ال
 (. 35)ص "اإلسرائيمية"ىميفي، عقيدة الردع  (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
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الذي تحدث فيو عف  -(أساسية)مفاجأة ففي افتتاحية مقالو  (1)( גור מרדכיغور) مردخايوأما 
بقاء الحاجة إلى عقيدة الضربة مع  ،ـ1967اتساع العمؽ االستراتيجي لمدولة بعد حرب 

 ،" استعصـ بيذا :باآلية التوراتية لخص ىذه الفكرة - العدوونقؿ المعركة إلى أرض  ،ستباقيةاال
ياؾ أف تفتر"  .(2)وأيضًا بذاؾ وا 

 وأثرها في مبادئ العقيدة األمنية: ,النزعة العدوانية الدينية

صيا في المعاني يمختيمكف  ،نزعة قتالية عدوانية فتوجد فييا ذاتيا "اإلسرائيمية"أما العقيدة األمنية 
ستباقية، ومبدأ الحرب الضربة االمبدأ المباغتة، ومبدأ التي تحتمميا مبادئ العقيدة األمنية ك

مستوى التأثير  يمكف مبلحظةوكذلؾ  ، ومبدأ الحسـ،عدوومبدأ نقؿ المعركة إلى أرض ال الوقائية،
ف كاف ىذا المبدأ دفاعي-حتى في مبدأ "االعتماد عمى الذات"  ،العدواني -الديني في أساسو  اً وا 

فيذا المبدأ ترجع جذوره الفكرية  -سالفة الذكردواني اليجومي بخبلؼ المبادئ ذات الطابع الع
لى توجييات التوراة والتممود المحرضة عمى الفصؿ العنصري ما بيف الجنس الييودي المقدس إ

الذي كاف يترجـ عمى أرض الواقع في صورة  األمر ؛(3)واألغيار األممييف مف غير الييود
 عف محيطيـ االجتماعي والثقافي. فييا زلةً التي كاف يحيا الييود ع (4)الجيتوىات

                                                             

مف رؤساء .  سياسي وأديب ،عسكري و(1995-1930) غور( מוטה -موطة) موطة غور: ىو مردخاي (1)
في  عضواً  نُتخبثـ ا ،(1978-1974) "اإلسرائيمي" الجيش ألركاف العاشر الرئيس منصب حزب العمؿ، شغؿ

-1992 األمفـ ونائبًا لوزير 1986لمصحة في حكومة الوحدة  ـ، ووزيراً 1981 عاـ "اإلسرائيمي"الكنيست 
 ـ انتحر بعد صراع طويؿ مع المرض. 1995يوليو  16ـ، في حكومة إسحاؽ رابيف، وفي 1995

 عمى االنترنت(.)موسوعة يديعوت، موطة غور، )

 .(1غور، مفاجأة أساسية )ص (2)
(3) De Martine, Israel War Percepation From The Six Day War (P.239).  

 ىػو الحي المقصور عمى إحدى األقميات. ولكف التسػمية أصبحت مرتبطػة بأحياء الييود في أوربا. الجيتو:  (4)
لئلشارة إلى جيتو المكاف الذي ُيفَرض عمى الييود أف يعيشوا فيو، وقد اسُتخدمت الكممة بيذا المعنى ويعني 
(، أو ىي مف الكممة 1516عاـ ) ويعتقد أنو مأخوذ مف جيتو وىو مصنع لممدافع  كاف في فينسيا ،البندقية
والواقع أف إنشاء الجيتو، برغـ  . الواردة في التممود« الطبلؽ»أو « االنفصاؿ»بمعنى « جيط»أو « جت»العبرية 

ة األقمية وضماف تسيير المجتمع دوف احتكاؾ كبير بيف فئاتو أىميتو القصوى مف ناحية إدارة المجتمع وحماي
داخؿ  - تحويميـ إلى عنصر غير إنساني. كما أف العزلة خارج المدينةو وطبقاتو، ساىـ في عزؿ الييود  

 وتعاقدية تستند إلى ميثاؽ مكتوب، فيي ،جعمت عبلقتيـ ببقية السكاف عبلقة غير مباشرة  -األسوار العالية
وآخر ما ُألغي  ،بعد الثورة الفرنسية تـ إلغاء ىذه الجيتواتو  ،ية مجردة أكثر مف كونيا عبلقة اجتماعيةعبلقة مال

( . 415/ 4، )ج. )لممزيد انظر: المسيري، موسوعة  الييود والييودية والصييونيةـ1870كاف جيتو روما عاـ 
 (.99)تممي، معجـ المصطمحات الصييونية، )ص
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وممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح أف النزعػػػػة العدوانيػػػػة الواضػػػػحة فػػػػي المبػػػػادئ ذات الطػػػػابع اليجػػػػومي المبػػػػادر 
باالعتػػداء عمػػى الغيػػر، ىػػي وليػػدة العقيػػدة التوراتيػػة التػػي تقػػدس الػػذات الييوديػػة وتػػرفض الشػػعوب 

موسػػى عميػػو السػػبلـ  مػػى لسػػاف نبػػي اهللويسػػوقوف ع(،!عمػػى حػػد زعميػػـ)(1)األخػػرى التػػي كرىيػػا اهلل
ىـ، ءـ، وتمتصػوا دمػالماذا خمقت شعبًا سوى شعبؾ المختػار، فقػاؿ: لتركبػوا ظيػورى سؤالو:" يا رب  

  .(2)خضرىـ، وتموثوا طيرىـ، وتيدموا عامرىـ"أوتحرقوا 

رب مػا ىػي إال أوامػر لمػػ ،أف تػدمير غيػر الييػودي وشػف الحػروب عمػى اآلخػر المكػروه مػف اهللكمػا 
" حػيف تقتػػرب مػػف مدينػة لكػػي تحاربيػػا ...فػػبل فقػد ورد فػػي سػػفر التثنيػػة:،(3)"إسػػرائيؿ"وتعاليمػو لبنػػي 

كمسػػػوغ شػػػرعي يميػػػد  ويسػػػتعاف بيػػػا -ومثيبلتيػػػا-وتسػػػاؽ ىػػػذه النصػػػوص  (4)تسػػػتبؽ منيػػػا نسػػػمة"
 ييػػػةلخػػػدـ اإلرادة اإل، ورؤيػػػة ىػػػذه المػػػذابح عمػػػى أنيػػػا عمػػػؿ ي(5)الطريػػػؽ الرتكػػػاب القتػػػؿ و المػػػذابح

 المقدسة.

ـ حوؿ ردود فعؿ الطمبة عمى ما ورد 1966"جورج مارتف" بإجراء بحث عاـ عالـ اإلجتماع قاـ 
 1066في سفر يوشع وما فعمو مف فظائع في أريحا وغيرىا مف األماكف، وقدـ ثبلث أسئمة إلى 

انت طالبًا مف الصؼ الرابع حتى الصؼ الثامف،منيا: ىؿ تعتقدوف أف يوشع قد فعؿ الصواب؟ فك
 .(6)% أجابوا بأف يوشع قد فعؿ الصواب60النتيجة أف 

مف أبرز الذيف كتبوا  واحد ، فيو(M.Espiroالباحث االنثرويولجي األمريكي ممفورد سبيرو )أما 
ـ، أشار في أحد أبحاثو إلى وجود 1958و 1956 يعام "إسرائيؿ"عف تجربة الكيبوتسات في 

الذيف ولدوا  مف العدوانية المنتشرة بيف الييود ىائؿ قدرالعديد مف الدالئؿ التي تشير إلى وجود 
 . (8)وأف ىذه العدوانية تكاد تصبغ سموكيـ في كؿ تجاه ،(7)(צברים -التسباريـ) في فمسطيف

                                                             

 (.80لمؤسسة )صجارودي، األساطير ا (1)
 (.15:34سفر المكابييف الثاني ) (2)
 (.58مشتيى، العقيدة القتالية عند الييود )ص  (3)
 المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا.(4)
 (.:10 (2سفر التثنية، (5)
 (.59مشتيى، العقيدة القتالية عند الييود )ص  (6)
ألوائؿ عمى كؿ  مف ُولد منيـ في فمسطيف.) تسبار: لقب واسع االنتشار أطمقو المستوطنوف الصييونيوف ا (7)

 (.1120/ 3بف شوشف، القاموس الجديد،)عبري( )ج

 (. 540-539حفني، اإلسرائيميوف مف ىـ )ص (8)
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أف شدة "النزعة العدوانية" واتجاىاتيا تتناسب طرديًا مع شدة اإلحباط مف  ويرى بعض الباحثيف 
النزعة العدوانية التي  أف "روجيو جارودي  ويرى؛ (1)أخرى مف جية وتزايد حجـ التيديد ،جية

العسكرية بيا، يقؼ مف ورائيا تبرير الىوتي ينطمؽ مف قراءة  "اإلسرائيمية"تتصؼ االعتداءات 
 .(2)متزمتة لمنصوص التوراتية"

أف منطمقات النزعة  ف االفتراض األوؿ الذي يرى أصحابووىذا أدؽ في التوصيؼ والتشخيص م
يفترض أف المؤثرات  ألنو؛ حباط و التيديد الخارجي (انية ىو نتاج لمؤثرات خارجية )اإلالعدو 

 قؼ وراء السموؾ العدواني.الذي ي نفسية والفكرية ىي المحرؾ الرئيسالداخمية ال

البلىوتي الديني الذي يقؼ وراء "النزعة العدوانية" ، أضحى مف وجية نظر موشيو  ىذه التبرير
שרת משהشاريت )

عمى  القدرة، إضافة إلى فقدانيـ (4)""اإلسرائيمييف"عقوؿ ًا في :"مبرمج(3)( 
ريت  "غريزة االنتقاـ" ، التي يرى أنيا استحكمت في االنزعة العدوانية، التي أسماىا ش التحكـ في

 .(5)!نفوس أصحابيا حتى تحولت إلى قيمة أخبلقية مقدسة

التي يقؼ مف خمفيا  ،"الغريزة االنتقامية"أو ،"حجـ وعمؽ ىذه "النزعة العدوانيةويمكف مبلحظة 
التفسير البلىوتي التوراتي، مف خبلؿ بعض األحداث والمجازر الدموية واألوامر العممياتية 

 ."إسرائيؿ"العسكرية التي قادتيا النخبة العسكرية والسياسية المؤسسة في 

                                                             

 (.143الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية )ص (1)

 (.16جارودي، األساطير المؤسسة )ص (2)

يوليو  7 بتاريخوتوفي  ،، في أوكرانيا1894 عاـولد ؾ، شيرتو موشي ىو  اسمو األصمي :موشيو شاريت (3)
وأثناء الحرب  ،ىاجر مع عائمتو إلى فمسطيف، درس القانوف في القسطنطينية 1906في القدس في عاـ  1965

انخرط في و (، 1924-1922في الجيش العثماني. التحؽ بمدرسة لندف لبلقتصاد ) العالمية األولى كاف مترجماً 
 أصبح رئيس الدائرة السياسية لموكالة الييودية، 1933إلى فمسطيف، و في عاـ  (عودتو)ية بعد الحركة الصييون

تقاعد رئيس الوزراء ديفيد بف 1953في عاـ و  ،أصبح شاريت أوؿ وزير خارجية "إسرائيؿ"إقامة بعد إعبلف و 
في العبلقات مع العالـ  غوريوف مؤقتا مف منصبو، فعيف شاريت خمفا لو. انتقدت محاوالتو لتحقيؽ االستقرار

مف وزارة عاد بف غوريوف رئيسا لموزراء، وأدى الصراع بيف الرجميف إلى استقالة شاريت  1955العربي. وفي عاـ 
 (.لممنظمة الصييونية العالمية نتخب  رئيساً ا 1960. وفي عاـ الخارجية

,The Editors of Encyclopædia Britannica, Moshe Sharett .)عمى االنترنت( 

 (. 133شاحاؾ، القمـ الجرئ )ص  (4)
 المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا. (5)

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopdia-Britannica/4419
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يد مف المذابح التي ارتكبتيا الرغبة العارمة باالنتقاـ مف العرب كانت تقؼ مف وراء العد إف
ىذه الوحشية التي نفذت بيا ىذه المجزرة ، (1)ومف بينيا مذبحة دير ياسيف "اإلسرائيمية" القوات

في  وجود  يتمثؿالذي ، تشير إلى وجود شيء أعمؽ وأشد تأثيرًا مف رغبة االنتقاـ الظاىرة وحدىا
 د ليا الطريؽ.ىذه الدموية وميّ صنع  الذيلوجي وفكري وراء ىذا السموؾ، وىو يو تشكيؿ أيد

 ،ـ1967 –ـ 1958 يما بيف عام "اإلسرائيمية" اإلجراميةإحدى الدراسات التي تناولت األعماؿ 
ما ىو إال سموؾ قومي إسرائيمي، وأف  "اإلسرائيمي" اإلجراـانتيت إلى الخبلصة القائمة بأف 

وأف ىذا السموؾ يقؼ مف وراءه  صورة شرعية مف صور السموؾ القومي، العدوافتعتبر  "إسرائيؿ"
 .(2)"اإلسرائيمية"لوجي لمشخصية الييودية يو تكويف تاريخي أيد

ىذا السموؾ العدواني خطورتو وأىميتو ليست مختزلة فقط في بعض األحداث التاريخية الدالة 
 دير ياسيف وغيرىا، بؿ في كونيا أضحت نيجًا وقيمة متبناة عند المؤسسة ةعمييا وحسب كمذبح

عاـ  "اإلسرائيمي"ففي كتيب نشرتو القيادة المركزية لمجيش ، عسكرية والدينية عمى حد سواءال
: "حيف تصؿ قواتنا في غارة أثناء تنفيذ عممية ورد ـ لجنودىا العامميف في الضفة الغربية1973

يف يف عمى إيذاء قواتنا، فحسب قوانيعسكرية، وكاف ىنالؾ حالة مف الشؾ تجاه قدرة السكاف المحم
 .(3)ميما بدا متحضرًا في سموكو" منيـ وال يمكف بأي حاؿ أف نثؽ بأي ،ديننا يجدر بنا قتميـ

حد عمماء الديف الييود، أـ إلى 1982 عاـ لبناف غزووفي رسالة بعث بيا جندي إسرائيمي أثناء 
يس فقط ول ،فييـ فْ يسألو فييا عف جواز قتؿ المدنييف العرب، رد عميو األخير بأف يقتؿ أفضؿ مَ 

 .(4)أسوأىـ، ما داموا غير ييود، فأفضؿ الثعابيف ال تستحؽ سوى قطع رأسيا

 :"اإلسرائيمية"وتأثيره في العقيدة األمنية  ,ثانيا:ا البعد التاريخي
العوامؿ المؤثرة في بناء العقيدة العسكرية األمنية، وتحديدًا ذلؾ الجزء الذي  التاريخ ىو أحد

لممؤسسة العسكرية  بالتجارب والقيـ  ميماً  ي؛ والذي يعتبر رافداً اريخ الحربيختص بدراسة الت

                                                             

يجناة مذبحة دير ياسيف: عمؿ إجرامي صييوني قامت بو قوات اإلرغوف )اتسؿ( بالتنسيؽ السري مع قيادة ال (1)
ـ، ضد أىالي قرية دير ياسيف العربية، الواقعة عمى أطراؼ مدينة القدس، وأسفرت عف ذبح 1948-4-9في 
عربيا وجرح عدد مماثؿ، معظميـ مف األطفاؿ والنساء والشيوخ العزؿ مف السبلح، أما مف لـ يقتؿ مف  250

تعرضوا أماـ الجميور الصييوني الذي رماىـ األىالي فقد اقتيد في سيارات نقمتيـ إلى األحياء الييودية، حيث اس
 (.739/ 2)االكيالي، موسوعة السياسة، )ج بالحجارة والشتائـ.

 (. 144-143الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية )ص/ (2)
 (.69شاحاؾ، القمـ الجرئ )ص  (3)

 (.15المرجع السابؽ )ص (4)
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و التي تستند في أساسيا عمى دراسة تاريخ المعارؾ  ،الضرورية لبناء فكرىا وعقيدتيا األمنية
باتيا وجوانبيا المعنوية واألخبلقية المختمفة، التي عمى جميع مرك   -العامة والخاصة -الحربية

كتشاؼ التكتيكات العممياتية القتالية اوذلؾ بيدؼ  ؛المعارؾ تمؾ مفعبر تيدؼ إلى استخبلص ال
المستخدمة فييا، وبالتالي تحديد األسباب التي أدت إلى النصر أو اليزيمة، ناىيؾ طبعًا عف 

 التأثر بعالـ القيـ المستخمص مف ىذه األحداث التي يختزليا التاريخ.

،  بالحروب والصراعات التي خاضوىا، -التوراة أوردتوكما -التاريخ الحربي الييودي القديـ حفؿ 
ىذا  ىا، وتكاد أسفار اإلى آخرى امف أولي اففكرة الحرب والصراع التوراة ثابتة متصمة، وتكاد تشممي

متد ىذا التاريخ مف عيد وي (1)الكتاب تشبو فصوؿ ممحمة طويمة دامية في كثير مف األحياف،
 مرورًا بدخوؿ، و (2)ؽ.ـ 1230قومو مف مصر حوالي عاـ السبلـ، بدءًا بخروجو ب وموسى عمي

ـ، 70الروماني عاـ  (3)بخراب الييكؿ الثاني عمى يد تيتوس نتياءً ارض فمسطيف، و أإلى  قومو
 اإلمبراطور الروماني ـ عمى يد135عاـ  ،رض فمسطيفأونياية الوجود الييودي التاريخي عمى 

 .(4)ىادرياف

، عمى معارؾ عربيةرض فمسطيف الأ عمىيودي عبر وجودىـ شتمؿ التاريخ الحربي الياوقد 
ممالؾ مجاورة  تمردات ضد، أو  الكنعانيوفو  اآلراميوف عربية، أبرزىـ خاضوىا مع أمـ وشعوب

، كاف لمييود فييا انتصارات، وكذلؾ ىزائـ   أدت إلى سقوط وسبي ؛نكراء مدمرةكفارس والرـو

                                                             

 (.16صشريعة الحرب عند الييود ) الظاظا وعاشور، (1)

 (.222المسيري، الييود والييودية والصييونية )ص  (2)

اإلمبراطور الروماني  هـ، تقمد منصب اإلمبراطور خمفًا لوالد 81وتوفي في  ،ـ 39تيتوس فبلفيوس، ولد في (3)
، وذلؾ قبؿ أف يصبح إمبراطوراً  العسكريةاكتسب شيرتو  و وبقي في المنصب حتى وفاتو،  ،ـ79فسبسياف عاـ 

 قضىؿ قيادتو لمحممة العسكري التي قادىا لقمع التمرد الييودي في القدس، وقد نجح بعد حصار المدينة مف خبل
 كبيرًا .  عسكرياً  نصراً  ذلؾاعتبر و ـ،  70المدينة وىيكؿ الييود الثاني سنة  ، ودّمرعمى التمرد

  ى االنترنت(. عمبريتنكا، تيتوس، ))

 (.15يود )صمشتيى، العقيدة القتالية عند الي (4)
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زالة وجودىـ مف (2)ـ70اًء بتدمير الييكؿ الثاني في ، وانتي(1)الى بابؿ لشعب الييودي بكامموا ، وا 
 .(3)ـ عمى يد ىادرياف الروماني135أرض فمسطيف القديمة عاـ 
 التاريخ الحربي اليهودي:

 لـ سطوريةأ موقعة حقيقتيا في وىي- القديـ( )العيد التوراة؛ أي في ذكرىا ورد التي الحروب أوؿ
 ،السبلـ عميو الخميؿ إبراىيـ شنيا التي ىي الحروب -)(4)فةتاريخية معرو  وثيقة أي في ذكرىا يرد

 وتصوره " عيبلـ عومر ال "كدر التوراة تسميو ممؾ ىناؾ كاف حيث، األردف غور في رحاىا دارت

 ونيب أسيراً  إبراىيـ أخي ابف لوط فييا ُأخذ معركة دارت وقد طاغية مستبد في ىذه المنطقة، كحاكـ

 ،وانتصر رجالو براىيـإ فجمع، إبراىيـ خبرأو  ،نجا مف فجاء ادـوس سكاف مف كاف ألنو؛ مالو
 . (5)واألمواؿ" المؤف واسترد األسرى صوخمّ 

ويتضح كذب ىذه الحادثة؛ ألف إبراىيـ عميو السبلـ وابف أخيو لوط خرجا مف العراؽ فرارًا 
ـ المنطقة بالحديد تي يجمعيا إبراىيـ ليحارب طاغية مستبدًا يحكبدينيما، فمف أيف ليما القوة ال

 والنار؟!، لكف كتبة التوراة يسقطوف ما في أنفسيـ مف العدوانية في مثؿ ىذه النصوص.

 لبس صبغةتخذ بعدًا الىوتيًا وُأاف التاريخ الذي تمخصت أحداثو في التوراة بعد ىذه الواقعة، إ

مييا في كؿ مناسبة والتأكيد ع ؛بتكارىااشرائعية قدسية، وذلؾ مف خبلؿ العبلقة التي عممت عمى 
ىو الذي يقود ىذه  الرب يصبح ، حيث""إسرائيؿ"" وما بيف " رب "إسرائيؿ"ما بيف "حروب 

طفاؿ التي تأمر بسفؾ دماء النساء واأل ف القوانيفويأمر بيا، ويضع ليا التشريعات ويس   ،الحروب
ىبلؾ الحرث والنسؿ، وىو  ميد الذي الجنود" "رب كذلؾ والشيوخ، وتبيح تدمير القرى والمدف، وا 

الشعوب، وذلؾ مف خبلؿ  تفعيؿ  وطرد واالحتبلؿ الغزو في مآربيـ لتحقيؽ السبيؿ "إسرائيؿ" لبني
ظيار أعمى مستويات العنؼ ،الوسائؿ العسكرية راقة الدماء، وكؿ  ،وا  يتضح مف خبلؿ  ذلؾوا 

 التوراة. سّطرىا كتبةالوقوؼ عمى األحداث والحروب التي 

                                                             

بالمنفى البابمي، ، ويقصد بو االحتجاز ألقسري لمييود في بابؿ عقب غزو  السبي البابمي: ويسمى أيضاً  (1)
قبؿ  538في  قبؿ الميبلد. أما المنفى فقد انتيى رسمياً  587ؽ.ـ حتى 598مممكة ييوذا والذي استمر مف  

 ف لمييود بالعودة إلى فمسطيف. العظيـ، اإلذ ورشقالميبلد، عندما أعطى الفاتح الفارسي 
 .(عمى االنترنتبريتنكا، السبي البابمي،))

 .(تعمى االنترنبريتنكا، تيتوس،) (2)

 (.15مشتيى، العقيدة القتالية عند الييود )ص (3)

 (.25الظاظا وعاشور، شريعة الحرب عند الييود )ص (4)

 . 17-14:11) ،سفر التكويف (5)
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صطبلح "الجند"، تييئة لممراحؿ اابع في سفر الخروج تبدأ التوراة في تسطير صحاح السففي اإل 
التالية:" وال يسمع لكما فرعوف حتى أجعؿ يدي عمى مصر، فُأخرج أجنادي، شعبي مف أرض 

، وىي المرحمة التي تحدد فيو التوراة التاريخ الذي بدأ فيو إعداد الجند (1)مصر بأحكاـ عظيمة"
جتماع،...أحصوا كؿ لموسى في برية سيناء في خيمة اال ب" وقاؿ الربوتجييزىـ لحروب الر 

بعشائرىـ وبيوت آبائيـ بعدد األسماء كؿ ذكر برأسو، مف ابف عشريف سنة  "إسرائيؿ"جماعة بني 
 . (2). تحسبيـ أنت وىاروف حسب أجنادىـ""إسرائيؿ"فصاعدًا، كؿ خارج لمحرب في 

 "اإلسرائيمي"تقدمو التوراة حرص عمى أف يغرس في وعي  كما "إسرائيؿ" بني تاريخف أ حوقد اتض
المعادلة  وساب حياة الشعوب األخرى فيما يشبأي عمى ح :أف حياتو الكريمة ىى حياة إحبللية

والعكس  ،مدى خسارة الطرؼ المقابؿ الصفرية التي يكوف فييا مدى الربح الذي تحققو مساوٍ 
 وأعظـ أكبر شعوبا أمامؾ مف يطرد القوؿ:"الرب ائيؿ""إسر ، فتورد التوراة عمى لساف رب (3)صحيح

 اسميـ فتمحو يدؾ إلى مموكيـ ويدفع أمامؾ مف الشعوب ىؤالء يطرد ليؾإ ويقوؿ:" الرب ،(4)(منؾ"

مف باب التأكيد عمى الكراىية والعدوانية المطموبة -ر ىذا الرب يويتـ تصو ) (5)السماء" تحت مف
 الرحمة يعرؼ ال الذي المتوحش القاسي الرب عمى أنو ىو -حبلليةإلنفاذ ىذه األعماؿ العدائية اإل

 عظيـ ويلإ وسطؾ في ليؾإفما ظمـ" ،الحيواف، وبالتالي فمف شابو إالىو أو باإلنساف

 فرعوف كربِ  مف مصر أرض في كربِ  كؿ ضرب الرب أف الميؿ نصؼ في ، " فحدث)(6)(ومخوؼ"

 .(7)بييمة" كربِ  وكؿ، لسجفا في الذي سيراأل كربِ  إلى كرسيو عمى الجالس

كف وبعد نجاح موسى عميو السبلـ بالخروج بقومو مف مصر،يعده الرب بإىبلؾ الشعوب التي تس 
ويمنعو مف إعطاء الوعود باألماف  ،، ويأمره بإشاعة الخراب والدمار فيياكنعاف )فمسطيف(أرض 

، ىا أنا طارد مف قدامؾ األموري يف والكنعانييف والحثييف ألىميا" احفظ ما أنا موصيؾ اليـو
 ؛إلييا والفرزييف والحوييف واليبوسييف، احترز مف أف تقطع عيدًا مع سكاف األرض التي أنت آٍت 

 . (8)وتقطعوف سوارييـ" ،وتكسروف أنصابيـ ،لئبل يصيروا فخًا في وسطؾ، بؿ تيدموف مذابحيـ

                                                             

 (.7:4سفر الخروج،) (1)
 (.4-1:1فر العدد،)س (2)
 (.17/ص8-7الجامعة المفتوحة: االصطبلحات األساسية )عبري( )ج (3)
 (.7:1سفر التثنية،) (4)

 (.7:25السابؽ،) المصدر (5)
 (.7:22،)نفسو المصدر (6)
 (.12:30سفر الخروج،) (7)
 (.14-34:11) سفر الخروج، (8)
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الحسباف قبؿ  في يأخذوىا أف جبي التي وأما موسى عميو السبلـ فيقـو بإعطاء األوامر والتعميمات
 الساكف والشعب ،يى ما األرض ليـ:" انظروا فيقوؿ ،عدتيـ ليجيزوا ؛رض الموعودةالدخوؿ لؤل

 وما رديئة، أـ فييا جيدة ساكف ىو التي األرض ىي وكيؼ كثير، أـ قميؿ ضعيؼ، أـ ىو يأقو  فييا

 .(1)حصوف" أـ مخيمات فييا ساكف ىو التي المدف ىي

نتصار عمى المديانييف" وسبى الواقعة الدموية بعد اال تمؾاآلرض الموعودة يتـ تمجيد  وبعد دخوؿ
نساء مدياف وأطفاليـ، ونيبوا جميع مواشييـ وكؿ أمبلكيـ، وأحرقوا جميع مدنيـ  "إسرائيؿ"بنو 

 يابالسبا جاءوا ، وحينما (2)بمساكنيـ وجميع حصونيـ بالنار، وأخذوا كؿ النيب مف الناس والبيائـ"
، (3) )امرأة" وكؿ األطفاؿ مف ذكر كؿ اقتموا موسى) عمى حد زعـ التوراة(:" فاآلف ليـ قاؿ  والغنائـ
 تصاويرىـ، جميع وتمحوف ،أمامكـ مف األرض سكاف :" فتطردوف كؿقائبلً  موسى الرب ويوصي

  .(4)(مرتفعاتيـ" جميع وتخربوف، المسبوكة أصناميـ كؿ وتبيدوف

عبر سرد األحداث المتعمقة باألحداث الحربية، التي  إسرائيمي بني تاريخويف توراة في تدوتستمر ال
ستعباد ضد شعوب األرض واالتعمؿ عمى تشكيؿ صورة الرب الذي يبيح القتؿ وممارسة اإلبادة 

 ،لؾ وفتحت، الصمح إلى أجابتؾ فإف لمصمح استدعيا تحاربيا لكي مدينة تقرب ببل رحمة،" وحيف
ف ،لؾ ويستعبد لمتسخير يكوف فييا الموجود الشعب فكؿ  ،حرباً  معؾ عممت بؿ تسالمؾ لـ وا 

ذا فحاصرىا  واألطفاؿ النساء وأما .السيؼ بحد ذكورىا جميع فاضرب يدؾ إلى إليؾ الرب دفعيا وا 

 أعطاىا الرب التي أعدائؾ غنيمة وتأكؿ ،لنفسؾ فتغنميا غنيمتيا كؿ المدينة في ما وكؿ ،والبيائـ

 إليؾ الرب يعطيؾ التي الشعوب ىذه مدف وأما...  ،جدا منؾ البعيدة المدف جميعب تفعؿ ىكذا ليؾإ

 .)(5)(ما" نسمة منيا تستبؽ فبل نصيبا

 العدوانية اإلحاللية في الشخصية اليهودية التاريخية:

مقوانيف لبأنو ىو مصدر التشريع  "إسرائيؿ"بني  تاريخنو بيذا التصوير لمرب في أوىنا يتضح 
إبداء أكبر قدر مف الكراىية و العدوانية تجاه  "إسرائيؿ"موية، التي تتطمب مف بني الحربية الد

بمعنى أنيا ليست  ؛اآلخريف، تـ منح ىذا المستوى مف الكراىية الدموية تجاه الغير بعدًا مقدساً 
 ."إسرائيؿ"يرضى عنو رب  ي،ليإبؿ ىي واجب  ،فقط مشروعة

                                                             

 (.20-13:17سفر العدد،) (1)
 (.12:31-9السابؽ،) المصدر (2)
 (.17-31:19،)نفسو المصدر (3)
 (.53:33-50،)نفسو المصدر (4)
 (.10-20:17التثنية،) (5)
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كتاب المؤمف الصادؽ، أف ىذه المستويات مف  الفميسوؼ األمريكي أريؾ ىوفر صاحبويرى 
الكراىية والعدوانية تجاة الغير إنما ىى " تعبير عف محاولة يائسة مف جانبنا إلخفاء شعورنا 
بالنقص، أو بقمة أىميتنا، أو بالذنب، أو بأي عيوب أخرى تنبع مف داخمنا، فيتحوؿ احتقار النفس 

خفاء ىذا التحوؿ، فمف الواضح أف أكثر الطرؽ فاعمية ىنا كراىية لآلخريف، مع محاولة مستميتة إل
لتحقيؽ ىذا التحوؿ ىو أف نجد أكبر عدد ممكف مف األشخاص الذيف يكرىوف كما نكره، ونحتاج 
ىنا إلى قدر كبير مف التوافؽ، وجيدنا لتحقيؽ ىذا التوافؽ ال يتعمؽ بنوع العقيدة التي نبشر بيا، 

 .(1)نود أف تعـ الجميع"بؿ بالكراىية غير المنطقية التي 

ف " المقيوريف يحسوف بشئ مف التوافؽ مع أ :ومف جيتو يرى الكاتب البرازيمي باوبو فريري 
نما ىو صورة أخرى إنساف الجديد في نظرىـ دوف يحسونيـ خارج أنفسيـ،... فاإلفبل يكا ،قاىرييـ

راؼ عمى زمبلئو وال يصبح شلى مرتبو اإلإمف صور قاىرييـ،... فمف النادر أف تجد فبلحًا يرقى 
كيؼ يمكف أف  :القائؿ التساؤؿ، وىذا يجيب عمى (2)طاغية أكثر مما كاف عميو صاحب األرض"

 ؟!.لى ظالميفإف الذيف عاشوا ظمـ فرعوف مصر وطغيانو و يتحوؿ المقيور 

تزعمو  الذي "إسرائيؿ"بني  تاريخالتي يحتمميا  ،وىنا يتضح أف ىذا القدر مف الكراىية والعدوانية  
التي كتبت بعد موسى عميو السبلـ، ىى في أساسيا أقرب لكونيا تعبيرًا عف حالة نفسية  ،التوراة

، وىى الحالة التي إلييةلنقص في ىذه النفسية الجماعية، مف كونيا تشريعات  اً جماعية، ونتاج
 ،شعب مالتوصيؼ لحالة  وتاريخي"، وىو مدلوؿ يشير مف خبلليسمييا غوستاؼ لوبوف" العرؽ ال

أو عرؽ مف األعراؽ يخضع لعقائد وقوانيف طيمة قروف عديدة، فإنو عندئٍذ سيتشكؿ ليصبح عرقًا 
وحتى دينيًا وسياسيًا ُمركبًا مف مجموعة مف المواضيع واألفكار  ،تاريخيًا، يمتمؾ نظامًا أخبلقياً 

 .(3)وف نقاشإلى الحد الذي تُقبؿ فيو د ،والعواطؼ المشتركة التي ىى منغرسة في النفوس

وعمى  (رب الجنود)وبالتالي يتضح كيؼ أصبحت التشريعات الحربية التي لخصتيا التوراة باسـ 
، ولـ  بعده فْ مَ  عمييا سار التي "اإلسرائيمية" العسكرية لمتقاليد لساف موسى عميو السبلـ ىى اأُلسس

 تتوقؼ عند موتو.

                                                             

 (.150ىوفر، المؤمف الصادؽ ) (1)

 (.29) فريري، تعميـ المقيوريف (2)

 (.27لوبوف، سيكموجيا الجماىير)ص (3)
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موسى عميو السبلـ، وىى  الحقا بعد عيد "اإلسرائيمي"وىذا ممكف مبلحظتو في التاريخ الحربي 
נון בן יהושע)"نوف بف "يشوع خادمو تولى الفترة الممتدة منذ

 بقومو ودخولو "إسرائيؿ"بني  قيادة )(1)(

 ـ.135رض فمسطيف في عاـ أعمى  الييوديالمقدسة،حتى نياية الوجود  األرض

ف افي معارؾ كثيرة قبؿ  ؿ""إسرائيالذى قاد بني -ففي كؿ الحروب التي خاضيا يوشع بف نوف 
وامر التوراة فيما أحرص عمى اتباع  -)كما تصوره التوراة( كنعافرض أفي  "إسرائيؿ"ُيمكف لبني 

ثـ اجتاز يشوع وكؿ   "،(2)لى موسى عميو السبلـإيتعمؽ بقوانيف الحرب الدموية التي نسبت 
ا في ذلؾ اليـو وضربوىا بحد معو مف لخيش إلى عجموف فنزلوا عمييا وحاربوىا وأخذوى "إسرائيؿ"

ثـ صعد يشوع وجميع  ،وَحـر كؿ نفس بيا في ذلؾ اليـو حسب كؿ ما فعؿ بمخيش ،السيؼ
معو مف عجموف إلى حبروف وحاربوىا وأخذوىا وضربوىا بحد السيؼ مع ممكيا وكؿ  "إسرائيؿ"

 .  (3) ا."مدنيا وكؿ نفس بيا، لـ يبؽ شاردًا حسب كؿ ما فعؿ بعجموف، فحرميا وكؿ نفس بي

 1020-1157 " القضاة عيد الفترة ىذه الحرب فسميت رجاؿ "إسرائيؿ"قيادة بني  موتو تولى دوبع

 في األسباط توحيد في ونجح ؽ.ـ،1000-1020ثـ جاء النبي صموئيؿ وىو آخر القضاة  ـ،.ؽ

 .(4)فبايعوه عمييـ ممكاً  شاؤوؿ وعيف والجنوب الشماؿ

 تولى "ـ.ؽ 975-1095" األوؿ العيد فأما والثاني؛ األوؿ المموؾ بعيد ذلؾ بعد "إسرائيؿ" بنو مر

 كاف ،الوثنييف عمى الحرب في داود شارؾ وقد السبلـ، عمييـ وسميماف وداود (طالوت(  قيادتيـ

، وتعتبر ىذه الفترة مف أزىى العيود "إسرائيؿ" بنو وانتصر جالوت داود فقتؿ ، "جالوت" يقودىـ
 .(5)يؿ""إسرائ بني التي مرت عمى

األولى في شماؿ  إلى، "إسرائيؿ" بنو انقسمت ـ،.ؽ 975 " سميماف عميو السبلـ توفي ولما
 عمى سقطت ثـ ،-نابمس– َشخيـ وعاصمتيا يربعاـ بف نباط، بقيادة ؽ.ـ، وكانت721-975"كنعاف

 ؽ.ـ في الجنوب بقيادة رحبعاـ بف سميماف،586-975ييوذا   ةواألخرى مممك ، سيرجوف يد

                                                             

 القديـ العيد خروج، يصورهمصر قبؿ ال في ولد و،تخميفو وىو خادـ موسى  يوشع بف نوف: وبالعبرية ييوشع، (1)

 ضارية معارؾ التوراتية بعد الرواية حسب واقتحميا كنعاف أرض إلى العبرانية القبائؿ قاد عسكريًا، وقائداً  نبياً  باعتباره

 ثني عشر،اإل "إسرائيؿ"سباط ارضيا عمى أوقاـ بتوزيع واليبوسييف، والحورييف والحيثييف والكنعانييف العمورييف مع

 عامًا. وعشريف ثمانية مدة العبرانييف حكـ في واستمر
 عمى االنترنت(. بريتنكا، يوشع بف نوف، ) )

 (.14)ص سعفاف، الييود تاريخ وعقيدة (2)

 (.34-10:38)، فر يوشعس (3)
   (.15مشتيى، العقيدة القتالية عند الييود )ص (4)

 (.45الخمؼ، دراسات في األدياف )ص (5)
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 بني ةمممك الذي أزاؿ بابؿ، ممؾنبوخذنصر  يد عمى سقطتو  القدس،– أورشاليـ تياوعاصم

 ممؾ- قورش تغمب أف إلى ،"البابمي السبي"اسـ ب يعرؼ فيما بابؿ في منيـ الكثير وَأسر ،"إسرائيؿ"

 ـ135 سنة وفي ،كنعاف إلى بالعودة ليـ وسمح سراحيـ، وأطمؽ "ـ.ؽ 538 " البابمييف عمى -الفرس
تيـ وأنيى وجودىـ عمى أرض وشت فدمرىـ -الروماف إمبراطور- ىادرياف ضد بثورة القياـ الييود حاوؿ

 .(1)فمسطيف

 خ اليهودي:يواقعية في التار ال ال

 أننا القائمة النتيجة التوصؿ إلى يمكف الحروب، بيذه الحافؿ التاريخ ىذا عمى االطبلع خبلؿ ومف
لى الكراىية والنظرة الدونية العنصرية إالتي تستند  عرؽ يتصؼ بالعدوانية اإلحبللية، أماـ نقؼ

 حالة في أنو عمى البعض وصفو كما أو تجاة الغير، والتي تتجسد في عدوانيتو وحروبو الدائمة،
)(دائمة تمرد 2  كالفرس عتيدة إمبراطوريات وجو في التمرد في يتردد وال الحرب، يطمب فيو )(

 .األعداء لصالح القوى موازيف في الكبير ختبلؿاال ظؿ في حتى والروماف،
ييودا المكابي  تمردك -التمرداتوبالتالى فإف النتائج الكارثية التي كانت ستنتيي إلييا ىذه  
כוכבא בארوثورة بار كوخبا ) (3)(המכבי יהודה)

كانت متوقعة، وعمى الرغـ مف ذلؾ تـ (4)( 
 سواىا.   أو لـ يكف ىنالؾ خيار آخر أماميـ -ةتخاذ القرار بالمواجيا
ختبلؿ الكبير في موازيف القوى كاف واضحًا في الحرب التي دارت ما بيف مممكة ييوذا ىذا اال 

 وأسرنتيت بتدمير المممكة وخراب ىيكميا األوؿ، ا،التي (5)ومممكة بابؿ بقيادة نبوخذ نصر الثاني
                                                             

 (.15عند الييود )ص مشتيى، العقيدة القتالية (1)

 (.72الزيدي، المدخؿ إلى فمسفة التاريخ )ص  (2)

قبؿ الميبلد، بعد وفاة والدة الكاىف متاتياىو تزعـ التمرد الييودي )الذي  161/160ييوذا المكابي، توفي  (3)
ّكؿ جيشًا شسمى بثورة المكابييف نسبة لو(،  ضد الممؾ السموقي أنطيوخوس الرابع، الذي حاوؿ فرض الييمينية، 

انتصارات متبلحقة عمى القوات السموقية، ومف ثـ عمؿ عمى ترميـ معبد القدس، وافؽ السموقييف الحقًا  وحقؽ
تؿ بعد عاميف، قُ و . ودينياً  سياسياً  ولعبادة لمييود، لكنو رفض وواصؿ الحرب، عمى أمؿ تحرير شعباعمى حرية 
النصر الذي قاد في النياية إلى إقامة مممكة الحشمونائييـ . حتى استطاعوا تحقيؽ تمرد اله واصموا ءإال أف أشقا

 ( .المكابي،)عمى االنترنت ييوذابريتنكا،)
 (.26ىركابي، باركوخبا: كيؼ تحوؿ رجؿ الكارثة إلى بطؿ قومي)عبري( )ص  (4)

ادة ؽ ـ( ىو الممؾ الثاني مف سبللة بابؿ الحادية عشر الكمدانية، تولى قي605 -562) ( نيوخذ نصر الثاني:5)
التوراة  ووؿ، تحدثت عننبوخذ نصر األ هوالد ةؽ. ـ ثـ توج ممكا بعد وفا 605اـ ع هالجيش البابمى نيابة عف والد

جح في إخضاع المممكة ودخوليا في إنياء مممكة ييوذا فيما عرؼ بالسبي البابمي ، وذالؾ بعد أف ن همطوال لدور 
كأسرى ألى بابؿ، إلى جانب ذالؾ تنوعت  "إسرائيؿ"نى بؽ. ـ، وأخذ ممكيا صدقيا وأربعيف ألؼ مف  586عاـ 

 والمعارؼ.  إنجازات نبوخذ نصر  لتشمؿ القضاءوالعمارة
  برٌتنكا، باركوخبا، )على االنترنت(.)

http://www.britannica.com/biography/Judas-Maccabeus
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نتيت االتي با في ثورة بار كوخوفي  ،(1) ؽ. ـ 586إلى بابؿ عاـ  اإلسرائيميف آلالؼممكيا 
 ،ـ 70الجيش الروماني بقيادة تيتوس عاـ  ية، ومواج(2)" عمى حد تعبير ييوشفاط ىركابي"بكارثة
أحد أىـ  كاف ،، ىذه النتائج الكارثية التي أصابت الييود (3)نتيت بخراب الييكؿ الثانياالتي 

ومع ذلؾ كانوا  اء،ختبلؿ في موازيف القوى الواضح والتفوؽ المحسـو لصالح األعداالأسبابيا 
عدواني بطبيعتو،  عمى أف الييوديإلى المواجية والمراىنة عمى كؿ شئ؛ وىذا أواًل يدلؿ  يذىبوف

ختبلؿ موازيف القوى اوال يخشى عواقبيا، حتى في ظؿ  ةلمغير، ويطمب المواجي ةصؼ بالكراىييت
 .(4) العدولصالح 

 -،ةتخاذ القرار بالمواجيامرحمة بقوة في  الديني كاف حاضراً  -لوجييو أف البعد األيد كما يتضح
 كاف لو سطوة أعمؽ مف كؿ محاكمات العقؿ ومتطمبات الحكمة - (5)خاصًة في تمرد بار كوخبا

ذا يشير ىو  ختبلؿ في موازيف القوى القائـ ما بيف الييود وأعدائيـ،وقيود الواقع، وأكبر مف واقع اال
  .الشخصية الييودية واقعية اتصفت بوبلكبير مف ال لى وجود قدرإ

 :"اإلسرائيمية"وأثره في العقيدة األمنية  ,نتقائي"التاريخ "ال 

األمني، بما يحممو  -حد مركبات التأثير في الفكر العسكريأاتضح أف التاريخ العسكري ىو 
أو بما قادت  -ف تـ تحويميا ألدبيات ُتدرسإخاصة  –التاريخ مف تجارب وأحداث  ذلؾويحتويو 

س ألحداث التاريخية لباشكيؿ لمعقمية الجماعية عبر التاريخ خاصة اذا ما ُألبست اليو مف تإ
 القدسية.

بأبعادىا الفكرية ومبادئيا العامة، فسطوة  "اإلسرائيمية"وىذا ينطبؽ بالضرورة عمى العقيدة األمنية 
ة بوضوح في كممات دافيد بف غوريوف مؤسس العقيد ذلؾ التاريخ كانت حاضرة بقوة، ويظير

األمنية وواضع لبناتيا األولى، في "خطاب القادة "الذي ألقاه في حضرة أركاف الجيش 
، مفتتحًا إياه بالقوؿ:" حضرة رئيس األركاف،  القادة، السادة الضباط، أحاوؿ اليـو أف "اإلسرائيمي"

ولة ألننا لسنا د ؛أوضح المشاكؿ التاريخية األساسية ألمننا وسياستنا، وأؤكد عمى التاريخية

                                                             

 (.48دياف )صالخمؼ، دراسات في األ (1)

 (.26بي، باركوخبا: كيؼ تحوؿ رجؿ الكارثة إلى بطؿ قومي )عبري( )ص ىركا (2)

 بريتنكا، تيتوس، )عمى االنترنت(.  (3)
 (.160ص )( الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية 4)
 (.26ىركابي، باركوخبا: كيؼ تحوؿ رجؿ الكارثة إلى بطؿ قومي)عبري( )ص  (5)
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ننااألولى، و  "إسرائيؿ" لف نفيـ ما يحدث اليوـ إذا لـ ننظر إلى مشاكمنا العسكرية والسياسية في  ا 
 .(1)إطارىا التاريخي..."

يوف في خطابو تاريخ انتقائي، قائـ عمى تعميؿ مشاكؿ الحاضر ف التاريخ الذي يقصده بف غور إ
رتباٍط بالحد األدنى مع اع او األمنية والسياسية مف خبلؿ الماضي، وفي معزٍؿ عف الواق

ف أي محاولة إلعادة بناء الماضي يحددىا أوىذه الحالة يصدؽ عمييا القوؿ ب ضروراتو،
تباع سبٍؿ ال ليس، وتفسرىا الفمسفة التاريخية القائمة أف البشر يصنعوف تاريخيـ (2)الحاضر
نتقائية لخدمة باه ؤ دعا، والمقصود ىنا أف الماضي يتـ است(3)وراء حاجاتيـ بؿ سعياً  ،لمتقدـ
التي ىي محؿ الدراسة ُيستدعي الماضي  الحالة، وفي اضر ومتطمباتو كما تقدرىا النخبةالح

لخدمة متطمبات  ؛نتصارات وكوارثانتيى إليو مف اممثبل في التاريخ الحربي الييودي بما 
 واحتياجات عقيدة أمنية خاصة، كما تقدرىا النخبة المسيطرة.

يا نتقائي" مف خبلؿ الوقوؼ عمى بعض المبادئ التي تشممالبعد التاريخي "اال تأثير ىذا يتضح 
فعمى سبيؿ المثاؿ المبدأ القائؿ باالعتماد عمى الذات، الذي يعني أف  ،"اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

عتماد عمى قوتيا العسكرية "الذاتية" ى ضماف أمنيا وبقائيا مف خبلؿ االالعمؿ عم "إسرائيؿ"عمى 
تحالفات عسكرية أو دفاعية قوة عسكرية خارجية أو عمى أي  عمىفقط ، وعدـ االعتماد بالمطمؽ 

أف تضع ثقتيا في أي بمٍد كاف  "إسرائيؿ"عنو موشي دياف بالقوؿ:" ال يجب عمى  عبرأخرى، 
ت القائـ ما بيف الواليا ستراتيجي الوثيؽؼ اال، ىذا القوؿ لدياف يتناقض مع طبيعة التحال(4)..."

ستعداد تقصد مف وراء ذلؾ اال "إسرائيؿ"بأف  ،، ىذا التعارض قد يفسره(5)"إسرائيؿ" و المتحدة
يتعارض مع  لكف ىذا ال (6)ويتراجع معو الدعـ المقدـ إلييا ،لميـو الذي قد يتضرر ىذا التحالؼ

والتاريخ ما ىو إال  إفراز لمتجربة  -األغيار أو -تعميٍؿ آخر يري أف "فقداف الثقة" باآلخريف
، الحافؿ بالمذابح والكوارث التي أصابت الشعب الييودي عبر تاريخو الطويؿ، بدءًا (7)الييودي

، األمر (8)ـ1945-ـ1939 بيف عامي بما أصابيـ مف فرعوف مصر وانتياًء بالمحرقة النازية

                                                             

 (.3ص)يوف )عبري ( ( بف غوريوف، مف أحاديث بف غور 1)

 (.50ص)القديمة  "إسرائيؿ"، اختبلؽ ايتبلـو ( 2)

 (.66ص)( بمخانوؼ، فمسفة التاريخ: المفيـو المادي لمتاريخ 3)

(4) Gluske, the israel military and origins of the 1967 war( p.27). 
(5) Political science: the u.s.-israeli strategic alliance (p.1). 

(6) Malka, The future of the U.S.-Israel strategic partner sh (p.1). 

(7) Civcik, the israel security policy( p.12). 
اعتمدىا النازيوف األلماف ضد  ( المحرقة النازية ) اليموكوست(: أطمؽ المؤرخوف الغربيوف عمى السياسة التي8)

 =( عددًا مف المصطمحات؛ أوليا1945 -1939الثانية ) العالمية ييود أوربا، الذيف خضعوا لحكميـ في الحرب
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ور الدائـ ،والشع(1)"اإلسرائيمي"باالضطياد األبدي في وجداف المجتمع  راسخ عورالذي تولد عنو ش
، وكذلؾ عمى _لؤلغيار_، وبالتالي انعكس ذلؾ عمى النظرة لمذات والنظرة  (2)بانعداـ األمف

الرؤية في كيفية حماية الذات والوقاية مف التيديدات )المتصورة( المحتممة والمتوقعة مف الغير، 
في حالة الدفاع عف والشعور الدائـ بعدـ االطمئناف لمعبلقات مع العالـ الخارجي، واالعتماد فقط 

 .(3)النفس عمى الذات
، ىذه (4)ئؾ الذيف يساعدوف أنفسيـ..."ؾ كمو بالقوؿ: إف اهلل يساعد أولوقد لخص بف غوريوف ذل 

ثرة بيذا التاريخ حاضرة في وعي النخبة المؤسسة، والتي كانت ُمدركة ومتأ المشاعر كانت دائماً 
 .نتقائيالكارثي اال

في " في صياغة ىذا المبدأ في مقابؿ تعبير "األغيار" المستخدـ لدييـ ستخداـ تعبير "الذاتا إف
عتماد" في مقابؿ "عدـ الثقة "في األغيار كما لخصو موشي وصؼ األمـ األخرى، وتعبير "اال

 ."اإلسرائيمية"خية في العقيدة األمنية ي، والتي تشير إلى مدى تأثير األبعاد النفسية والتار (5)دياف
ي مف الممكف أف نمحظو مف خبلؿ الوقوؼ عمى مبادئ أخرى لمعقيدة األمنية التأثير الذإف 

وردت في سياقات تاريخية نصت عمييا التوراة، كمبدأ "المباغتة"، أو مبدأ "نقؿ  ،"اإلسرائيمية"
 ومبدأ الحرب التعرضية. -تقريباً  نفسو ف يحققاف المعنىأوىما مبد-" العدوالمعركة إلى أرض 
اح العشروف مف سفر التثنية، العديد مف اإلشارات إلى األساليب والطرؽ التي فقد ورد في اإلصح

في حروبيـ مع أعدائيـ، والتي تتمخص بالمباغتة أو المبادرة بالحرب، ونقؿ  اإلسرائيميوفتبعيا ا
 المعركة إلى أرض العدو، وتبني مبدأ الحرب التعرضية.

                                                                                                                                                                               

بالعبرية ) الشوءاه)في حيف أطمؽ مؤرخو الييود عمييا اسـ  أو اليولوكوست، اإلبادة الجماعية، وثانييا المحرقة=
العالمية زمف الحرب  صاب الييود الخاضعيف لمسيطرة النازية فيأىذه تعني الكارثة، ويقصد بيا ما الحديثة؛ لكف 

قاـ خبلليا النازيوف في األقاليـ األوربية التي احتموىا تباعًا بجمع الييود  ـ، والتي1939عاـ  الثانية التي اندلعت
التابعة عددًا مف األساليب لمتخمص مف  استخدـ النازيوف وعمبلؤىـ في الدوؿ األوربية معسكرات )غيتوات(، في

أساليب كانت تستخدـ أصبًل لمتخمص مف حاالت المرض الوبائي في  ىيالييود، وأشيرىا غرؼ الغاز واألفراف، و 
األفراف  الحكومية األوربية، ولكف الحرب العالمية الثانية عرفت تطويرًا مذىبًل الستخداـ ىذه كثير مف المشافي

 حرقة،الطبيعي أف تنشر المؤسسات الثقافية الييودية األخبار المطولة عف بشاعة الم وكاف مف، وغرؼ الغاز

العدد إلى ستة  ولكف بات مف غير المنطقي المبالغة في تقدير حجـ ضحايا الييود عمى نحو تيويمي أوصؿ
عميو بأي حجج منطقية ميما  مبلييف ضحية، بؿ إعطاء ىذا الرقـ صفة القداسة والنيؿ مف كؿ مف يعترض

 (.893، 17ثار، جكانت. )الموسوعة العربية: التاريخ والجغرافيا واآل

 (.167ص)الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية  (1)

(2) Civcik, the israel security policy(p.10).  
(3) De martino, israeli war percepation from the six days war (p.236). 

 (.13ص ) "اإلسرائيمي"( المصري، نظرية األمف 4)

(5) Gluske, the israel military and origins of the 1967 war (p.27). 
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" إذا وشارة بالمبادرة بالحرب عمى العدذلؾ إ،وفي (1)" إذا خرجت لمحرب عمى عدوؾ..." فقد ورد:
، وىنا يبلحظ ما يتفؽ مع مبدأ نقؿ المعركة (2)حاصرت مدينة أيامًا كثيرة محاربًا إياىا لتأخذىا"

 بطريقة تتناسب حتبلؿ أريحا مف جيش يوشع بف نوف،اإلى أرض العدو، وتدوف التوراة أحداث 
معًا:" فقاـ يوشع وجميع رجاؿ  العدوإلى أرض قؿ المعركة مع عقيدة المبادرة في اليجـو ون

وأرسميـ ليبًل وأوصاىـ  ،الحرب لمصعود إلى عاب، وانتخب يوشع ثبلثيف ألؼ رجؿ جبابرة البأس
 .(3)نظروا أنتـ تكمنوف لممدينة مف وراء المدينة..."ا

"  بأنيا "اإلسرائيمي"وصفيا أحد جنراالت الجيش  -خاصة معارؾ يوشع بف نوف-ىذه المعارؾ
لتاريخ ا؛ ىذا الوصؼ يشير إلى مدى حضور وتأثير (4)نموذج لمحرب االستباقية ولمحرب الخاطفة

ب مطمو  الربط ما بيف ماضي انتقائيالحربي الييودي في عقيدتو األمنية، الذي يظير مف خبلؿ 
، ""إسرائيؿالعسكرية في  -أف يخدـ الحاضر بتوجياتو وضروراتو كما تراىا النخبة السياسية ومن

عمى أنيا  (5)وحاضر يفتقر إلى الشرعية، أو كما يمخص ذلؾ المفكر الفمسطيني  إدوارد سعيد
 .(6)عممية:" تشييد الماضي الخيالي بيدؼ إضفاء شرعية عمى الحاضر وبيدؼ تبريره."

مف الممكف الوقوؼ عمى العديد مف اإلشارات والكتابات التي تشيد ببطوالت  ذاتو وفي السياؽ
)باركوخبا 

، والمكابييف، والكثير مف المعارؾ والبطوالت الييودية عبر العصور في (7)(כוכבא-בר

                                                             

 (.1:20) فر التثنية،( س1)
 (.19-20 :20) ،مصدر السابؽال (2)
 (.3-10:5)، فر يوشع( س3)
 (.4ص)( مممط، حروب مممكة ييودا األخيرة )عبري( 4)
ـ، وتوفي 1935نوفمبر  في األوؿ مف ولد في مدينة القدسفمسطيني ( إدوارد سعيد: ىو إدوارد وديع سعيد، 5)

األمريكية، أكاديمي وناشط سياسي ، وناقد أدبي عمؿ عمى فحص  ـ،في مدينة نيويورؾ2003سبتمبر  25في 
لمحقوؽ السياسية لمشعب الفمسطيني  اً صريح اً األدب في ضوء القراءة االجتماعية والثقافة السياسية ، وكاف مؤيد

قامة دولتو الفمسطينية المستقمة،يعتبر كتاب  ـ أحد أىـ وأكثر الكتب تأثيراً 1968في عاـ  هالذي نشر  ؽاالستشرا ووا 
 (. )بريتنكا، ادورد سعيد، )عمى االنترنتفي القرف العشريف.

 (.49ص)القديمة  "إسرائيؿ"، اختبلؽ ايتبلـو ( 6)

ـ، زعيـ ييودي 135والذي يعني بالعبرية ابف النجـ، توفي  ،( بار كوخبا: ىو شمعوف بار كوسبا، أو كوخبا7)
ـ( ضد اإلمبراطورية الرومانية بقيادة ىادرياف،الذي أراد فرض الديانة 135-132ودي الفاشؿ )التمرد اليي قاد

ـ حضر ىادرياف بنفسو ألرض المعركة مف روما واستدعى حاكـ بريطانيا 134اإلغريقية عمى الييود، في 
لروماني العاشر ـ استطاع الفيمؽ ا135جندي لمساعدتو في القضاء عمى التمرد، وفي عاـ  35000سفيروس مع 

األمر الذي انتيى بمقتؿ باركوخبا  ؛أف يحاصر باركوخبا في معقمو األخير في بيتار جنوب غربي مدينة القدس
ـ ت، والبقية الباقية سقوط عدد كبير مف القتمىبوسقوط القدس،ونياية التمرد الذي انتيى بكارثة كبيرة لمييود ، 

 . نكا، بار كوخبا، )عمى االنترنت(بريت) نع الييود مف دخوؿ لقدس.، ومُ نفييـ
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، وعمى رأسيـ بف غوريوف الذي كاف  "اإلسرائيمية"كتابات الكثير مف القيادات السياسية والعسكرية 
 .(1)ألنيا الطريقة الوحيدة لتجديد وجودة ؛لمحرب ةبحاج "اإلسرائيمي"ف الصييوني يرى أ
اء بطوالت المكابييف وثورتيـ والعديد مف المعارؾ والحروب التي خاضيا الييود في فاستدع

؛ ولذات اليدؼ يصؼ بف غوريوف ثورة (2) الييودالماضي اليدؼ منو بعث الروح القتالية في 
1948قبؿ عاـ  "اإلسرائيمي"باركوخبا  في إحدى تصريحاتو عمى أنيا آخر معارؾ الجيش 

(3)، 
الذي ال يخشى  لمييودية عمى البطولة األسطورية لمف الماضي لمدال ثورتو ةتستدعى قص

 ختبلؿ موازيف القوى الكبير لصالح أعدائو.احتى في ظؿ  ئوأعدا ةمواجي
رد سعيد يرى مف جيتو أف اليدؼ مف وراء ىذا اإلستدعاء االمفكر الفمسطيني إدو ويرى   

مف  اً فيو محيط وفيواجي الييودال يزاؿ  ىو الربط ما بيف ماضي إنتقائي ليخدـ  حاضراً  ،لمماضي
: "رؤية ال خياؿ"، إلى وشفاط ىركابي في كتاب، ذلؾ رغـ إشارة ييو (4)ور(العداء العربي )كما ُيصَّ 

وأدت إلى زواؿ ووجوده مف  ،كوف ما قاـ بو بار كوخبا ال يعدو كونو كارثة أفنت الشعب الييودي
 .(5)أرض الميعاد

يظير  وحتياجاتو، اييد الماضي الييودي بما يخدـ الحاضر األمني و إعادة تش يتـ ذلؾ مف خبلؿ
، القصة التي تـ إعادة تشكيميا لتخدـ (6)(מצדהبشكؿ أكثر وضوحًا في أسطورة المتسادا )

الجديد ومتطمباتو، األمر الذي يصوره بعض المؤرخيف  الصييونيالحاضر االستعماري 
التناظر ما بيف الماضي والحاضر، كاف باإلمكاف ومف أنفسيـ بالقوؿ:" وبواسطة  "اإلسرائيمييف"

خبلؿ استخداـ أسطورة متسادا التأكيد عمى األفكار التالية: "األمة المحاصرة"، "العالـ كمو ضدنا"، 
، كذلؾ كانت ىنالؾ ضرورة لمداللة (7)"إبف ىذه األرض ىو إنساف جديد يشبو أبطاؿ الماضي"

ممثبل في تجاوز مرحمة العجز واليأس الذي واجيو الييود  عمى الحاضر المغاير والواقع الجديد

                                                             

 (.161ص )( الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية 1)

 (.34ص )( جارودي، األساطير المؤسسة 2)

 (.152ص )( الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية 3)

 (.6ص )( يديف، ثورة باركوخبا ونتائجيا )عبري( 4)

 (.121ص )ي( ( ىركابي، رؤية ال خياؿ )عبر 5)
القمعة، وىى قمعة تقع عمى جبؿ يطؿ عمى البحر الميت، وقد اشتيرت بعد  ة( متسادا:  وتعني بالمغة العبري6)

بلـ لمقوات الرومانية التي حاصرت سييوديًا؛ رفضوا االست 953الحدث الدرامي المثير الذي أدى إلى انتحار 
ميبلدية، وعندما اجتاح الجنود الروماف القمعة لـ  70 اـع القمعة خمسة أشير، أثناء التمرد الييودي الذي وقع

وفا، متسادا، ) .يجدوا عمى قيد الحياة إال سيدتيف وخمسة أطفاؿ، أما الباقوف فقد انتحروا بعد أف رفضوا االستسبلـ
   )عمى االنترنت(.

 (.232ص )فيرنب، التاريخ أسطورة أـ واقع  (7)
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األعداء  ةة العسكرية القادرة عمى مواجيو امتبلؾ القد ةف في قمعة المتسادا، إلى مرحمو المتحصن
 .(1)وتحقيؽ النصر الحاسـ

يتـ توظيؼ الماضي القريب ليخدـ الحاضر والمستقبؿ المنظور بما يمبي احتياجاتيـ  ولميدؼ ذاتو
األمر الذي يظير في الكيفية التي تـ مف  -"اإلسرائيمية"كما يراىا بناة العقيدة األمنية  -نيةاألم

 ،خبلليا توظيؼ المحرقة لتخدـ فرضية " التيديد الوجودي" التي تعتبر أحد أىـ الدعائـ الفمسفية
 .(2)"اإلسرائيمية"التي تقـو عمييا العقيدة األمنية 
مف خبلؿ تسخير الماضي  "اإلسرائيمية"تاريخي في العقيدة األمنية وكما يظير مدى تأثير البعد ال

، فإنو اري ومتطمباتو واحتياجاتو الخاصةاالنتقائي األسطوري ليخدـ الحاضر األمني االستعم
يظير كذلؾ مف خبلؿ الوقوؼ عمى أراء وتصريحات القادة والنخب األمنية والسياسية ، وعمى 

منية والسياسية إلطبلقيا عمى الحروب والمعارؾ والعمميات التسميات المختارة مف النخب األ
، وكذلؾ عمى وحداتو العسكرية، التي ىي في حقيقتيا  "اإلسرائيمي"العسكرية التي نفذىا الجيش 

 مستوحاة مف التاريخ الحربي الييودي القديـ.
دًا عسكريًا بؿ :" إني أعتبر يشوع ىو بطؿ التوراة، فمـ يكف قط قائغوريوف قائبلً فقد صرح بف 

معاصرة كالعراؽ ولبناف  و األسماء التاريخية في وصؼ دوؿيستخدـ في خطاباتكاف ، و (3)مرشدًا"
، فيرى مف جيتو أف بار كوخبا (5)(ידיו יגאל، وأما يغئاؿ يديف )(4)بابؿ والفينيقيوف فيقوؿ عنيا

ويصؼ مردخاي  ،(6)ى العبودية"ألجؿ القيـ والعقيدة الييودية ورمزًا لمتمرد عم ؛كاف "رمزًا لمتضحية
بطاؿ أرواح أـ بالقوؿ:" كانت 1967 عاـالضربة االستباقية لمجيش المصري  وجيوعممية ت (7)ىود

                                                             

 (.43ص )ديمة الق "إسرائيؿ"، اختبلؽ ايتبلـو ( 1)

 (.1ص ))عبري(  "اإلسرائيمية"( فدىاتسور، الثقافة األمنية 2)

 (.150ص )( الشامي، الشخصية الييودية والروح العدوانية 3)

 (.151ص ) لمرجع السابؽ( ا4)

( يغئاؿ يديف: ىوعالـ آثار، وقائد عسكري وزعيـ سياسي، ولد في القدس وانضـ إلى الياغاناه في عاـ 5)
وساعد في وضع وتنفيذ العديد مف  ،ف شخصية رئيسة في قيادة المعارضة. وكاف ضابط العمميات. وكا1933

وخدـ في ىذا المنصب  "اإلسرائيمي"، تـ تعيينو قائد ىيئة األركاف في الجيش (الدولة)االستراتيجيات بعد إنشاء 
شكوؿ، أالوزراء ليفي شغؿ منصب المستشار العسكري لرئيس  1967في عاـ و ـ، 1952-1949خبلؿ السنوات 

 ،مقعدا 51ـ، فاز حزبو ب 1977ـ شكؿ ياديف  حزب "داش"،وخاض بو انتخابات الكنيست 1976وفي عاـ 
، ثـ غادر 1981-1977وأصبح أوؿ شريؾ حكومة الميكود، عمؿ بعدىا نائبا لرئيس الوزراء في السنوات 

 .1984حتى وفاتو في عاـ  ،بالبحث و اآلثار ووعاد إلى عمم ،السياسة
 المكتبة االلكترونية، يغئاؿ يديف، )عمى االنترنت(. )
 (.7ص)يديف، ثورة باركوخبا ونتائجيا )عبري(  (6)

 مردخاي ىود: (7)



45 
 

ترافقنا في القتاؿ مف يوشع بف نوف، والممؾ داود، والمكابييف مرورًا بمقاتمي  "إسرائيؿ"
المصرييف الذيف ىددوا  ، منيـ جميعًا استمددنا القوة والشجاعة لضرب1956وحرب، 1948حرب

عف "روح  ـ مقاالً 1967 عاـ موشي دياف في صيؼ وكتب  ،(1)قبللنا ومستقبمنا"تمننا واسأ
ستخمص في ابيف داود عميو السبلـ وجالوت، و  فيو قصة المبارزة الشييرة ما ساؽ، (2)المحارب"

ريخ الييودي في نياية المقاؿ "عشر وصايا" يمكف مف خبلليا الوقوؼ عمى مدى عمؽ تأثير التا
متطمبات الحاضر ممثبًل في عممية بناء عقيدتو األمنية، وىذه الوصايا العشر كما لخصيا دياف 

 :ىي
 "المفاجأة" أساس لمنصر. (1

 "اليجـو الحاسـ" مع التركيز عمى نقاط ضعؼ العدو أىـ ركائز النجاح. (2

 .نجاز المياـإىما أفضؿ ضمانات  ،"االستعداد الكامؿ والتخطيط الدقيؽ" (3

تجاىات نظار العدو  بعيدًا عف االأوجذب  ،ساليب الخداع والتضميؿ"أحسف استخداـ " (4
 تساعد كثيرًا عمى حسـ القتاؿ بسرعة وبأقؿ الخسائر. ،الحقيقية لمخطر الوشيؾ

ىذا النوع مف  ة لشؿ قدرات العدو وسحقو، ولنجاح"الحرب الخاطفة" ىي الوسيمة األكيد (5
 تـ العدو االستعداد لو ماديًا ومعنويًا.جـو قبؿ أف يُ الحروب ال غنى عف أف يبدأ الي

 يقاع اليزيمة الساحقة بو.وقدراتو ونواياه" أفضؿ ضمانات إل النجاح في "كشؼ أوضاع العدو (6

تحقيؽ "التفوؽ الكمي والكيفي"عمى العدو عف طريؽ انتياج أساليب متطورة في القتاؿ،  (7
وابتكار الحؿ األمثؿ  ،، "بالمناورة والكمائفوممارسة تكتيكات" المواجية غير المباشرة" معو

 لكؿ موقؼ قتاؿ يطرأ في المسرح".

عتماد عمى" الجيش الشعبي" الذي يضـ كؿ فئات قواعد التنظيمية المتطورة"،  واالاقتباس" ال (8
ىتماـ الزائد لخمؽ نواة منتخبة مف القوات خوض " الحرب المقدسة"، مع بذؿ االالشعب ل

 لتكوف" عصب الجيش وعموده الفقري". ؛ريبالنظامية عالية التد

ة فمسطيف" عند وضع وتنفيذ الخطط العسكرية، حتى يمكف" المناورة يستغبلؿ" طبوغرافا (9
عتماد في مجاالت أو غير مطروقة، وكذا اال ،بالقوات واألسمحة" خبلؿ مسالؾ مجيولة لمعدو

 القديـ.الدفاع عمى ىيئات حيوية سبؽ أف لعبت دورًا حاسمًا في التاريخ 

ببل  نفسو تييئة " الظروؼ المعنوية العالية لمقوات" المتجية إلى المسرح، مع العمؿ في الوقت (10
 .(3)أو ىوادة عمى" تحطيـ معنويات العدو" بكؿ الطرؽ والوسائؿ الممكنة ،كمؿ

                                                             

(1( Dumstan, The six day war,(p31). 

 (.21/ص2ج (العسكرية الصييونية  مؤسسة األىراـ، (2)
 (.22-21/ 2)ج  المرجع السابؽ (3)
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ومما سبؽ يتضح كيؼ يتـ عقد المقارنات ما بيف الماضي والحاضر، مف خبلؿ استحضار رموز 
ومقارنتيا مع مثيبلتيا في الحاضر بيدؼ  ،اريخية والوقائع الحربية وتكتيكاتو العسكريةالماضي الت

ما -االستعماري وضروراتو الُمتخيمة، ولخمؽ الرابط المطموب رضاتشكيؿ الماضي بما يخدـ الح
حتياجات األمنية والعسكرية، وأىـ ىذه اال الذي يمبي احتياجات الحاضر -بيف الماضي والحاضر

مسمح لو  (شعب)برمتو إلى  "إسرائيؿ"ساب الشرعية المقدسة القادرة عمى تحويؿ مجتمع ىى اكت
 .(1)"ميمة إليية"

غاية الجيد لصوغ تاريخيـ العسكري عمى النحو  "اإلسرائيميوف"وقد بذؿ المؤرخوف العسكريوف 
نوية المستمدة ، بيذه الشرعية، وباألصالة الحربية والشحنات المع"اإلسرائيمي"الذي يزود المقاتؿ 

األمر الذي يمكف مبلحظتو مف خبلؿ عقد المقارنات عبر الندوات والكتابات  ؛(2)مف الماضي
 ישראלوما بيف دبابات يسرائيؿ طاؿ ) -عمييما السبلـ-العسكرية ما بيف فرساف داوود وسميماف 

ف نوف ضد بقدرة المباغتة التي قاـ بيا يوشع بباالنتصارات التي تحققت واشادوا  ،(3)(טאל
 בן גדעוןوأقاموا الندوات لبحث أوجو الشبو والخبلؼ بيف أساليب جدعوف ) ،(4)الجبابرة الكنعانيف

 .(6)وتكتيكات موشي دياف (5)(יואש
والعمؿ عمى إحيائيا في الحاضر،  ،خيةيقتباس أسماء تار استدعاء الماضي ممثبًل في ايبلحظ و  

 موقع سكف نسبة إلىيا اسـ عممية " قادش "، ـ أطمقوا عمي1956فمثبًل  الحرب مع مصر في 

                                                             

 (.2/14)جالعسكرية الصييونية  مؤسسة األىراـ، (1)

 (.18)ص ،السابؽالمرجع  (2)

ـ،  انضـ إلى الجيش البريطاني في 2010، وتوفي في سبتمبر 1924عاـ  فمسطيفطاؿ: ولد في  "إسرائيؿ" (3)
 1964، وفي عاـ 1945. حارب في الكتيبة الثانية مف المواء الييودي عمى الجبية اإليطالية في عاـ 1942عاـ 

نتاج المركبات القتالية في وزارة 1968في عاـ و ئدا لسبلح المدرعات، تـ تعيينو قا ، أصبح المسئوؿ عف تطوير وا 
ـ تقمد منصب 1973 أكتوبرأصبح قائد العمميات ونائب رئيس األركاف. في نياية حرب  1972في عاـ و الدفاع، 

 األمفمنصب مستشار وزير  أنيى خدمتو العسكرية، وشغؿ في حينو 1974في أبريؿ و قائد الجبية الجنوبية، 
حصؿ عمى و شمعوف بيريز، وفي الوقت نفسو، كاف مسئوال عف إنتاج األسمحة، بما في ذلؾ دبابات "المركفاة"، 

ـ 1978عاد إلى الخدمة العسكرية في عاـ و ـ، 1973ـ و  1961مرتيف في عامي  "اإلسرائيمية"جائزة الدفاع 
سبلح المدرعات، تي تركزت عمى إنشاء قيادة القوات الميدانية.)وعمؿ عمى إعداد خطة إعادة ىيكمة الجيش، ال

 اسرائيا طاؿ، )عمى االنترنت(.

 (.57اورف، بداية سبلح الفرساف )عبري( )ص (4)

إنقاذ  وزعيـ وقائد عسكري، ينسب إلي ،جدعوف: ىو جدعوف بف يوأش، القاضي الخامس في سفر القضاة (5)
عمى مديف أحد أىـ االنتصارات الكبيرة في تاريخ  خنتصار ويعد اماليؽ، مف سيطرة المديانييف والع "إسرائيؿ"

  و.ف ييـز جيش مديف بثبلثمائة مقاتؿ  ممف صمدوا معأف استطاع أ، بعد الييود
 (.عمى االنترنتوكيبيديا، جدعوف، ))
 (.17/ 2العسكرية الصييونية )ج  مؤسسة األىراـ، (6)
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سـ الميركافاة عمى ا، وكذلؾ إطبلؽ (1) كنعاف رضأفي سيناء قبؿ أف يتجيوا نحو  "إسرائيؿ"بنو 
 .(2)والذي يعني عربة الرب ،دباباتيـ نسبًة إلى المفظ المذكور في التوراة

 :ائيمية""اإلسر عمى العقيدة األمنية  هوتأثير  ,البعد الصهيوني ثالثاا:
 "اإلسرائيمية"عمى العقيدة األمنية  -بالمفيوـ الفمسفي والفكري -مدى التأثير الصييونيإف 

نيا ىي في حقيقتيا إفراز لمصييونية بمضمو  "اإلسرائيمية"فالعقيدة األمنية ، مباشر وكبير
ىي خبلصة رؤية النخبة الصييونية األمنية المؤِسسة  االستعماري، أو بشكؿ أكثر دقة

كيفية التي يتـ مف خبلليا توفير األمف والحماية ليذا المشروع االستعماري، ولكيفية تحقيؽ لم
دامة وجوده  ..وذلؾ مف خبلؿ استخداـ القوة ،غاياتو وا 

فاأليدلوجية الصييونية مبنية عمى تصور حقيقة دورىا وغاياتيا المتمثمة في كونيا تؤدي دورًا 
رح بو عبلنيًة صاحب فكرة الدولة الييودية ،صّ (3)لثمفبتكاليؼ زىيدة ا وظيفيًا استعمارياً 
ستعمارييف الكبار جار االى أحد التإلالتي بعث بيا  في إحدى رسائمو (4)تيودور ىرتزؿ

متيازات" أف يقيـ دولة جنوب ستطاع عف طريؽ شركتو "ذات االا"سيسيؿ رودس" الذي 
ىرتزؿ في مطمع رسالتو  د خاطبوفقسمو وىى: روديسيا؛ االتي تسمى أحد أجزائيا ب أفريقيا،
، وقد ، وأنكـ توافقوف عميو" أرجو أف تبعثوا إلًى بخطاب يفيد بأنكـ درستـ مشروعي بالقوؿ:

يثور لديكـ تساؤؿ عف السبب في توجيي إليكـ، واإلجابة ىي أف مشروعي مشروع 
 .(5)استعماري"

 ،، ينتيج العنؼ(6)قتالية ىذا الدور الوظيفي االستعماري في حقيقتو ال يعدو كونو وظيفة 
، وأما (7)ويرى أنو الحؿ االفتراضي لجميع المشاكؿ األمنية التي سوؼ تواجو ىذا المشروع

                                                             

 (.124شوقي، دياف يعترؼ )ص (1)

 (.عمى االنترنت، )"اإلسرائيمية"تدى العربي، القوة المدرعة المن(2)
 .(34 /7ج)المسيري، موسوعة الييود والييودية والصييونية  (3)
توفي في و [ حالياً  ـ، في بودابست في اإلمبراطورية النمساوية ]المجر1860مايو  2ولد في  :ثيودور ىرتزؿ (4)
إلقامة وطف قومي لمييود، أصدر  ة الصييونية ، التي تيدؼمؤسس الحرك وُيعدـ، في النمسا،1904يوليو  3

قاـ و أف المسألة الييودية ىي مسألة سياسية يتعيف تسويتيا،  أوضحمف خبللو و ـ، 1896عاـ  و"دولة الييود"كتاب
ـ، وأصبح أوؿ رئيس 1897سويسرا، في أغسطس ب بتنظيـ المؤتمر العالمي لمصييونية التي اجتمعت في بازؿ

 .وال يمؿّ  ال يكؿّ  ًا،المؤتمر، وقيؿ عنو انو كاف تنظيمي في ذلؾالتي أنشئت  ،لصييونيةلممنظمة ا
 (. عمى االنترنتبريتنكا، ثيودور ىرتسؿ،)) 
 . (25ص )جارودي، األساطير المؤسسة  (5)

 .(33 /7ج)المسيري، موسوعة الييود والييودية والصييونية  (6)

(7) Civcik, the Israel Security Policy (P.11).  
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نخبتو المؤسسة فتعتقد أف نجاح ىذا المشروع مرىوف بخمؽ الوقائع السياسية واالقتصادية 
 .(1)مع استخداـ القوة العسكرية ،جنبا إلى جنب ،واالستيطانية عمى األرض

فوؽ أرض  ،وترى أف الغاية النيائية لمصييونية تتمخص في إقامة دولة خالصة لمييود
إلى الوعد اإلليي باألرض الموعودة، ىذه الغاية  ، استناداً أراضٍ وما يجاورىا مف  ،فمسطيف

نشاء وقائع جديدة عمييا ،التي تبتدئ باحتبلؿ جزء مف األرض لتكوف بعد ذلؾ منطمقًا  ؛وا 
تحقيؽ الغاية النيائية لمصييونية بكؿ جوانبيا السياسية  ثـوالسيطرة،  لمزيد مف التوسع

 .(2)والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية
ىذا البعد الُممخص لمصييونية ىو اإلطار الفكري والفمسفي الحقيقي الذي تدور في فمكو 

سة عمى تشكيؿ ، وبالتالي عممت النخبة الصييونية المؤسِ (3)"اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 
صييونية الغايات بما يخدـ  -عمى مبادئيا المختمفة- "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

ليا دور خاص، ويتطمب منيا نتائج حاسمة  ،، التي تستمـز وجود أداٍة عسكريةٍ (4)ستيطانيةاال
 .(5)ومصيرية

 -"اإلسرائيمية"ية التي صاغت وبمورت مبادئ العقيدة األمن "اإلسرائيمية"ف النخبة األمنية إ
األمر الذي  ؛كانوا مف رواد الصييونية ونخبتيا السياسية الُمؤسسة -وعمى رأسيـ بف غوريوف

العقيدة األمنية  ي أوجده الفكر الصييوني في تشكيؿيدلؿ عمى أف عمؽ التأثير الذ
 ،لصييونيةعمى مبادئيا المختمفة كاف مباشرًا وكبيرًا، ويتبلءـ مع األيدلوجية ا "اإلسرائيمية"

 ويحقؽ غاياتيا السياسية والعسكرية. ،ويخدـ أىدافيا

                                                             

 .(138ص)المسيري، الصييونية والعنؼ  (1)
 .(2/24ج) العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ،  (2)

 .(138ص)المسيري، الصييونية والعنؼ  (3)

تنظر إلى الييود مف الخارج باعتبارىـ فائضًا بشريًا،  ،حركة داخؿ التشكيؿ السياسي والحضاري الغربيىى  (4)
لت إلى شعب عضوي منبوذ وفائض فيـ بقايا الجماعات ال وظيفية الييودية التي َفَقدت وظيفتيا ونفعيا وتحوَّ

أو الشعب  ،بشري ال نفع لو )ويتـ تيويد ىذا حيث ينظر الييود إلى أنفسيـ مف الداخؿ باعتبارىـ الشعب المختار
يجب أف ُييجَّر مف ولذا فيو ال يمكنو تحقيؽ رسالتو( . ىذا الفائض  ؛أو الشعب الذي فقد وطنو ،العضوي

في  "إسرائيؿ"أوطانيـ  إلى خارج أوربا في أية بقعة في العالـ. ثـ تحدَّدت البقعة بفمسطيف )صييوف أو أرض 
يقـو عمى خدمة  ،المصطمح الصييوني( . وسيتـ نقميـ حتى يتـ توظيفيـ وتحويميـ إلى عنصر استيطاني قتالي

 الييود ) المسيري، موسوعةواستمراره داخؿ إطار الدولة الوظيفية.نظير أف يضمف الغرب بقاءه  ،المصالح الغربية
 (.آلياً  الشاممة بترقيـ ،213/ 16) والصييونية والييودية

 .(26 /2ج ) العسكرية الصييونية مؤسسة األىراـ، (5)
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كمت عمؽ ىذا التأثير مف خبلؿ الوقوؼ عمى بعض المبادئ التي شُ   مبلحظةوباإلمكاف 
 מלחמת -مبدأ حرب البلخيار" ممحمت ايف بريرة ،المبادئ تمؾمنيا العقيدة األمنية، وأوؿ 

كانت  "إسرائيؿ"أف الحروب التي خاضتيا  " الذي صاغو موشي دياف، ويعني ברירה -אין
 .(1)مفروضة عمييا، ولـ يكف إلسرائيؿ حياؿ ذلؾ أي خيار آخر سوى الحرب

الذي صاغو ،و  (2)" רדומה מלחמה -وكذلؾ مبدأ الحرب النائمة أو الراقدة " ممحمة ردومة
مة، إسحاؽ رابيف، ويعني أف فترات اليدوء ما بيف كؿ حرب وأخرى ما ىي إال حرب نائ

لحظة، بمعنى أف  ةأف تستعد لخوض حرب قد تندلع في أي "إسرائيؿ"وبالتالي فإف عمى 
 .(3)موجودة في حالة حرب دائمة "إسرائيؿ"

كبل المبدأيف تشكبل في ضوء الفرضية الصييونية القائمة بفكرة األمف السرمدي، الذي يعنى 
 "إسرائيؿ"الحروب التي تخوضيا  مف التيديد ، وأف دائمة يعيش حالة "اإلسرائيمي"اف األمف 

، وبالتالي فإف ىذه الحروب ىي حروب مفروضة عمييا، (4)أزلية ب شبومع العرب ىي حرو 
آخر سوى الحرب، وبالتالي فالتعاطي مع  ال تممؾ  حياؿ ىذا الواقع أي خيار "إسرائيؿ"وأف 
أي  " נתון -عطى"م ووأعدائيا يتـ عمى أساس أن "إسرائيؿ"ما بيف  -الصراع القائـ- ؛ىذا
 .(5)ثابت

 ؛وفقًا لمرؤية الصييونية االستعمارية لو ،الصراعمفيوـ تـ إعادة تشكيؿ وصياغة  ووعمي 
 (،رؤية حؿ الصراع)بداًل عف  (6)"הסכסוך ניהול-نييوؿ ىسخسوخ "(إدارة الصراع)ليصبح 

 .(7)غير ممكنة -وتأثرًا بالرؤية الصييونية- "اإلسرائيمي"التي ىي في المنظور 
كما تراىا النخبة  وبالتالي أصبح "البقاء" أو "ضرورة الوجود" في ظؿ فرضية حتمية الصراع

األمنية  النظريةساس أر عنيا يسرائيؿ طاؿ:" ىي كما عبّ  ،حبلليةالصييونية اإل
 ،، والحرب الوجوديةخيارالبللفكرية الحقًا مبدأ الحرب الفمسفة ا تمؾ، ونتج عف ""اإلسرائيمية"

 ،التشكؿ ليذه المبادئ في ظؿ الفمسفة الصييونية ، ىذا اإلفراز أولحرب االستباقيةوكذلؾ ا

                                                             

 (.262)عبري( )ص "إسرائيؿ"عنبر، الجدؿ حوؿ حرب البل خيار في (1)
(2) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P11).  

 .1(ص))عبري(  "اإلسرائيمي"فدىتسور، ثقافة األمف  (3)
 .(138ص) المسيري، الصييونية والعنؼ (4)

 .(1ص))عبري(  "اإلسرائيمي"فدىتسور، ثقافة األمف  (5)

 .(62ص ) )عبري( "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (6)

(7) Horowitz, the Israel Concept of National Security (P.12).  
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، ىي دليؿ عمى مدى (1)التي وصفيا يسرائيؿ طاؿ بأنيا:" ضرورة ال يمكف لمقمة أف تتجنبيا"
                         .                  "اإلسرائيمية"عمؽ تأثير الفكر الصييوني المباشر في عممية بمورة العقيدة األمنية 

عبلقة مف خبلؿ مبلحظة ال ،"اإلسرائيمية"عمؽ ىذا التأثير في العقيدة األمنية كما يتضح 
ستراتيجية الصييونية االستعمارية وما بيف العقيدة ت ما بيف االالتبادلية العممية التي نشأ

ا المستوطنات، األمنية، التي تتضح مف خبلؿ الوقوؼ عمى الغايات التي ُأنشئت ألجمي
جاءت لتحقيؽ الغايات الصييونية، ولتحقيؽ األمف والحماية  "اإلسرائيمية"فالعقيدة األمنية 

إقامة المستوطنات جاءت لتحقيؽ مبادئ ىذه فإف المطموبة ليذا المشروع، ومف جية ثانية 
لتحقؽ  ؛العقيدة األمنية، وذلؾ مف خبلؿ توفير المناخ األمني والعسكري والجغرافي المطموب

 ىذه العقيدة دورىا المطموب.
قادرة عمى خمؽ عمؽ  ،أمنية محصنة اً ففكرة إنشاء المستوطنات قائمة عمى كونيا قبلع

، "إسرائيؿ"ض عف غياب العمؽ الجغرافي الطبيعي )لدولة يعوّ (2)استراتيجي صناعي داخمي
يؽ النصر في لميجمات العربية المباغتة، وتساعد عمى تحق "إسرائيؿ"وتُحوؿ دوف تعرض 

كما أنيا تساىـ في إيجاد بنياف دفاعي عسكري،  ،(3)حالة اليجوـ، وبأقؿ خسائر ممكنة
 ،ىتماـ أكبر لمدور الذي تؤديوينظر إلييا باو  ،يصمح كقواعد لموثوب وانطبلؽ اليجوـ

كمستودعات بشرية مسمحة قادرة عمى تحمؿ بعض األعباء العسكرية نيابة عف القوات 
 .(4)في أوقات اليدوء الفاصمة بيف الجوالت القتالية المتتاليةالمسمحة، خاصة 

"االستيطاف األمني" )ىتيشبوت  اف الصييوني في بداياتو يطمؽ عميولذلؾ كاف االستيط
، وكاف يعتبر ذا قيمة عسكرية وجودية غاية في (5)( בטחונית התישבות -بطحونيت
ستيطاف واألمف" داللة عمى حيف" االصطبلال، وفي ىذا الترابط المغوي ما بيف ا(6)األىمية

 ."اإلسرائيمية"والتأثير المتبادؿ ما بيف الصييونية والعقيدة األمنية  ،مدى الترابط القائـ
كما يمكف مبلحظة وجود ىذه العبلقة التكاممية، ما بيف الفكرة واألداة، أو الصييونية 

عض الشعارات التي كاف االستعمارية وعقيدتيا األمنية، وذلؾ مف خبلؿ الوقوؼ عمى ب
، التي كانت ناتوطأو الذيف يعيشوف في المست ،تيطاف آنذاؾيرفعيا أو يرددىا قادة االس

 החרב -ستيطاف و األمف، كشعار ) السيؼ والمحراثي االتجمع ما بيف مفيوم

                                                             

(1)  Horowitz, the Israel Concept of National Security (P.12). 

(2) Ben-Horin: Israels Strategic Doctrine, (P.5). 

 .(140ص)المسيري، الصييونية والعنؼ  (3)
 .(30 /2ج ) العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ،  (4)
 .(7ص )عبري( ) بيرس، عف الميمات (5)
  (.1 ص)ـ )عبري( 2000غور، الجوالف في عاـ  (6)
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، وكذلؾ شعار) الشعب المسمح أو (2)(עבד חיל -، وشعار) الجندي المزارع(1)(והמחרשה
 .(3)(במדים אמה -دةاألمة المجن

 :خالصة

 لديني كمؤثر كاف عمى أساس ديني، األمر الذي يعزز أىمية البعد ا الصييوني قياـ الكياف
لدرجة اعتقاد البعض بأنيا تطبيؽ لمعقيدة الدينية  "اإلسرائيمية"في تشكيؿ العقيدة األمنية 

 الييودية.

 ىي وليدة  "اإلسرائيمية"األمنية  تي اتصفت بيا العقيدةالنزعة العدوانية وروح الكراىية ال
العقيدة الدينية الييودية، التي يمكف مبلحظتيا في مبادئ " الضربة االستباقية"، " والحرب 

 الوقائية" ، "ومبدأ الحسـ".

  عقيدتيا  تصوراتيا الفكرية العامة في محاضفتشكمت  "اإلسرائيمية"النخبة السياسية واألمنية
بؿ كذلؾ لتبرير العنؼ  ،حاضرة ليس فقط لتغذية وجدانيا التي كانت دائماً  ،التممودية

 تصريحات ىذه النخبة. قرارات و األمر الذي يتضح في ،والوحشية تجاه األغيار

 جعؿ بعض  "اإلسرائيمية"تأثير العقيدة التوراتية التممودية في العقيدة األمنية الكبير لمدى ال
، األولى "اإلسرائيمية"لمتقاليد العسكرية الباحثيف يرى أف التوراة ىي التي وضعت األسس 

 الييودية. تطبيقي لمعقيدة الدينيةالو  فكريالطار اإل ىيو 

  وتحديدًا "اإلسرائيمية"وامؿ المؤثرة في بناء العقيدة األمنية ىـ العأالتاريخ الييودي ىو ،
وبمورة التاريخ الحربي الييودي، ومنو تستمد أىـ تجاربيا وقيميا الضرورية لبناء فكرىا 

 مبادئيا األمنية.

  القديـ حافؿ بالحروب الممتدة مف عيد موسى عميو السبلـ حتى نياية  "اإلسرائيمي"التاريخ
 .ـ135عاـ  رض فمسطيفأالوجود الييودي عمى 

  مف  ،ىو تاريخ انتقائي، قائـ عمى تعميؿ مشاكؿ الحاضر األمنية والسياسية الييوديالتاريخ
منية األه بإنتقائية لخدمة الحاضر ومتطمباتو ؤ يتـ استدعا أف الماضي أي، خبلؿ الماضي

 كما تقدرىا النخبة المسيطرة.

  لكيفية ىى تمثؿ او ىي إفراز لمصييونية بمضمونيا االستعماري،  "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية
التي يتـ مف خبلليا توفير األمف والحماية ليذا المشروع االستعماري، ولكيفية تحقيؽ غاياتو 

 .مف خبلؿ استخداـ القوة

                                                             

 .(29ص )ـ )عبري( 2000غور، الجوالف في عاـ  (1)

 .(31ص)المرجع السابؽ،  (2)

 (.5ص ) ()عبري بيرس، معارؾ (3)
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 ويرى أنو الحؿ  ،، ينتيج العنؼقتاليي ظيفدور و  وى لمكياف الوظيفي الدور الوظيفي
العقيدة ، والذي يمكف تنفيذه مف خبلؿ واالفتراضي لجميع المشاكؿ األمنية التي سوؼ تواجي

 .بما يخدـ غايات الصييونية االستيطانية، منيةاأل

 ىى  "اإلسرائيمية"الصييونية االستعمارية وما بيف العقيدة األمنية  ستراتيجيةما بيف اال العبلقة
، ومف منيةاأل جاءت لتحقيؽ الغايات الصييونية "اإلسرائيمية"فالعقيدة األمنية  ،عبلقة تبادلية 

جية ثانية فإف إقامة المستوطنات جاءت لتحقيؽ مبادئ العقيدة األمنية، وذلؾ مف خبلؿ 
 ألمني  المطموب لتحقؽ ىذه العقيدة دورىا المطموب.ا الجغرافي توفير المناخ

  عمى مبادئيا - "اإلسرائيمية"عممت النخبة الصييونية المؤِسسة عمى تشكيؿ العقيدة األمنية
بما يخدـ غايات الصييونية االستيطانية، التي تستمـز بالضرورة وجود أداٍة  -المختمفة
ويحقؽ  ،وبما يخدـ أىدافيا، ة ومصيريةويتطمب منيا نتائج حاسم، ليا دور خاص عسكريٍة،

 غاياتيا السياسية والعسكرية.
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  المبحث الثاني
  والقتصادية, والسياسية, والبشرية, المؤثرة في تشكيل الجغرافية, العوامل

 "اإلسرائيمية" األمنيةالعقيدة 

 :انعدام العمق الجغرافي :أولا 
يد العبلقة الحاسمة ما بيف المعالـ الجغرافية ألى دولة ُيعرؼ العمؽ االستراتيجي عمى أنو تجس

نو: المساحة الممتدة ما بيف أ، وُيعرؼ بشكؿ أكثر تفصيبًل عمى (1)وما بيف معانييا االستراتيجية
الخط الدفاعي األمامي الذي تستطيع أي دولة أف تحتفظ بقوات عسكرية دفاعية فيو دوف المساس 

إلي  احتبلؿ أعدائيا ليانطقة الحيوية ليذه الدولة، والذى يؤدي بسيادة دولة أخرى وما بيف الم
َا إستراتيجي اً عمق الصييونية فتقاد الدولةافإف  "إسرائيؿ"القضاء عمى سيادة الدولة، وفيما يخص 

سيؤدي وفقًا لقناعات نخبيا األمنية والسياسية  إلى تصفية  ،لتأميف الحماية الجغرافية ليا كافياً 
 .(2)لةفيزيائية لمدو 

عانت مف ، ـ1948عاـ  إقامتيامنذ اإلعبلف عف  "إسرائيؿ"ف دولة إوبالتالي فباإلمكاف القوؿ 
نعكس وبشكؿ عميؽ عمى عممية تشكيؿ امر الذي األ ؛انعداـٍ حقيقٍي في عمقيا االستراتيجي

، إلى جانب حقيقة كوف عامؿ العمؽ (3)بشكؿ دائـ وثابت "اإلسرائيمي"الفكر االستراتيجي 
وأشغؿ  ،األوائؿ "اإلسرائيمية"ستراتيجي أحد أىـ نقاط الضعؼ التي شخصيا بناة العقيدة األمنية اإل

 .(4)أو التعويض عنو ،الضعؼ ذلؾفكرىـ العسكري بحثًا عف حموؿ خبلقة لكيفية مواجيو 

ف كا العمؽ اإلستراتيجي الناشئة ؛ف إفتقاد الدولةاية فمف منظور األباء المؤسسيف لمعقيدة األمن
األمر الذي يسيؿ معو تقطيع  ؛يعني أنيا  ستظؿ محصورة في خواصر)ىوامش( جغرافية ضيقة

األمر الذي يصبح أكثر خطورة في ظؿ  ؛إلى أجزاء –في حاالت المواجية مع أعدائيا  -الدولة 
وقرب المراكز  ،المعطيات الجغرافية األخرى المرتبطة بطوؿ الحدود مع الدوؿ العربية المعادية

مف حدود العدو  "اإلسرائيمية"والقواعد الحيوية )المدنية والعسكرية(  ،والبنى التحتية ،انيةالسك
 . (5)وعمى وجودىا ،تيديدًا خطيرًا إضافيًا عمى أمف الدولة وقد شّكؿ ذلؾومراكز قواتو األمامية، 

                                                             

 (.12سمحوني، العمؽ االستراتيجي والجبية الشرقية )عبري( )ص (1)

 (.48)ص )عبري( "اإلسرائيمية"يريؼ، الرؤية  (2)

(3) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P.5). 

 (.424/ 7المسيري، موسوعة الييود والييودية والصييونية )ج (4)

 (.50ص))عبري(  "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (5)
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تيجي، مف انعداـ عمؽ الدولة االستراحجـ التيديد الذى تفرضو الجغرافيا بفعؿ   ويمكف مبلحظة
 ( فى المبلحؽ.1طة رقـ )ار طبلع عمى الخ، ومف خبلؿ اال(1)طبلع عمى الجدوؿ التالىخبلؿ اال

-1948جدوؿ يوضح المسافة ما بيف الخط األخضر وبعض المدف المحتمة ما بيف األعواـ )
1967.) 

 وبعض المدف المحتمة ما بيف األعواـ )الضفة الغربية(المسافة ما بيف الخط األخضر (:1جدول رقم )
 (1948-1967) 

 ُبعدها عن الخط األخضر )كم( المدينة
 30 حيفا

 11 الخضيرة
 28 ريةاقيس
 16 نتانيا
 7.5 ر سابااكف
 10 المد

 24 تؿ أبيب
 29 بات يـ

اـ عند اإلعبلف عف إقامتيا ع "إسرائيؿ" أففكما يتضح مف المعطيات التي يشير إلييا الجدوؿ 
استراتيجية  خطيرة، تمثمت في مساحتيا الحيوية التي  -ـ وجدت نفسيا تواجو دونية جيو1948

التي باتت تعرؼ  ،كـ130تمتد كيامش ضيؽ ونحيؼ عمى طوؿ الساحؿ الغربي لمدولة ولمسافة 
 ية""اإلسرائيم، وأما الحد الفاصؿ ما بيف المناطؽ الحيوية (2)"الخاصرة الضيقة لمدولة"اسـ الحقًا ب

امتد لكيمومترات معدودة وفى بعض األماكف "مثاؿ القدس" فقد وما بيف خطيا الدفاعي األمامي 
وباقى  أبيب ، األمر الذى يجعؿ المدف الرئيسية كالقدس وتؿ(3)لـ يكف ىناؾ أي مسافة تذكر

دة جو المعادية الموجو  -المدف الساحمية والموانئ الجوية، فى مديات المدفعية و صواريخ األرض
والدوؿ المعادية المجاورة؛ وأما مف الناحية  )التي كانت تحت الحكـ األردني(،فى الضفة الغربية

دقائؽ عف الطائرات المعادية الموجودة  5-2( كانت تبعد "إسرائيؿ"الزمنية  فإف أبعد نقطة فى )
ة فتحتاج خمؼ حدود الدولة، وأما القوات المدرعة التي مف الممكف موضعتيا  في الضفة الغربي

                                                             

 (.22شمو، خط الدفاع في ييودا والسامرا )عبري( )ص (1)

 (.13جبية الشرقية )عبري( )صسمحوني، العمؽ االستراتيجي وال (2)

 المرجع نفسو. (3)
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لموصوؿ إلى شواطئ البحر المتوسط، وأما إذا ما تـ إنشاء مطارات عسكرية في  وقت قصيرإلى 
ف الدوؿ العربية المعادية مف القياـ بيجـو كارثي ومباغت ضد الضفة الغربية فإف ذلؾ سيمك  

 .(1)"إسرائيؿ"

ت مف البعد ) المكانى ( وفقًا ليذه المعطيات والتيديدات المتصورة أف المشكمة تحول وىنا يتضح
االمر الذى يعني أنيا أصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر خطورة، خاصًة إذا ما  ؛إلى البعد ) الزمانى (

عمى خوض أي حرب  تعتمد باألساس عمى قدرتيا عمى تجنيد ونقؿ  "إسرائيؿ"عممنا أف قدرة 
ينو إلنجاز عممية تجنيد حالوقت المطموب في فاالحتياط إلى ميداف المعركة في الوقت المناسب، 

أف إنجاز ىذه العممية يصبح أمرًا  عندئٍذ تبّيفساعة،  72حتياط تحتاج لوقت يزيد عف ونقؿ اال
لعمؽ اوذلؾ بسبب ما تفرضو الجغرافيا مف انعداـ  ،مستحيبًل  في حاؿ تعرض الدولة لممباغتة

ىجـو مفاجئ عمى  ، بمعنى أنو في حاؿ تـ شف(2)ـ1967االستراتيجي لمدولة ما قبؿ عاـ 
لف تستطيع  "إسرائيؿ"فإف  مف األراضي التي بقيت تحت حكـ عربي في فمسطيف، "إسرائيؿ"

وانتصار  ،وبالتالي سيؤدي ذلؾ إلى ىزيمتيا ،حتياط المطموبة في الوقت المناسبيؾ قوات االتحر 
 .(3)األعداء عمييا

 يكفي لئلطبلع "إسرائيؿ"ارطة مرورًا سريعًا عمى خ إف: "ويمخص ىذه الحالة بف غوريوف بقول
 .مصر( -األردف -عمى خطر الموت الذى يتيدد الدولة مف جية الحمؼ الثبلثى )سوريا 

الجيش األردنى يستطيع بيجـو مفاجئ أف يقطع الدولة قطعتيف مف مركزىا الذى ال يزيد عرضو 
إلى  كـ، سبلح الجو المصري والسوري يستطيع خبلؿ دقائؽ معدودة أف يصؿ 20-15عف 

الذى  نا مف تجنيد االحتياط، األمرنوأف يقـو بقصفيا، وبذلؾ يمنعو  "إسرائيؿ"المراكز السكانية فى 
.... مف  ، وىجـو مشترؾ ليذه الدوؿ الثبلثألننا ال نحتفظ بجيش نظامي ؛يعتمد عميو كؿ أمننا

 . (4)الممكف أف يفقدنا القدرة عمى الدفاع"

عمى تشكيؿ وبمورة العقيدة  لجغرافيا نفسيا بشكؿ محوريفرضت اوأماـ ىذه المعطيات مجتمعة 
ـ، 1967، ىذا التأثير يمكف مبلحظتو في مرحمتيف، مرحمة ما قبؿ حرب (5) "اإلسرائيمية"منية األ

 .(6)سياسي جديد  -ـ وما نتج عنيا مف واقع جيو1967ومرحمة ما بعد حرب 

                                                             

 . 14سمحوني، العمؽ االستراتيجي والجبية الشرقية ، ص (1)

(2) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.20). 

 (.5)عبري( )ص "اإلسرائيمية"أبنر، السياسة واإلستراتيجية  (3)

 (.12الشرقية )عبري( )ص ستراتيجي والجبيةسمحوني، العمؽ اإل (4)

 (.588منية والعسكرية )ص ، المؤسسة األمنصور (5)

(6) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.23). 
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ني واإلدراكي عند النخبة األمنية والسياسية بدايًة باإلمكاف مبلحظة ىذا التأثير في المجاؿ الوجدا
ـ وما نتج عنو 1948القائـ ما بعد حرب  "اإلسرائيمي"سياسى  -الُمؤسسة، التي رأت بالواقع الجيو

) وذلؾ  (1)لعمؽ االستراتيجي لمدولة، عمى أنو خطر وجودي ال يمكف احتمالوامف انعداـ 
وعمى رأسيا مؤسس الدولة  ،النخبة وعميو فإف(، سبؽ ذكرىالؤلسباب والمعطيات الجغرافية التي 

وانتظار اليجـو مع  ،عتقاد مفاده  أنو ال مجاؿ لبلكتفاء بوضع دفاعيابف غوريوف توصمت إلى 
ىما: العمؽ  غياب عنصريف حيوييفلنظرًا  ؛ما يحممو مف خطر االختراؽ مف جيوش األعداء

، وعنصر رة العممياتياإلستراتيجي )الحيز المكاني( الذى يسمح لمجيش بالمناو  ة والتصدي لميجـو
الحيز الزمانى( الذي يسمح لمجيش بإعادة تشكيؿ قواتو واالنتقاؿ مف وضع دفاعي إلى الوقت )

 .(2)وضع ىجومي وذلؾ  مف خبلؿ استدعاء االحتياط

ىذه  ةفي مواجي "اإلسرائيمية"دة األمنية الحموؿ التى افترضتيا النخبة األمنية الُمؤسسة لمعقي
 شكالية كانت تتمخص فى جانبيف: أواًل الجانب الميداني " الجغرافي " وثانيًا الجانب العممياتي.اإل

في "الجانب الميداني" افترضت ىذه النخبة وكحاجة لمتعويض عف انعداـ العمؽ االستراتيجي 
وذلؾ مف خبلؿ إقامة  ،الحيوي لمدولة، أنو باإلمكاف إنشاء "عمؽ استراتيجي صناعي" داخمي

وظيفتيا العمؿ كبديؿ عف العمؽ االستراتيجي الطبيعي المفقود، فكؿ  (3)ستوطنات محصنة،م
وكؿ مجموعة مف ىذه   ،مستوطنة مف ىذه المستوطنات ستكوف بمثابة معسكر مسمح

عاقة عمميات اليجـو المعادية  .(4)المستوطنات ستكوف بمثابة "مجاؿ محصف" قادر عمى صد وا 

لى مبدأ مف مبادئ العقيدة األمنية إوطة بيذه الكتؿ اإلستيطانية تحولت عممية الصد واإلعاقة المن
والذي يعني أنو في حاؿ تحقؽ أسوأ السيناريوىات  ،(5)، أال وىو مبدأ "الفرممة""اإلسرائيمية"
بيجـو عربي مفاجئ في ظؿ غياب العمؽ اإلستراتيجي  "إسرائيؿ"والمتمثمة في مباغتة  ،المفترضة

القتاؿ  ةحتياط الى جبيإلستدعاء ونقؿ االالوقت المطموب  "إسرائيؿ"مى منح الطبيعي القادر ع
حتياط ف توفير الوقت المطموب لتعبئة االفي الوقت المناسب، فإف وظيفة المستوطنات ىنا ستكو 

في الوقت المناسب، وذلؾ مف خبلؿ فرممة الجيوش  ةلى خطوط المواجيإوالعمؿ عمى نقمو 
 بيدؼ كسب الوقت المطموب.  ة تقدميا، بيدؼ إعاق ؛ أي:المتقدمة

                                                             

(1) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P.5). 

 (.589منية والعسكرية )ص، المؤسسة األمنصور (2)
 (.71جي )عبري( )صأرنس، مشاكؿ العمؽ االستراتي (3)

 (.3منية )عبري( )صطاؿ، النظرية األ (4)

 (.29ص) زعيرا إيمي مذكرات مجدي، (5)
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فترضو بف اعممياتى" فتتمثؿ فى المبدأ الذى أما الحموؿ المفترضة ليذه المعضمة في" المجاؿ ال
خبلؿ  مف"، وذلؾ  العدوغوريوف فى ذلؾ الوقت، أال وىو مبدأ " نقؿ المعركة إلى أرض 

دامت الدولة  ما أنو، بمعنى (1)اتاالعتماد عمى جيش مبنٍى في أساسو عمى االحتياط واالستخبار 
نعداـٍ في عمقيا اإلستراتيجي، فإف ذلؾ يفرض عمييا أف تبادر ىي باليجـو اتعاني مف خطر  

و ذاتبالجاىزية الكافية، و في الوقت فييا قواتيا  تمعناقمة المعركة إلى أرض العدو في حالٍة ت
 بعيدة عف رحمة سيؼ الوقت المسمط عمييا. تكوف

د عنو بالضرورة تطورات في الجانب تولّ  العدولى أرض إأ القاضي بنقؿ المعركة ىذا المبد
أما التطورات في المجاؿ  ،"العممياتي التكتيكي"، وتطورات في المجاؿ النظري اإلستراتيجي

بالشكؿ الذي يسمح لو  "اإلسرائيمي"العممياتي فتمثؿ في الحاجة  لمعمؿ عمى إعادة  بناء الجيش 
وبناء  ،" العدولى أرض إرة "اليجومية الصمبة"  المطموبة لتحقيؽ مبدأ نقؿ المعركة متبلؾ  القداب

ستباقية" أو لوف ببمورة مبدأ "الضربة االآقاـ  يغئاؿ  ؛ لذلؾىذه القدرة وفقًا لمنزعة اإلستباقية
حت ت العدو لمياجمة،الذي تبمورت في سياقو الحقًا باقى المبادئ القائمة بالمبادرة (2)الوقائية

 .(3)ستباؽمسميات الوقاية واال

حتى بتأثير غياب العمؽ اإلستراتيجي،  "اإلسرائيمية"ىذه التطورات الحاصمة في العقيدة األمنية 
ـ، فقد 1967نتصارات التي حققتيا في حرب توسعًا جغرافيًا كبيرًا بفعؿ اال "إسرائيؿ"بعدما حققت 

مف  الجغرافية بعد احتبلؿ كؿٍ  سرائيؿ""إأوجدت الحرب وضعًا جديدًا توسعت بموجبو حدود 
سيناء، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والجوالف، األمر الذى منحيا شيئًا مف العمؽ اإلستراتيجي 

والتي  ونير األردف، وقناة السويس، ؛وحدودًا مكونة مف عوائؽ طبيعية، مثؿ ىضبة الجوالف
 ة، ومف جي(4)وجو الجيوش الغازيةبمجمميا مف المفترض أف تشكؿ حواجز وعوائؽ طبيعية فى 

، فبداًل مف أف تكوف "إسرائيؿ"تجاىات التيديد لصالح اثانية فإف ىذا التطور الجغرافي عكس 
) كما  "إسرائيمية"األمتار مف أىداؼ حيوية الجيوش العربية عمى بعد كيمومترات وأحيانًا مئات 

كـ 70كـ مف القاىرة، و120بعد  كاف الوضع في مدينة القدس(، أصبح الجيش اإلسرائيمى عمى
 .(5)مف دمشؽ

التي كانت سائدة في  ة،ىذا التغير الجيوسياسي رافقو تحوؿ كبير في األنماط  الفكرية التقميدي
                                                             

 (.5)عبري( )ص "اإلسرائيمية"أبنر، السياسة واالستراتيجية  (1)

 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (2)

 (.589منية والعسكرية )صمنصور، المؤسسة األ (3)

 .589ص المرجع السابؽ، (4)

 ( .335-334وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية )عبري( )ص ويبرغرن (5)
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بداية في ال، ف(1)، التي كانت مؤسسة عمى المنيجية اليجومية"اإلسرائيمية"أوساط النخبة األمنية 
ـ أزاؿ عنيا 1967حصمت عميو الدولة بعد حرب  ساد الشعور بأف العمؽ اإلستراتيجي الذى

متصاص "الضربة امخاطر التيديد الوجودي لمدولة، إضافة إلى الشعور بالقدرة واالستعداد عمى 
الذي  ،ستنادًا إلى النظرية الجديدة التي أخذت بالتبمور بفعؿ ىذا التغير الجغرافياالعربية األولى" 

التي بدأت تحؿ محؿ نظرية "تفوؽ  ،رية  "التفوؽ الدفاعى"حققتو حرب األياـ الستة، أال وىي نظ
"  .(2)اليجـو

نعكاس لتحوؿ في عالـ المفاىيـ اوبناًء عمى ما سبؽ يتضح أف التحوؿ الجديد في حقيقتو 
األمر  ؛وواضعي خططيا العممياتية والعسكرية "اإلسرائيمية"والتصورات لدى بناة العقيدة األمنية 

األنماط الفكرية التي كانت سائدة لدييـ، فبدؿ أف ينطمقوا في عالـ الذي قاد إلى تغير في 
-صطبلحات )وقائيةاىجومية( فقط، تـ قبوؿ وتبني -تصوراتيـ مف خبلؿ اصطبلحات )تعرضية

الجديدة، وكذلؾ  "اإلسرائيمية"( كمنطمقات في عممية بمورة وتشكيؿ مباديء العقيدة األمنية دفاعية
 "إسرائيؿ"ستعداد لتقبؿ فكرة أف تستوعب اال "اإلسرائيمية"األمنية  المؤسسة بدأ يتشكؿ في وعي

أو كما صرح بذلؾ وزير الخارجية  ،ستباقو بضربة أولى إجياضيةدوف الحاجة ال ،ىجـو لمعدو
ف" أساس الحدود اآلمنة بالنسبة إلسرائيؿ ىو أننا نستطيع إ :بالقوؿ (3)آنذاؾ أبا إيباف "اإلسرائيمي"

مف جديد  "اإلسرائيمي"، وبالتالى تبمور الوعي األمني (4)ستباقية"احاجة لمبادرة  الدفاع عنيا ببل
بفعؿ  "إسرائيؿ"رافي الذي حققتو حوؿ عقيدتو الدفاعية التي تشكمت بفعؿ تأثير العمؽ الجغ

زمت في حرب حزيراف العربية العربية المعادية التي ىُ  مساحات مف أراضي الدوؿستيبلء عمى اال
التحوؿ بالتصريح إنو   ذلؾعف  "اإلسرائيمية"ر العديد مف القيادات العسكرية وقد عبّ  ـ،1967عاـ 

 .(5)ستباقية لواأو إلى توجية ضربة  ،العدولـ تعد ىنالؾ حاجة إلى نقؿ المعركة إلى أرض 
الذي حدث بفعؿ الجغرافيا، كاف  ،ىذا التحوؿ مف النظرية )التعرضية ( إلى النظرية ) الوقائية (

ـ، 1973عاـ فى أعقاب نتائج حرب  "اإلسرائيمية"ًا لجدؿ عميؽ داخؿ أروقة المؤسسة األمنية مثار 
                                                             

 (.5عنبر، االمف القومي )عبري( )ص (1)

 المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا. (2)

 ،ـ1915فبراير  2جنوب أفريقيا في  في أبا إيباف: واسمو الكامؿ ىو أوبري سميماف ولد في مدينة كيب تاوف (3)
 "اإلسرائيمي"في  الكنيست  اً خب ألوؿ مرة عضو ، انتُ "إسرائيؿ"ـ في تؿ أبيب 2002نوفمبر  17 بتاريخ توفي

وزراء دافيد بف غوريوف ـ، وشغؿ منصب  وزير التعميـ والثقافة في عيد رئيس ال1959)البرلماف( في عاـ 
لذي أكسبو مر ااأل ؛ـ ، عرؼ كخطابي استثنائي1974-1966 "إسرائيؿ"ـ، ووزير خارجية 1959-1966
بريتنكا، مف الييود األمريكييف.) إلسرائيؿواسع النطاؽ في مجاؿ عممة الدبموماسي، وساىـ في زيادة الدعـ  اً إعجاب

 (.عمى االنترنت) اب ايباف،

(4) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.23). 

 (.1غور، المفاجأة األساسية )عبري( )ص (5)
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 -ـ لتتبنى بشكؿ كامؿ النظرية )التعرضية1981عاـ  "اإلسرائيمية"وانتيى بعودة العقيدة األمنية 
 .(1)ـ1967اليجومية( مف جديد، والعودة لتبني مبادئ الفكر األمني التى كانت سائدة قبؿ حرب 

 قتصادية: ضعف الموارد الثانياا: 
ستعمارية"، ىو ااإلقتصاد اإلسرائيمى بطبيعتو ووفقًا لمظروؼ التى نشأ فييا "  كدولة إحتبللية 

حتياجاتيا ا، توجو كؿ طاقاتو نحو بناء وتطوير آلة الحرب وتعمؿ عمى توفير (2)قتصاد حربا
مدادًا بذخائر الحرب ومواد اإلعاشة المطموبة لعممية بناء القوة المسمحة تسميحًا وتدري بًا وا 

بسبب عدـ توازف معدؿ نموه بفعؿ ختبلؼ  ؛قتصاد اإلسرائيمى بعدـ الثباتاالالموجستية، ويتصؼ 
بشقو  هعتمادا، ومف جية ثانية بفعؿ "إسرائيؿ"حجـ ونوعية تيارات اليجرة السنوية الوافدة إلى 

 ،ستبلب ثروات الغيرابات المالية والتعويضات، وعمى المتعمؽ بالموارد المالية عمى التبرعات والي
 .(3)وثرواتيـ الطبيعية  ،ومصادرة خاماتيـ

أحد  (4)-خاصة مف الواليات المتحدة  –"إسرائيؿ"ويعتبر العوف المادي الخارجي المتدفؽ عمى 
اإلنتاجية  في نموه، وأما قواه "اإلسرائيمي"األعمدة األساسية الرئيسة التي يعتمد عمييا اإلقتصاد 

الصناعية والزراعية فيي ال تتناسب مع الزيادة السكانية الناتجة عف الزيادة الطبيعية أو  –الذاتية 
عمى  "اإلسرائيمية"بفعؿ اليجرة، ويؤدي ذلؾ إلى قصور يزداد بفعؿ إصرار المؤسسة العسكرية 

إضافة لما تمتصو ىذه ستعداد لمحرب، بيدؼ اال ؛توفير المخزونات اإلستراتيجية الكبيرة لمدولة
 .(5)قتصادية لمدولةالموارد اال المخزونات مف أحجاـ وأوزاف ضخمة نسبيًا مف

ووفقًا ليذه المعطيات القائمة بنشوء واقع يفرض بظروفو األمنية والسياسية المعقدة متطمبات 
عند أي أكبر مف مثيبلتو  "اإلسرائيمي"تستيمؾ نسبة مئوية مف اإلنفاؽ مف مجمؿ الدخؿ القومى 

أكثر  "إسرائيؿ"ـ أنفقت 1973فعمى سبيؿ المثاؿ في أعقاب حرب أكتوبر عاـ  (6)أمة فى العالـ، 
إلى مثيمتيا في الصيف مف  "اإلسرائيمية"مقارنة الحالة وعند مف ثمث دخميا القومي عمى الدفاع، 

حوالى  حيث حجـ التسميح نسبة وتناسب لتعداد السكاف، فإف الصيف ستمتمؾ في ىذه الحالة
ىي في النياية موارد محدودة في مقابؿ  إلسرائيؿقتصادية وف دبابة، مع فارؽ أف الموارد االممي

 .(7)المحدودية الموارد الصينية
                                                             

(1) Inbar, Israei Strategic Thinking After 1973 (P. 23). 

 .(78 /2ج ) العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ، (2)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (3)

 .(3ص))عبري(  طاؿ، أمف جماعي وأمف قومي (4)

 .(78 /2ج ) العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ،(5)

(6) Horowitz, The Israel Concept of National Security(P16). 

 (.21فركش، اإلنذار كمصطمح أساسي في مفيـو األمف )عبري( )ص (7)
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طبلع عمى حجـ اإلنفاؽ مف مجمؿ الدخؿ القومي مف خبلؿ الجدوؿ التالي يمكننا االو 
 :(1)ـ1979-ـ1954ما بيف األعواـ  "اإلسرائيمي"

 ـ1979-ـ1954ما بيف األعواـ  "اإلسرائيمي"حجـ اإلنفاؽ مف مجمؿ الدخؿ القومي  (:2جدول رقم )

 مجموع اإلنفاق السنة
 النسبة المئوية من الدخل القومي ) بالمميون شيكل(

 6.9 122 ـ1954
 7,9 169 ـ1955
 14,1 359 ـ1956
 8.3 246 ـ1957
 8,4 289 ـ1958
 8,0 319 ـ1959
 7,9 346 ـ1960
 7,6 400 ـ1961
 9,3 580 ـ1962
 9,1 686 ـ1963
 10,7 917 ـ1964
 9,8 999 ـ1965
 11,1 1252 ـ1966
 16,8 1969 ـ1967
 18,4 2536 ـ1968
 21,2 3360 ـ1969
 26,3 4867 ـ1970
 26,5 6134 ـ1971
 19,4 5757 ـ1972
 44,7 16594 ـ1973
 30,0 15898 ـ1974
 48,0 25425 ـ1975
 39,2 34130 ـ1976
 34.4 47755 ـ1977
 28,9 64300 ـ1978
 23,5 87000 ـ1979
طبلع عمى الجدوؿ يتضح حجـ الزيادة المتصاعد في اإلنفاؽ عمى التسمح والتي ومف خبلؿ اال

 "اإلسرائيمي"نصؼ الدخؿ القومي  حوالي بمعنى أف ،ـ1975% في عاـ 48بمغت ذروتيا بنسبة 
عاـ ذىبت إلى وزارة الدفاع والنصؼ اآلخر ذىب إلى  باقي مجمؿ الوزارات األخرى ال ذلؾخبلؿ 

أمني ُمركب -جتماعياقتصاد وخدمات إجتماعية، بمعنى أننا أماـ واقع امف صحة وتعميـ و 

                                                             

 (.342/ 1نويبرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسويات )عبري( )ج (1)
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األمر الذي نتج عنو خمؽ  ؛حتياجات أمنية عالية في مقابؿ موارد محدودةايتمخص في وجود  
ؼ أمنية اوجيو مجموع المصادر والموارد المالية المتوفرة لخدمة أىدجتماعية بفعؿ تاأعباء 

الموارد في مواطف أخرى "  تمؾمف أف تخدمو  "اإلسرائيمي"المواطف )كأولوية، وبالتالي حرماف 
 جتماعية وخدماتية.ا

كما يتضح مف الجدوؿ أف اإلنفاؽ العسكري كاف يزداد في سنوات الحروب، وقد برز ذلؾ في 
، حيث تصاعدت 1971-1966%( مقارنة بما قبميا وما بعدىا، وفي أعواـ 14.1) 1956عاـ 

%( خبلؿ تمؾ السنوات الست، ومف البلفت 26.5-11.1نسبة اإلنفاؽ بشكؿ متصاعد مف )
% مف إجمالي الدخؿ 23.5%، ثـ 28.9ـ، كانت النسبة 1979-1978لمنظر أنو في عامي 

ؾ يعني استمرار اإلىتماـ بالتجييز العسكري ألية القومي رغـ اتفاقية التسوية مع مصر، وذل
 حرب قادمة محتممة مع أية دولة عربية.

-1954وعند حساب نسب اإلنفاؽ العسكري مف الدخؿ القومي لطواؿ تمؾ السنوات مف )
%، 19.1سنة، تبيف لمباحث أف المتوسط الحسابي لتمؾ السنوات بمغت  26ـ(، وعددىا 1979

باحتياجات دولة في شتى المجاالت، مع مراعاة النسب الكبيرة جدًا في وىي نسبة كبيرة مقارنة 
 سنوات كثيرة مف تمؾ الفترة، وآثارىا عمى النواحي االقتصادية واالجتماعية األخرى.

قتطاع الكبير نسبيًا مف الدخؿ جتماعية العامة الناتجة بفعؿ االاألعباء اال تمؾيضاؼ إلى  
المواطنيف )قتصادية ناتجة عف حقيقة أف ا فاع، أعباءٌ القومي السنوي لصالح وزارة الد

في أوقات السمـ أو  المؤسسة األمنية )نظامييف واحتياطييف( ستخدميـت كانتالذيف  (اإلسرائيمييف
أف العممة  إضافة إلىاليساىموف في تقديـ أي إنتاج في مجاالت أخرى في الدولة، ، الحرب

ات األمنية مف الخارج ال يمكف استخداميا في عمميات األجنبية التي تصرؼ عمى استيراد المعد
 . (1)استيراد غير أمنية

ونخبتيا األمنية مف حيث قدرتيا  "إسرائيؿ"ىذا الواقع االقتصادي األمني المعقد فرض قيودًا عمى 
وذلؾ لما قد تتسبب بو مف إعبلف لحالة  ؛ستنزاؼ طويمةاعمى تحمؿ حرب تقميدية أو حرب 

نتاج في الدولة مف الرجاؿ، يب غالبية القوى العاممة وقوى اإلالتي ستؤدي إلى تغيالطوارئ العامة 
 .(2)والذيف يشكموف ثمثي القوات المقاتمة في الجيش

                                                             

 (.21فدىتسور، تحديث العقيدة العسكرية )عبري( )ص (1)

(2) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P.7). 
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ا نتج عنيا مف واقع تتصدر فيو وم ،قتصادية الُمركبةأف ىذه العبلقة األمنية اال وىنا يتضح
أو عمى -عبلقة حتمية فرضتيا الضرورة  حتياجات األمنية سمـ األولويات في الدولة كانتاال

يسرائيؿ طاؿ  ذكر،  وعمى الرغـ مف ذلؾ كمو -"اإلسرائيمية"األقؿ ىكذا تصورتيا القيادة األمنية 
لـ يكف  "إسرائيؿ"ف إ"  :قتصادوعوائؽ االحتياجات األمف امعمبًل ىذه الحالة المتعارضة ما بيف 

القوة الضاربة األكبر الممكنة  (وال تزاؿ)فقد أقامت لدييا حياؿ ىذا الواقع أي خيار آخر، ولذلؾ 
 بسبب ؛ستمرار في ذلؾ بطريقة رسميةلموارد القومية، ولقد نجحت في االمف خبلؿ تسخير ا

 .(1)الحكومة األمريكية " والمساعدات التي يقدميا ييود العالـ، 

مني االقتصادي المعقد المساعدات الخارجية فى محاولة لمخروج مف ىذا الواقع األ عتماد عمىاال
 كاف يعنى إلسرائيؿ أمريف:

 أف تمؾ المساعدات الخارجية غير مضمونة.أواًل: 

 .(2)ستقبلليةمغى االتُ  اثانيًا: أني

كما قاؿ  "إسرائيؿ"لكوف  ؛فى طريؽ تبنى ىذا الخيار "إسرائيؿ"وعمى الرغـ مف ذلؾ مضت 
 . آخر يسرائيؿ طاؿ لـ يكف لدييا خيار

بؿ تجاوزه بتأثير كبير ومباشر عمى عقيدة الدولة  ذلؾ،قتصادى لـ يتوقؼ عند اللكف التأثير ا
 وعمى بناء مركباتيا وصياغة مبادئيا، وتحديد توجياتيا العامة. ،األمنية

قتصاد فمبدأ " الحرب الخاطفة " تـ تبنيو بيدؼ حصر قيود وأضرار التعبئة العامة عمى اال
 ؛أكتوبر 25التعبئة العامة فى  "إسرائيؿ"ـ فرضت 1956فى أضيؽ الحدود، ففى حرب  (الوطنى)

نتياء ابعد  يأ ؛نوفمبر 7أى قبؿ بدء القتاؿ بأربعة أياـ فحسب، ثـ أنيت التعبئة العامة فى 
حتبلؿ األرض، ومبدأ االعقيدة الوقائية، ومبدأ تدمير العدو و  ي. وكذلؾ تبن(3)القتاؿ بيوميف فقط

ف الدولة مف االمر الذى يمك   ؛يمتد لعدد مف السنيف الردع، كانت بيدؼ كسب فاصؿ زمنى
قتصاد لتحويؿ جزء كبير مف الميزانيات والجيود القومية مف األمف إلى اال ذلؾ الوقتستغبلؿ ا

 .(4)والمجتمع، وبالتالى ضماف قوة مستقبمية أكبر لمدولة فى مواجية التيديدات المتنامية

حتياجات األمف المتزايدة اتحؿ اإلشكالية القائمة ما بيف  فتراضية المقدرة، لـلكف ىذه الحموؿ اال
قتصادية، وتبددت فرضية كسب الفاصؿ الزمنى المطموب لئلفادة مف موارد ومحدودية الموارد اال

                                                             

 .(3ص))عبري(  طاؿ، أمف جماعي وأمف قومي (1)
(2) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P6). 

 .(81-80 /2ج ) العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ، (3)
 (.343-340/ 1نويبرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسويات )عبري( )ج (4)
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بمواردىا المحدودة  "إسرائيؿ"حتياجاتو، وبقيت اقتصادية فى مجاالت أخرى غير األمف و الدولة اال
 ،التى تصؿ ذروتيا فى حاالت التعبئة العامة فى زمف الحرب ،قيمةتحت وطأة متطمبات الدفاع الث

 .(1) تتحوؿ الدولة فييا إلى معسكر مسمح يالت
تبنتيا العقيدة  يفيناؾ عوامؿ خارجة عف السيطرة كانت سببًا فى إفشاؿ ىذه الحموؿ المفترضة الت

 عاـ لموارد، فمنذ حربقتصادى المحدود ااألمنية لمتجاوب مع القيود التى يفرضيا الواقع اال
قتصادية، فى ظروؼ مشابية لحرب نفسيا موجودة مف الناحية اال "إسرائيؿ"وجدت  ،ـ1967

يمكف مف خبلليا تقوية  ،متواصمة، وبذلؾ تبددت الفرضيات حوؿ إمكانية كسب عدد مف السنوات
 .(2)قتصاد والمجتمعاال

بتدمير العدو، األمر الذى دفعيـ إلى  كاف ذلؾ بسبب تبنى المصرييف لمعقيدة العسكرية القائمة 
المسارعة فى تسميح الجيش المصرى بمنظومات أسمحة مف الجيؿ القادـ، األمر الذى دفع 

فى المقابؿ إلى تعجيؿ سرعة ووتيرة التسميح، وبداًل مف أف ينخفض اإلنفاؽ العسكري  "إسرائيؿ"
ح خبلؿ السنوات الخمس الممتدة مف رتفع معدؿ اإلنفاؽ عمى التسميازداد بشكؿ غير مسبوؽ، فقد ا
( إلى 1975مميوف شيكؿ )بمقياس  3.357ـ( مف ميزانية أمنية متوسطة 1972-ـ1966)

 .(3)% مف الدخؿ القومي21.6% إلى 8.9( ومف  1975مميوف شيكؿ ) بمقياس  12.666

 بمغ أكثر مف ثمث الدخؿ القومي فقد ،ـ1973حجـ ىذا اإلنفاؽ ذروتو فى أعقاب حرب بمغ 
التى ساىمت فى ، فى زيادة ميزانية الدفاع، الطفرة النفطية لدى الدوؿ العربية ، وساىـ(4)لمدولة

، سبعيناتطفرة عربية مقابمة فى زيادة اإلنفاؽ العسكري عمى التسميح الكمى والنوعى فى سنوات الػ
لكبير ما بيف بقناعتيا أنيا تستطيع أف تعوض الفارؽ ا "اإلسرائيمية"ب اآلماؿ األمر الذى خيَّ 

قتصادية قتصاديات الدوؿ العربية مف خبلؿ الصناعات الحديثة والتقنيات االاقتصادىا وما بيف ا
 .(5)المتقدمة

)بمبلييف الدوالرات( مقارنة بالدوؿ  يوضح حجـ اإلنفاؽ العسكري إلسرائيؿ يوالجدوؿ التال
 :(6)العربية

 
 

                                                             

 (.80 /2ج ) ييونيةالعسكرية الصمؤسسة األىراـ، (1)

 (.343-340/ 1نويبرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسويات )عبري( )ج (2)

 (.343/ ص1)عبري( )ج المرجع السابؽ (3)

(4) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.16). 

(5) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P.6). 

 (.34والعرب )عبري( )ص "إسرائيؿ"روتـ، المتغيرات في موازيف القوى بيف  (6)
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 )بمبلييف الدوالرات( مقارنة بالدوؿ العربية اؽ العسكري إلسرائيؿحجـ اإلنف (:3جدول رقم )

 الدول العربية "إسرائيل" السنة
1960 2014 4006 
1956 2810 5136 
1960 4119 7048 
1967 9496 12986 
1973 28388 26646 
1979 56778 52742 

حتى  "إسرائيؿ"ميح أكثر مف نت متفقة عمى التسمف إحصاءات الجدوؿ يتبّيف أف الدوؿ العربية كا 
تنفؽ أكثر، ىذا مف ناحية، ومف ناحية آخرى  "إسرائيؿ"ـ، أما بعد ذلؾ فأصبحت 1967عاـ 

لة العربية؛ ودولة عربية واحدة، بؿ مجمؿ الدو  "إسرائيؿ"يجب عدـ نسياف أف المقارنة ليست بيف 
التسميح مف أي دولة عربية،  كانت منذ البداية أكثر إنفاقًا عمى "إسرائيؿ"األمر الذي يعني أف 

 وىذا لو تأثيراتو عمى مجريات الصراع بيف الطرفيف.

ـ، 1982 لمبناف عاـ "اإلسرائيمي"الغزو  قبيؿىذا السباؽ المحمـو فى التسميح وصؿ إلى ذروتو 
لف تستطيع فى ظؿ الظروؼ  "إسرائيؿ": أف (1)عندما أعمف وزير الدفاع آنذاؾ أريؿ شاروف

بيدؼ منع حدوث تفوؽ كمي عربى  ،صادية الحالية أف تقـو بعممية تسمح جديدةقتالسياسية واال
 ،، فمف االفضؿ أف نبدأ نحف بيا"إسرائيؿ"عسكري، ولذلؾ إذا ما كانت الحرب مفروضة عمى 

، االمر الذي (2)ستقوائو العسكرية استعداداتو وخطط اوقبؿ أف يكمؿ العدو  ،ونحف فى كامؿ قوتنا
، وما بيف احتياجات ةكالية القائمة مابيف محدودية الموارد االقتصادية مف جيشستمرار اإلايعني 

مر الذي يعني بقاء األمف وضروراتو في دائرة تأثير ىذه األ ؛مف جيو أخرى واألمف ومتطمبات
 شكالية القائمة مع ما تفرضو مف قيود ومعوقات. اإل

 
                                                             

 فمسطيف مبلؿ، في في كفار ـ،1928 فبراير 26 في ولد سيتشنرمف، أرييؿ األصمي أريؿ شاروف: االسـ (1)
صعد في  يف المحتمة، سياسي وقائد عسكري،في فمسط غاف، رمات ـ، في2014 يناير 11المحتمة، وتوفي في 

لمجدؿ، اتيمو بف غريوف بالكذب والخداع والمراوغة، وعرؼ عنو  المثيرة العسكرية مجاؿ السياسة؛ بسبب إنجازاتو
الجموح والتيور، وانتزاع الموافقة مف الحكومة دومًا عمى كؿ خطوة عسكرية ينفذىا جيشو دوف االىتماـ 

 وىو أحد (،406عمى مختمؼ الصعد)لممزيد انظر: دار الجميؿ، ارئيؿ شاروف )ص بانعكاسات ىذه الخطوات 
 عاـ في "إسرائيؿ" لوزراء رئيساً  انتخب ـ،1982-ـ1948 "اإلسرائيمية" العربية الحروب في المشاركيف الرئيسييف

 ـ.2006 عاـ أصابتو في دماغية سكتة العجز والشمؿ؛ بسبب أصابو حتى شغمو الذي المنصب وىو ـ،2001

 (.  عمى االنترنت)بريتنكا،اريؿ شاروف،)

 (.1/343نويبرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسويات )عبري( )ج (2)
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 التبعية لدولة عظمى:ثالثاا: 
، الصييونيةالتي استندت إلييا الدولة  ،عظمي كانت أحد األعمدة الرئيسةالتبعية السياسية لدولة 

ـ، واعتبرت ىذه التبعية 1948في عاـ  إقامتياواقتنعت بأىمية وجودىا منذ منذ اإلعبلف عف 
 ،نفكاؾ عنيا، وذلؾ العتبارات عسكرية في المقاـ األوؿضرورة وجودية ليس بمقدور الدولة اال

المقاـ الثاني، ورأت بيذه التبعية واالرتباط العضوي الوثيؽ بإحدى  اقتصادية في –وسياسية 
ر عنو شمعوف بيرس: الدوؿ الكبرى ضمانًا ألمنيا القومي وضرورة لوجودىا، أو كما عبَّ 

 .(1)بالضرورة التي يجب تحقيقيا بأي ثمف

يوفر إلسرائيؿ  االرتباط الوثيؽ بحميؼ قوي، تمثمت في أف ،أما المنافع المرجوة مف وراء التبعية
القادر عمى جعؿ موازيف  ؛السبلح المتطورتوفير قدرة الردع السياسي ألعدائيا، وذلؾ مف خبلؿ 

القوى في المنطقة لصالحيا، وأف يوفر ألجيزة التخطيط العسكري فييا المعمومات الدقيقة 
ير الدعـ االقتصادي والمطموبة لؤلوضاع االستراتيجية والتعبوية والتكتيكية العربية، باإلضافة لتوف

 .(2)"اإلسرائيمية"لخمؽ قاعدة قوية لمصناعات الحربية  ،والمعنوي، والخبرات التكنولوجية المطموبة

 "اإلسرائيمية"ىذه التبعية المطموبة واالرتباط بالحميؼ القوي، تعززت لدى النخبة األمنية والسياسية 
تفاء الذاتي الكامؿ والمطموب، وذلؾ بسبب بفعؿ القناعة لدييا بعدـ قدرة الدولة عمى تحقيؽ االك

 . (3)وال تتحمؿ حربًا مركزة لفترٍة زمنيٍة طويمة ،ال تحتمؿ العزلة ة،كونيا دولة صغير 

الحاجة ليذه التبعية السياسية ولبلرتباط العضوي بحميؼ قوي، لـ تظير فقط بفعؿ احتياجات 
تثنائية السياسية والعسكرية واالقتصادية الدولة وتقديرات نخبتيا السياسية واألمنية لمظروؼ االس

، بؿ لكونيا جزءًا (4)واالجتماعية التي تحياىا الدولة، أو بيدؼ العمؿ عمى تجاوز عزلتيا الدولية
أساسيًا مف المركبات الفمسفية التي ميدت لقياـ الدولة، واصطبغت بيا الحقًا أىدافيا االستراتيجية 

جاءت لتؤدي دورًا وظيفيًا  الناشئةالصييونية ترى أف الدولة  نتفقد كاواألمنية العامة، -السياسية 
وظيفة الحارس لممصالح الغربية في المنطقة، وذلؾ  "إسرائيؿ"خدميًا في أساسو، تقدـ مف خبللو 

مف خبلؿ ضرب النظـ العربية التي تحاوؿ رفع سعر المواد الخاـ، أو حتى التحكـ في بيعيا وفي 
أو تتبنى سياسة داخمية أو خارجية تيدد المصالح  ،ريقًا تنموياً أسعارىا، أو التي تختط ط

 .(5)الغربية
                                                             

 (.2/65)ج  العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ، (1)
 (.66المرجع السابؽ )ص (2)
 (.595منصور، المؤسسة األمنية والعسكرية )ص (3)

(4) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.34). 

 (.34/ 7المسيري، الموسوعة الييود والييودية والصييونية )ج (5)
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ىذا االلتقاء ما بيف االحتياجات األمنية والسياسية الوجودية، وما بيف الرؤية الوظيفية الخدمية 
لمذات، جعؿ التبعية السياسية والحاجة لحميؼ قوي حتمية وجودية مطموبة كقيمة لذاتيا مف جية، 

ة أخرى كانت ليذه التبعية السياسية لدولة عظمى تأثيرات استراتيجية عمى العقيدة األمنية ومف جي
 وسياستيا الخارجية. "اإلسرائيمية"

حدى التصريحات التي أدلى بيا  موشي دياف في حديثو افي  عمؽ وحجـ ىذا التأثيراتيتضح 
ال يجب  "إسرائيؿ"ف إ: " فقاؿ ، التي أسماىا الحقًا "عقيدة بف غوريوف" ،عف التبعية لدولة عظمى

 . (1)أف تتورط بمبادرة منيا في قتاؿ واسع مع العرب دوف أف تضمف تأييد ومساعدة دولة عظمى

ـ مع 1956ؽ عممياتيا العسكرية الُمبادرة في يعمى تنس "إسرائيؿ"وبناًء عمى ىذا المبدأ عممت 
ـ حرصت 1982-ـ1973-ـ1967 األعواـفي  بريطانيا وفرنسا، وفي حروبيا مع العرب

نسقت لبلمتناع عف  –ـ 1973عمى شنيا بالتنسيؽ مع الواليات المتحدة األمريكية )في  "إسرائيؿ"
 .(2)شف حرب مفاجئة(

وأضحى التنسيؽ الذي ييدؼ لمحصوؿ عمى موافقة الواليات المتحدة عمى شف أي حرب في 
عتُبر الضماف األكيد االمعادية، و  ""اإلسرائيميةالمنطقة شرطًا أساسيًا لبدء العمميات الحربية 

ـ ال 1956النصر في نياية كؿ حرب؛ فتجربة حرب تحقيؽ الستمرار الدعـ الذي سيؤدي إلى 
عمى التنازؿ عف معظـ المكاسب  "إسرائيؿ"، فقد ُألزمت فييا "اإلسرائيمية"زالت ماثمة في الذاكرة 

الحصوؿ عمى موافقة الواليات العسكرية التي حققتيا في الحرب، وذلؾ بسبب تغاضييا عف 
 .(3)المتحدة وتأييدىا ليذه الحرب 

لعضوي الذي توثؽ بعد ىذه الحرب، االرتباط ا ،حجـ وأىمية ىذه التبعية لمواليات المتحدةإف 
لى الدرجة التي لخصيا يسرائيؿ إلى الحميؼ األمريكي تطورت إ "اإلسرائيمية"نتقمت فييا التبعية ا

 .(4)عسكرية نحف موجودوف بفضؿ الواليات المتحدة"طاؿ بقولو: "مف ناحية 

 

                                                             

 (.35)عبري( )ص "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (1)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (2)
 (.65/ 2)ج  العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ، (3)
 (.55)عبري( )ص رائيؿ طاؿ،لقاء مع يس (4)
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أوجدت حالة مف التعارض مع المبدأ القائؿ  ،ىذه "التبعية السياسية" الكاممة لمحميؼ األمريكي 
مف تقديراٍت  اً ستراتيجيًا مستخمصا ًأ، الذي اعتبره بف غوريوف وقتيا مبد(1)"باالعتماد عمى الذات"

صو األمر الذي لخَّ  ؛ستثنائي، وبحاجاتيا الضرورية الخاصةاال األمني "إسرائيؿ"مرتبطة بوضع 
 .(2)بقولو: " إف قمؽ وجودنا مقدـ عمى كؿ قمٍؽ آخر"

ومبدأ الحصوؿ عمى تأييد دولة  ،ىذا التعارض الناشئ ما بيف مبدأ "االعتماد عمى الذات" 
 .(3)تخاذ القرار بشف أي حرباعظمى كاف يتجمى بشكؿ واضح ومتكرر وقت 

 ،نتيى إلى غمبة مبدأ "الحاجة لحميؼ قوي"ا، فالتعارض النظري الظاىر ما بيف ىذيف المبدأي ىذه
بر وقتيا حاجة ضرورية إلدامة الوجود، يجسد ذلؾ حقيقة إلغاء بف غوريوف لمرات عتُ اوالذي 

عديدة  خيار القياـ بشف حرب وقائية، بسبب عدـ الحصوؿ عمى تأييد دولة عظمى لذلؾ، و في 
ـ كاف سببًا في 1956مف بريطانيا وفرنسا في حرب  ؿ فإف حصولو عمى تأييد كؿٍ المقاب

ـ، وأما في 1967ندالعيا، وكذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بتأييد الواليات المتحدة لشف حرب عاـ ا
بسبب تحذير أمريكي  ؛عف شف ىجـو وقائي كانت تخطط لو "إسرائيؿ"ـ فقد امتنعت 1973حرب 

 .(4)مبادر ليا مف القياـ بأي عمؿ

وتوالي األحزاب السياسية الحاكمة  ،ستمر حتى في ظؿ تبدؿ الحكوماتاىذه النمط مف العبلقات 
النمط السائد الذي حدد طبيعة  ذلؾ؛ ولـ يسمح بأي ىامٍش ولو ضيؽ لتجاوز "إسرائيؿ"في 

سرائيؿ عمى أنيا تبعية سياسية كاممة؛ فعمى سبيؿ  العبلقات ما بيف الواليات المتحدة األمريكية وا 
الميكود لممرة األولى في الوصوؿ الى السمطة وتشكيؿ حكومة -عندما نجح حزب حيروت :المثاؿ

شعر  ؛"إسرائيؿ"نقبلبًا سياسيًا في اعتبر اـ، األمر الذي 1977يمينية بزعامة مناحيـ بيغف عاـ 
يا مثيبلتيا في بيغف وقتيا أف حكومتو تتمتع بقدر أكبر مف حرية العمؿ مف تمؾ التي كانت تمتمك

والتمتع بحرية أكبر  ،ذ القرارات االستراتيجيةاالسابؽ، وكاف يؤمف بأف حكومتو قادرة عمى اتخ
األمر الذي قاده التخاذ قراره بتدمير المفاعؿ النووي العراقي  ؛لمعمؿ بعيدًا عف الواليات المتحدة 

لمتنسيؽ مع الحميؼ  ، والعمؿ عمى اإلعبلف عف ضـ الجوالف المحتؿ دوف الحاجة (5)تموز
                                                             

)(1) Civcik, The Israel Security Policy(P.12) . 

(2) lbid.,(p.12) 
(3) lbid.,(p.12) 

 (.35)عبري( )ص "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (4)
ؽ عميو ـ، وأطم1976العراؽ مف فرنسا في  وشترتاالمفاعؿ النووي العراقي تموز: ىو المفاعؿ النووي الذي  (5)

قامت  وقدـ، 1968عاـ ستولى فيو حزب البعث العراقي عمى الحكـ في العراؽاتموز نسبة الى اليـو الذي  17
رؼ الحقا بما عُ  وـ بقرار مف مناحـ بيغف وحكومت1981حزيراف  7في  هقوات سبلح الجو الصييوني بتدمير 

 (.11-3بعممية أوفرا. ) نكديموف، تموز يشتعؿ،)عبري(، ص
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آنذاؾ سمسمة  (2)ريغف رونالد عمى ذلؾ اتخذت حكومة الواليات المتحدة بقيادة اً ، ورد(1)األمريكي
سرائيؿجراءات التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ في تاريخ العبلقة بيف مف اإل ، فمقد عممت عمى أمريكا وا 

ديف، وعمقت قرار تسميـ الطائرات "تعميؽ" تنفيذ مذكرة التفاىـ حوؿ التعاوف اإلستراتيجي بيف البم
 .(3)المقاتمة إلييا بعد توقيع العقود بشأنيا

طبيعة العبلقة القائمة  حددت الواليات المتحدة وبيذه الطريقة ـ 1956تجربة حرب  وبذلؾ تكررت
في ظؿ  "اإلسرائيمية"، وكذلؾ محدودية حرية الفعؿ العسكرية والسياسية "إسرائيؿ"ما بينيا وبيف 

 .(4)ة السياسية والعسكرية الكاممة لمواليات المتحدة التبعي

فيما يتعمؽ بسياستيا  "اإلسرائيمية"ىذه التبعية بيذه النمطية لـ تؤثر فقط عمى حرية الفعؿ 
في  "اإلسرائيمي"رئيس أركاف الجيش ، فقد أبدى الخارجية وحسب، بؿ تجاوزىا إلى حد التخوؼ

التدخؿ األمريكي إلى درجة أف يؤثر في تشكيؿ  د تخوفو مف ازدياـ إسحاؽ رابيف 1967عاـ 
العقيدة األمنية لمجيش، وتحويميا مف "الطريقة اليجومية" الى "الطريقة الدفاعية"، وذلؾ مف خبلؿ 

 .(5)التحكـ في نوعية األسمحة التي ستمدىـ الواليات المتحدة بيا

ليذه التبعية وحجـ التدخؿ  ، فقد كاف"اإلسرائيمية"لعقيدة األمنية اوأما عمى مستوى مبادئ 
ـ 1973ـ ونتائجيا، والتدخؿ األمريكي في حرب 1956تجربة حرب  إضافًة إلىالخارجي ومداه، 
مف شف حرب وقائية بداية، والحقا مف تدمير الجيش الثالث المصري،  "اإلسرائيمي"ومنعيا لمجيش 
ير مف خبلؿ التأكيد عمى مبادئ يظ ؛ تأثيرًا واضحاً (6)مف حسـ المعركة "إسرائيؿ"وبالتالي حرماف 

وفيمًا لممعوقات  ،التجارب هوفقًا ليذ "اإلسرائيمية"، فالرؤية (7)والسرعة في حسـ المعارؾ ،الخداع
التي تفرضيا التبعية السياسية لمواليات المتحدة ، تقوؿ بضرورة العمؿ عمى حسـ المعارؾ التي 

                                                             

) (1) Inber, Israel’s National Security (P.15). 

واستمر في  ،ـ1980 عاـ في ونتخابا: ىو الرئيس األربعوف لمواليات المتحدة األمريكية، جرى رونالد ريغاف (2)
في السياسة  هبالقيـ التقميدية، وبتشدد وف بتعمقاـ كمرشح عف الحزب الجميوري، عرؼ ريغ1988الحكـ إلى 

وآخروف،  لكتمة الشيوعية، وبدعمو االنتخابي لمكياف الصييوني في فمسطيف. الكيالي،الخارجية، خاصة إزاء ا
 ( .873، 2: الموسوعة السياسية، جموسوعة السياسة

) (3) Inber, Israel’s National Security (P.15). 

(4) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.34). 
(5) Amy, The Israel Military And The Origins Of The 1967 War ( P.91). 

غرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع  نويبرغرو( 65/ 2مؤسسة األىراـ، العسكرية الصييونية )ج (6)
 .(339ص)والتسوية  )عبري( 

(7) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine(P.9). 
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خؿ القوى العظمى التي مف الممكف أف ستباؽ تدابيدؼ  ؛بالسرعة القصوي "إسرائيؿ"تخوضيا 
 .(1)مف تحقيؽ النصر الحاسـ المطموب "إسرائيؿ"تمنع 

 قمة الموارد البشرية:رابعاا: 
نا أكثرية، وحتى إذا ما كبر ؤ نحف أقمية وأعدا -أال وىي–"يوجد لدينا مشكمة عسكرية مميزة 

ع مرات، سنظؿ قمة في استيطاننا وسوؼ يكبر، وحتى ولو تضاعؼ مرتيف أو ثبلث أو حتى أرب
مواجية األكثرية، والسبب غياب أي إمكانية موضوعية مستقبمية ألف نتساوى مف الناحية العددية 
مع أعدائنا المفترضيف أو الفعمييف، وجميعنا نعمـ أف األعداد ىي عامؿ كبير وحاسـ مف الناحية 

 .(2)العسكرية"

الموارد البشرية" التي كانت تعاني منيا بيذه الطريقة لخص بف غوريوف الحالة القائمة "ضعؼ 
" اضطرت נתון -"نتوف -ًا منذ تأسيسيا، والتي أصبحت الحقًا ُمعطًى ثابت الصييوينةالدولة 

 واضحُ  رُ األمر الذي كاف لو تأثي ؛إلى التعامؿ معو عمى ىذا األساس "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 
 . (3)عند وضع الخطط العممياتية والحربية  سواء عند صياغة مبادئيا األمنية، أو ،وحاضر

الشعب )ور ذلؾ العقيد ييوشفاط ىركابي: "بأنو وفي ظؿ ىذا الُمعطى لـ يكف مف حؽ صّ  وقد
حتى وىو يحظى بدعـ ييود العالـ وبعض الدوؿ الغربية أف يبني نظريتو األمنية في  "اإلسرائيمي"

 .(4)صورة دولة كبرى"

ممثمًة في كونيـ قمة في مواجية الكثرة "فرضية أساسية"،  رائيمية""اإلسنتجت عف ىذه التصورات 
، ىذه "اإلسرائيمية"وظمت حاضرة بقوة أماـ النخبة األمنية والسياسية  ،انبثقت عف ىذه الحالة

أف تبقى "قمة" كما ىو ُمقدٌر عمى أعدائيا أف يكونوا  "إسرائيؿ"الفرضية األساسية تقوؿ:"ُمقدٌر عمى 
نو"كثرة"، و   .(5)وأعدائيا العرب لف يتغير في المستقبؿ" "إسرائيؿ"ىذا الفارؽ ما بيف  ا 

نيا أثبتت صدقيا فعميًا، فالمعطيات تشير إلى أنو في عاـ إالقوؿ  يمكفعند فحص ىذه الفرضية 
، اً ألف 650-600بيف ما يتراوح  فمسطيف المحتمةفي  المستوطنيف الصياينةـ، كاف عدد 1948

، وأف ما بيف األعواـ (6)لدوؿ العربية المحاذية إٍلسرائيؿ كاف بالمبلييففي مقابؿ أف تعداد ا

                                                             

(1) Ibid.(P.9). 

 .(27ص) )عبري( "اإلسرائيمية"ة لفيتة، العقيدة العسكري (2)
 .(1ص) )عبري( غور، مفاجأة أساسية (3)
 .(151ص))عبري(  ىركابي، الكمية والنوعية (4)
 .(29ص) )عبري( "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (5)

)6) Rodman,Israel National Security Doctrine: An Introductory Overview (P.4). 
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 ةالثمانينيات تضاعؼ عدد القوة البشرية النظامية في الجيش خمس عقدـ حتى بداية 1950
ضعاؼ، وفي المقابؿ فإف المضاعفة في ىذه األعداد في الدوؿ العربية المحيطة بإسرائيؿ والتي أ

 .(1)األردف، وصؿ إلى عشرة أضعاؼ –سوريا  –مصر  –جية" كانت ُتسمى "دوؿ الموا

يضاؼ إلى ذلؾ حقيقة أف الدولة العربية البعيدة كالعراؽ وليبيا امتمكت قدرات ووسائؿ تمكنيا مف 
االنخراط والمشاركة في الصراع بشكؿ أكثر فاعمية، إضافة إلى التطور البلفت في الميارات 

تيا الجيوش العربية، وىذا بدوره وضع أماـ القيادة األمنية تثب تالقتالية المتقدمة التي بدأ
تحدٍي جديٍد يتمثؿ في الحاجة إلى البحث عف الطريقة األكثر فاعمية في  "إسرائيؿ"والسياسية في 

 .(2)استخداـ طاقاتيا البشرية المحدودة

المتوفرة لدى  ستخداـ األمثؿ لمطاقات البشريةأف أنجع طريقة لبل "اإلسرائيمي"الجيش  قرر مخطط
إلى "ميميشيات"، بحيث تتألؼ وحداتو وتشكيبلتو  "اإلسرائيمي"تتمثؿ في تحويؿ الجيش  ،"إسرائيؿ"

في زمف السمـ مف عدد قميؿ مف الجنود المحترفيف النظامييف، الذيف باإلمكاف أف يضاؼ إلييـ 
 .(3)مف الحربعدد أكبر مف جنود االحتياط الذيف يؤدوف الخدمة العسكرية اإللزامية في ز 

 "اإلسرائيمي"اليدؼ األوؿ الذي أراده المخططوف مف وراء التشكيؿ الجديد في تركيبة الجيش  
"الميميشياتي" الذي تأسس عمى معادلة القمة النظامية والكثرة االحتياطية، كاف المحافظة عمى قدرة 

تخداـ طاقتيا البشرية لى جانب الفاعمية في اسإ، (4)الدولة في بناء اقتصادىا بشكؿ صحي وسميـ
 .(5)المحدودة المتوفرة لدييا

طريقتيا ىذه  "إسرائيؿ"لـ تغير  مف القرف الماضي ات(ينوحتى وقت متأخر )في بداية الثماني
تغييرًا جوىريًا، وبقيت العبلقة قائمة ما بيف القمة النظامية والكثرة االحتياطية بنسب مشابية، 

توقفت عف  "إسرائيؿ"ـ: "1982أريؿ شاروف في  مفاألويظير ىذا جميًا في تصريح وزير 
المشاركة في سباؽ التسمح القائـ، ونحف لف نبذؿ أي جيد لمتنافس مع العرب مف الناحية 
العددية، وفي ىذا المضمار وصمنا إلى نياية الطريؽ، يمكننا بالطبع أف نبدؿ األسمحة القديمة 

 ةذا الخصوص مف الناحية العددية، فميس لدينا أيبأسمحة مف األجياؿ الجديدة، لكف فيما يتعمؽ بي
 .(6)نية أف نضيؼ حتى ولو دبابة أو طائرة واحدة في السنوات المقبمة"

                                                             

 .(36ص))عبري(  والعرب "إسرائيؿ"تغيرات في موازيف القوى بيف زئيؼ، الم (1)
)2) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine( P.6). 
(3) Rodman ,Israel National Security Doctrine: An Introductory Overview( P.4). 
)4) lbid.,(p.4). 
)5) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine(P.6). 
(6) Inber, Israel’s National Security ( P.18). 
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ال تعبر عف تصور شخصي لموضع القائـ  األمفالدالالت التي يشير إلييا ىذا التصريح لوزير 
يفية التي ستواجو بيا إشكالية لمك "اإلسرائيمية"بقدر ما تعبر عف تصور النخبة األمنية والسياسية 

النقص في الموارد البشرية الذي تعانيو الدولة في مقابؿ مخزوف الموارد البشرية الكبير لصالح 
أعدائيا؛ وىنالؾ مف يرى مف خبلؿ ىذا التصريح أف الدولة اعتبرت أنيا بيذه الطريقة قد 

نيد النظامي لمجيش، وأنو ليس استنفذت كؿ الطاقة الكامنة لمقوة البشرية لدييا في مجاؿ التج
 .(1)باإلمكاف احتماؿ أي زيادة في حجـ الجيش عف األعداد الموجودة

ىذه التصورات المتعمقة بنقص الموارد البشرية والحجـ الديمغرافي الصغير لسكاف الدولة 
 "اإلسرائيمي"لى وعي المجتمع إ، "يضاؼ إلى ذلؾ عوامؿ دينية وتاريخية"، تسربت صييونيةال
ممت عمى تشكيؿ وعيو الجمعي في اتجاه جعمو مف الناحية النفسية والمادية شديدة الحساسية وع

 .(2)تجاه فقداف العنصر البشري

 ؛في اتجاىيف "اإلسرائيمية"ىذه الحساسية الموروثة أثرت بدورىا عمى النخبة السياسية واألمنية 
بالطريقة التي تأخذ  إلسرائيمية""اكاف يتمثؿ في خط مبادئ العقيدة األمنية  :االتجاه األوؿ

، التي تيدؼ إلى تفادي ىذا المأزؽ (3)بالحسباف المشاعر المفرطة تجاه فقداف الحياة البشرية
األمر الذي ترجمتو مف خبلؿ صياغة مبدأ "اليجـو  ؛تقميؿ الخسائر ومراعاة ىذه الحساسية

وكذلؾ نزعة الجيش ، decisive victory"(4)السريع والخاطؼ" ومبدأ النصر الحاسـ "
التي تبنتيا عقيدتو ، "indirect approchالتي تعرؼ باالقتراب غير المباشر " "اإلسرائيمي"

 "اإلسرائيمي"والتي يمكف تفسيرىا جزئيًا عمى ضوء ىذه الحساسية الكبيرة لدى المجتمع  ،األمنية
 .(5)ونخبتو الحاكمة تجاه الخسائر البشرية

اسـ المشترؾ لكؿ ىذه المبادئ ىو أنيا تـ بمورتيا  لتراعي ف العامؿ الحأمما سبؽ يتضح 
المفرطة تجاه الخسائر البشرية، وبمعنى آخر أنيا لـ تبمور وفقًا لرؤية  "اإلسرائيمية"الحساسية 

إستراتيجية خالصة؛ األمر الذي يعني أف عقدة الدونية فيما  -عسكرية أو لتقديرات تكتيكية -أمنية
بشرية في مقابؿ الوفرة لدى األعداء، كانت أكثر حضورًا وتأثيرًا في عممية يتعمؽ بنقص الموارد ال

حتياجًا نفسيًا أكثر مف كونيا اف القوؿ عنيا أنيا جاءت لتمبي كبمورة ىذه المبادئ، والتي يم
 تستجيب لضرورات عممياتية عسكرية.

                                                             

 .(24ص))عبري(  فدىتسور، تحديث العقيدة العسكرية (1)
)2) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine( P.2). 

 .(23ص) )عبري( فدىتسور، تحديث العقيدة العسكرية (3)
)4) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine( P18). 

(5) lbid.,(p.2). 
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 "اإلسرائيمي"لجميور الحساسية المفرطة لمعنصر البشري عمى حاجة النخبة السياسية إلى إقناع ا
األمر الذي جعؿ القيادة السياسية في  ؛إنفاذىا بشأفحممة عسكرية يتـ اتخاذ القرار  ةبضرورة أي

األمر  إعطاءقبؿ  "اإلسرائيمي"حاجة دائمة المتبلؾ المبرر والذريعة المقبولة إلقناع الجميور 
 .(1)لمجيش بالتحرؾ

 الخالصة:
 لعمؽ اانعداـ الذي تمثؿ في  ،ـ1948القائـ ما بعد حرب  "اإلسرائيمي"سياسى  -الواقع الجيو

 اً خطر يمثؿ  عمى أنو  "اإلسرائيمية"اعتبر لدى القيادة الساسية واالمنية  االستراتيجي لمدولة، 
 .ال يمكف احتمالو ًا،وجودي

 ـ مف انعداـٍ حقيقٍي في 1967حتى عاـ  إقامتومنذ اإلعبلف عف  الكياف الصييوني عانى
بشكؿ  "اإلسرائيمي"نعكس عمى تشكيؿ الفكر االستراتيجي االذي  مرُ تراتيجي، االاالس العمؽ

ىذا  ةحموؿ لكيفية مواجي تتطمب البحث عفأحد أىـ نقاط الضعؼ التي واعتبرت دائـ وثابت، 
 .أو التعويض عنو ،الضعؼ

 دًا و تعقيأكثر  إلى مشكمة انعداـ العمؽ االستراتيجي جعؿ االمر ( يالبعد ) الزمان إضافة
عمى خوض أي حرب  تعتمد باألساس عمى تجنيد ونقؿ  "إسرائيؿ"قدرة و السبب أف خطورة، 

نجاز ىذه العممية يصبح أمرًا مستحيبًل  و االحتياط إلى ميداف المعركة في الوقت المناسب،  ا 
اف الفاصمة الزمنية المطموبة لموصوؿ إلى قمب  بسبب ، وذلؾ في حاؿ تعرض الدولة لممباغتة

 لة ٌأؿ مف الوقت المتاح ليا لتجنيد اإلحتياط.الدو 

 غياب لأنو ال مجاؿ لبلكتفاء بوضع دفاعي وانتظار اليجـو ، نظرًا األمنية  النخبة  اعتقدت
عنصريف حيوييف ىما: العمؽ اإلستراتيجي ) الحيز المكاني ( الذى يسمح لمجيش بالمناورة 

، وعنصر الوقت ) الحيز  االنتقاؿ بالزمانى ( الذي يسمح لمجيش العممياتية والتصدي لميجـو
 .استدعاء االحتياط بعدمف وضع دفاعي إلى وضع ىجومي 

 وكحاجة لمتعويض عف انعداـ العمؽ االستراتيجي الحيوي  األمنية الحاكمة افترضت النخبة
وذلؾ مف خبلؿ إقامة  ،لمدولة، أنو باإلمكاف إنشاء "عمؽ استراتيجي صناعي" داخمي

 ونقؿ المعركة ألرض العدو.، مستوطنات محصنة

  ـ أزاؿ عنيا مخاطر التيديد 1967العمؽ اإلستراتيجي الذى حصمت عميو الدولة بعد حرب
نظرية  ، وحمت متصاص "الضربة العربية األولى" إلالوجودي لمدولة، إضافة إلى االستعداد 
 "."التفوؽ الدفاعى" محؿ نظرية "تفوؽ اليجـو

                                                             

(1) Inber, Israel’s National Security (P.21). 
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 حرب، ويتصؼ بعدـ الثبات بسبب عدـ توازف معدؿ نموه  قتصاداتصاد اإلسرائيمى ىو قاال
بشقو المتعمؽ بالموارد ه عتماداختبلؼ حجـ ونوعية تيارات اليجرة السنوية الوافدة ، و ابفعؿ 

 .ثروات الغير سمبالمالية عمى التبرعات واليبات والتعويضات، وعمى 

  أحد  الواليات المتحدة خاصة مف –"إسرائيؿ"ويعتبر العوف المادي الخارجي المتدفؽ عمى
 .  في نموه "اإلسرائيمي"قتصاد األعمدة األساسية الرئيسة التي يعتمد عمييا اال

  عمى  القدرةمف حيث الكياف الصييوني، الواقع االقتصادي األمني المعقد فرض قيودًا عمى
ستنزاؼ طويمة، وذلؾ لما قد تتسبب بو مف إعبلف لحالة اأو حرب  ،تحمؿ حرب تقميدية

والذيف يشكموف ثمثي ، التي ستؤدي إلى تغييب غالبية القوى االنتاج في الدولة ،طوارئ العامةال
 .القوات المقاتمة في الجيش

   بقيت دوف  قتصاديةحتياجات األمف المتزايدة ومحدودية الموارد االااإلشكالية القائمة ما بيف
قتصادية فى ارد الدولة االوتبددت فرضية كسب الفاصؿ الزمنى المطموب لئلفادة مف مو  حؿ،

االمر الذي يعني بقاء األمف بفعؿ الحروب المتكررة؛  حتياجاتوامجاالت أخرى غير األمف و 
 شكالية القائمة مع ما تفرضو مف قيود ومعوقات. وضروراتو في دائرة تأثير ىذه اإل

 دولة التبعية السياسية لدولة عظمي كانت أحد األعمدة الرئيسة التي استندت إلييا ال
 قدرتيا، واعتبرت ضمانًا ألمنيا القومي وضرورة لوجودىا، بفعؿ القناعة لدييا بعدـ لصييونيةا

وال تتحمؿ حربًا  ،ال تحتمؿ العزلة ة،دولة صغير  ألنيا ؛عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي المطموب
 .زة لفترٍة زمنيٍة طويمةمركّ 

  ي مقابؿ مخزوف الموارد البشرية الكبير إشكالية النقص في الموارد البشرية ف "إسرائيؿ"واجيت
ذ كؿ الطاقة الكامنة لمقوة البشرية لدييا في مجاؿ ااستنفوالتي تمثمت في لصالح أعدائيا؛ 

 .احتماؿ أي زيادة في حجـ الجيش  وعدـ القدرة عمى التجنيد النظامي لمجيش، 

 بالطريقة  "اإلسرائيمية"أثرت عمى مبادئ العقيدة األمنية   حساسية النقص في الموارد البشرية
مف خبلؿ والتي تظير التي تأخذ بالحسباف المشاعر المفرطة تجاه فقداف الحياة البشرية، 

 .االقتراب غير المباشر ، ومبدأ صياغة مبدأ "اليجـو السريع والخاطؼ" ومبدأ الحسـ 
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 المبحث الثالث:
 ."اإلسرائيمية"ةتأثير النخبة العسكرية والسياسية في صياغة العقيدة العسكري

 :"اإلسرائيمية"تأثير بن غوريون في تطور العقيدة العسكرية 
بسنتيف، تـ تكميؼ بف غوريوف  "إسرائيؿ"دولة ي قبؿ اإلعبلف عف قياـ أ ؛ـ1946في عاـ 

، وكاف ىذا الممؼ وقتيا يختص بتوفير (2)مف قبؿ الوكالة الييودية  (1)بمسؤولية الممؼ األمني
التي  ،نتقاؿ إلى مرحمة الدولةستيطاني في فمسطيف، وفي أعقاب االشروع االاألمف والحماية لمم
 ؛في المجاؿ األمني ـ، صاحب ىذا التحوؿ تطوٌر موازٍ 1948عاـ  إقامتياتمت اإلعبلف عف 

موكالة الييودية إلى كونو حقيبة وزارية  لالذي تمثؿ في اإلنتقاؿ مف كونو ممؼ أمني تابع  االمر
 .(3)"הבטחון משרד-فبمسمى "وزارة األم

وبشكؿ خاص  -تولي بف غوريوف ممؼ األمف منذوبعد إمعاف البحث في الفترة الزمنية الممتدة 
ـ حتى تاريخ اعتزالو الحياة 1948عاـ  "إسرائيؿ"دولة  إقامةمف اليـو األوؿ لئلعبلف عف 

" كاف إلسرائيمية""ااألمنية  ةتضح أف تأثير بف غوريوف عمى "العقيدا؛ (4) -ـ1063 عاـالسياسية 
مف حيث  "اإلسرائيمية"حدود العقيدة األمنية  تأثيراتوبؿ وتجاوزت  ،ويكاد أف يكوف مطمقا ،تاماً 

النظرية والتطبيؽ، أو مف حيث بناء المنظومة األمنية وتحديد ضروراتيا وما تواجيو مف تحديات؛ 
األمر الذي يظير مف  ؛سرائيمي""اإللي حدود التأثير عمى " العقمية األمنية الجماعية" لممجتمع إ

                                                             

 .(2ص)الجيش والدولة )عبري( ، بف غوريوف (1)
باسـ "مكتب فمسطيف" في  1908 عاـ في أنشأت .الصييونية الوكالة الييودية : ىي الجياز التنفيذي لمحركة (2)

يافا كفرع لمعمميات لممنظمة الصييونية في فمسطيف تحت الحكـ العثماني بميمة تمثيؿ الييود أماـ السمطاف 
ليستوطنوا. وبعد  الصندوؽ القومي الييودي العثماني والسمطات األجنبية األخرى وشراء األراضي لمييود بمساعدة

ة بصياغة قرار صدور وعد بمفور وبدء االنتداب اإلنجميزي عمى فمسطيف، شارؾ قادة مف المنظمة الصييوني
غير اسـ المكتب إلى "التنفيذية الصييونية لفمسطيف"،أثناء فترة اإلنتداب قامت الوكالة  1921اإلنتداب وفي عاـ 

بشراء االراضي وتخطيط السياسات العامة لمقيادة الصييونية، وشكمت مدارس ومستشفيات وقوات مسمحة 
فيذية الصييونية لفمسطيف" لتصبح "الوكالة الييودية أعيد تنظيـ وتسمية "التن 1929)الياجاناه(،وفي عاـ 

ظؿ نشاطيا   "إسرائيؿ"، أصبح إسميا "الوكالة الييودية ألجؿ 1948عاـ  "إسرائيؿ"لفمسطيف، وبعد قياـ دولة 
 "إسرائيؿ"والدعاية، وجمع األمواؿ، وتثقيؼ الييود خارج  االستيطاف،، وحؿ مشاكؿ اليجرة مستمرا في تشجيع
 وكيبيديا، الوكالة الييودية، )عمى االنترنت(. ) .باألىداؼ الصييونية

 .(1ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف  (3)
 )عمى اإلنترنت(. )عبري( دفيد بف غوريوفمكتب رئيس الوزراء،  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD)
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قناعو بأنيا   "اإلسرائيمي"خبلؿ نجاحو في فرض  "فمسفتو األمنية" الخاصة عمى المجتمع  وا 
 بديؿ عنيا. ضرورة وجودية ال

 ،ومف خبلؿ ذلؾ نجح  في فرض سمطتو المطمقة في مجاالت تقديرات المواقؼ األمنية والعسكرية
جراءات ية المنبثقة عنيا، وكذلؾ تحديد الوسائؿ واإلوتحديد االحتياجات والضرورات األمن

، حتى وىو بعيد عف مراكز القيادة الرسمية في (1)المطموب اتخاذىا لتحقيؽ األمف في الدولة 
ستحؽ لذلؾ اـ، و 1955شباط  -ـ1953بعد تنحيو عف العمؿ السياسي مف كانوف األوؿ  ؛الدولة

 واتضح، (2)" وكذلؾ لقب "األمر الناىي" הזקן ر" ولقب "الختيا המיסד האב لقب "األب المؤسس
ىنا أف ىذه األلقاب تدلؿ عمى مكانة بف غوريوف،  ومدى عمؽ تأثيره داخؿ المؤسسة السياسية 

 تضح لنا الحقًا.يواألمنية بشكؿ خاص، كما س ،بشكؿ عاـ
األمني، وحد في المجاؿ كخطوة أولى في طريؽ فرض بف غوريوف سمطتو المطمقة ذات التأثير  األ

 ،وفقًا لتصوراتو الخاصة ،حوؿ مسألة األمف وضروراتو الوجودية (وطني)عمؿ عمى إيجاد إجماع 
ر عنيا بالقوؿ :" مشكمتنا األمنية ليا  خصوصية مميزة تتمثؿ في اآلتي، أف الصراع ىنا التي عبّ 

حقنا في وعمى ذات  ،ليس عمى األرض، أوعمى الحدود، أوعمى التأثير، لكنو عمى ذات وجودنا
تنا األمنية، عمينا أف ال نرى األمور بعيوننا مخطورة مشك ىالحياة في ىذه األرض، وألجؿ أف نر 

أـ ال، ألنيا ىكذا  ،األمور بشكؿ صحيح ىولكف بعيوف أعدائنا، سواء كانت ىذه العيوف تر ، نحف
 .(3)تراىا"

ثـ ، فقًا لفمسفتو الخاصةو  "إسرائيؿ"نجح بف غوريوف في تصوير المشكمة األمنية التي تواجييا 
بيا، فاألمف وفقًا ليذه الفمسفة لـ يكف مجرد ضرورة وجودية،  "اإلسرائيمي"قناع الجميور إعمؿ عمى 

سرائيؿ وفقًا لبف غوريوف ليس بمقدورىا اقتبلع فإ ،(4)بؿ كاف مشكمًة دائمًة وغير قابمة لمحؿ
مييا العيش في محيط معادي، تتـ فيو ايدلوجيات الكراىية ومقاومة جيرانيا، وبالتالي فمحكـو ع

 ،(5)جولة قتالية مع العدو كؿ فترة مف الزمف، دوف النجاح في تسديد ضربة حاسمة نيائية لو
أال وىى  ،أف يستخمص النتيجة الحتمية التي أرادىا بف غوريوف "اإلسرائيمي"وبالتالي فعمي المجتمع 

                                                             

 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف  (1)
 .(204ص)غوالني، الحروب التندلع مف تمقاء ذاتيا  (2)

 .(6ص))عبري(  بف غوريوف، معارؾ  (3)

 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف   (4)
 .(2ص) )عبري(مؤشرات بف دافيد، ال توجد  (5)
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وأف يبذؿ في ذلؾ كؿ قدراتو  ،ليا بأقصى حد ف يتجيزأ، ولذلؾ عميو (1)أنو في حالة حرب دائمة 
 .(2)التقنية والمالية مع التسميـ الكامؿ والمطمؽ "لمختيار"

 أدتبيا، رسمت معالـ فمسفتو األمنية  "اإلسرائيمي"بف غوريوف المجتمع  أقنعىذه المخاوؼ التي 
ومؤيدًا تأييدًا مطمقًا منية التي خطيا بف غوريوف، مؤمف بيذه الفمسفة األ (وطني)جماع إلي ايجاد إ

بداء قدر إالتي تتفؽ مع ىذه الفرضيات، مع  ،منية التي وضعيا بف غوريوفلمبادئ العقيدة األ
وما تفرضو مف قيود عمى حرية الفرد،  ،كبير مف االستعداد لمقبوؿ بكؿ ما تتطمبو مف تضحيات

وتحدد قواعدىا   ،راىايتضمف ذلؾ القبوؿ بستار مف السرية وحجب لممعمومات بالطريقة التي تو 
 .(3)المؤسسة األمنية

بعد إثارة  "اإلسرائيمي"تمثؿ في إقناع المجتمع فغوريوف في ىذا المجاؿ  دافيد بفأما النجاح األكبر ل
موازنات مالية غير  باقتطاعبالتسميـ  ،ورسـ المبلمح األمنية ليذه المرحمة ،كؿ ىذه المخاوؼ

الٍت حياتية واجتماعية أخرى، والموافقة عمى منح األولوية مسبوقة لميزانية األمف عمى حساب مجا
لتجنيد الطاقات البشرية المجتمعية لممؤسسة العسكرية كأولوية، نجاحو في إخضاع كؿ التقديرات 

؛ أو بشكؿ أكثر دقة (4)الناتجة الصادرة عف المؤسسة السياسية لتمؾ الصادرة عف المؤسسة األمنية
مر ؛ األوالنابعة مف مخاوف (5)األمنية الخاصة ووتصورات وض رؤيتإخضاعيا لتقديراتو ىو، وفر 

واصفًا نفسو بالقوؿ:"أعرؼ رفاقي في الحزب، وأعرؼ  وبوضوح في دفتر يوميات والذي أشار إلي
ف كنت أخاؼ مف أشياء أخرى، اليخاؼ منيا رفاقي أو الينتبيوف ليا،  نفسي،...أنا االكثر جبنًا، وا 

ني أخاؼ مف أف أخيؼ أكثر مف البلـز رفاقنا والحركة، وبسبب أل -خاوفيال أعبر دائمًا عف كؿ م
 .(6)مـ المتحدة ) المصادقة عمى قرار تدويؿ القدس( حااًل وفعبًل"الخوؼ آمر بخرؽ قرار األ

يجاد حالة ا  تاـ حوؿ مركزية قضية األمف وأىميتو المطمقة، و  (وطني)وبعد نجاحو في إيجاد إجماع 
وتعبيرًا عف  (7)و سمطة مطمقة في مجاؿ رسـ السياسات األمنية المطموبة مف اإلجماع عمى منح

؛عمؿ بف غوريوف عمى تعزيز واستثمار ىذا التفويض الشعبي (8)طمؽ عميو لقب "أبو األمف"ذلؾ أُ 
                                                             

 .(53ص))عبري(  "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (1)
 .(96ص)لوتس، جذور سبلح الجو )عبري(  (2)
 .(3-2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف  (3)
 .(2ص))عبري(   المرجع السابؽ (4)
 يا.المرجع نفسو، والصفحة نفس  (5)

 .(201ص)غوالني، الحروب التندلع مف تمقاء ذاتيا  (6)

 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (7)
 .(2صالسابؽ، ) المرجع (8)
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يجاده المتبلؾ المزيد مف القوة السياسية النابعة مف سيطرتو المطمقة عمى إالذي نجح في  ،الكبير
الوقت الذي عمؿ فيو عمى إقصاء النخبة السياسية  في -مف خبلؿ إشاعة الخوؼ -المجاؿ األمني

لى سياساتو التي تفرد مف إالمعارضة لو في الدولة عف مجاؿ التأثير في مجاؿ األمف، باإلضافة 
 .(1)منية ومبادئياخبلليا في تشكيؿ وبمورة عقيدة الدولة األ

أثناء تأسيس الدولة التي كاف يقؼ  -متناعوافي  والخطوات التي اتخذىا في ىذا المجاؿ، تمثمت
عف وضع أي قرارات أو محددات بيروقراطية أو إدارية مف شأنيا أف تحد مف  -عمى رأسيا
؛ ومف جية (2)وبالتالي تحد مف قوتو الشخصية المطمقة في مجالي السياسة واألمف ،صبلحياتو

تحت  ،ير النخبة السياسية في الدولةبعاده عف مجاؿ تأثا  ثانية عمؿ عمى عزؿ الممؼ األمني و 
 .(3)ذريعة إبعاده عف تجاذبات وصراعات الحمبة السياسية أو كما أسماىا المعبة السياسية

، يضـ األعضاء (4)لكف أىـ الخطوات التي اتخذىا في ىذا المجاؿ كانت إنشاء "مطبخ قرارات"
وذلؾ بيدؼ صياغة ورسـ الخطوط  ديف وغيرىـ،االذيف يدينوف لو بالوالء، كموشي دياف، ويغئاؿ ي

والعمؿ عمى تطويرىا بعيدًا عف المؤسسة السياسية القائمة وتحديدًا  ،الرئيسة لسياسة األمف القومي
مجمس الوزراء، الذي كاف يرى فيو بف غوريوف أنو ال يصمح لوضع وصياغة سياسات الدولة 

 .(5)األمنية

 -تخاذ قرار الحرباك -رات المتعمقة باألمفوبالتالي كاف يعمؿ عمى مناقشة أىـ وأخطر القرا
، في الوقت الذي كاف يخفي فيو ىذه (6)بالتشاور مع جنراالت جيشو داخؿ المطبخ األمني المصغر

 .(7)النقاشات والمداوالت عف حكومتو وأعضاء البرلماف في الدولة

بخو األمني أثناء المناقشات التي أجراىا بف غوريوف في مط ؛أحد أىـ األمثمة لمداللة عمى ذلؾ
جريت فييا  النقاشات حوؿ كؿ حيثيات أـ، التي 1956التخطيط لمعدواف عمى مصر في سنة 

أو انتظار أي قرار منيا بيذا  ،المعركة وتفاصيميا العممياتية دوف إعبلـ الحكومة بذلؾ

                                                             

 .(193ص ) غوالني، الحروب التندلع مف تمقاء ذاتيا ، (1)

(2) Golov, A National Security Doctrine For Israel (P.4). 

(3) Muhareb, An Analysis of Israeli public opinion (P.27). 

 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف  (4)
(5) Muhareb, An Analysis of Israeli public opinion (P37). 

(6) Ibid (P38). 

 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف  (7)
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تـ إعبلـ مجمس الوزراء بيدؼ استخبلص القرار المطموب  لشف الحرب قبؿ  قد، و (1)الخصوص
 .(2)"اإلسرائيمي"بضع ساعات مف إعبلف التعبئة العامة في الجيش 

ستحوذ عمييا بف غوريوف في مجاؿ اتخاذ القرار وصياغة السياسات اىذه السمطة المطمقة التي 
وعمؿ عمى إنشاءىا بيدؼ تعزيز  ،المتعمقة بالمجاؿ األمني، وىذه األدوات والوسائؿ التي اتبعيا

ي تشكيؿ الفمسفة األمنية  لمدولة والمجتمع، وتحديد ضروراتو واحتياجاتو وتكريس السمطة المتفردة ف
الخاصة، امتدت لتشمؿ صياغة مبادئ العقيدة األمنية لممؤسسة العسكرية، فيذه المبادئ التي عمؿ 

، التي -ومخاوفو -السياسي واألمني هورتيا ىي في حقيقتيا انعكاس لفكر بف غوريوف بذاتو عمى بم
 عاـ ـ وما بيف حرب1949 عاـ زئيا األكبر في الفترة ما بيف توقيع اتفاؽ اليدنةتـ وضعيا في ج

 ،(3)ـ )العدواف الثبلثي عمى مصر(1956

وخططيا الدفاعية  لمدولة األمنية العقيدةالمبادئ التي خطيا بف غوريوف تغييرًا فقط في  لـ تحدث
 قدلمقيادة العسكرية السائدة آنذاؾ، و واليجومية، بؿ أحدثت تحواًل في أنماط التفكير االستراتيجي 

وبالتالي  ،وصفيا بف غوريوف عند توليتو لممؼ األمف "بأنيا غير مناسبة الحتياجات المستقبؿ"
 .(4)سعى إلى تغييرىا

ومبدأ نقؿ المعركة إلى أرض  ،(5)مبدأ االعتماد عمى الذات :المبادئ تمؾأىـ وكاف مف 
باإلضافة إلى المفاىيـ  ،ومبدأ المباغتة،(8)أو الردع التصاعدي،ومبدأ الرد (7)،ومبدأ الحسـ(6)العدو

 "إسرائيؿ"األساسية التي انبثقت عف تقديراتو األمنية وقراءتو لمواقع السياسي واألمني الذي تحياه 
 وما يترتب عمى ذلؾ مف تيديدات ومخاطر، وما تتطمبو مف ردود.

 

                                                             

 .(124ص)دياف يعترؼ شوقي،  (1)
(2) Muhareb, An Analysis of Israeli public opinion (P38). 

 .(105ص))عبري(  "اإلسرائيمية"ىربيتس، العقيدة األمنية  (3)
 .(2ص) بف غوريوف، الجيش والدولة )عبري( (4)
 (.25ص))عبري(  "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (5)

(6) Civcik, The Israel Security Policy (P28).  

 .(44ص) طاؿ )عبري( "إسرائيؿ"ة مع طاؿ، مقابم (7)
 ، )عمى االنترنت(. جديدة "إسرائيمية"حيدر، عقيدة عسكرية  (8)
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، وبناًء عميو  (1)ـوأعدائيا ىو صراع دائ إسرائيؿ""ومف أىـ ىذه المفاىيـ أف الصراع القائـ ما بيف 
ولذلؾ ال مفر مف العمؿ عمى بناء الدولة في  (2)يتيددىا خطر وجودي دائـ "اإلسرائيمية"فإف الدولة 

 .(3)ظؿ حالة مف الطوارئ الدائمة

التي  "اإلسرائيمية"وأف أحد متطمبات البقاء في ظؿ ىذه الظروؼ األمنية الصعبة المحيطة بالدولة 
ر ، أو كما عبّ (4)اً مسمح اً مجتمع "اإلسرائيمي"يددىا خطر وجودي دائـ، تتمثؿ في بناء المجتمع ي

ـ: "تأىيؿ الشعب كمو ليكوف في أوقات 1949عنو قانوف الخدمة األمنية الذي ُأقر في أغسطس 
 . (5)"مقاتبلً  اً الضرورة شعب

 .رائيمية""اإلستأثر النخبة العسكرية في تطور العقيدة العسكرية 
عمى صياغة وتطوير العقيدة األمنية، مرحمة التأثير  "اإلسرائيمية"تأثير النخبة العسكرية تجاوز 

المباشر إلى مرحمة السيطرة عمى كؿ ما يتعمؽ بعممية تحديد المبادئ األمنية والسياسات األمنية 
 .(6)لمدولة (القومية)

لرؤية البديمة عند المؤسسة السياسية فيما غياب ا :ويرجع ذلؾ إلى العديد مف األسباب، أىميا
 .(7)"اإلسرائيمية"يتعمؽ بالرؤية األمنية المقدمة مف النخبة العسكرية 

والتي أعطت األمف مكانة  ،"إسرائيؿ"نشئت مف خبلليا أوكذلؾ بسبب الظروؼ الخاصة التي 
ر عنو  بف ذي عبّ ة لخدمة األىداؼ األمنية، األمر اليخاصة، إلى درجة تطويع السياسة الخارج

ىو المعتمد والمخوؿ في تحديد السياسات األمنية، وأما  األمفغوريوف بوضوح  بقولو إف : "وزير 
 .(8)الخارجية فيي تفسير ىذه السياسة" تووظيف

مف  الصياينةىنالؾ مف يرى أف ىذه المقولة نابعة في أساسيا مف اإلحساس المتجذر عميقًا عند 
وجودي، وأف الحرب والصراع مع العرب ىي بمثابة معطًى ثابت في  تتعرض لخطر "إسرائيؿ"أف 

لمحالة اإلقميمية، وبالتالي فإف النتيجة الحتمية  الناتجة عف ىذه  "اإلسرائيمية"القراءة النخبوية 

                                                             

 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة واألمف  (1)
 ، والصفحة نفسيا.السابؽالمرجع  (2)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (3)
 .(57ص/2ج) العسكرية الصييونيةمؤسسة األىراـ، (4)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (5)
 .(3ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة األمنية  (6)
 .السابؽ المرجع (7)
 .(325ص)نويبرجر، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية )عبري(  (8)
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القائمة بضرورة إخضاع السياسة ، الفرضيات ستقود إلى الرؤية النيائية التي تبناىا بف غوريوف
 .(1)لتقديرات األمف القومي ئيمية""اإلسراالخارجية 

تضح مف خبلؿ الدراسة ليذه الحالة أف ىنالؾ جممة مف العوامؿ التي ساعدت النخبة اولقد 
وبمورة  ،في فرض سيطرتيا الكاممة عمى صياغة السياسات األمنية لمدولة "اإلسرائيمية"األمنية 

 "اإلسرائيمية"مف القيادات السياسية  اً كبير  اً العوامؿ أف عدد تمؾأحد أىـ  وكاف عقيدتيا األمنية،
ـ 1982 و 1948المتعاقبة ما بيف األعواـ  "اإلسرائيمية"التي تولت حقائب وزارية في الحكومات 

، بمعنى أف والءاتيـ وثقافاتيـ "اإلسرائيمية"في المؤسسة العسكرية  واخدم ،ىـ في األصؿ جنراالت
 .(2)لممؤسسة العسكريةتنتمي 

المجمس الوزاري المصغر "المطبخ األمني"، لرئيس الوزراء جولدا مئير،  كافؿ عمى سبيؿ المثا
مف موشي دياف، ويغئاؿ ألوف، ويسرائيؿ جميمي، ينتموف لممؤسسة  وىـ كؿٌ  ئوكاف نصؼ أعضا

 .(3)العسكرية

وكذلؾ حقيقة حضور ىيئة األركاف لكؿ جمسات الحكومة، ولكؿ المجاف الوزارية لمشئوف األمنية 
، وكأف رئيس األركاف غير خاضع في حقيقة األمر لقيادتو السياسية ممثبًل األمفنب وزير إلى جا

 .(4)األمفالمدنية ممثمًة في وزير  –أو غير خاضع لقيادتو العسكرية  ،في رئيس الوزراء

تأثيرًا  "اإلسرائيمية"وبالتالي يتضح أف ىذه العوامؿ مجتمعة ساىمت في منح القيادات العسكرية 
مدولة ، بؿ وصؿ األمر لاألمنية  والعقيدة سياساتالوصؿ إلى حد السيطرة عمى صياغة  ،كبيراً 

إلى مرحمة تحديد سياساتيا الخارجية فيما يتعمؽ بقراراتيا االستراتيجية المتعمقة بالقياـ بالعمميات 
 العسكرية وشف الحروب.

 ركافألييئة  ئيساً بصفتو ر ( 1956-1955) خبلؿ عاميفعمى سبيؿ المثاؿ نجح موشي دياف 
لتبني قرار العسكر بتوجيو  أو وقتيا لشف حرب "اإلسرائيمية"في دفع الحكومة  "اإلسرائيمي"لجيش ا

، ووصؿ األمر إلى حد (5)ضربة استباقية لمجيش المصري قبؿ فوات األواف عمى حد اعتقادىـ
بديبًل عف الحرب يؿ شاروف في الوزراء المجتمعيف لمناقشة إمكانية الحؿ السياسي ئصراخ أر 

الساعية  ووصؼ النشاطات السياسية لمحكومةآنذاؾ بأف "الشعب جاىز لشف حرب عادلة"، 

                                                             

 .(118ص))عبري(  1972-1948 "اإلسرائيمية"ىوربيتس، عقيدة األمف  (1)
(2) Muhareb, An Analysis of Israeli public opinion cy (P.45). 

 (.39ص )، السابؽ المرجع (3)
 .(3ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة األمنية  (4)

(5)  Gluska, The Israel Military And The Origins Of The 1967 War (P.160)  .  
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كدولة ضعيفة  "إسرائيؿ"إليجاد حموؿ بديمة عف الحرب، بأنيا ال تعدو كونيا تشفعات تظير 
 .(1)وعاجزة، في الوقت الذي يتفيـ فيو الشعب ويحس بضرورة التضحية

ثير لـ يتراجع حتى في ظؿ وجود قيادة سياسية قوية عمى رأس السمطة ىذا المستوى مف التأ
تخاذ القرار اممثمًة في زعيـ حزب الميكود اليميني مناحـ بيجف، فعممية  "إسرائيؿ"السياسية في 

قادت إلى إحتبلؿ بيروت، لـ تكف بيد بيجف في و  ،ـ1982 لمبناف عاـ "اإلسرائيمي"الغزو بشف 
تخاذ او  ،الحقًا، فقد تـِ عار بيجف وحكومتو بالسيطرة عمى مقاليد الحكـتضح احقيقة األمر كما 

مف  ،القرار ظاىريًا، لكف في حقيقة األمر تـ استدراج بيجف وقيادتو السياسية إلى ىذه الحرب
يؿ شاروف بيدؼ ئآنذاؾ أر  األمفخبلؿ المعطيات المشوىة التي قدمت إلييـ مف خبلؿ وزير 

 .(2)لحرب التي أرادىامسبؽ مف األخير لصناعة ا

النخبة العسكرية في بمورة وصياغة السياسات األمنية لمدولة  سيطرةبموغ ىذا المستوى مف إف 
جعؿ البعض وبناء عقيدتيا األمنية، والقدرة عمى فرض تصوراتيا عمى قياداتيا السياسية، 

جيش فييا عمى تحولت إلى دولة عسكرية بدوف الحاجة ألف يستولي ال "إسرائيؿ"بأف  يعتقدوف
 .(3)السمطة

في عممية صناعة  "إسرائيؿ"تضح أنو باإلضافة إلى التأثير الكبير لمقيادات العسكرية في ا
في عممية صياغة وتطوير  واضحٌ  القيادة تأثيرٌ  لتمؾالقرارات األمنية واتخاذ قرار الحرب، كاف 

 ."اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

مبدأ الضربة االستباقية واعتمادىا كمبدأ مف مبادئ العقيدة فقد عمؿ يغئاؿ ألوف  عمى صياغة 
في حرب   "اإلسرائيمية"، أما دافيد بف إلعيزر فقد عمؿ عمى تحيد األىداؼ (4)"اإلسرائيمية"األمنية 
ـ و تمخصت في ثبلثة أىداؼ: "منع العدو مف تحقيؽ أي نصر سياسي أو عسكري، 1973

نياء الحرب بو و  ت عنده أضع عسكري وسياسي أفضؿ مف الذي بدتدمير قوات العدو، وا 
 .(5)الحرب"

 decisivelyـ مصطمح اإلخضاع الحاسـ، "1973وأضاؼ إسحاؽ رابيف بعد حرب 

subduing"(6)  عوضًا عف مصطمح "الردع"، وذلؾ  ،"اإلسرائيمية"كمبدأ مف مبادئ العقيدة األمنية
                                                             

 .(224ص)غوالني، الحروب ال تندلع مف تمقاء ذاتيا  (1)
 .(1ص)غور، عف القوات والحرب )عبري(  (2)
 .(4ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة األمنية  (3)
 (.39ص ))عبري(  "اإلسرائيمية"لقيتة، العقيدة العسكرية  (4)
 .(41ص)، السابؽ المرجع (5)
 .(8ص) ،إفريـ، األمف القومي (6)
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التحدي الذي توجيو  ةعمى مواجي صطبلح الردع غير قادرامف التعميؿ القائؿ بأف  اً نطبلقا
سرائيؿ، "إسرائيؿ"  .(1)المتمثؿ في حالة الحروب المتكررة ما بيف العرب وا 

عمى أي تعدى  "اإلسرائيمي"ـ شكؿ الرد 1973 عاـ فقد حدد ما بعد حرب ،وأما شاروف مف جيتو
 نيالذي يع ، والذي وصفو "بالرد المرف"، casus blli"(2) -عمى ما كاف يعرؼ "بالوضع الراىف

 .(3)أنو ليس ىنالؾ حاجة لمتعامؿ مع كؿ اختراؽ لموضع الراىف مف خبلؿ توجيو ضربة استباقية

 ."اإلسرائيمية" األمنيةتأثر النخبة السياسية في تطور العقيدة 

، عمؿ عمى الوليدةلؤلمف في الدولة الصييونية  اً لموزراء ووزير  سوؿ رئيأبف غوريوف وبصفتو إف 
صؼ وتقرر طبيعة العبلقة ما بيف الجيش وقيادتو السياسية، التي تعمد مف وضع محددات ت

 ،نيا أف ُتحد مف صبلحياتوأخبلليا تجنب وضع أي محددات بيروقراطية أو قانونية مف ش
 .(4)وبالتالي تقمص مف قدرتو عمى فرض سطوتو السياسية واألمنية عمى الدولة ومؤسساتيا

إخضاع الجيش  -خبلؿ استخداـ القوانيف والموائح الداخميةمف -قرر بف غوريوف  ،وبناء عميو 
وقيادتو العسكرية لمقيادة السياسية ممثمة في شخصو، وعمؿ عمى تحديد طبيعة ىذه العبلقة ما 

العسكرية، التي قرر مف خبلليا أف  –المدنية، وما بيف الجية األمنية  –بيف الجية السياسية 
قرره قيادتو السياسية ) ممثمة في شخص بف غوريوف(، وكذلؾ الجيش ما ىو إال أداة لتنفيذ ما ت

عميو الخضوع بالكامؿ لرقابتيا الفعمية، ومف جيو ثانية أف ينأى بنفسو عف كؿ العبلقات 
 .(5)والتجاذبات الحزبية والسياسية في الدولة

عمى قائمة بناء ً  -سيطرة القيادة السياسية ممثمة في زعامة بف غوريوف –ىذه العبلقة ظمت 
طواؿ الفترة التي كاف بف  ؛أي سيطرة السياسة عمى األمف ؛المحددات التي قررىا بف غوريوف

 .(6)ـ1963ـ حتى 1948غوريوف فييا رئيسًا لموزراء ووزيرًا لؤلمف أي مف 

الفترة الزمنية مف فرض تصوراتو األمنية والسياسية  تمؾوبناًء عمى ذلؾ تمكف بف غوريوف طواؿ 
، سواء مف ناحية الفرضيات األساسية اً ويكاد يكوف مطمق ،يدة األمنية بشكؿ تاـالتي شكمت العق

أو حتى  ،التي بنيت عمييا العقيدة أو مف ناحية المبادئ التي تشكمت منيا العقيدة األمنية لمجيش
                                                             

 إفريـ، األمف القومي. (1)
  (.73)صالفكرية  إسرائيؿ""إفريـ، استراتيجية  (2)
 .السابؽ المرجع (3)

(4)  Golov, A National Security Doctrine For Israel (P4). 

(5) MUHAREB ، An Analysis of Israeli public opinion (P22).  

  موقع االستعبلمات الحكومي، بف غوريوف، )عمى االنترنت(.  (6)
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أنماطو التنظيمية، ىذه العبلقة تغيرت واختمفت فييا موازيف القوى والسيطرة بعد ترؾ بف غوريوف 
ـ، ففيما يتعمؽ بعقيدتو األمنية، ومخططاتو، وأنماط قوتو العسكرية، أصبح 1963 عاـ طة فيلمسم

ر عنيا يسرائيؿ طاؿ ىو صاحب السيطرة الكاممة، أو كما عبّ  -ممثبل في جنراالتو-الجيش
ستقبللية المؤسسة األمنية داخؿ  بالوصؼ "مممكة داخؿ مممكة" يقصد بذلؾ أف يصؼ مدى قوة وا 

 .(1)يونيةالصيالدولة 
ستقبللية والصراع عمى فرض السيطرة عمى كؿ ما يتعمؽ بالقرارات المتعمقة ىذه الحالة مف اال

ولدت الحقًا حالة مف النزاع ما بيف المؤسسة السياسية  ،باألمف القومي لمدولة وسياساتيا الخارجية
ت الخبلفات حوؿ ختبلؼ الحاد، برز نقساـ وااللى حالة مف االإالتي أفضت  ،المؤسسة األمنيةو 

ليفي إشكوؿ،  "اإلسرائيمي"السيطرة عمى الجيش وعقيدتو وتحديد أىدافو في فترة حكـ رئيس الوزراء 
الذي كاف يفضؿ استخداـ الدبموماسية بديبل عف الطريقة التي كاف يفضميا بف غوريوف وجنراالتو 

فرض تصوراتو الخاصة  لموزراء رئيساً وقد حاوؿ إشكوؿ مف موقعو  ،(2)أال وىى استخداـ القوة
وعدـ ترؾ ذلؾ لممؤسسة  ،لمعقيدة األمنية، و تحديد الضرورات التي ُتمـز بالخروج الى الحرب

ـ وفي إطار اتفاؽ توصؿ إليو مع وزير 1967جيش؛ كاف ذلؾ عشية حرب الاألمنية وجنراالت 
 ،راالت الجيشموشي دياف، وذلؾ بيدؼ إنياء حالة الخبلؼ والجدؿ القائـ  بينو وبيف جن أمنو

 .(3)حوؿ ضرورة خوض ىذه الحرب مف عدميا

مضموف تصورات ليفي إشكوؿ لعقيدة الجيش األمنية كانت مختمفة عف تمؾ التي تتبناىا النخبة إف 
 يجب أف يأتي بعد "إسرائيؿ"، فقد كاف يرى أف قرار شف أي حرب عمى أعداء "اإلسرائيمية"األمنية 

وليس قبؿ ذلؾ، وأما رؤيتو لمسماح بقصؼ  ،عممية عسكرية ضدىا ةىا بالقياـ  بأيؤ يشرع أعدا أف
، "اإلسرائيمية"فكانت تنحصر في  قياـ العدو أواًل بقصؼ المدف  ،التجمعات السكانية لمعدو

وبخصوص توجيو الضربات الثأرية كاف يرى أنو يجب أف توجو فقط إلى نقاط الضعؼ في 
 .(4)عمميات العدو

شكوؿ لـ تخرج إلى حيز التنفيذ، وىذه المبادئ التي حاوؿ إلدى ليفي لكف ىذه التصورات الخاصة 
التمرد عمى  ،أف يعمؿ عمى إقرارىا  لـ يتـ تبنييا مف المؤسسة األمنية، التي فضمت بداًل مف ذلؾ

شكوؿ عمى التنازؿ عف وزارة أفقد أجبرت المؤسسة األمنية  ، (5)رئيس الحكومة واالنقبلب عميو

                                                             

 .(6ص))عبري(  طاؿ، األمف القومي واألمف الجماعي (1)
 .(116ص )شاحاؾ، القمـ الجرئ   (2)

(3) Muhareb,  An Analysis of Israeli public opinion (P4). 

(4) lbid.  

 .(220-219ص)غوالني، الحروب ال تندلع مف تمقاء ذاتيا  (5)
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األمر الذي ُسمى الحقًا "انقبلبُا ببل   ؛ىيئة األركاف آنذاؾ موشي دياف الدفاع لصالح رئيس
، وبعد أياـ قميمة مف تسمـ موشي دياف منصبو الجديد عمؿ عمى إصدار أمر بشف حرب  (1)دماء"
 .(2)شكوؿأواحتبلؿ مرتفعات الجوالف دوف عمـ رئيس الوزراء  ،ـ1967

ذ القرار فيما يتعمؽ بالتخطيط لؤلمف القومي استمرت سيادة الجيش وسيطرتو عمى عممية اتخا
األمر الذي عبر عنو  ؛والجوانب األمنية عامة، وتعداه لمتأثير عمى السياسات الخارجية لمدولة

القدرة المؤسسية لوضع استراتيجية  هيممؾ وحد "اإلسرائيمي"ف الجيش إبالقوؿ " (3)أىاروف ياريؼ
يعتمد عمى الجيش في مثؿ  األمفومة بمف فييـ وزير ، وأف جميع الوزراء في الحك(وطنية)أمنية 

 .(4)ىذه األمور"

والسياسية األمنية ىي سياسة  ،"اإلسرائيمية"األمر الذي قد ُيعطي انطباعًا بأف السياسة الخارجية 
الفترة  تمؾفي  لصييونيةواحدة، لكف مف الناحية العممية كانت السياسات األمنية في الدولة ا

ر عنو شمعوف بيرس بالقوؿ: "الدولة الصغيرة الذي عبّ  األمر ؛ساتيا الخارجيةعمى سيا ةً مسيطر 
 .(5)ليس لدييا سياسة خارجية، فقط لدييا سياسة أمنية"

بمعنى  ؛التي جعمت التقديرات األمنية ُمقدمة عمى تقديرات السياسة الخارجية-ىذه السيطرة األمنية 
ستخدمتيا االذريعة التي  -،الت السياسية الدبموماسيةدـ عمى المحاو ستخداميا مقّ اأف تفعيؿ القوة و 
تخاذ القرار فيما يتعمؽ بتقديرات التعزيز مواقع السيطرة عمى عممية  "اإلسرائيمية"النخبة األمنية 
غير مستعدة أف تتحمؿ أي مخاطرة تتعمؽ  "إسرائيؿ"ف إتخاذ قرار الحرب، تقوؿ ااألمف القومي و 

                                                             

 (.220-219ص)، الحروب ال تندلع مف تمقاء ذاتيا غوالني (1)
(2)  Muhareb ، An Analysis of Israeli public opinion (P39). 

 ـ،1935في عاـ  فمسطيفوىاجر إلى  ،ـ في موسكو1920أىاروف ياريؼ: ولد في عاـ  (3)
عاد إلى  1947لى الجيش البريطاني وحصؿ فيو عمى رتبة نقيب. في عاـ إانضـ  ثـانضـ إلى الياغاناه و  

ـ شغؿ منصب 1950صبح قائدا لكتيبة كرممي. وفي عاـ أعبلف عف قياـ الدولة الصييونية الياغنا، وبعد اإل
رئيس قسـ العمميات في ىيئة األركاف العامة، و منصب الممحؽ العسكري في الواليات المتحدة وكندا.وفي 

ـ تـ تعيينو 1972في عاـ و  "اإلسرائيمي"المخابرات  في الجيش   رئيسًا لقســ تـ ترقيتو لرتبة عميد وتعيينو 1960
لمقضاء عمى مرتكبي  (غضب الرب)ف أحد الداعيف لعممية وكا ،مستشارا لرئيس الوزراء غولدا مئير لئلرىاب

وكبير المفاوضيف مع  ـ1973ركاف خبلؿ حرب شغؿ منصب مساعد رئيس األ 1973عممية ميونيخ. في عاـ 
 ، ثـشغؿ منصب وزير النقؿ في وقت الحؽو  ـ1973 عاـ مصر، وبعد الحرب تقاعد وانضـ إلى حزب العمؿ

، وتوفي لمدراسات االستراتيجية   يوفاوبعد عاميف ترأس مركز ي 1975اسة في عاـ اعتزؿ السيوقد وزيرا لئلعبلـ. 
 ، اىاروف يريؼ، عمى االنترنت(.ـ . )مركز التراث االستخباراتي1994عاـ 

(4) Muhareb ، An Analysis of Israeli public opinion (P27). 

Ibid.(p.22). (5)  
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بأمؿ تمييف الصراع  اً وبيف أعدائيا، حتى لو كاف ىذا األمر مقترن بمجاؿ موازيف القوى ما بينيا
 .(1)القائـ

حتى  "اإلسرائيمية"جنراالت الجيش عمى السياسة الخارجية  استمرت ىذه الحالة مف سيطرة وتأثير
ـ، وىى السنة التي فاز فييا حزب الميكود باالنتخابات، وتولي مناحيـ بيجف رئاسة 1977عاـ 
حتكار األمنية التي كاف يقودىا حزب العمؿ بيدؼ مر الذي أدى إلى انتياء حالة االاال ؛الوزراء

وذلؾ مف خبلؿ تفرده بتعييف وزراء الدفاع وضباط الجيش أصحاب الرتب   ،السيطرة عمى الجيش
السامية مف بيف أعضاء حزب العمؿ، فقد بدأ في المقابؿ مبلحظة صعود مؤيدي الميكود 

 .(2)ليمينية المحسوبة عمى ىذا التيار إلى أعمى المناصب في الجيشوالشخصيات العسكرية ا

التغيرات كاف المقصود منيا العمؿ عمى خمؽ عبلقات جديدة ووالءات ما  هوىنا يتضح لنا أف ىذ
االمر الذي مف المفترض أف يسمح لبيجف وحزبو  ؛بيف الجيش وقيادتو السياسية اليمينية الجديدة

مف ناحية تحديد أىدافيا  "اإلسرائيمية"والسيطرة عمى المؤسسة األمنية  بمساحة أكبر مف التأثير
ـ مع التصورات السياسية واألمنية الخاصة بالحزب اليميني ءبما يتبل ،اإلستراتيجية وعقيدتيا األمنية

 الجديد، والتي تختمؼ في توجياتيا وقيميا عف الحزب القديـ .

الجيش وعقيدتو األمنية كاف في مجاؿ تحديد األىداؼ  أوؿ تأثير لمقيادة السياسية الجديدة عمى
 . (3)اإلستراتيجية التي ستحققيا الدولة بواسطة استخداـ القوة -السياسية 

كاف التوجيو  "اإلسرائيمية"منية بيجف بما يتفؽ مع ىذا المنطمؽ الجديد لمعقيدة األ هتخذاوؿ قرار أو 
عمى احتبلؿ سيناء في حاؿ اخترقت مصر اتفاقية بالعمؿ فورًا  "اإلسرائيمي"الذي أعطاه لمجيش 

أساسيًا في عقيدة الجيش األمنية الحقا،  ًأالسبلـ معيا، والتعميؿ الذي قدمو لذلؾ الحقًا أصبح مبد
و تمخص في العمؿ عمى احتبلؿ سيناء حاؿ نقض اتفاقية السبلـ مف مصر بيدؼ إعادة الوضع 

في  "إسرائيؿ"لدولة حقيؽ العمؽ اإلستراتيجي المطموب ي تتفاؽ، وبالتاللما كاف عميو سابقًا قبؿ اال
 .(4)حاؿ وجود نذر بالحرب

ستباقية باإلضافة إلى ذلؾ عمؿ بيجف في فترة حكمو عمى إعادة تبني وتفعيؿ مبدأ الضربة اال
، وبالطبع كاف ذلؾ بما (5)ـ 1973والحرب الوقائية التي تـ إيقاؼ العمؿ بيا قبؿ حرب أكتوبر 

                                                             

 .(119ص))عبري(  "اإلسرائيمي"ىوربيتس، عقيدة األمف  (1)
(2) MUHAREB, An Analysis of Israeli public opinion (Pp25-26). 

 .(340ص)السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية )عبري(  نويبرغروغرونيؾ، (3)
 (.49ص) ()عبري "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (4)
 (.49ص) ()عبري المرجع السابؽ (5)
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يدلوجيتو الحزبية اليمينية، وثقافتو السياسية المختمفة عف أيدلوجية حزب العمؿ الحاكمة يتفؽ مع أ
ستعادة تفعيؿ ا، أحد أىـ الشواىد عمى (1)في الفترة التي سبقت نجاحو في الوصوؿ إلى سدة الحكـ 

ـ، 1982في عاـ  (تموز)تخاذ بيجف قرار تدمير المفاعؿ النووي العراقي ايف تمثؿ في أىذيف المبد
ضوئيا يمكف  تفسير حجـ ومدى التأثير  ىـ، التي عم1982وقرار شف حرب لبناف األولى عاـ 

 الجديد عمى العقيدة األمنية وتوجياتيا.

عقيدة األمنية، كاف في تحديده مصدر جديد الالفترة عمى  تمؾلكف أىـ تأثير أوجده بيجف في 
ؿ العربية خاصة تمؾ المسماة بدوؿ المواجية، ممثبًل في الدو  ، لمتيديد باإلضافة لممصدر التقميدي

أال وىو "التيديد السوفياتي"؛ بيجف كاف يرى مف جيتو  أف زيادة التدخؿ السوفيتي في المنطقة 
متبلؾ القدرة عمى إشعاؿ المعرب باألدوات السياسية والعسكرية المطموبة لتمكينيـ مف  هتزويدو 

دارة المعارؾ خاصة ضد   يشّكموعف التيديد الذي  ةقؿ خطور يال  اً تيديد تمثؿ ،"إسرائيؿ"الحروب وا 
 .(2)العرب  

 :الخالصة

  مف خبلؿ نجاحو في فرض  "اإلسرائيمية"األمنية  ةعمى "العقيدالكبير تأثير بف غوريوف ظير "
و في فرض سمطتو المطمقة في  ،"اإلسرائيمي""فمسفتو األمنية" الخاصة عمى المجتمع 

ألمنية والعسكرية وتحديد االحتياجات والضرورات األمنية المنبثقة مجاالت تقديرات المواقؼ ا
 .عنيا

  ىي في  ياصياغة مبادئ عمىبف غوريوف  التي عمؿ  العقيدة األمنية لممؤسسة العسكرية ،
ث تحوؿ في احدإ ، قادت بدورىا إلىومخاوفو -حقيقتيا انعكاس لفكرة السياسي واألمني

 ."إسرائيؿ"دة العسكرية السائدة  في أنماط التفكير االستراتيجي لمقيا

  أحدثت أثرًا كبيرًا في أنماط التفكير السائدة عمؿ بف غوريوف عمى صياغتيا و  المبادئ التي
ومبدأ نقؿ المعركة إلى   ،، ىي مبدأ االعتماد عمى الذات"اإلسرائيمية"لدى النخبة األمنية 

باإلضافة إلى المفاىيـ األساسية  ة،ومبدأ المباغت ،ومبدأ الحسـ ،ومبدأ الردع ، عدوأرض ال
 مخاطر، وما تتطمبو مف ردود.التيديدات و المتعمقة بال

                                                             

)1) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P31).  

(2) Inber, Israel’s National Security (P 14).  
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  في فرض سيطرتيا الكاممة عمى صياغة السياسات  "اإلسرائيمية"النخبة األمنية نجحت
تحديد سياساتيا الخارجية فيما يتعمؽ بقراراتيا و وبمورة عقيدتيا األمنية،  ،األمنية لمدولة

 وشف الحروب. ،ية المتعمقة بالقياـ بعمميات عسكريةاالستراتيج

  طواؿ الفترة التي كاف بف غوريوف  سيطرة القيادة السياسية ممثمة في زعامة بف غوريوفظمت
 .ـ1963ـ حتى 1948أي مف  ؛فييا رئيسًا لموزراء ووزيرًا لؤلمف

  ختبلؼ نقساـ واالحالة مف اال في المؤسسة األمنيةو النزاع ما بيف المؤسسة السياسية تمثؿ
ليفي ، وقد ُأجبر المؤسسة األمنيةو  ليفي إشكوؿ "اإلسرائيمي"رئيس الوزراء  ما بيفالحاد 
عمى التنازؿ عف وزارة الدفاع لصالح رئيس ىيئة األركاف آنذاؾ موشي  بموجبيا إشكوؿ
 .دياف

  عمى  حزب العمؿالمحسوبيف عمى  السيطرة والتأثير لجنراالت الجيش انتيت مرحمة 
عاـ  في السنة التي فاز فييا حزب الميكود باالنتخاباتفي  "اإلسرائيمية"السياسة الخارجية 

 .ـ ، وتولي مناحيـ بيجف رئاسة الوزراء1977

  لمتيديد، أال  اً جديد اً أىـ تأثير أوجده بيجف عمى عقيدة الدولة األمنية، كاف في تحديده مصدر
 .وىو "التيديد السوفياتي

 ي:خالصة الفصل الثان

  اإلسرائيمية"كاف لعوامؿ التاريخ  والديف والفكر الصييوني تأثير واضح عمى العقيدة األمنية" ،
وذلؾ مف خبلؿ كونيا المحاضف الثقافية التي نشأت  وتشكمت فييا  النخبة السياسية 
واألمنية الصييونية، التي افرزت العقيدة األمنية لمدولة، وصاغت استراتيجيتيا السياسية 

 نية.واألم

  ،نزعات العدوانية  والكراىية القائمة بدعاوى عنصرية، و المغاالة في القتؿ وسفؾ الدماء
والغياب الكامؿ  -"اإلسرائيمية"التي تتصؼ بيا العقيدة األمنية -والتأكيد عمى استخداـ القوة 

لمجتمع لمفاىيـ الحقوؽ اإلنسانية، واستبداليا  بشعور العداء تجاه األغيار، منغرسة في قيـ ا
الصييوني،  ويمكف تفسيرىا  بشكؿ أكثر دقة عمى ضوء ارتباطات  جذورىا التاريخية  و 

 الدينية والصييونية.

  المؤثرات الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية  اتضح أنيا مف أىـ العوامؿ التي أثرت في
، فانعداـ العمؽ  ، و في تشكيؿ توجياتيا االستراتيجية"اإلسرائيمية"صياغة العقيدة األمنية 

الجغرافي فرض مبادئ" االنذار" و"المبادرة"و"نقؿ المعركة ألرض العدو" و"الضربة 
االستباقية"، وعند توفره تخمت عنيا عدا "اإلنذار" ، وصاغت مبادئ جديدة، كمبدأ "الحدود 
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اآلمنة" و" الوضع الراىف"؛ ومف ناحية  أخرى فرضت عمييا الضرورات االقتصادية تبعية 
اسية لدولة عظمى، كما فرضت عمييا قمة الموارد البشرية تبني مبادئ القتاؿ غير سي

 المباشر والحرب الخاطفة والحسـ السريع.

  وباني استراتيجياتيا "اإلسرائيمية"بف غوريوف ىو األب المؤسس الفعمي لمعقيدة األمنية ،
عسكرية وحتى السياسية العسكرية، وقد استطاع أف يفرض عمى الدولة ومؤسساتيا األمنية وال
، فأصبحت "اإلسرائيمي"رؤيتو األمنية القمقة، ونجح في بث مخاوفو األمنية في المجتمع 

ميمتو التالية المتمثمة في السيطرة عمى تشكيؿ توجيات مؤسساتو االمنية والسياسة اكثر 
 سيولة، وىذا يفسر دوره في فرض عقيدتو األمنية كعقيدة لمدولة ومؤسساتيا.

 سة العسكرية وجنراالتيا كانت صاحبة التأثير الُمتغمب في عممية صناعة القرارات المؤس
األمنية التي وصمت ذروتيا في ما اصطمح عميو باالنقبلب األبيض الذي قاده الجيش ضد 
-رئيس الوزراء ليفي إشكوؿ؛ االمر الذي اختمؼ مع تولي مناحيـ بيغف رئاسة الوزراء

ف يعيد السيطرة عمى رسـ االستراتيجية  األمنية وتوجياتيا استطاع ا -وبمعاونة مف شاروف
 لمقيادة السياسية.
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 :"اإلسرائيمية" األمنيةالتي تقوم عميها العقيدة المبادئ  المبحث األول:

 :"اإلسرائيمية"معقيدة األمنية ل اسية السمبادئ ال

" لمعقيدة األمنية تشكٌّؿ في إطاره الفمسفي بفعؿ التجربة وتأثير النخبة السياسية  -ىذا المفيـو
، إضافة إلى الظروؼ والعوامؿ األخرى التي أصبحت تشكؿ في مجمميا "اإلسرائيمية"واألمنية 

ما بات يعرؼ "بمبادئ العقيدة  -اميكية المتغيرةالبنيوية الثابتة أو الدين -وعمى مختمؼ مركباتيا
 والتي يمكف تمخيصيا عمى النحو التالي:، ""اإلسرائيمية"األمنية 

 تقوـ "اإلسرائيمية": أحد األعمدة المركزية لمعقيدة األمنية (הרתעה -الردع )هرتعة ،
أكبر مف  مناً في اتجاه أنو سيدفع ث العدوفمسفتو عمى استخداـ التيديد بالقوة لتشكيؿ وعي 

 .(1) الفائدة التي يتوقع جنييا مف فعمو وتعديو

 قادرة عمى إعطاء  ةوذالؾ مف خبلؿ منظومة استخباراتي (:התראה -ةئ)هتر  اإلنذار
، أما وظيفتو األساسية فتتمخص في إنذار (2)إنذار في وقت يسمح بتجنيد االحتياط

 .(3)األبواب متخذي القرار في الدولة حاؿ فشؿ الردع، أف الحرب عمى 

 سبلح الجو  المقصود ىو قياـ القوات النظامية، وتحديداً  (:הבלימה -الفرممة ) هبميمة
بميمة الكبح واإلعاقة لمقوات العربية المياجمة؛ بيدؼ كسب الوقت البلـز  (4)"اإلسرائيمي"

 .(5)والضروري لتعبئة االحتياط 

 شكؿ سريع؛ بيدؼ تحقيؽ : يعني سحؽ العدو وحسـ المعركة ب(הכרעה-الحسم )هخرعة
 .(6) الردع مف جديد

 وتعني عدـ السماح لمعدو باتخاذ قرار المبادرة بشف الحرب  (:היזמה -المبادرة ) هيزمة
في التوقيت والظروؼ المناسبو لو، والعمؿ عمى مبادرتو بالحرب وفقًا لمشروط والوقت 

                                                             

(1) Inber, Israel’s National Security (P.16).  

 (.8ص))عبري(  اإلنذار كمصطمح أساسي في مفيـو األمف ،فركش( 6)
 . (11ص))عبري(  "اإلسرائيمي"مف بف يوسؼ، األزمة في مفيـو األ (3)

  .(55ص)زعيرا ، مذكرات   (4)

 . (14ص) )عبري( يحزكؿ، أسئمة وأفكار عمى موضوع الردع (5)

 . (44ص) )عبري( طاؿ "إسرائيؿ"اؿ، مقابمة مع ط (6)
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ش صغير أف يصمد . وعمى حد قوؿ يغئاؿ آلوف:" ال يستطيع جي(1)المناسب إلسرائيؿ
 .(2)في حرب دوف أف يستغؿ عنصر المفاجأة حتى آخره."

 עצמית הסתמכות -عتماد عمى الذات )هستمخوت عتسميتال
 "اإلسرائيمية"القيادة  :(

لكسب تأييد الدوؿ  أساسياً  في استخداـ ىذا المبدأ في بناء قوتيا شرطاً  ىكانت تر 
قامة تحالفات استراتيجية معيا  .(3) العظمى، وا 

 המלחמה העברת -) هعبرت هممحمة لشطح هأويف عدونقل المعركة إلى أرض ال 
: ىذا المبدأ يمثؿ الحؿ األساسي لمواجية خطر انعداـ العمؽ (האויב לשטח

، وييدؼ إلى جعؿ العرب يبذلوف جؿ جيودىـ في "إسرائيؿ"االستراتيجي الذي تعاني منو 
ة في انفاذ ىذا المبدأ عمى قدرة الحركة ، وتعتمد القدر (4)إجراءات دفاعية، ال ىجومية 

 .(5)العالية التي يجب أف يتمتع بيا الجيش

 ليذا المبدأ  "اإلسرائيمي": المقصود (מקדימה מקה -)مكة مكديمة (6)الضربة الستباقية
العمؿ عمى توجيو الضربة األولى في أي وقت ينجـ عنو تيديد مباشر ضرورة يقوؿ: ب

 .(7) د لقوات عربية معادية  عند حدودىاإلسرائيؿ، بفعؿ تواجد وحش

 מנע מלחמת -الحرب الوقائية )ممحمت منع
: ىذا المفيـو قائـ عمى الفرضية التي (

ترى أف الوقت يعمؿ لصالح األعداء ) العرب(؛ بسبب اختبلؿ موازيف القوى العاـ 
 .(8) لصالحيـ، وبالتالي ال يجب السماح لمعدو بالمبادرة بحرب وىو في حالة تفوؽ

                                                             

)(1) Gluska, the Israel military, (p.24). 

 (.42( يديف، في تمؾ االياـ )عبري( )ص 8)
(3) Rodman, Israel National Security Doctrine: An Introductory Overview (P. 10).  

(4) Civcik,The Israeli Security Policy (P.28).  
 .(46ص))عبري( مكمؼ، في مراحؿ بناء الجيش  (5)
(، وىى Carolin) case ترجع اصوؿ ىذا المصطمح "الضربة االستباقية"، الى مايسمى حادثة كاروليف( 6)

ـ، وما بيف بريطانيا، قامت خبلليا 1837 عاـمريكية وكندا وقعت ما بيف الواليات المتحدة األثة حدودية حاد
 ؿ بسبب ذلؾ عدد مف المواطنييف األمريكاف، وعندىا مريكية كاروليف وقتة األالبحرية البريطانية بإغراؽ السفين

ة استباؽ التيديد بالقوؿ:"  ىنالؾ عبلقة واضحة ما مريكية تعميقًا عمى شرعية الرد وضرور قاؿ سكرتير الحكومة األ
ؿ مف مجرد كثر بقميًا أف نفعؿ شيئس وما بيف الضربة االستباقية، األمر الذي يدفعنا أبيف حؽ الدفاع عف النف
دة الفعؿ بالقفز في آخر بؿ الرد بمجرد الشعور بتأثيراتو، فالضربة االستباقية ىنا تشبو ر  انتظار الفعؿ لنرد عميو

 ) ,Kurtulus, the nation of pre-emptive warحد يطمؽ عميؾ النار. )لممزيد انظر: لحظة مف أماـ أ

 .(185ص))عبري(  فميف، الضربة االستباقية (7)

  (.6ص))عبري(  ؿ، أمف جماعي وأمف فوميطا (8)
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 (1)(דיין משהموشي دياف) وكاف :(רדומה מלחמה -الحرب النائمة )ممحمة ردومة 
أف تقـو بإجراءات عسكرية؛  "إسرائيؿ"الذي كاف يرى أف عمى  (2)أوؿ مف خط ىذا المبدأ

(3)بيدؼ إحباط قدرات العدو اليجومية، حتى ولو كانت نواياه اليجومية غير مثبتة 
 

  ذريعة الحرب(
Casus Belliالمبدأ يعتمد في األساس عمى المصداقية التي تتمتع  :ىذا

قامت  وعمي بيا الدولة في قدرتيا عمى تنفيذ تيديداتيا العسكرية تجاه أعدائيا، وبناءً 
باإلعبلف عف خطوطيا الحمراء، والتي ترى في اختراؽ أٍي منيا بمثابة ذريعة  "إسرائيؿ"

 .(5)، مثؿ منع حرية المبلحة في العقبة (4)لشف الحرب

 הכמות מול האיכות -النوع في مقابل الكم )هأيخوت مول هكموت
المبدأ قائـ  :ىذا( 

عمى الفرضية القائمة : بمواجية الخمؿ في موازيف القوى الكمي لصالح العرب بحالة مف 
، بحيث يمكنيا تحويؿ القمة عندىا إلي قدرة، في الوقت "إسرائيؿ"البلتكافؤ النوعي لصالح 

 .(6) لكثرة عند أعدائيا إلى عبءالذي تتحوؿ فيو ا

ما ىي في  "اإلسرائيمية"في المقابؿ يرى البعض أف ىذه المبادئ التي تشكمت منيا العقيدة األمنية 
؛ لذلؾ فإف تبمور المفيـو "اإلسرائيمي"–حقيقتيا إال" نتاج لمفكر الذي يتعامؿ مع الصراع العربي 

ف تبني استراتيجية نوعية ردًا عمى مشاكؿ نوعية تتعمؽ لمعقيدة األمنية  كاف تعبيرًا ع "اإلسرائيمي"
يقصر العوامؿ والمؤثرات التي تشكمت في  -كما يتضح  -، ىذا المفيـو الضيؽ(7)باألمف القومي"

، واعتبار باقي العوامؿ "اإلسرائيمي"عمى عامؿ الصراع العربي  "اإلسرائيمية"إطارىا مبادئ العقيدة 
 يمغرافية أقؿ أىمية.الجغرافية واالقتصادية والد

                                                             

ـ، 1948جنوبية في لممنطقة ال اً قائدأصبح ، "إسرائيمي"( قائد عسكري وسياسي 1981-1915موشي دياف: ) (1)
 .ـ1958، في عاـ ؤلمفل ، ووزيراً 1953 عاـ لييئة األركاف عاماً  ـ،وقائداً 1952 عاـ لممنطقة الشمالية في اً وقائد

لمزراعة وبقي في  وتـ تعينو وزيراً  ،حزب مباي ةلمكنيست عبر قائم 1959ترؾ الحياة العسكرية وترشح في عاـ 
تولي منصب وزير  1977وفي عاـ  ؤلمفلـ تـ تعيينو وزيرا 1967حرب  وقبيؿ. 1964المنصب حتى عاـ  ذلؾ

ـ ترشح لمكنيست في دورتيا التاسعة كزعيـ لحركة  التجديد الوطنية 1981الخارجية في حكومة بيغف، وفي يونيو 
)الموقع الرسمي  .1981كتوبر أ توفي فيوبخبلؼ التوقعات حصمت الحركة عمى مقعديف في الكنيست، و 

 .، موشي دياف )عمى اإلنترنت(سرائيمي""اإللمكنيست 
(2) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.11) . 

 (.115ص))عبري(  "اإلسرائيمية"ىوربيتس، عقيدة األمف  (3)
(4) Inber, Israel’s National Security (P.18).  

(5) Ben-Horin, Israel Strategic Doctrine (P.16).  

(6) Horowitz, The Israel Concept Of National Security ( P.15). 

  (.108ص ))عبري(  "اإلسرائيمية"ىوربيتس، عقيدة األمف  (7)
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 "اإلسرائيمية"وىذا يخالؼ التقديرات األكثر شمولية األخرى؛ التي ترى أف مبادئ العقيدة األمنية 
ىى عبارة عف " قيود وردود عمى ىذه القيود، أما القيود فيي عبارة عف :الموقع 

غير التقميدية؛ وأما  الجغرافي،ومحدودية القدرة البشرية،والتيديدات التقميدية في مقابؿ التيديدات
الردود عمى ىذه القيود فيتمثؿ في:مبدأ الردع، ومبدأ رعاية قوة عظمى، ومبدأ حرب مناورة 

 .(1)ىجومية، ومبدأ النوع مقابؿ الكـ"

ىذه القيود والتي ىي في غالبيا بنيوي كالعمؽ الجغرافي، والبلتكافؤ في الموارد، كاف ليا تأثير 
، وتأثير ُمقيد في عممية تطوير العقيدة األمنية "اإلسرائيمية"ة األمنية كبير في بناء وتشكيؿ العقيد

عبر  "اإلسرائيمية"، تمثؿ ذلؾ في التغيرات التي طرأت عمى مبادئ العقيدة األمنية "اإلسرائيمية"
،  (2)الوقت فقط؛ اتصفت تمؾ التغييرات بالمحدودة، وأحيانًا كانت توصؼ عمى أنيا "ىامشية"

بفاعمية  ،"إسرائيؿ"إقتناع النخب السياسية واألمنية في  :أىميا مف العوامؿ وذلؾ بفعؿ عدد
ونجاحات العقيدة عمى مبادئيا التي تجسدت في  النجاحات واالنتصارات التي حققتيا الدولة في 

ـ، 1973ـ،  حتى حرب 1948حروبيا المختمفة التي خاضتيا ضد العرب منذ إقامتيا عاـ 
ـ لـ ُتغَر إلى عقيدتيا األمنية، 1973في حرب "اإلسرائيمي"ت الجيش وحتى الخسارة التي أصاب

 ال في النظرية ذاتيا. ،في التطبيؽ بلً بقدر ما اعتُبر خم

 ىما: ،يمكف نسبتيا لعامميف اثنيف -غير الكبيرة -ىذه التطورات  

-ـ1956-ـ1948ممثمة في الحروب أعواـ  "اإلسرائيمية"األوؿ: التجربة األمنية والعسكرية 
لعقيدتو القتالية التي تشكمت في  وفقاً  "اإلسرائيمي"ـ،التي خاضيا الجيش 1982-ـ1973-ـ1967

 .(3)إطار العقيدة األمنية إلسرائيمية

الثاني: التطور الكبير الذي حدث في نوع ونظـ المعدات والتسميح والتكنولوجيا، وما ليذا التطور 
 ، مف تأثير عمى كيفية تطبيؽ العقيدة األمنية.في مجاؿ التسميح مف الناحية الكمية والنوعية

مابيف  -في أساسيا  -أحد أىـ التطورات التي حدثت لمعقيدة األمنية كانت بمجمميا تتمحور
انتقمت خبلؿ مراحميا  "اإلسرائيمية"، والنظرية الدفاعية، فالعقيدة األمنية (4)النظرية التعرضية 

بيف اعتماد الطريقة الدفاعية مف جية أو العودة لتبني ـ، ما 1982المختمفة منذ النشأة حتى عاـ 

                                                             

 .(588ص ) المؤسسة األمنية والعسكرية منصور، (1)

 . (6ص ) )عبري( كيةيمنية: الخمفية والديناماؿ، النظرية األط (2)
 . (24ص))عبري(  ئيمية""اإلسرالفيتة، العقيدة العسكرية  (3)

 Dictionary Military) .فعؿ عسكري عدوانيكؿ  ىي إصطبلح عسكري يطمؽ عمىالتعرضية:  (4)

Terms (P. 171). ) 
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إال أف العقيدة األمنية تعتبر  ،الطريقة التعرضية، لكف عمى الرغـ مف حقيقة وجود ىذا االختبلؼ
التعرضي  الذي  (2)، أو النيج الكبلوزفيتزي(1)حد ركائزىا األساسية ىي "اليجـو االستراتيجي"أأف 

عماؿ القوة؛ إلجبار العدو عمى تنفيذ مشيئتنا...أو ىى استخداـ يرى أف" الحرب ىى عمؿ مف أ
الطريقة  "اإلسرائيمية"، وحتى عندما تبنت العقيدة األمنية (3)لمحد األقصى مف القوة دوف ندـ"

ـ( ، لـ تكف الطريقة 1967ـ وما بعد حرب 1948الدفاعية في إحدى مراحميا) ما بعد حرب 
المفيـو األمني الدفاعي الخاص بإسرائيؿ يمكف تفعيمو فقط  دفاعية بحتة بؿ كانت ترى "...أف

 .(4)مف خبلؿ الطريقة العممياتية اليجومية ) دفاع استراتيجي مف خبلؿ ىجـو عممياتي("

، "اإلسرائيمية"تتصؼ بمفيومية خاصة بالحالة  "اإلسرائيمية"ومما سبؽ يتضح أف العقيدة األمنية 
فة حياة، وتعتبره مسألًة وجودية، وتفسره بطريقتيا الخاصة ترى األمف مف منظورىا عمى أنو فمس

كما تراه نخبتيا األمنية  -أو بشكؿ أدؽ -المرتبطة بواقعيا الجيوسياسي، كما تراه في تصوراتيا
والسياسية، التي تعتقد بدورىا أنيا تحيا في حالة مف التيديدات الدائمة الناتجة عف محيط مف 

تفترض أف  الطريقة األمثؿ في مواجية ىذه التيديدات ىي تبني ردود العداء اإلقميمي؛ وبالتالي 
عنيفة ممثمًة في منيجية تعرضية أو دفاعية استراتيجية،  تتصؼ بنزعة عدوانية؛ األمر الذي 

ىي عبارة عف"الدفاع عف  "اإلسرائيمية"ف فمسفة العقيدة األمنية إيمكف تمخيصو بالوصؼ القائؿ 
ف كاف ىنالؾ مف يرى أف ىذه الفمسفة كانت خطأ تسبب في سمسمة ، )وا  (5)كؿ شئ مف أي شئ"

مف األخطاء البلحقة، فقد أعفت ىذه الفمسفة رئاسة األركاف العامة مف اإلزعاج الذي يترتب عمى 
تحديد األىداؼ، ووضع سمـ لؤلولويات في عممية اتخاذ القرار المتعمقة باألخطار، باإلضافة إلى 

 .(6)ممة، انسمخت منيا مبادئ مغموطة تتعمؽ ببناء القوةذلؾ ورطتيا في نظريات مض

 

 
                                                             

(1) Civcik, The Israeli Security Policy (P. 21). 

 1780ولد كارؿ كبلوزفتز سنة   .بروسي وىو جنراؿ ومغكر حربي نسبة الى الجنراؿ كارؿ فاف كبلوزفتز، (2)
يعتبر مف أشير  (الحرب عف)مف أىـ مؤلفاتو كتاب > بريسبلو في 1831األلمانية وتوفي سنة  ماغدبورغ في

كتب الحرب  الكبلسيكية التي تحدثت عف اإلستراتيجية العسكرية. تركت كتاباتو حوؿ الفمسفة والتكتيؾ 
في المجاؿ العسكري في البمداف الغربية. وال زالت تدرس أفكاره في العديد مف  عميقاً  ة أثراً واإلستراتيجي

 )عمى اإلنترنت(.كارؿ فاف كبلوزفتز  )لممزيد انظر: جات،. األكاديميات العسكرية
 .(104-103ص )كبلوزفيتز، عف الحرب  (3)
 .(344ص))عبري( وية ما بيف الصراع والتس اسة الخارجيةيالسوغرونيؾ،  نويبرغر (4)

 .(588ص)المؤسسة األمنية والعسكرية  منصور، (5)

 (.258فالد، انييار نظرية األمف القومي، )ص (6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88
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 :"اإلسرائيمية"األسس الفكرية البنيوية لمعقيدة األمنية 

العقيدة األمنية بيذه المفيومية الخاصة في أساساتيا الفكرية البنيوية عمى ثبلث فرضيات  استندت
 أساسية، ىى: 

ىي تيديدات  "إسرائيؿ"يدات التي تواجييا : و تعني أف التيدأولا: فرضية التهديد الوجودي
أو فنائيا، بخبلؼ حالة التيديد التي يواجييا العرب،  "إسرائيؿ"، تتعمؽ ببقاء (1)كيانية -وجودية

ية ىزيمة تتمقاىا مف أتستطيع التعويض عف أية خسارة ناتجة عف  (المعادية)فالدوؿ العربية 
 .   (2)حتماؿ ىزيمة واحدةاتطيع ال تس "إسرائيؿ"، وفي المقابؿ فإف "إسرائيؿ"

ما بيف  (3): و تشير إلى أف ىنالؾ التكافؤ كمي شاسع في موازيف القوىثانياا: فرضية الالتكافؤ
ومحيطيا العربي المعادي، وتتمثؿ خطورة ىذا البلتكافؤ في " غياب أي إمكانية فعمية  "إسرائيؿ"

الفعمييف أو المحتمميف في  "إسرائيؿ"ع أعداء لتحقيؽ المعادلة الكمية المطموبة في موازيف القوى م
 .(4)المستقبؿ"

لمصراع العربي  "اإلسرائيمية":  ىذه الفرضية ُتصور الرؤية الصراع ثالثاا: فرضية حتمية
األمنية والسياسية عمى أنو صراع حتمي،  "اإلسرائيمية"القائـ، الذي ترى فيو النخبة  "اإلسرائيمي"

بنية العبلقات القائمة ما بينيا وبيف أعدائيا، وبالتالي فإف الوصوؿ يتصؼ بأنو ُمعطًى ثابت في 
 "اإلسرائيمي"القائمة بأف الصراع مفروٌض عمييا؛ ومف جية ثانية اإلقرار  -الُمضِممة -إلى النتيجة

لى أف الصراع القائـ سيتصؼ إبعدـ امتبلؾ القدرة عمى حسـ ىذا الصراع، ويؤدي ذلؾ 
لحاؽ  "اإلسرائيمية"" القناعات باالستمرارية، بمعنى أف  بعدـ امتبلؾ القدرة عمى حسـ الصراع وا 

 ىزيمة ساحقة باألعداء، أوصميا إلى نتيجة مفادىا أف الصراع قد يمتد إلى أمد طويؿ، مصحوباً 
 .(5)بجوالت )قتالية ( غير محدودة"

اف تتعمقاف ىناؾ فرضيت -وفقًا ليسرائيؿ طاؿ-إضافًة إلى ىذه الفرضيات الثبلث األساسية 
 ىما:، (6)بأىداؼ الحرب

 الخسارة.ميزتيا مؤقتة؛ لقدرة العرب عمى تعويض  رابعاا: تدمير القوة:

                                                             

(1) Seminar, Anational Security Doctrine For Israel (P.8).  

 .(357ص) )عبري( وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية، نويبرغر (2)
 .(1ص))عبري(  ؼ، نظرة لمردعجوزنكو  (3)

(4) Civcik, The Israeli Security Policy (P. 21). 

(5) Ben-Horin, Israel Strategic Doctrine (P. 4).  

 .(2ص ))عبري(  اؿ، النظرية االمنيةط (6)
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: مف أجؿ المساومة عمييا في إطار المفاوضات، ولتحقيؽ أفضمية حتالل األرضاخامساا: 
 استراتيجية.

سية واألمنية في ىذه الفرضيات األساسية، التي ىي في حقيقتيا نتاج لتصورات النخبة السيا
ر لمتفكير األمني االستراتيجي، تولدت عنيا السياسات األمنية ا، تحولت إلى إط"إسرائيؿ"

االستراتيجية إلسرائيؿ مف جية، وساىمت في بمورة المبادئ التي تشكمت منيا العقيدة األمنية 
 مف جية أخري. "اإلسرائيمية"

بادئ واألسس التي تقـو عمييا  العقيدة ىذه األطر الفكرية محاضف تشكمت فييا الموكانت  
ال  "اإلسرائيمية"؛ األمر الذي يعني أف بمورة أي مبدأ مف مبادئ العقيدة األمنية "اإلسرائيمية"األمنية 

عتبارىا فرضيات، ولكف باعتبارىا اليس ب -سية ليااسأبد أف تتخذ ىذه الفرضيات الثبلث أرضية 
 تصورات، وتقدمو مف معطيات.حقائؽ، وأف تتشكؿ في ظؿ ما تفرضو مف 

ىو "معطًى ثابت "،  "اإلسرائيمي"ف الصراع العربي إ :الفرضية القائمة فإف فعمى سبيؿ المثاؿ
إضافة لفرضية "البلتكافوء الكمي"، كاف ليا تأثير كبير في عممية تقدير الموقؼ االستراتيجي، 

وما  نتج عف ذلؾ مف ىوامش وذلؾ مف خبلؿ قراءة معطيات غياب العمؽ االستراتيجي لمدولة، 
أمنية ضيقة التسمح لمجيش بالمناورة، عمى ضوء فرضيتي " حتمية الصراع" و"البلتكافوء الكمي" 

القيادية  "إسرائيؿ"؛ األمر الذي قاد إلى خمؽ توجو لدى نخبة  (1)"إسرائيؿ"الكبير لصالح أعداء 
ية مجازفة"،  وتبني نظرية تحميؿ أف أمنية قائمة عمى "االمتناع ع -إلى تبني استراتيجية سياسية

 .(2)" الحالة األسوأ "

ومف جيو ثانية فإف المبادئ األساسية األولى التي تشكمت منيا العقيدة األمنية في بداية عقد 
 :(3)ات ىييالخمسين

  . ) مبدأ اإلنذار ) ىترعة 

 .) مبدأ الردع )ىرتعة 

 . ) مبدأ الفرممة ) ىبميمة 

 .) مبدأ الحسـ ) ىخرعة 

                                                             

 . (106ص ))عبري(  "اإلسرائيمية"ىوربيتس، عقيدة األمف  (1)

 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (2)

 (.1الكس وشاي، الحاجة لبمورة جديدة لمفيـو األمف )عبري( )ص (3)
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كانت ردًا عمى قيوٍد بنيوية، وعمى تيديدات ُمتصورة، مف أىميا فرضية  "البلتكافؤ الكمي" ما  
 ومحيطيا العربي المعادي. "إسرائيؿ"بيف 

مما سبؽ تتضح أىمية ىذه الفرضيات األساسية، ودورىا في التأثير عمى عممية تشكيؿ وصياغة 
و نجاحيا في خمؽ أنماط مف  ،"اإلسرائيمية"ة المبادئ األساسية التي تكونت منيا العقيدة األمني

التفكير األمني بالمفيـو االستراتيجي، ليا القدرة عمى إدامة فاعمية ىذه الفرضيات كأنيا نبوءات 
كسابيا نوعًا مف الحصانة القادرة عمى صد ومنع أي تغيير أو تعديؿ  تعمؿ عمى تحقيؽ ذاتيا، وا 

ار إليو يسرائيؿ طاؿ بقولو:"  تبيف لنا أف كؿ الفكر األمر الذي أش ،ممحوظ عمى ىذه الفرضيات
، منذ جيؿ المؤسسيف حتى أيامنا ىذه، ما ىو إال مبلحظات عمى ىامش "اإلسرائيمي"األمني 

الفكر األمني، الذي تبمور في سنوات الخمسينات، أضفنا خبلؿ السنوات لونًا ىنا ورقعة ىناؾ، 
 .(1)"ذاتيا اساتوأيضا أفسدنا، لكف األساسات بقيت ىي األس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .(6ص )النظرية االمنية )عبري(  اؿ،ط (1)
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 : فرضية تهديد الوجودالمبحث الثاني

 :فرضية التهديد الوجودي

 الصييونيةلدولة مع بداية والدة ا (1)صطبلح "التيديد الوجودي"استخدـ ف اكاف بف غوريوف أوؿ م
 افترض مف خبللو أف الكياف الناشئ يتيدده خطر وجودي يتمثؿ عمى فقد، ـ1948عاـ  الناشئة

لى األبد، وذلؾ  "اإلسرائيمية"في: "قدرة العرب عمى الخبلص مف المشكمة  هحد تعبير  بشكؿ تاـ وا 
مف خبلؿ إبادتيا الشاممة، وبناًء عميو عمى الدولة الناشئة أال تسمح لنفسيا بالمطمؽ أف تخسر 

أو  نو بإمكاف العرب أف يتحمموا خسارة حرٍب أألف ذلؾ يعني نيايتيا، في حيف  ؛حربًا واحدة
 "إسرائيؿ"اثنتيف، ومف الممكف لدولة كمصر أف تخسر عشر حروب، دوف أف تتأثر مف ذلؾ، أما 

 .(2)فإف أي خسارة ليا في أي حرب تخوضيا تعني نيايتنا"

رأت بدورىا أف أىمية ىذا الخطر الوجودي الذي حذر منو بف غوريوف  "اإلسرائيمية"النخبة األمنية 
قابمة لمتحقؽ، بؿ في كونو يكتسب أبعادًا مادية تفوؽ قدرة الدولة ال تكمف فقط في كونو نبوءة 

عمى مواجيتيا إستراتيجيًا بوسائؿ مادية مكافئة، وىذه األبعاد المادية ممثمًة في معطيات 
مف حيث العمؽ  ،مف العرب اوأعدائي "إسرائيؿ"البلتكافوء القائمة في موازيف القوى ما بيف )

ادية، والثروات الطبيعية والبشرية، ، والتي تنحاز بنسب غير قابمة اإلقتص الجغرافي، والموارد
 .(3)لممقارنة لصالح العرب

موجودة في حالة خطر أمني وجودي  "إسرائيؿ"ترتب عمى ىذه الرؤية تبمور الفرضية القائمة بأف) 
، "اإلسرائيمي"مني سس التي أثرت في تشكيؿ  الفكر األأضحت  بدورىا أحد أىـ األ ؛(4)دائـ
نسحب تأثيرىا عمى مجموعة االعتبارات التي تحدد متطمبات القوة البلزمة إلسرائيؿ لمحفاظ او 

خرى االقتصادية واالجتماعية والسياسية، في مقابميا االعتبارات األ صبحتعمى أمنيا، التي أ
 . (5)منية الوجوديةفي مقابؿ الضرورة األ ،ثانويًة مف حيث أىميتيا

بخبلؼ المفيـو التقميدي  -جديدة اً أخذ أبعاديفي ظؿ ىذه المعطيات  ،مفومف ىنا يبدأ مفيـو األ
نو أضحى إفاألمف ىنا أصبح ذا بعٍد وجودٍي، أو كما يمخص ذلؾ شمعوف بيرس بالقوؿ:  -لؤلمف

يجب أف  "اإلسرائيمي"فإف النظرة لؤلمف  -وفقًا لبيرس–موضوعًا يتعمؽ بالحياة أو الموت، وعميو 

                                                             

 .(1ص) )عبري( "اإلسرائيمية"فدىستور، ثقافة األمف  (1)
 .(357ص) )عبري( غرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية  نويبرغرو (2)
 .(1ص) )عبري( رائيمية""اإلسفدىستور، ثقافة األمف  (3)
 .(97ص )مف ييودية الدولة حتى شاروف  بشارة، (4)
 .(21ص) )عبري( "اإلسرائيمية"ىركابي، الكمية والنوعية في االستراتيجية  (5)
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، أو عمى حد قوؿ بف (1)ات، وعمى حد تعبيره: تتقدـ حتى عمى تنفس اليواءتتصدر سمـ األولوي
ذا لـ يكف ىنالؾ أمف فميس ثمة أي شيء" ،"إذا كاف ىنالؾ أمف فينالؾ كؿ شيء :غوريوف  .(2)وا 

يعادؿ التيديد الوجودي لمدولة، لـ يقتصر عمى فكر بف غوريوف  عمى أنوىذه التصورات لؤلمف 
ركنًا  ى، وأضح"اإلسرائيمية"سحب عمى باقي النخب العسكرية والسياسية أو شمعوف بيرس، بؿ ان

 "إسرائيؿ"التي كانت ترى أف أمف  (3)األمنية "إسرائيؿ"رئيسًا مف أركاف الفكر االستراتيجي لعقيدة 
التيديدات  ة، وبالتالي يصبح البقاء ومواجيبديةميدد دائمًا، وأف حالة الحرب مع العرب شبو أ

، وأما توجو العرب "اإلسرائيمية"( ىو اليدؼ األساسي لئلستراتيجية العسكرية ةلمفترض)ا الوجودية
ليعاودوا القتاؿ مف  ،نحو السبلـ فبل يعدو كونو مجرد مرحمة انتقالية يمتقط فييا العرب أنفاسيـ

بلستنتاج أنو ال يوجد أي وسيمة العمؿ عمى دفع العرب ل "إسرائيؿ"، لذلؾ يتوجب عمى (4)جديد
 .(5)ية قادرة عمى القضاء عميو وبالتالي التسميـ بوجودىانمع

األوؿ بعٌد متخيٌؿ،   ؛"فرضية التيديد الوجودي إلسرائيؿ"، ذات بعديفأف فمما سبؽ يتضح  
ستراتيجٌي، أما البعد األوؿ المتخيؿ فنعنى بو أنيا تصورات مفترضة لؤلخطار وحجـ إوالثاني بعٌد 

في - وعمى رأسيا بف غوريوف ،"اإلسرائيمية"ورتيا النخبة العسكرية التيديدات) المتوقعة( التي تص
، ال (6)وىذه التصورات أو االنطباعات لدى ىذه النخبة كما يقوؿ المفكر غوستاؼ لوبوف -حينيا

ال عف األشياء  ،ألفكار ناتجة عف طبيعة العبلقات المصنوعة بيف األشياء اً تعدو كونيا تصور 
 .(7)ذاتيا

 
                                                             

 .(3ص) "اإلسرائيمي"المصري، نظرية األمف  (1)
(2) Civcik, The Israel Security Policy (P9).  

 .(7/423ج ) والييودية والصييونيةالمسيري، موسوعة الييود  (3)
 .(7/423ج المرجع السابؽ) (4)
 (. الصفحة غير دقيقة.1مينتس، وشاي، دراسات في مفيو ـ االمف. )عبري( )ص (5)
وتوفي  ،ـ1841 مايو 7 بفرنسا في نوجيو لوروترو ، ولد في مقاطعةفرنسي ومؤرخ طبيبغوستاؼ لوبوف:  (6)

وأنتج فيو ، بالطب النفسي ، اىتـوشماؿ أفريقيا وآسيا أوروبا ، وقاـ بجولة فيالطب درس ـ،1931 ديسمبر 13في
مما جعؿ مف  ؛، ووسائؿ التأثير في الجموعافة الشعبيةوالثق مجموعة مف األبحاث المؤثرة عف سموؾ الجماعة،

أبحاثو مرجًعا أساسيًّا في عمـ النفس، ولدى الباحثيف في وسائؿ اإلعبلـ في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف، 
" و"الحضارة المصرية" 1884و"باريس  وحضارات اليند حضارةالعرب :آثاره وعني بالحضارة الشرقية، مف أشير

نجازه األوؿ؛ ويعتبر أحد أشير إو"سر تقدـ األمـ" و"روح االجتماع" الذي كاف  "حضارة العرب في األندلس"و
ة؛ حيث اعتقد بوجود فضٍؿ لمحضارة وأحد الذيف امتدحوا األمة العربية والحضارة اإلسبلمي ،فبلسفة الغرب

 )عمى االنترنت(.  غوستاؼ لوبوفوكيبيديا، ) .اإلسبلمية عمى العالـ الغربي
 .(170ص) لوبوف، حياة الحقائؽ (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1841
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 -اتيكما وصفو بف غوريوف في مطمع سنوات الخمسين -يديد الوجودي إلسرائيؿبمعنى أف الت
الذي سبؽ كؿ  الصييونية،)أي في الفترة التي شيدت بدء تشكيؿ وبمورة العقيدة األمنية لمدولة 

، لـ (الحقًا، والتي انتصرت فييا عمى الجيوش العربية مجتمعة "إسرائيؿ"الحروب التي خاضتيا 
موجودًا بالقدر والحجـ الذي أشار إليو بف غوريوف، لكنو كاف مفترضًا عمى ضوء  يكف ىذا التيديد

والذي سينشأ كردة فعؿ لمعنؼ  ،ما تحممو أفكاره وتصوراتو المستقبمية لطبيعة التيديد وحجمو
، جاءت لخدمة أىداؼ (1)المرتقب  في المنطقة، والمرىوف بحقيقة كونيا دولة وظيفية "اإلسرائيمي"
وذلؾ بفعؿ  ،إلى خوض الحرب تمو الحرب االمر الذي سيدفعيا ؛ة عدوانية في أساسيااستعماري

 .(2)في المنطقة اوبفعؿ الحركة الطاردة لي ا، ال ما ىو محتـو عمييا،ما ىو مطموب مني

مقيدة  لمدولة السياسية والعسكرية العامة توجياتالاألمنية و  "إسرائيؿ"وبناء عميو أضحت عقيدة 
 .(3)يا لمتيديد بشقيو الشامؿ والمركز أو بالتحديد رؤية نخبتيا المؤسسة في حدود رؤيت

ووفقًا لغوستاؼ لوبوف، سيكوف التيديد محكومًا وفقًا لطبيعة العبلقة التي  ،بشكؿ أكثر دقةو  
 .ستنتج عما ستصنعو الدولة الصييونية الوظيفية في المنطقة الحقاً 

العنؼ في دولتو الوجودي" يعرؼ ما ىي وجيات لقد كاف بف غوريوف "صاحب فكرة التيديد  
لى تحطيـ كؿ قوة ناشئة في إالذي ييدؼ  وطبيعة دورىا الوظيفي المستقبمي ،المنطقة بخصوص

ـ ضد مصر بثبلث سنوات، كاف بف 1956 عاـ أي ما قبؿ حرب ؛ـ1953المنطقة، ففي عاـ 
ـ، أي 1956ر قبؿ عاـ ستباقية ضد مصاأف تخرج إلى حرب  "إسرائيؿ"غوريوف يرى أف عمى 

 .(4)قبؿ أف تستطيع الوصوؿ إلى مستوى تكوف فيو قادرة عسكريًا عمى شف حرب 

شاريت، وموشي دياف،  وـ ضـ كبًل مف بف غوريوف، وموشي1954فبراير  27وفي لقاء تـ في 
طرح  بف غوريوف خطة لتقسيـ لبناف عف طريؽ خمؽ صراع طائفي ، مؤكدًا أف الوضع في حاؿ 

 .(5)والتشرذـ المبناني سيكوف مفيدًا إلسرائيؿ التناحر

ف تصور التيديد الوجودي لدى بف غوريوف ونخبتو العسكرية والسياسية مف إوبالتالى يمكف القوؿ 
مور في لما ستؤوؿ إليو األ سمفاً  كاف متوقعاً   ،البلحقة "إسرائيؿ"ستبؽ كؿ حروب اوالذي  -بعده

الوظيفية؛ ولـ يكف  الصييونيةالذي ستقـو بو الدولة المنطقة كرد فعٍؿ حياؿ الفعؿ العنيؼ 

                                                             

 . (25ص) جارودي، األساطير المؤسسة (1)
 .(426+7/425ج) المسيري، موسوعة الييود والييودية والصييونية (2)

)(3)Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine( P4). 
 .(2ص) بف غوريوف، الجيش والدولة )عبري( (4)
 .(126ص ) شاحاؾ، القمـ الجريء (5)



101 
 

بؿ كاف متوقعًا،  ،بمعنى أف التيديد لـ يكف حقيقياً  ة؛أو قراءة لظروؼ راىن ،تشخيصًا لواقع
جتماعية معنوية احتياجات ايمبي  اً نو كاف متطمبإ :ويمكف الذىاب إلى أبعد مف ذلؾ بالقوؿ

 الحقًا. سيتضحوجودية، كما 

ف ىذه الفرضية جاءت لتحقيؽ ألى إثاني لفرضية التيديد الوجودي )إلسرائيؿ(، فيشير أما البعد ال
الوسيمة الوحيدة "ختبلؽ الخطر، فوفقًا لموشي دياف فإف الصراع ىو اىدٍؼ إستراتيجٍي،أال وىو 

ستفزاز ، وال بد مف اال-موجوداً  يكف إف لـ -ؽ الخطربلتخاظ عمى الجاىزية، والبد مف المحف
حتى نكسب أراٍض  ؛ـ، وفوؽ كؿ شيء دعنا نأمؿ أف حربًا جديدة مع الدوؿ العربية ستقعنتقاواال

تحدث بف غوريوف قائبًل: "إف الحرب مع العرب تستحؽ مميوف  ذاتو المعنىوب؛  (1)إضافية"
جتماعية ومعنوية؛ أو امف مكاسب  لصييونيةلممجتمع والدولة ا و،وذلؾ في إشارة لما تحقق(2)باوند"
 .(3)ثـ مواجيتيا، أخرى كانت ىنالؾ حاجة مجتمعية وجودية الختبلؽ التيديداتبعبارة 

ما يمكف أف يقع و كاف بف غوريوف يستخدـ ذكرى اليولوكوست لممقارنة بيف ما وقع لمييود فييا و 
، التي كاف اليدؼ مف (4)ليـ مستقببًل، مضيفًا بذلؾ وزنًا ثقيبًل إضافيًا لفرضية التيديد الوجودي

صطناع اكما أشار موشي دياف ، ىو ) "اإلسرائيمي"ترويج ليا في أوساط المجتمع وراء ال
ستنفار دائمة، افي حالة تأىب و  "اإلسرائيمي"عمى إبقاء المجتمع  -وفقًا لدياف -، القادر(5)القمؽ(

الذي يفترض أنو حتى  ،dormant war"(6)صطبلح الحرب النائمة "بتكاره الاوىذا يفسر حقيقة 
إشارة إلى أف العرب يستعدوف لشف الحرب، فيذا ال ينفي  ةت التي ال يوجد خبلليا أيفي الفترا

 .(7)ستعداد لذلؾأنيـ يعمموف عمى اال

ستعداد لمتضحية لديو، كاف األمر ورفع درجة اال ،الدائـ "اإلسرائيمي"ستنفار المجتمع باإلضافة ال
أفريقيا وأسيا وأمريكا، وىذا يفسر و  ابو أور  ضروريًا حتى يتوحد المجتمع المتألؼ مف مياجريف مف

حدود آمنة تقدميا الدوؿ العربية، أو األمـ  ةألي "إسرائيؿ"ورة رفض ر مقولة موشي دياف بض
ات، يالمتحدة، التي مف شأنيا أف تمنع التعديات المستمرة عمى الحدود خبلؿ منتصؼ الخمسين

                                                             

 .(141ص) شاحاؾ، القمـ الجريء (1)
 .(141ص) السابؽ المرجع (2)

(3) Orgeoff, Israeli Security Theory (P13). 
 .(113ص ) ،السابؽالمرجع  (4)
 فسيا.المرجع نفسو، والصفحة ن (5)

(6) Horowitz, The Israel Concept Of National Security ( P13). 

 ، والصفحة نفسيا.السابؽالمرجع  (7)
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الدولة، إذ أنيا تحث الشباب عمى فيذه التعديات "األعماؿ الفدائية"،: "كانت ضرورية لبقاء 
 .(1)""إسرائيؿ"االنضماـ لمجيش، وحماية 

أف فرضية " التيديد الوجودي" التي صاغيا بف  -وفقًا لما تقدـ مف معطيات-يتضح  وىنا
لتغذية المجتمع  غوريوف وتبنتيا المؤسسة األمنية مف بعده كانت تيدؼ لصناعة القمؽ الضروري

، أو أكثر مف كونيا تشخيصًا لمواقع الجيوسياسي األمني الذي تحياه الدولة بالكراىية، "اإلسرائيمي"
 .حدوثوالذي تتوقع 

ىذه الفرضية "التيديد الوجودي" قادت كمؤثر فكري إلى إيجاد مبادئ جديدة في العقيدة األمنية 
اـ نزعة عدوانية ىجومية ترى أف أم وجودىا،تبلئـ مع ىذه الفرضية الجديدة، خمقت ت ،لمدولة

واستخداـ القوة  ،أال وىو خيار القوة ،الدولة خيارًا وحيدًا لضماف البقاء والدفاع عف ذات الوجود
 فقط.

أو ما يعرؼ بالعمميات  ،تمثمت ىذه النزعة العدوانية في استخداـ القوة بالمفيـو التعرضي
مما  ؛ائيمية""اإلسر ، التي اتصفت بيا العقيدة األمنية (2)(Offensive operations) التعرضية

يفسر النزعة العدوانية الصييونية لممبادرة في حروبيا التي خاضتيا مع الدوؿ العربية المجاورة 
الحروب ونتائجيا  كما اتضح أف تمؾ ـ1973عدا حرب  ؛ـ1982 عاـ حتى ـ1948 عاـ مف

 فساىـ ذلؾ ؛ورفعت مستوى العداء لمكياف الصييوني إلى أقصى حد ،خمقت حالة مف الكراىية
، فنشأ عف ذلؾ كمو دائرة "اإلسرائيمي"في رفع مستوى الشعور ب "التيديد الوجودي" لدى المجتمع 
ثـ نتائج الفعؿ التي تعزز وتكرس  ،متكاممة مفرغة، ابتداًء مف النظرية إلى الفعؿ المتولد عنيا

بشكؿ فرضية التيديد الوجودي كنبوءة تحقؽ ذاتيا  : عممتمف جديد، وباختصار ذاتيا النظرية
 جدلي تأثيرًا وتأثرًا.

وما قادت إليو مف مبادئ أمنية ونزعات عدوانية، كانت  ،وأما النتيجة الناشئة عف ىذه الفرضية
كما لخص ذلؾ موشي شاريت:"العدوانيات التي خمقناىا، والتصادمات التي تسببنا بيا، وأدت إلى 

 .(3)الكثير مف سفؾ الدـ والكوارث، زادت أوضاعنا األمنية سوءًا"
 

 

 
                                                             

 .(112ص ) القمـ الجري شاحاؾ، (1)
)2) Horowitz, The Israel Concept Of National Security( P39). 

 .(112ص )شاحاؾ، القمـ الجريء  (3)



103 
 

 :"اإلسرائيمية"فرضية التهديد الوجودي عمى العقيدة األمنية تأثير 
، "اإلسرائيمية"فرضية التيديد الوجودي مف أىـ األسس الفمسفية التي بنيت عمييا العقيدة األمنية 

ما ىي إال انعكاس لمفرضية السائدة  "اإلسرائيمية"وغالبية ىذه المبادئ التي تشكمت منيا العقيدة 
 مف أعدائيا، ىى في حقيقتيا تيديدات وجودية. "إسرائيؿ"قائمة بأف التيديدات التي تواجييا وال

، وبخبلؼ العقائد األمنية األخرى لدوؿ العالـ "اإلسرائيمي"ف عقيدة األمف إويمكف مف ذلؾ القوؿ 
وعميو فقد  ؛(1)ختبلفيا، تشكمت بفعؿ التيديدات الُمتخيمة، ال بفعؿ التطمعات الوطنية لمدولةاعمى 

كاف حجـ التأثير لفرضية  التيديد الوجودي يوازي حجـ التيديد المنبثؽ عف ىذه الفرضية الذي 
 .نفسو يعادؿ في مقداره الوجود

مف خبلؿ إثارة المخاوؼ وأجواء المخاطر والقمؽ  –صاحب ىذه الفرضية  –نجح بف غوريف 
الحسابات السياسية لمحسابات  ، ومف خبلؿ ذلؾ أف ُيخضع(2)الدائـ أف يكرس ىذه الفرضية

أو بشكؿ أدؽ كما  -؛ بمعنى أف الضرورات األمنية كما تراىا النخبة األمنية في الدولة(3)األمنية
مقدمة عمى الضرورات السياسية كما تراىا النخبة السياسية، وىذا مما يخالؼ  -يراىا بف غوريوف

 .(4)أف يممؾ السمطة والقرار في الدولةمنطؽ الدولة السيادية المعاصرة، ويخالؼ حقيقة مف يجب 

-وقد تمثؿ ىذا الخمط لؤلدوار والسمطات في النزاع الذي وقع فيما بعد  ما بيف النخبة السياسية 
 األمفوما بيف النخبة العسكرية ممثمة في وزير  -ممثمة في رئيس الوزراء آنذاؾ ليفي أشكوؿ

ستباقية لمجيش ا ةـ،وتوجيو ضرب1967 عاـدار حوؿ قرار الخروج لحرب  قدو  -موشي دياف
النخبة العسكرية وقتيا بإيحاء ودعـ  وكما تصورت -والقضاء عمى ما يمثمو مف تيديد ،المصري

في فرض إرادتيا عمى قيادتيا  "اإلسرائيمي"النزاع بنجاح قيادة الجيش   وانتيى -مف بف غوريوف
 .(5)ف منصبوالسياسية، ودفع رئيس الوزراء ليفي أشكوؿ إلى االستقالة م

األمنية وكؿ مخاوفو  وستخداـ ىذه الفرضية مف فرض تصوراتاكما وتمكف بف غوريوف مف خبلؿ 
أخرى  ةعامة، ومف جي "اإلسرائيمي"الحاكمو خاصة، وعمى المجتمع  "اإلسرائيمية"عمى النخبة 

كذلؾ  ، ونجح(6)ي نقاش داخمي حقيقي يتعرض ألي جزئية تتعمؽ بالمسألة األمنيةأمنع  فينجح 
بالتسميـ الكامؿ لعممية اقتطاع موازنات مالية غير مسبوقة لحساب  "اإلسرائيمي"في إقناع المجتمع 

                                                             

 .شاحاؾ، القمـ الجريء (1)
 .(201ص)والني، الحروب التندلع مف تمقاء ذاتيا غ (2)
 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة األمنية  (3)
 .(245ص)ية والسياسية لسمطة الدولة عىوبز، الميفياتاف األصوؿ الطبي (4)

(5) Gluska, The Israel Military And The Origins Of The 1967 War (P7). 

(6) Golov, A National Security Doctrine For Israel (P11). 
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في الدولة ممثمة في وزارة الدفاع، حتى ولو كاف ذلؾ عمى حساب المجاالت  ةاألمني ة المؤسس
 .(1)الحيوية األخرى العديدة ليذا المجتمع

مح واقع جديد، تُقدر فيو التيديدات األمنية تحديدًا وقد نجحت ىذه الفرضية في أف ترسـ مبل
ختبلؼ درجاتيا عمى أنيا تيديدات وجودية، تقاس بمقياس البقاء أو الفناء؛ وأما أكبر اوعمى 

حتى ولو  ة،مخاطر  ةال تقبؿ بتحمؿ أي ،تأثيراتيا فيتمثؿ في نجاحيا في  تشكيؿ عقمية أمنية "قمقة"
 .(2)كانت محسوبة

ف مف أىـ الدوافع التي وقفت مف وراء قرار إموشي دياف في مذكراتو: " وأشار الي ذلؾ ما وقد أيد
عبد  لمرئيس ـ كانت مخاوؼ بف غوريوف إزاء التيديد المحتمؿ1956شف الحرب عمى مصر عاـ 

 .(3)الناصر"

ستمدت شرعيتيا مف عوامؿ النقص التي تعانييا النظرية األمنية اىذه العقمية األمنية "القمقة" 
ستراتيجي لمدولة، والبلتماثؿ الكمي في موازيف القوى ، التي تتعمؽ بغياب العمؽ اإلاإلسرائيمية""

لصالح األعداء، وضعؼ الموارد االقتصادية... الخ، وفي الفترة الزمنية التي تسمؿ فييا  إلى ىذه 
عاـ في حرب العقمية األمنية القمقة شيئ مف الراحة واالطمئناف، بعد النصر الحاسـ الذي تحقؽ 

نعكاسات معنوية، ومكاسب سياسية وعسكرية ميدانية، كاف امف  وـ، وذلؾ بفعؿ ما حققت1967
ىذا االرتياح أحد أىـ عوامؿ اليزيمة  ، إعتبرصييونيةأىميا تحقيؽ عمٍؽ جغرافٍي كبيٍر لمدولة ال

 .(4)ـ1973في حرب  "اإلسرائيمي"التي لحقت بالجيش 

وبتأثير  "اإلسرائيمية"" ىي التي قررت وصاغت مبادئ العقيدة األمنية ىذه العقمية األمنية "القمقة
 ،(5)المبدأ الذي وضعو بف غوريوف والقائؿ باالعتماد عمى الذات ،أوؿ ىذه المبادئكاف منيا، و 
وفي ظؿ التيديد الوجودي الذي تتعرض لو يجب أف تعتمد فقط عمى ذاتيا في  "إسرائيؿ"يعني أف 

 .(7)، وأف تتجيز لذلؾ بأقصى حد لقدرتيا التقنية والمالية(6)جودىاالدفاع عف بقائيا وو 

إلييا البعد الديني، متمثبًل في اآلية  يؼإذا ما أض -التيديد الوجودي -وبناًء عمى ىذه الفرضية
 הקם -القادـ لقتمؾ قـ واقتمو (التوراتية المتداولة بكثرة في الخطابات األمنية والعسكرية والتي تقوؿ

                                                             

 .(2ص( ))عبري "اإلسرائيمية"فدىتسور، الثقافة األمنية  (1)
 .(6ص)طاؿ، النظرية األمنية )عبري(  (2)
 .(117ص)شوقي، دياف يعترؼ  (3)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (4)
 .(113ص) )عبري( "اإلسرائيمي"ىوربيتس، عقيدة األمف  (5)

(6) Golov, A National Security Doctrine For Israel (P8). 

 .(96ص)لوتس، جذور سبلح الجو،)عبري(  (7)
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تـ بمورة مبدأ الحرب العادلة، ومبدأ  -(1)ىكـ ليروجخا ىشكـ ليورجو( להורגו השכם להורגך
الحرب الوجودية، ومبدأ الضربة االستباقية، كضرورات ال يمكف تجنبيا عمى حد قوؿ يسرائيؿ 

 .(2)طاؿ

ًا ال تمتمؾ عمقًا استراتيجي "إسرائيؿ"وبالتزامف مع حقيقة أف  ،ونتيجة ليذه الفرضية، وعمى ضوئيا
، ومبدأ المبادأة أو المباغتة، وعدـ (3) العدومبدأ نقؿ المعركة إلى أرض ل إضافةجغرافيًا كافيًا، 

الذي بات تحقيقو أكثر صعوبة ما بعد  ، وكذلؾ مبدأ الحسـ(4)ترؾ خيار شف الحرب بيد األعداء
يو الدولة ـ، وذلؾ بفعؿ التآكؿ المتواصؿ في مستويات التيديد التقميدية الذي تواج1967حرب 

 .(5)صييونيةال

التي يتـ مف خبلليا  ةامتداد تأثير فرضية التيديد الوجودي إلسرائيؿ إلى الكيفي يمكف مبلحظة
تفسير الواقع األمني الكمي الذي تحياه الدولة، فوفقًا لفمسفة فرضية التيديد الوجودي فإف الصراع 

س باإلمكاف حسمو بالطرؽ العسكرية، ، ولي(6)وأعدائيا ىو صراع ثابت "إسرائيؿ"القائـ ما بيف 
، وفي مقابؿ الصييونيةومعو مخاطر التيديد الوجودي لمدولة  ،وبالتالي فالصراع سيظؿ قائماً 

بتكار رؤية تحدد كيفية حؿ ىذا الصراع ، يجب العمؿ عمى تبني مجدية الال غيرالمحاوالت 
فقد تـ تقسيـ  ،خيرةلفرضية  االمنيجية أكثر واقعية تتمثؿ في "إدارة الصراع"؛ ووفقًا ليذه ا

 essential(، وتيديدات أساسية )Probable risksالتيديدات الوجودية إلى تيديدات محتممة )

risksأف أي تيديد لؤلمف حتى لو كاف  -بخبلؼ النوع األوؿ مف التيديد -(؛ والتي تعني
 ة.وعدـ تحمؿ أي مجازف ،ىامشيًا، يجب التعامؿ معو عمى أنو تيديد أساسي

ىذا التوصيؼ الجديد لمتيديد ظؿ عمى حالو، حتى عندما تغيرت المعطيات المتعمقة بالتيديدات 
 "إسرائيؿ"مع التسوية السياسية عمى معاىدة  مصر توقيع صييونيةقميمية المحيطة بالدولة الاإل

ساسي أو ي تعديؿ عمى  فرضية ىذه التيديدات بشقييا األأـ، إذ لـ يتـ إضافة 1979عاـ 
القمقة إزاء التيديدات  "اإلسرائيمية"محتمؿ ، كما لـ يطرأ أي تغيير يذكر عمى عقمية األمف ال

 dormantظير بوضح مف خبلؿ مبدأ الحرب النائمة )؛ األمر الذي يُ (7)تجاىاتيااالمتصورة أو 

                                                             

 .(6ص)طاؿ، أمف جماعي وأمف قومي )عبري(  (1)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (2)

(3) Golov, A National Security Doctrine For Israel (P8). 
 .(1ص)ـ )عبري( 2000غور، الجوالف عاـ  (4)
 .(13ص))عبري(  "اإلسرائيمي"بف يوسؼ، األزمة في مفيـو األمف  (5)
 .(1ص))عبري(  "اإلسرائيمي"فدىتسور، ثقافة األمف  (6)

(7) Inber, Israel’s National Security (P 3).  
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war)(1)  عمى أنو حتى في ظؿ غياب وجود تيديدات  الذي صاغو إسحاؽ رابيف الذي نّص
 -في حالة حرب دائمة "إسرائيؿ"سة، فينالؾ دائما تيديدات كامنة، وبالتالي فإف وجودية مممو 

 . (2)حتى ولو لـ يوجد أي فعؿ عدائي ظاىري تجاىيا -نائمة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .(117ص) )عبري( "اإلسرائيمي"ىوربيتس، عقيدة األمف  (1)
(2) Horowitz, the Israel Concept of National Security (P11). 
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 :المبحث الثالث
 وموازين القوي فرضية الالتكافؤ

 :فرضية الالتكافؤ

وأعدائيا، أو بشكؿ أدؽ  "إسرائيؿ"ما بيف تكافوء االختبلؿ في موازيف القوى القائـ بليقصد بال
 "إسرائيؿ"ختبلؼ موازيف القوى( القائـ في الفروؽ الجغرافية والبشرية واالقتصادية ما بيف إ)
 .(1)عدائيا مف العرب، والتي تشير إلى كوف ىذه الفروؽ كبيرة لصالح العربأو 

في بعديف :البعد  سرائيمية""اإلتأثير فرضية البلتكافوء عمى العقيدة األمنية يمكف مبلحظة 
 .األمنية( مبادئ العقيدة)الفتراضي اركز والبعد المُ  (،الرؤية األمنية)الشمولي الفمسفي: 

أما البعد الفمسفي ليذه الفرضية فقد كاف يتمخص في الرؤية األمنية ليذه اإلشكالية عند النخبة 
البل تماثؿ القائـ في موازيف القوى، ف أجمع عمى ، التى كانت تُ "اإلسرائيمية"األمنية والسياسية 

 فالذي يشمؿ الموارد البشرية والمادية يميؿ لصالح العرب الذيف باتوا وفقًأ ليذه المعادلة يتمتعو 
 .(2)"إسرائيؿ"بتفوؽ كمي ثقيؿ مقابؿ 

وأف ىذا الخمؿ في موازيف القوى الحالي المتمثؿ في تفوؽ كمي يمتد مف الخميج العربي حتى 
 .(3)"إسرائيؿ"منطي يشكؿ ضمانًا كامنًا لمعرب في حربيا المحتممة ضد المحيط األط

خطورة التفوؽ الكمي لمعرب تكمف في أنو لـ يتـ إخراج كؿ طاقتو الكامنة مف مرحمة القوة الكامنة 
فضؿ حاالت المواجية مع عدو يتمتع بيذا التفوؽ الكمي في أ، وأنو حتى في (4)لى مرحمة الفعؿإ

حالية والمحتممة ، لو تـ تدمير جزٍء كبيٍر مف قواتو فيذا لف يغير مف حقيقة البل موازيف القوى ال
 .(5)الخسائر تعويض تمؾتماثؿ القائـ وخطورتو، وذلؾ بسبب إمكانيات العدو عمى 

في موازيف القوى القائـ بيف  تكافؤلى معادلة البل إلى ذلؾ أف إدخاؿ عامؿ الزمف إ ةفاأض
ة، يزيد مف خطورة ىذا الخمؿ القائـ في موازيف القوى الكمية، ويفرض عمى والدوؿ العربي "إسرائيؿ"

موازيف القوى  :وتأثير ذلؾ عمى عبلقات القوى بشقييا ،القيادة األمنية والسياسية  بعدىا الزمني

                                                             

 .(54ص /2ج ) العسكرية الصييونية مؤسسة األىراـ، (1)
 .(338ص)غرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية )عبري(  نويبرغرو (2)
 .(5ص)أمف قومي وأمف جماعي)عبري(  ،طاؿ (3)
 .(4ص))عبري(  طاؿ، النظرية األمنية (4)
 .(338ص))عبري(  خارجية ما بيف الصراع والتسوية نويبرغروغرونيؾ، السياسة ال (5)
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فموازيف القوى الحالية ىي تمؾ التي تمثؿ تصورًا جامدًا ، (1)الحالي، وموازيف القوى المحتمؿ
 .(2)لى النتائج المحتممة ألي صداـ عسكري حاليإفي موازيف القوى، ويتطرؽ  خاؿٍ لوضٍع 

وأما موازيف القوى المحتممة  فيتعامؿ مع موازيف القوى المتوقع، والذي يعبر عف احتماؿ ديناميكي 
يمعب عامؿ  فْ لتطور موازيف القوى مستقببًل، والذي مف شأنو اإلجابة عمى السؤاؿ لمصمحة مَ 

، فكؿ  "اإلسرائيمية"مف وجية نظر النخبة األمنية و  (3)ور موازيف القوى العسكريةالزمف مف منظ
 .(4)كدولة  "إسرائيؿ"يديدَا محتمبًل عمى وجود وضع يمعب فيو الزمف لصالح العرب يشكؿ ت

لف  تكافؤالبل  ؛وفقًا لرؤيتيا الفمسفية المستخمصة مف ىذه الفرضية- "اإلسرائيمية"فالقيادة األمنية 
امؿ فقط مع موازيف القوى الحالية والمرئية لمعيف، ولكف ستتعامؿ مع احتماؿ التغير في تتع

موازيف القوى الناشئة عف قياـ الطرؼ  العربي المعادي بالمبادرة بعمؿ احادي الجانب تحت 
األمر الذي قد يمنحو أفضمية في مجاؿ المبادرة  ؛القائمة لصالحو تكافؤإغراء حالة البل 

في  تمخصتفقد  "اإلسرائيمية"لييا النخبة األمنية إوأما النتيجة الحتمية التي توصمت ، يةاالستراتيج
 ،التي تتمخص في موازيف قوى تمكنيا ليس فقط مف الدفاع ،رؤيتيا لموازيف القوى المقبولة عمييا

ستغبلؿ ا ضرورة بمعنى، (5)تعطييا القدرة عمى المبادرة بحرب وقائية أو ضربة استباقية بؿ
كي تصيب القوة العسكرية بدرجة تشويش خططيا في  ؛فضمية المفاجأة بقوة الضربة األولىأ

 .(6)ومنع العرب مف استغبلؿ تفوؽ المبادرة االستراتيجية ،مراكمة القوة

والى جانب االحتفاظ بتفوؽ المفاجأة  -أنو "اإلسرائيمية"مف جانب آخر رأت النخبة األمنية 
 كافوء"ال تيجب العمؿ عمى خمؽ  -اد وناجح لمتفوؽ الكمي العربيبالضربة االستباقية كفعؿ مض

و أ، (8)الكمي الذي يميز عبلقات القوى الكمية بيف الطرفيف تكافوءفي مواجية البل، (7)عكسي" 
يجاد تفوؽ نوعي إ، وذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى (9)سماىا البعض تفوقًا عسكريًا نوعياً أكما 

حاسمًا في  ليغئاؿ يديف عامبلً  ، والذي اعتبر وفقاً (10)مي العربيسرائيمي في مقابؿ التفوؽ الكإ
                                                             

 (.134ص) )عبري( "اإلسرائيمي"ىوربتس، عقيدة األمف  (1)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (2)
 (..134ص) "اإلسرائيمي"ىوربتس، عقيدة األمف  (3)
 .(133صالمرجع السابؽ ) (4)
 .(133ص) ،نفسوالمرجع  (5)
 .(132ص) ،نفسوالمرجع  (6)
 .(35ص ) )عبري( الردعية "إسرائيؿ"عوزي، أفكار عمى قدرة  (7)
 .(25-24ص) )عبري( تحديث العقيدة العسكرية -"إسرائيؿ"ور، تسىدف (8)
 .(35ص ) )عبري( الردعية "إسرائيؿ"عوزي، أفكار عمى قدرة  (9)
 .(88/ 2)ج "اإلسرائيمية"ىركابي، الكمية والنوعية في االستراتيجية  (10)
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كثر فاعمية أاستخداـ الموارد المتوفرة بشكؿ  العمؿ عمى يتطمبكاف  ، االمر الذي(1)الصراع القائـ
 "اإلسرائيمي"ستوى المجتمع العمؿ عمى ايجاد مثؿ ىذا التفوؽ النوعي عمى م ، و(2)عدائياأمف 

 "اإلسرائيمي"ساس أف المجتمع أعمى  ،(3)صة منيا التكنولوجي والعممي في كؿ المجاالت وخا
 .(4)احتياجات البشرية "اإلسرائيمي"بمثابة خزاف يستقى منو الجيش 

األداة القادرة عمى قمب موازيف القوى  "اإلسرائيمية"األمر الذي كانت ترى فيو النخبة األمنية 
 . (5)لوجي بينيا وبيف أعدائيا بالمقدار المطموبو لصالحيا، وذلؾ مف خبلؿ توسيع الفارؽ التكن

في سعييا إلحداث التفوؽ  "اإلسرائيمية"الجانب الثاني مف حيث األىمية التي تركزت عميو الجيود 
 . (6)كاف في الجانب العممي ،النوعي المطموب

ومستوى  " التفوؽ النوعي " تحقيؽويمكف لممعطيات التالية أف تفسر مقدار الجيد المبذوؿ في  
 -ـ : 1981-1969 عامي النجاحات التي تـ تحقيقيا ما بيف

 – 1980في عاـ و طالب ،  30,000حوالى  "إسرائيؿ"ـ درس في 1970 – 1969 يففي عام
طالب، وأما أعداد الطبلب الذيف نالوا شيادة البكالوريوس ما  60,000لى إـ تضاعؼ العدد 1981
تقريبا ، وأما  46,000لى إ 27,000تمؾ األعواـ مف ـ فقد زاد خبلؿ 1981 – 1960 عاميبيف 

، وأما عدد الذيف نالوا 10,000 عددىـ أعداد الذيف نالوا شيادة الماجستير في تمؾ األعواـ بمغ
 .(7)طالب  3000-2000شيادة الدكتوراه فقد تراوح ما بيف 

 : (8)والرسـ البياني التالي يوضح ىذه المعطيات

                                                             

 (.2كمية والنوعية )عبري( )صيديف، ال (1)
(2) Horowitz, the Israel Concept of National Security (P15). 

 .(3ص) )عبري( طاؿ ، النظرية األمنية (3)
 .(155/ 2)ج "اإلسرائيمية"ىركابي، الكمية والنوعية في االستراتيجية  (4)
  (.25-24ص) ،المرجع السابؽ (5)
 .(3ص) ي()عبر  طاؿ ، النظرية األمنية (6)
 .(157-156ص/ 2)ج "اإلسرائيمية"ىركابي، الكمية والنوعية في اإلستراتيجية  (7)
 .المرجع السابؽ (8)
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 (1981-1969بيف عامي ) طبقًا لمشيادات "إسرائيؿ"توزيع الطبلب في  (:1شكل رقم )

بيدؼ إيجاد ىذا الشكؿ مف التفوؽ النوعي  "اإلسرائيمية"الجانب الثالث الذي أكدت عميو النخبة 
ييـ ار عنو ح، أو كما عبّ (1)"اإلسرائيمي"كاف في مجاؿ التدريب الصاـر والواقعي لمجيش  ؛المطموب

ستثناء التفوؽ العددي نستطيع أف افي وقتيا بالقوؿ: ب "اإلسرائيمي"لسكوؼ رئيس أركاف الجيش 
 .(2)نوجد التفوؽ المطموب إذا أصبحنا مدربيف أكثر منيـ

ختبلؿ موازيف القوى ااالفتراضي الذي تشكؿ بفعؿ تأثير فرضية  -أما فيما يتعمؽ بالبعد المركز
، ظير "اإلسرائيمية"، والممثؿ في صياغة مبادئ العقيدة األمنية ائيمية""اإلسر عمى العقيدة األمنية 

لى صياغة مبادئ قادرة عمى خمؽ الرد إذلؾ بدايًة  في التعميبلت التي كانت تقؼ مف وراء الحاجة 
تكافوء؛ كاف بلالمطموب في مواجية تيديد الخمؿ القائـ في موازيف القوى لصالح العرب والمسمى بال

عمى التحدي  ياألول "اإلسرائيمي"لمبادئ واألىـ مف بينيا ىو مبدأ الردع، الذي يعد الرد أولى ىذه ا
 .(3)وأعدائيا العرب "إسرائيؿ"القائمة ما بيف  تكافؤنظرية البل  والناتج عف حالة التيديد الذي تفرض

                                                             

 )(1) Israel National Security Doctrine: An Introductory Overview (P 5). 

 .(9ص) )عبري( لسكوؼ، عف الميمات (2)
 .(130ص)،)عبري( "اإلسرائيمي"ىوربتس، عقيدة األمف  (3)
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مف  "رائيؿإس"فإنو ال بد مف ردع أعداء  ،ووفقًا ألحد التعميبلت التي تقؼ مف وراء ىذا المبدأ
وألجؿ  ،"إسرائيؿ"وشف حرب عمى  ،ختبلؿ الموازيف الكمية  لصالحيـااالنجرار وراء إغراء حالة 
ؿ المعادلة القائمة لييا عامؿ الردع النووي وذلؾ بيدؼ تشكيإ "إسرائيؿ"تثبيت ىذه المعادلة أدخمت 
 ،(1)ذات المصيرعدئيا سيواجيوف مواجيو مصير مدمر فإف أ "إسرائيؿ"بأنو إذا ما فرض عمى 

القمؽ إزاء حقيقة التفوؽ الكمي العربي، وىذا يتحقؽ  "اإلسرائيمي"ومف جية ثانية طمأنة الجانب 
 .(2)في تحقيؽ تفوؽ عسكري عمى العرب "إسرائيؿ"مف خبلؿ الردع، الذي يعتمد عمى نجاح 

ي الموارد بمعنى أف التفوؽ العسكري إلسرائيؿ جاء ليس فقط ليوازي التفوؽ الكمي العربي ف
، الحالة التي قدرت فييا  "إسرائيؿ"شف الحروب عمى  عفلعرب اجاء لتحقيؽ لردع  بؿوالثروات، 

تكافوء القائمة بلالنخبة األمنية أف إدارة الصراع بوتيرة الحروب المتبلحقة في ظؿ تيديد حالة ال
عمى  سرائيمية""اإللى تآكؿ القدرة إسيؤدي عمى المدى اإلستراتيجي البعيد  ،لصالح أعدائيا
 .(3)الصمود والبقاء

ووفقًا ليذه المعطيات وغيرىا يتضح أف مبدأ الردع جاء ليحقؽ ىدفًا اليقؿ أىميًة عما ذكر في 
، وبالتالي حرماف العرب مف ىذه  السابؽ، أال وىو السماح إلسرائيؿ أف تباغت العرب باليجـو

لصالح العرب تكوف النتائج كارثية، يثبت ذلؾ تكافوء القائمة بلالميزة، التي إذا ما أضيفت لحالة ال
ـ، فيما باقي الحروب 1973كتوبر أأف الحرب الوحيدة التي انيـز فييا اإلسرائيميوف كانت حرب 

 التي حققوا فييا النصر كانت المبادرة بأيدييـ.

ف مبدأ الكمي القائـ، فكا تكافؤأما المبدأ الثاني الذي تـ بمورتو بتأثير مباشر مف فرضية البل 
فإسرائيؿ تفترض أنيا في حالة حرب مستمرة مع عدو يتمتع بثروات ىائمة في ، (4)الحرب الخاطفة

األمر الذي يضعيا  ؛الموارد البشرية والمادية، تمثؿ احتياطات كافية لحروبو المستقبمية ضدىا
 .(5)عدائيا الكمي الدائـأاماـ تيديد 

في مواجية التفوؽ الكمي ألعدائيا لف  "إسرائيؿ" وبالتالي فإف التفوؽ النوعي الذي تتحصف بو
تحسـ بفضؿ  -وفقًا ليسرائيؿ طاؿ-ألف الحروب في نياية االمر  ؛يكوف كافيا عمى األمد البعيد

  .(6)ف تحيا في حروب دائمةألنوع، وعميو فإسرائيؿ لف تستطيع الكـ ال ا

                                                             

(1) Steinberg, The Evolution of Israeli Military (p.11). 

 .(1ص ) ة لمردع )عبري(يجوزنسكي، نظر  (2)
 .(87ص ) القومي )عبري( "إسرائيؿ"عنبر، أمف  (3)
 .المرجع السابؽ، نفس الصفحة (4)
 .(5ص) طاؿ، األمف القومي واألمف الجماعي )عبري( (5)
 .(52ص))عبري(  ،طاؿ "سرائيؿإ"بار أوف ، مقاببلت مع  (6)
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طاؿ(، عف عدـ إمكانية استمرار  "إسرائيؿ" "اإلسرائيمي"إف ىذا التنبؤ مف قائد شيير في الجيش 
ة الذي م، عمى الكـ )العربي(، يعطي إشارة واضحة لحقيقة القمؽ الدائ"اإلسرائيمي"تفوؽ النوع 

 تشعر بو النخبة العسكرية في جيش االحتبلؿ مف احتماالت المستقبؿ تجاه الكياف الصييوني.

خاطفة" وذلؾ تبلفيًا لحالة تستنزؼ وبناًء عمى ىذه المعطيات الكمية تمت بمورة مبدأ "الحرب ال
 ىي في الوقت -"إسرائيؿ"الحروب حتى تمؾ التي تنتصر فييا ف-، "اإلسرائيمية"فييا القوة النوعية 

لى تآكؿ الرصيد االحتياطي لمدولة ممثبًل في ثرواتيا ومواردىا إتؤدي عمى األمد البعيد  ذاتو
حتى في حالة تحقيؽ  -تيجي البعيد،األمر الذي سيؤدي عمى المدى االسترا(1)المحدودة

لى حالة مف النصر إلى تراكـ انتصارات تؤدي إ -نتصارات الحاسمة عمى أعدائيااال
 .(3)،الذي يقضي عمى صاحبو(2)البيروسي

يجب العمؿ عمى تجنب  -لى جانب أىمية أف تكوف "الحرب خاطفة " إمما يعني بالضرورة أنو 
. والتي سوؼ تنتيي حاؿ حدوثيا بداىًة لصالح (4)ا "wars of attrition" -حروب االستنزاؼ

 .(5)أعدائيا

دفع التفوؽ الكمي العربي نخبة  ،لى جانب الحرب الخاطفة، واالمتناع عف حروب االستنزاؼإ
لى تبني مبدأ الضربة االستباقية أو الوقائية، والتعميؿ الذي يقؼ مف خمؼ ىذه إاألمنية  "إسرائيؿ"

نظرَا لمتفوؽ الكمي لمجيوش العربية، وأنو في  ؛ىذه المبادئ كاف ضرورةالمبادئ يقوؿ بأف تبني 
ف تباشر أ "إسرائيؿ"حاؿ تطورت القدرة العسكرية العربية لتصؿ الي درجة التيديد إلسرائيؿ، فعمى 

لى وجود خطر فوري لنشوب إ، حتى لو كاف الوضع ال يشير (6)أو وقائية ،بضربة استباقية

                                                             

 )عبري(. ،طاؿ "إسرائيؿ"بار أوف ، مقاببلت مع  (1)
ؽ.ـ(، الذي غزا إيطاليا  272-319: نسبًة لمقائد العسكري اإلغريقي بيروس ممؾ إبيروس )يروسيبالنصر ال (2)

لكف نصره  ؽ.ـ، ونجح في تحقيؽ انتصار ساحؽ عمى جيش الروماني في معركة ىيراكميو، 280في ربيع عاـ 
ؽ.ـ، تسبب لجيشو بخسائر فادحة جعمتو  279عاـ ماني في معركة أسكالـو في ربيع التالي عمى الجيش الرو 

يقوؿ مقولتو الشييرة :" إذا ىزمنا الروماف مرة أخرى في معركة كيذه فسندمر كميًا"، ومف ىنا جاء تعبير" نصر 
إستراتيجية لمحرب،  33حقؽ بكمفة كبيرة.)غريف، بيروسي"، الذي يشير إلى انتصار يوازي اليزيمة، إذ يت

 (.175-172)ص
 .(9ص))عبري(  "اإلسرائيمي"قدرة الردع  ،عنبر (3)

(4) Horowitzthe Israel Concept of National Security (P38). 

(5) Civcik the Israel Security Policy (P22+23). 

 (.45ص ) ي()عبر  "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (6)
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ىجوميا عمى المفاعؿ و ـ، 1967ـ وحرب 1956لحرب  "إسرائيؿ"شف  . وىذا مما يفسر(1)حرب
 .(2)ـ1981النووي العراقي "تموز" في عاـ 

 -كالواليات المتحدة  -في بمورة مبدأ الحاجة لحميؼ قوي تأثير فرضية البل تكافؤ مدى يتبّيف وىنا
لصالح أعدائيا، بدولة في محاولة منيا لموازنة مواجية ىذا الخمؿ الكبير في موازيف القوى الكمي 

 . (3)وأعدائيا "إسرائيؿ"تمتمؾ الموارد اليائمة القادرة عمى موازنة الخمؿ القائـ ما بيف 

والقائؿ بتدمير واستيداؼ القوى العاممة والموارد المادية ألعدائيا، لـ  ،"إسرائيؿ"فالنيج الذي تبنتو 
شرية ألعدائيا في العالـ العربي  غير الموارد المادية والب ألف ،يحقؽ إلسرائيؿ سوى تفوؽ مؤقت

 .(4)محدودة

 :"اإلسرائيمية" األمنيةتأثير فرضية الالتكافوء عمى العقيدة 
تكافوء ظير كمشكمة استراتيجية واجيت القيادة األمنية بل)اختبلؿ موازيف القوى( ، أو ال 

ـ، وأصبح 1948في  نيةلصييو مف اليـو األوؿ لئلعبلف عف قياـ الدولة ا "اإلسرائيمية"والسياسية 
 .(5)األمنية "إسرائيؿ"أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ وصياغة عقيدة 

كانت مساحة الدوؿ األربع التي تحيط  اتيفعمى سبيؿ المثاؿ في بداية سنوات الخمسين
فمسطيف مرة مف مساحة  63 حواليلبناف  أكبر بػو سوريا، و األردف، و مصر، و  ، وىي:)بإسرائيؿ(
الدوؿ بمغ حوالي  تمؾتعداد السكاف في  و –ـ 1949 عاـ اليدنة اتحسب حدود اتفاقي – المحتمة

 وكافألؼ نسمة،  650التي بمغ تعداد سكانيا في ذلؾ الوقت  "إسرائيؿ"ميموف نسمة، مقابؿ  32
 ، وفي46430ـ 1952 عاـ ، وفي42666 قد بمغـ 1951 عاـ في "اإلسرائيمي"تعداد الجيش 

، يضاؼ (6)مجند إلزامي 35836ـ فقد بمغ تعداده 1957في  عاـ ، وأما47460 ،ـ1953 عاـ
في  أضعافو 6-5 حواليإلى ذلؾ أف معدؿ النمو السكاني في الدوؿ العربية كاف أكبر بػ

 .(7)"إسرائيؿ"

                                                             

 .(252ص) العربية "اإلسرائيمية"الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية لمحروب  (1)
 المرجع السابؽ. (2)

(3) Civcik, the Israel Security Policy (P21). 
 .(23-22ص)المرجع السابؽ،  (4)
 .(5ص ) )عبري( "اإلسرائيمي"ومفيـو األمف  متكافئبار يوسؼ، القتاؿ البل (5)
 .(5ص)ف غوريوف، الجيش والدولة )عبري( ب (6)
 .(5ص))عبري(  متكافئبار يوسؼ، القتاؿ البل (7)
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وكانت  ،لواء 100ـ حشد 1953في عاـ  "إسرائيؿ"وأما مف حيث التسميح فقد كاف باستطاعة 
مدفع ميداني، وفي مقابؿ ذلؾ كاف باستطاعة الدوؿ  100درعة وم 100دبابة و 100تمتمؾ 

 .(1)اً ميدانيًا مدفع 29مدرعة، و 400دبابة و 230لواء، و 170العربية حشد 

االختبلؿ في موازيف القوى لصالح الدوؿ العربية في التفوؽ الطبوغرافي المتمثؿ في امتبلؾ كاف 
 .(2)اليضاب في الضفة الغربية الدوؿ المحيطة بإسرائيؿ ىضبة الجوالف، وسمسمة

 –وأعدائيا مف العرب، طرأت عميو تغيرات عبر السنيف  "إسرائيؿ"تكافوء القائـ  بيف بلىذا ال
ألراضي لمزيد مف ا "إسرائيؿ"واحتبلؿ  ،ـ1967خاصة فيما يتعمؽ بالعمؽ الجغرافي بعد حرب 

تكافوء ال زاؿ قائمًا في بلف ىذا الإال أ (،وقطاع غزة ،والضفة الغربية ،وسيناء ،الجوالف)العربية 
 .(3)والتي تشمؿ النواحي الجغرافية واالقتصادية والبشرية تحديدًا  سالفة الذكرالعوامؿ الميمة 

مر الذي لخصو بف غوريوف بقولو: لدينا مشكمة عسكرية فريدة مف نوعيا، نحف قمة وأعداؤنا األ
ؿ، و كاف ىذا النمو السكاني ثبلثة أو كثرة، وحتى عندما يطرأ لدينا نمو سكاني، وسوؼ يحص

إمكانية موضوعية ألف  ةأربعة أضعاؼ سنبقى في وضع القمة في مواجية الكثرة، وليس ىنالؾ أي
نتساوى مف حيث األعداد مع أعدائنا الحالييف أو المفترضيف في المستقبؿ، وكما نرى فإف ىذه 

 .(4)اسمةالمشكمة ىي مشكمة رئيسة فيما يتعمؽ بالجيش، بؿ إنيا ح

فقد كاف عمى  ،ـ1973بقوة في حرب  "إسرائيؿ"وتأثيراتيا العسكرية اصطدمت بيا  ىذه المشكمة
كـ مف 160منع الجيش المصري مف عبور القناة التي يصؿ طوليا حوالي  "اإلسرائيمي"الجيش 

أقؿ مف ألؼ جندي وبضع عشرات مف الدبابات، في مواجية ببور سعيد حتى بور توفيؽ، وذلؾ 
مدفع، وأما اليزيمة التي أدى  1100و دبابة، 1300و ألؼ جندي، 100ش مصري تعداده جي

إلييا ىذا الخمؿ في موازيف القوى فقد تحدث عنيا موشي دياف في مؤتمر طاقـ القيادة العامة في 
 .(5)ننا لـ نجيز ما يكفى مف القوى استعدادًا لنشوب الحرب"إـ بقولو: 1974فبراير  14

تكافوء والتفوؽ الكمي بللتؤكد نبوءة بف غوريوف أف مشكمة ال؛ ـ1973 عاـب عادت نتائج حر 
، "إسرائيؿ"دوؿ المواجية ستظؿ قائمة، وستظؿ موازيف القوى فييا لصالح أعداء خاصة لمعرب 

                                                             

 .(4ص)بف غوريوف، الجيش والدولة )عبري(  (1)
 .(5ص))عبري(  متكافئبار يوسؼ، القتاؿ البل (2)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (3)

(4) Civcik, The Israel Security Policy (P21).  

 .السابؽ جعالمر  (5)
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مكانية التعويض لمخسائر عند العرب ستظؿ كبيرة نيـ مف االستمرار في األمر الذي سيمكّ  ؛وا 
 .(1)الحرب

ال تستطيع  "إسرائيؿ"إلى النتيجة القائمة: أف  "اإلسرائيمية"ؾ توصمت النخبة األمنية وعمى ضوء ذل
عدائيا،  أختبلؿ في موازيف القوى لصالح االصمود في ىذا النوع مف الصراعات الحتمية في ظؿ 

، فيو موجود بفضؿ تفوقيا (2)عكسي نوعي" تكافؤالذي منحيا "ال ،القائـ "اإلسرائيمي"وأما التفوؽ 
أو إقتصادي حقيقي؛ وفي مثؿ  ،بشري العسكري المصطنع، بمعنى أنو ليس لو رصيد جغرافي أو

والتي تتطمب  ،وأعدائيا "إسرائيؿ"ىذا النوع مف المواجيات التي تفرضيا طبيعة الصراع القائـ بيف 
رادة الصمود فإف عامميْ  ،قدرًا كبيرًا مف الصمود في وجو حروب متكررة  الثروات الطبيعية وا 

 فالواليات المتحدةنظرًا لمتفوؽ الكمي ال النوعي،  ؛، وفي المدى البعيد تحسـ الحروبحاسماف
 ،عمى سبيؿ المثاؿ لف يكوف بمقدورىا احتبلؿ الصيف، حتى ولو نجحت بدايًة في ىزيمتيا

 .(3)ونجحت في إخضاعيا عسكرياً 

مًة في تفوقيـ الكمي قائمة، تكافوء واختبلؿ الموازيف لصالح العرب، ممثبللذلؾ ستبقى مشكمة ال
؛ وأما حجـ ىذا الخطر فسيزداد "إسرائيؿ"وستبقى تحمؿ في طياتيا خطرًا استراتيجيًا يتيدد وجود 

بكثافة إذا ما استطاع العرب في يوـٍ مف األياـ أف ُيخِرجوا ىذه الطاقة المتمثمة في تفوقيـ الكمي 
 .(4)مف حيز القوة الكامنة إلى حيز الفعؿ

العرب ال يزالوف يمتمكوف  بأف "اإلسرائيمية" عتقاد لدى النخبة األمنية والسياسيةساد اال ،ميووبناًء ع
القدرة عمى ترجمة تفوقيـ الكمي والعسكري إلى نصر إستراتيجي، وبالتالي القضاء عمى 

ال تمتمؾ القدرة المطموبة لحؿ الصراع القائـ بالطرؽ  "إسرائيؿ"، وفي المقابؿ فإف "إسرائيؿ"
 .(5)عسكريةال

تفوؽ عسكري  تحقيؽ عمى الحفاظ عمى "إسرائيؿ"دأبت  ،ىذة المعضمة ةلذلؾ وفي مواجي
 .(6)المتمثؿ في التفوؽ العربي المحتمؿ، تكافوء القائـبلييدؼ إلى موازنة ال ،متواصؿ  وشامؿ

 

                                                             

 .(338ص )اسة الخارجية )عبري( ينوبيرغر، الس (1)
 .(20ص))عبري( تحديث العقيدة العسكرية فدىستور،  (2)
 .(52ص)مقاببلت مع يسرائيؿ طاؿ )عبري(  ،مردخاي (3)
 .(4ص)طاؿ، النظرية األمنية )عبري(  (4)

(5) Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P12). 

 .(132ص))عبري(  "اإلسرائيمي"ىوربيتس، عقيدة األمف  (6)
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 .فرضية حتمية الصراع: المبحث الرابع

 فرضية حتمية الصراع

 "اإلسرائيمية"منية كما تراه النخبة األ "اإلسرائيمي" -الصراع العربي ناتج عف طبيعةالمفيـو الكاف 
 ."اإلسرائيمية"أحد أىـ األسس التي تستند عمييا العقيدة األمنية 

 "اإلسرائيمية"ووفقًا ليذا المفيـو الخاص تـ بمورة الفرضية الثالثة التي تستند الييا العقيدة األمنية 
، والصيغة التي تتضمنيا ىذه الفرضية كما لخصيا  (1)تكافؤلبل بعد فرضيتي التيديد الوجودي وا

نو ال يمكف حسـ الصراع بشكؿ نيائي بواسطة الحسـ العسكري، وأف إيسرائيؿ طاؿ، تقوؿ: 
 . (2)لكنيا بالحرب وحدىا لف تستطيع حسـ الصراع ،يمكنيا أف تنتصر في الحرب "إسرائيؿ"

 "إسرائيؿ"وعمى رأسيا بف غوريوف، فإف الصراع القائـ بيف  ،"اإلسرائيمية"ووفقًا لمقيادة األمنية 
،  وبالتالي فحالة البلسمـ مركب عضوي في منطقة (3)وأعدائيا ىو معطى ثابت وغير قابؿ لمتغير

 . (4)الشرؽ األوسط

ال  -في حينيا "اإلسرائيمية"كما قدرتو النخبة األمنية  -فإف خمفية ىذا الصراع ،واألىـ مف ذلؾ
 ،ممثبًل في خبلفات حوؿ تسويات حدودية ،وأعدائيا "إسرائيؿ"تعارض المصالح بيف  لىإتستند 

لى أسباب تاريخية متعددة األبعاد وشاممة ، وأف ىذه األبعاد إأو ممرات مائية، بؿ ترجع أساسًا 
 .(5)وأعدائيا غير قابمة لمحؿ "إسرائيؿ"المختمفة تجعؿ مف مشكمة الصراع القائمة ما بيف 

ص ذلؾ بوضوح في قولو: لو كنت قائدًا عربيًا فمف أقبؿ بوجود وريوف مف جيتو لخّ بف غولخص 
 . (6)رضيـأمطمقًا، وىذا أمر طبيعي فقد أخذنا  "إسرائيؿ"

إضافة الى ىذا التعميؿ ساد في أوساط النخبة األمنية مع بداية قياـ الدولة وفي المراحؿ األولى 
وبالتالي فحالة الحروب البلحقة عمى  ،ىي حالة دائمة لصياغة عقيدتيا األمنية، أف حالة الصراع

متكافئ ال تستطيع الفي ىذا الصراع غير  "إسرائيؿ"، وأف  (7)بديةشكؿ جوالت ستكوف شبو أ

                                                             

 .(2ص)طاؿ، النظرية األمنية، )عبري(  (1)
 .المرجع السابؽ (2)
 .(2ص)الثقافة العسكرية )عبري(  -"إسرائيؿ"ور،  تسىدف (3)
 .(95ص ) بشارة، مف شاروف حتى ييودية الدولة (4)
 .(357ص)الصراع والتسوية  )عبري( غرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف  نويبرغرو (5)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (6)
 .(426 /7ج ) الييود والييودية في الصييونية موسوعة، المسيري  (7)
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ألنيا ببساطة ال تمتمؾ ؛(1)إيجاد الحؿ المطموب مف خبلؿ استخداـ األدوات العسكرية وحدىا
لحاؽ اليزيمة الس ، وذلؾ نتيجة لحالة (2)احقة المطموبة بأعدائياالقدرة عمى حسـ الصراع، وا 

وأعدائيا، األمر الذي تولد عنو خمؿ كبير في موازيف القوى الدائمة  "إسرائيؿ"القائمة بيف  تكافؤالبل
 (3)لصالح أعدائيا -قتصادية والجغرافية والبشريةاال -والشاممة

ىي  "إسرائيؿ"ية القائمة: بأف ووفقًا ليذه الفرضية بنى كٌؿ مف موشي دياف ويغئاؿ يديف النظر 
الجانب األضعؼ في ىذا الصراع، وأنو في مثؿ ىذه الظروؼ فإف الميمة األىـ لمسياسة 

 .(4)في ظؿ ظروؼ تعاني فييا مف الدونية بقاء الدولةتتمخص في تحقيؽ  اإلسرائيميةاألمنية

، عمى  (5)ـ197ا في وقت الحؽ عمؿ شاروف في فترة توليو لوزارة الدفاع في حكومة بيغف عاـ
مف أف  ابو موشي دياف ويغئاؿ يديف وغيرىم يعتقدما  فإتغيير ىذه النظرية بنظرية أخرى تقوؿ: 

في حالة صراع أساسي مع العالـ العربي الذي يرفض قبوليا ىو إعتقاٌد صحيح، لكف  "إسرائيؿ"
موازيف القوى القائمة ما  القدرة والقوة عمى مواجية أعدائيا، وأف "إسرائيؿ"في مقابؿ ذلؾ فإنو لدى 

 .(6)وأعدائيا ليست ذات أىمية كبيرة، شريطة أال يضعؼ الجانب المعنوي ليا "إسرائيؿ"بيف 

بار لمنظرية األولى وصاغيا بشكؿ لكف موشي أرنس الذي تولى وزارة الدفاع مف بعده أعاد االعت 
وى ما بينيا وبيف أعدائيا ىي في ميزاف الق "إسرائيؿ"كثر تحديدًا عف سابقيو باعتبار أف تأخر أ

عمى العقيدة األمنية أف تأخذىا بالحسباف، وأضاؼ: بأف ىذه الحسابات المنطقية تخبرنا  ،حقيقة
بأنو ليس باستطاعتنا أف نحقؽ ما حققو التحالؼ في الحرب العالمية الثانية بنجاحيـ في إخضاع 

ف نؤلـ أا أف ندافع عف أنفسنا، أو تطاعتن؛ إذ باسةاأللماف، فموازيف القوى في المنطقة مختمف
  -الصراع -و نحطـ جيوشيـ لفترة زمنية ما، لكف ليس باإلمكاف حؿ ىذه المشكمة  أالعرب، 

 .(7) "اإلسرائيمية"نتياء منيا لؤلبد، فاألمر يتجاوز حدود القدرة واال

تبار أنيا ـ، باع1967خت بعد حرب ترسالتي لى ىذه القناعة إاألمنية  "إسرائيؿ"نخبة  تتوصم
بتحقيؽ الحسـ العسكري المطموب، وىو األمر الذي لـ  "إسرائيؿ"خر الحروب التي نجحت فييا آ

                                                             

(1) Golov, A National Security Doctrine For Israel (P8). 

(2) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P4). 
 .(5ص)ماعي )عبري( طاؿ، أمف قومي وأمف ج (3)
 .(359ص)وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية  )عبري(  نويبرغر (4)
 .المرجع السابؽ (5)
 .نفسوالمرجع  (6)
 .(359ص)وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية  )عبري(  نويبرغر (7)
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حرب و ـ، 1973كتوبرأحرب و ـ ، 1970تنجح فيو في حروبيا البلحقة "حرب االستنزاؼ
 ". (1)ـ1982لبناف

في البحث  ئيمية""اإلسراوفي مقابؿ اإلقرار بعدـ القدرة عمى حسـ الصراع، بدأت النخبة األمنية 
 بداًل مف حمو.  ،ر "إدارة الصراع"مما أنتج  تصوّ  ؛عف الخيار البديؿ لذلؾ

ىداؼ العرب مف وراء ىذا أف إ :يستند ىذا التصور البديؿ "إدارة الصراع " عمى التعميؿ القائؿ
راء ذلؾ ألف األىداؼ السياسية التى يسعى العرب لتحقيقيا مف و  ؛الصراع ليست ثابتة بؿ متغيرة

إدامة حالة الصراع القائـ، ترتبط بعوامؿ أخرى ىي في ذاتيا متغيرات دائمة، كالعبلقات العربية 
، واألىـ مف بينيا التقدير العربي "اإلسرائيمي"  -وسباؽ التسمح العربي ،والوضع الدولي ،العربية

 .(2)"ؿإسرائي"فيما يتعمؽ بفرصيـ في النصر أو اليزيمة إذا ما قاموا بشف الحرب عمى 

باستخداـ  "إسرائيؿ"وبالتالي فإنو باإلمكاف إقناع العرب بأنيـ لف يستطيعوا تحقيؽ أي نصر عمى 
لى عقد تفاىمات إالوسائؿ العسكرية، وأنو مف األفضؿ ليـ ولمصالحيـ أف يختاروا التوصؿ 

 .(3)معيا

عمييـ، ومنعيـ  كوف مف خبلؿ تحقيؽ انتصارات عسكرية متواليةتأما طريقة إقناع العرب بذلؾ ف
نجاز يذكر، حتى يقتنعوا بالتدريج أف خيار القوة ال يحقؽ ليـ أي إنجاز سياسي، إمف تحقيؽ أي 

لى فكرة استخداـ األدوات الدبموماسية بديبًل عف الوسائؿ العسكرية إوبالتالي يصبح العرب أقرب 
الطريقة مف الجانب مؿ معيـ بنفس ا، وبالتالي تصبح إمكانية التع"إسرائيؿ"في التعامؿ مع 

 .(4)ممكنة "اإلسرائيمي"

مف خبلؿ الطرؽ الدبموماسية بديبًل عف  "اإلسرائيمية"وأوؿ مف تبنى فكرة إمكانية تحقيؽ األىداؼ 
لكف  ـ1954في عاـ  "اإلسرائيمية"الحموؿ العسكرية كاف موشي شاربت في فترة رئاستو لمحكومة 

 .(5)ؿ وعمميلى درجة طرح سياسي بديإطرحو ىذا لـ يرتِؽ 

 

                                                             

 .(3ص))عبري(  "اإلسرائيمي"بف يوسؼ، األزمة في مفيـو األمف  (1)
 .(362ص)وغرونيؾ، السياسة الخارجية ما بيف الصراع والتسوية  )عبري(  نويبرغر (2)
 المرجع السابؽ. (3)
 .(102ص) بشارة، مف شاروف حتى ييودية الدولة (4)
 المرجع السابؽ. (5)
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ومعيا فرضية إدارة الصراع بالوسائؿ الدبموماسية والسياسية  ،لكف ىذه الفكرة عادت أكثر قوة
سرائيؿ ا  بيف مصر و  التسوية السياسية معاىدةبديبًل عف حمو بالوسائؿ العسكرية بعد التوقيع عمى 

 .(1)اعصر األمر الذي أدى إلى إخراج أكبر دولة عربية مف دائرة ال؛ ـ1979في عاـ 

ليذا التطور أكد عمى صدؽ رؤية نظرية إدارة الصراع، فقد رأت النخبة  "اإلسرائيمي"التفسير 
لمدرس الدموي العسكري الذي أصابيـ،  اً أف سعي المصرييف لمسبلـ كاف نتاج "اإلسرائيمية"األمنية 

مف  سنة 30المصري عمى مدار  شعبمنيا ال ىاإلنياؾ المتراكمة التي عان وبسبب عمميات
السادات وصؿ إلى قناعة أنو حتى في أحسف األحواؿ والظروؼ التي  الرئيس الصراع، وأف

لى التحوؿ إ، وىذا التعميؿ ىو الذي قاده "اإلسرائيمي"جيش التوفرت لجيشو كاف سُيقير عمى يد 
، وىو ما عزز القناعة لدى النخبة "إسرائيؿ"مع  التسوية السياسيةالمتمثؿ في عقد  ،البلحؽ

 (2)أكثر مف أي شأف أخر "اإلسرائيمية"بالعقيدة العسكرية  "اإلسرائيمية"منية األ

 :"اإلسرائيمية" األمنيةتأثير فرضية حتمية الصراع عمى العقيدة 
ترى  ،وما نتج عنيا مف تعميبلت ،لفرضية الصراع "اإلسرائيمية"خبلصة استنتاجات النخبة األمنية 

ىو معطًى بنيوِي ثابت  هدائيا ىو صراع حتمي ، وأف وجودوأع "إسرائيؿ"أف الصراع القائـ بيف 
، وأف العمؿ عمى إيجاد حٍؿ ليذا الصراع بالوسائؿ العسكرية وحدىا (3) الطرفيففي العبلقة بيف 

عمى ىذه المعطيات ستكوف في مواجية الحروب  وبناءً  "إسرائيؿ"، وبالتالي فإف (4)غير ممكف
عف الحركة الطاردة والرافضة لموجود  ةالناتج ،ية الصراعالمتكررة والمفروضة عمييا بفعؿ حتم

 .(5)في المنطقة  "اإلسرائيمي"

بمورة تصورات  ىلإ -وعمى رأسيا بف غوريوف -"اإلسرائيمية"منية ىذه النتائج قادت النخبة األ 
ومبادئ افتراضية ُمتخيمة في كيفية مواجية التيديدات المتوقع أف تنتج عف ىذا الصراع الحتمي 

ف يعتقد أف ىذه العممية المتعمقة باصطناع التيديد والحموؿ االفتراضية لو كانت ىنالؾ مَ و البنيوي، 
بيدؼ السيطرة عمى مفاصؿ القوة في الدولة واخضاع  ؛إحدى الوسائؿ التي تبناىا بف غوريوف

 . (6)ةوذلؾ مف خبلؿ إثارة القمؽ واصطناع التيديدات الدائم "اإلسرائيمي"المجتمع 

                                                             

 .(16ص)  "اإلسرائيمي"المصري، نظرية األمف  (1)
(2) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (Pp20+21). 

 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"ور، الثقافة األمنية تسىدف (3)
 (.62ص)، )عبري( "اإلسرائيمية"تة، العقيدة يلف (4)
 .(426-42 /7ج) الييود والييودية والصييونية المسيري، موسوعة (5)
 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"ور، الثقافة األمنية تسىدف (6)
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، الذي يتمخص في الفمسفة (1)(ممحمة ايف بريرة)ىذه المبادئ كاف مبدأ" حرب البل خيار  أولى
نو ما داـ الصراع حتميًا، فإف ذلؾ يعني بالضرورة إالمبنية عمى فرضية حتمية الصراع القائمة: 

، وبالتالي فإنو لف يكوف ىنالؾ خيار أماـ المجتمع "إسرائيؿ"أف الحرب ستكوف مفروضة عمى 
 .(2)والدولة سوى الحرب، واالستعداد الدائـ ليا سرائيمي""اإل

ىذه التصورات المصاحبة لمبدأ حرب البلخيار والمتأثرة بفرضية حتمية الصراع، قادت بدورىا  
كي يكوف قادرًا عمى ؛ أمنيًا وعسكرياً  "اإلسرائيمي"لى فكرة وجوب العمؿ عمى تشكيؿ المجتمع إ

األمر الذي  ؛ة المتوقعة، الناتجة عف فرضية الصراع الحتميمواجية ىذه التيديدات المستقبمي
 .(3) (أمة بمديـ)صطبلح األمة المجندة اب ُعرؼ الحقاً 

وأعدائيا ىو صراعًا دائمًا، وبالتالي فإف  "إسرائيؿ"أنو ما داـ الصراع بيف : خبلصة ىذه الفكرة
ندلع مرة أخرى مف جديد، لف تنتيي، وأنو حتى لو توقفت لمحظة فإنيا ست بينيماحالة الحرب 

التحديات التي تفرضيا حالة  ةأف يكوف قادرًا عمى مواجي "اإلسرائيمي"وعميو فإف عمى المجتمع 
، التي ستظير عمى شكؿ جوالت مف الحروب المتكررة، بيف الطرفيفحتمية الصراع القائمة ما 
ستعداٍد دائـٍ اب، وعمى أف يكوف في كؿ وقت جاىزًا لمحر  "اإلسرائيمي"وعميو فإف عمى المجتمع 

 . (4)ليا

وبناًء عمى التعميؿ السابؽ الذي يفترض حتمية وبنيوية الصراع، فإف اسحاؽ رابيف وخبلؿ فترة 
لمحرب النائمة  هتصور  وضع ـ1964عاـ  "اإلسرائيمي"شغمو لمنصب رئاسة األركاف في الجيش 

"dormant war"(5) وأعدائيا،  "إسرائيؿ"ما بيف  الذي يصؼ الفترات التي تخممت جوالت الحروب
 -ـ1949 بيف عاميمتدت اصطبلح حالة "البل سمـ والبل حرب " التي اكاف يطمؽ عمييا 

 (، 1956ـ باستثناء حرب )1967

دية االدوؿ العربية المع أف "إسرائيؿ"يعتقد القادة العسكريوف والسياسيوف في  ووفقًا ليذا التصور
ترى نفسيا حرة  "إسرائيؿ"تجيز لمحرب، وبناًء عميو فإف عمى إلسرائيؿ تعمؿ بشكؿ دائـ عمى أف ت

                                                             

 .(99ص)ية الدولة حتى شاروف بشارة، مف ييود (1)
 .(2ص)المرجع السابؽ،  (2)
 .(2ص))عبري(  "اإلسرائيمية"ور، الثقافة األمنية تسىدف (3)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (4)

(5)Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P13). 
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ىا يعتزموف ءيا اليجومية، حتى ولو لـ يثبت لدييا أف أعدائفي توجيو ضربة وقائية لقدرات أعدا
 .(1)اليجـو عمييا

 

سسة لمعقيدة األنماط الفكرية التي أخذت تتبمور عند النخب األمنية المؤ   مبلحظةوىنا مف الممكف 
غوريوف ممف سيرد ذكرىـ، والناتجة عف فرضية حتمية الصراع ، بف  كأمثاؿ:نية العسكرية األم

 والمتمثمة في المبادئ والتصورات التي يتـ طرحيا كحموؿ وردود عمى تيديدات مفترضة.

وىو ما يمكف مبلحظتو كذلؾ مف خبلؿ الوقوؼ عمى تصورات بف غوريوف وموشي دياف في  
،  -حالة البل سمـ والبل حرب أو -تفسير فترات اليدوء في ظؿ فرضية الصراع البنيوي المحتـو

لكف بوسائؿ  ،"إسرائيؿ"بف غوريوف يرى أف : الدوؿ العربية مستمرة في إدارة الحرب ضد دافيد ف
 . (3)، وأما موشي دياف فقد أسماىا بالعمميات العسكرية في زمف السمـ(2)أخرى

الصراع، والتأثيرات الناتجة عف التقديرات النابعة مف ىذه التصورات المتأثرة بفرضية حتمية 
الدونية و لى العمؽ الجغرافي، إالمتعمقة بافتقارىا  صييونيةاليوامش األمنية الضيقة لمدولة ال

لى تبني إ "اإلسرائيمية"الديمغرافية كمية التي تشعر بيا، قادت مجتمعًة المؤسسة األمنية 
فكرة "االمتناع عف المخاطر" ميما كانت، والعمؿ وفقًا لذلؾ استراتيجية أمنية قمقة، مبنية عمى 

فتراض أسوأ ا ة، أيworse case analysis"(4)عمى تبني مبدأ" تحميؿ الحالة األسوأ "
 .(5)وعدـ تقبؿ أي مخاطرة محتممة  ،السيناريوىات دائماً 

 "اإلسرائيمية"نية الصراع عمى العقيدة األم حتمية ىـ تأثير لفرضيةأوفي مقابؿ ذلؾ كمو، فإف  
عمى يد   deterrence"(6)مبدأ " الردع  يتمثؿ في كونيا أحد أىـ التعميبلت التي تقؼ وراء تبن

نو ما داـ  الصراع القائـ  بيف إ، الذي ينطمؽ مف التصور القائؿ: "اإلسرائيمية"النخبة األمنية 
 -"اإلسرائيمي"لتي يقـو بيا الجيش ، فإف حمبلت الرد والعقاب ااً وبنيوي اوأعدائيا  حتميً  "إسرائيؿ"

يجاد حؿ لمصراع، وبالتالي فإف الحؿ ال الف تقود الى  –وحتى انتصاراتو في حروبو مع أعدائو 
شف  عفبؿ يكمف في ردع العرب  ،يكمف في شف الحوب وتحقيؽ االنتصارات عمى العرب

                                                             

(1)  Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P13). 

 .(115ص) )عبري( "اإلسرائيمية"ىوربتس، العقيدة األمنية  (2)
 ، والصفحة نفسيا.المرجع السابؽ (3)
 .المرجع نفسو، والصفحة نفسيا (4)
 المرجع نفسو، والصفحة نفسيا. (5)

) (6) Ben-Horin, Israels Strategic Doctrine (P13/14). 
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تمد عمى التمويح بالقوة ، الذي يع(1)؛ وذلؾ مف خبلؿ تبني الردع الفعاؿ"إسرائيؿ"الحروب عمى 
،وكذلؾ مف خبلؿ إظيار طاقة ال محدودة (2)لى جنب مع استخداـ القوة والعقابإالعسكرية جنبًا 

األمر الذي  ؛جياد الناتج عف جوالت الحروب الطويمة مع أعدائيافي القدرة عمى تحمؿ الثمف واال
 .(3)ييدؼ إلى إفياـ العرب أف جيودىـ العسكرية ال طائؿ مف ورائيا

في المقابؿ ىنالؾ مف يرى أف مبدأ الردع ، فشؿ في تحقيؽ ذاتو في إعاقة الحافز الحربي لدى 
لى أنو عندما تكوف إوأعدائيا تشير  "إسرائيؿ"بيف  التي دارت العرب، فتحميؿ الوقائع الحربية

وامتنعوا عف ىذه الخطوة بالذات  ،لى شف حرب ضدىاإفي قمة قوتيا بادر العرب  "إسرائيؿ"
-1967في قمتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ بيف األعواـ ) "اإلسرائيمية"صورة القوة  لـ تكفعندما 
ومع  (4)واستعدادىا الستخداـ ىذه القوة "اإلسرائيمية"( لـ يشؾ العالـ العربي بتفوؽ العسكرية 1973

 ."إسرائيمية"ـ، بمبادرة عربية، ال 1973ذلؾ كانت حرب 

 الخالصة:

 ت الخاصة لمنخبة السياسية واألمنية "عمى رأسيا بف غوريوف" وبفعؿ بفعؿ تأثيرات التصورا
"، تمت بمورة مبادئ العقيدة األمنية "إسرائيؿ"التجربة " متمثمة في الحروب التي خاضتيا 

المختمفة كالردع، واإلنذار، والحسـ ، ونقؿ المعركة ألرض العدو، واالعتماد عمى الذات 
 وغير ذلؾ.

  انتقاليا ما بيف النظرية التعرضية  "اإلسرائيمية"ت بيا العقيدة األمنية أىـ التطورات التي مر– 
 الدفاعية. –اليجومية، وما بيف النظرية الوقائية 

  فرضية التيديد  ىي: عمى ثبلث فرضيات أساسية، "اإلسرائيمية"تستند العقيدة األمنية
األطر الفكرية التي الوجودي، وفرضية البل تكافؤ، وفرضية حتمية الصراع، وىي بمثابة 

، ومف أىـ العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ العقيدة األمنية "اإلسرائيمية"دت عنيا العقيدة األمنية تولَّ 
 وتطورىا. "اإلسرائيمية"

 يتيدده خطر وجودي يتمثؿ في الكياف الصييونيصطبلح التيديد الوجودي أف ا يفترض 
لى األبد، وذلؾ مف خبلؿ  "اإلسرائيمية"قدرة العرب عمى الخبلص مف المشكمة  بشكؿ تاـ وا 

                                                             

 .(10ص) )عبري( رائيمي""اإلسبف يوسؼ، األزمة في مفيـو األمف  (1)
 .(10ص) ،المرجع نفسو (2)

 .(9ص))عبري(  "اإلسرائيمي"عنبر، قدرة الردع  (3)
 .(11ص) )عبري( "اإلسرائيمي"بف يوسؼ، األزمة في مفيـو األمف  (4)
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أال تسمح لنفسيا بالمطمؽ أف تخسر  صييونيةالدولة ال فإف عمىإبادتيا الشاممة، وبناًء عميو 
 ؛ ألف ذلؾ يعني نيايتيا.حربًا واحدة

  (أحد أىـ   أصبحتموجودة في حالة خطر أمني وجودي دائـ  "إسرائيؿ"الفرضية القائمة بأف
متطمبات وذلؾ مف خبلؿ تحديد ، "اإلسرائيمي"مني شكيؿ  الفكر األسس التي أثرت في تاأل

 ؛خرىعتبارات األالقوة البلزمة إلسرائيؿ لمحفاظ عمى أمنيا، والتي أضحت في مقابميا اإل
 .منية الوجوديةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية، ثانويًة في مقابؿ الضرورة األ

 ف غوريوف وتبنتيا المؤسسة األمنية مف بعدهفرضية " التيديد الوجودي" التي صاغيا ب، 
أكثر مف كونيا ،بالكراىية "اإلسرائيمي"لتغذية المجتمع  كانت تيدؼ لصناعة القمؽ الضروري

 تشخيصًا لمواقع الجيوسياسي األمني الذي تحياه الدولة.

  البشرية القائـ في موازيف القوى، والذي يشمؿ الموارد  كافوء ترى أف البلتكافوءالبل تفرضية
 كبير بتفوؽ كمي فالذيف باتوا وفقًأ ليذه المعادلة يتمتعو  ،والمادية  يميؿ لصالح العرب

 ."إسرائيؿ"مقابؿ 

  خطورة التفوؽ الكمي لمعرب تكمف في أنو لـ يتـ إخراج كؿ طاقتو الكامنة مف مرحمة القوة
جزٍء كبيٍر مف فضؿ حاالت المواجية لو تـ تدمير أو حتى في  ،لى مرحمة الفعؿإالكامنة 
القائـ وخطورتو، وذلؾ بسبب إمكانات  كافوءر مف حقيقة البل تفيذا لف يغيّ  العرب، قوات

 .التعويض ليذه الخسائر

  فقط مع موازيف القوى ليس تتعامؿ  أف "اإلسرائيمية"كافوء  أف عمى القيادة ت ترى فرضية البل
ي موازيف القوى الناشئة عف قياـ مع احتماؿ التغير ف كذلؾالحالية والمرئية لمعيف، ولكف 

القائمة  كافوءتحت إغراء حالة البل ت ،حادي الجانبأالطرؼ  العربي المعادي بالمبادرة بعمؿ 
 .لصالحو، األمر الذي قد يمنحو أفضمية في مجاؿ المبادرة االستراتيجية

  بالضربة أنو الى جانب االحتفاظ بتفوؽ المفاجأة  افترضت "اإلسرائيمية"النخبة األمنية
العمؿ عمى  يجبالحرب الخاطفة كفعؿ مضاد وناجح لمتفوؽ الكمي العربي، و االستباقية 
 ." في مواجية التفوؽ الكمي العربينوعي تكافوءخمؽ "ال 

 ال يمكف حسـ الصراع بشكؿ نيائي بواسطة الحسـ  حتمية الصراع ترى أنو فرضية
 "إسرائيؿ"الصراع القائـ بيف  فوأألنيا ال تمتمؾ القدرة عمى حسـ الصراع،  ؛العسكري

 .وأعدائيا ىو معطى ثابت وغير قابؿ لمتغير
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 أف اىداؼ العرب مف وراء ، الذي يفترض "إدارة الصراع " لحؿ الصراع ىو التصور البديؿ
بأنيـ لف يستطيعوا تحقيؽ أي  يـالصراع ليست ثابتة بؿ متغيرة، وبالتالي فإنو باإلمكاف إقناع

 .استخداـ األدوات الدبموماسية ة، وأنو مف األفضؿ ليـ ولمصالحيـالوسائؿ العسكريبنصر 

  أمنيًا  "اإلسرائيمي"لى فكرة وجوب العمؿ عمى تشكيؿ المجتمع إفرضية حتمية الصراع، قادت
األمر الذي  ؛كي يكوف قادرًا عمى مواجية ىذه التيديدات المستقبمية المتوقعة ،وعسكرياً 

مبدأ" " ،ومبدأ "الحرب النائمة"، و حرب البلخيار" ، مبدأدةصطبلح األمة المجناُعرؼ الحقا ب
 ".تحميؿ الحالة األسوأ
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 :(م1955-م1948)من "اإلسرائيمية"تطور العقيدة األمنية : المبحث األول
ـ، لـ يكف لدى الدولة أي وثيقة نظرية 1948في عاـ  صييونيةالدولة ال إقامةعبلف عف بعد اإل

المفاىيـ  لدييا نيا لـ تكف بعد قد اكتممتألى حقيقة إ، ويرجع ذلؾ (1)مكتوبة لعقيدتيا األمنية 
لـ يتضح وكذلؾ  -والتي تبمورت الحقاً  -األمنية تياوالتصورات األساسية التي قامت عمييا عقيد

التي ستواجييا الدولة الوليدة، وكؿ الذي  ة حجـ وعمؽ التيديداتيبعد لدى القيادة األمنية والسياس
أو مبلمح لبعٍض مف  ،تشكؿ منيا في ىذه المرحمة كاف عبارة عف مبلمح لسياسات أمنية عامة

المبادئ لـ تكف قد  باقي ىذهالتي تبمورت الحقًا، في حيف أف  "اإلسرائيمية"مبادئ العقيدة األمنية 
 .(2)تكونت بعد 

نظرية أو مبادئ أمنية  ةلـ يكف يمتمؾ أي (3)ركانوأوىيئو  "اإلسرائيمي"وىذا ال يعني أف الجيش 
 "اإلسرائيمية"ـ، فقد كانت القوات 1948خاصة في حربو مع العرب عاـ  ،يعمؿ وفقًا لتوجياتيا

التي  ،عض الطرائؽ واألساليب القتاليةوب العسكرية،تعمؿ وفقًا لخطوط عامة لبعض النظريات 
 .(4) عمؿ عمى تطبيقيا في المرحمة التمييدية التي سبقت الحرب وفي أثنائيا

 -بمحنةفي المعسكر)وقد لخص يغاؿ يديف بعض ىذه المبادئ في مقاؿ نشره في جريدة 
 :ـ بالتالي1949سبتمبر  ،عدد ) أيموؿ("اإلسرائيمي"مجيش (، الجريدة الرسمية لבמחנה

لى أقصى إبصورة دائمة بغرضنا الرئيس، وىو استثمار مبادئ الحرب  في عقولنا" عمينا أف نحتفظ 
ف نكوف أقبؿ بدء القتاؿ، أو عمى األقؿ  اً تحدد فيو مصير المعركة استراتيجيوبشكؿ ي ،ما يمكف

 .(5) واثقيف مف أف سير المعركة سيتيح لنا أقصى المميزات"

 -في ىذه المرحمة كانت في أساسيا دفاعية "اإلسرائيمية"جية العسكرية ف اإلستراتيإ :ويمكف القوؿ
 -تركزت عمى "الدفاع") ىجنةة مف جي ي، في(6)(התקפית–מגננתיתىتكفيت -ىجومية )مجننتيت

، عتمادًا عمى المستوطنات ذاتيااحتبللو، االقائـ وعمى ما تـ  "اإلسرائيمي"ستيطاف عف اال (הגנה
                                                             

 (.46)ص "اإلسرائيمي"( محمود ، آفاؽ األمف 1)

 (.88-87ص)( الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية 2)

في ىذا الوقت متواجد في البيت االحمر المطؿ عمى ساحؿ بحر تؿ  "اإلسرائيمية"ىيئة االركاف  كاف مقر( 3)
يونيو قاـ سبلح الجو  3الربيع، وبعد ذلؾ تـ نقمو الى رمات غاف،وذلؾ خوفًا مف السؼ الحربية المصرية، وفي 

اجدًا في مكتبو "بيت بجارنو( المصري بمياجمتو في الوقت الذي كاف رئيس الحكومة دافيد بف غوريوف كاف متو 
 .443داخؿ المقر. ) لممزيد انظر: سمحوني، مفيـو االمف. )عبري( )ص  (معرؾ 

 (.88ص )( المرجع السابؽ، 4)

 (.191)ص "اإلسرائيمية"( ربايعة، اإلستراتيجية 5)

 (.123)ص )عبري(.األمف والسياسة الخارجية (6)
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مف حرب  الثانية، وتمثؿ ذلؾ في المرحمتيف األولى و (1)دفاعية ثابتة قواعد عمى اعتبار انيا
وضعية الدفاع والسيطرة عمى خطوط المواصبلت  "اإلسرائيمية"القوات  اتخذت حيث، (2)ـ1948

مايو  15مف  الثةـ، والمرحمة الث1948بريؿ أـ حتى 1947)المرحمة االولى كانت مف نوفمبر 
في ىذه المرحمة  "اإلسرائيمية"عنى اخر كانت االستراتيجية بم ؛ـ(1948يونيو  11ـ حتى1948

 انتقمتثانية  ةومف جي، (3)تتمخص في " استراتيجية البقاء" في ظؿ موازيف قوى غير متكافئة
")ىتكفة  -بعممية "نحشوف بدأت( في المرحمتيف الثانية والرابعة )المرحمة الثانية התקפה -"لميجـو

ـ، 1948مايو  14في  انتيىوالذي  ،في ىذه الحرب إلسرائيميوفا" اوؿ وأكبر ىجـو شنو נחשון
 .(4) استمرت حتى نياية الحرب( فقد المرحمة الرابعةأما 

 كانت تعتمد عمى األسس التالية: تمؾ الحربفي  "اإلسرائيمية"المنيجية اليجومية 

 أو الظروؼ الجوية السيئة. ،المفاجأة باستخداـ الميؿ 

 عيا العرب.العمؿ مف مناطؽ ال يتوق 

 ةأو عمى المؤخر  ،التثبيت وااللتفاؼ عمى جناح مف األجنحة. 

 (5) لى ىدؼ آخرأبغرض جذب العرب  ؛ىجـو مزيؼ وتشتيتي. 

 قادتيااقتبستيا القوات الصييونية مف التجارب التي خاضيا  القتاليةىذه الطرائؽ واألساليب 
البريطانية في المواء الييودي، أو في  وجنودىا في إطار الخدمات العسكرية التي أدوىا مع القوات

طار القوات والشرطة البريطانية في إطار وحدات الحمفاء في الحرب العالمية الثانية، أو في إ
حكومة االنتداب، أو في التشكيبلت العسكرية وشبو العسكرية لممنظمات الصييونية في 

 .(6)فمسطيف

إلى جانب ما -عة مف القادة الذيف استوعبوا ولقد كونت ىذه التجارب والخبرات المتنوعة مجمو  
ظروؼ العمؿ العسكري و شروطو في فمسطيف، ودرسوا أعداءىـ، وجمعوا  -تعمموه وتدربوا عميو

ستراتيجية والعممياتية ، المعمومات عنيـ، بالقدر الذي يساعدىـ عمى وضع الخطط الصييونية اإل

                                                             

 (.192،)ص األمف والسياسة الخارجية (1)

 (.30)ص "اإلسرائيمي"العربي  واصؿ، الصراع( 2)

 (.2جيسوف، االستراتيجية الدفاعية )عبري( )ص( 3)

 (.325( نويبرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( )ص4)

 (.191) "اإلسرائيمية"( ربايعة، اإلستراتيجية 5)

 .المرجع السابؽ (6)
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كؿ مرحمة مرتبطة بما قبميا وما بعدىا، وكاف ُممرحمة، فكانت و التي تخدـ أىدافًا واضحة محددة 
 .(1) وموصواًل بما بعده ،كؿ ىدؼ مستندًا إلى ما قبمو

 األولى: "اإلسرائيمية"مالمح العقيدة األمنية 

اتيا المرحمة بأنيا كانت تستند في أساس تمؾفي  "اإلسرائيمية"يمكف تحديد مبلمح العقيدة األمنية  
في الجبيات  "اليجـو" مبدأ في بعض الجبيات، وعمى "نياؾت واإليتثبالدفاع وال"عمى مبدأ  األولى

والعمؿ عمى  لمصياينة؛حساسة بالنسبة ذات القيمة الكبيرة والاألخرى وخصوصًا في المناطؽ 
 تمؾوكاف الغرض مف  ؛الرئيسة "اإلسرائيمية"مواجية الجيش العربي األكبر واأٌلقوى بالقوات 

ياإلضافة  ،العربية مف الحصوؿ عمى أي وضع استراتيجي متفوؽستراتيجية حرماف الجيوش اال
قبؿ دخوؿ  "اإلسرائيمية"القوات  احصمت عميي لتيا ةاالستراتيجي نجازاتممحافظة عمى اإلل

 .(2)الجيوش
 "اإلسرائيمية"وىناؾ مف يرى في ىذه المبادئ األولية والتي شكمت المبلمح األولى لمعقيدة األمنية  

التي كانت سائدة في أوساط النخبة  ط التفكير االستراتيجيأنماقًا، أنيا دليؿ عمى التي تبمورت الح
األمني الذي قامت عميو مكونات العقيدة  أساس الفيـالذي يشكؿ االمر  ،"اإلسرائيمية"األمنية 
 .(3)التي تبمورت الحقاً  "اإلسرائيمية"األمنية 

أوؿ مبدأ تـ تبنيو كاف  ،(4)قيدة "الرد االنتقامي"عما بات يعرؼ الحقًا بسياسة أو القوؿ: إف ويمكنف 
 لكنيامباشرة،  (الدولة)بف غوريوف بعد قياـ  أقرىاالتي ، بشكؿ واضح كأساس لمعقيدة األمنية الوليدة

في  "اإلسرائيمي"ظيرت لموجود بقوة في فترة تولي موشي دياف رئاسة ىيئة األركاف في الجيش 
ة ضد العنيؼ والموجّ  "اإلسرائيمي"الرد  في:ىذه السياسة  صوتتمخ، (5)ـ1958 -ـ1953األعواـ 

العمميات الفدائية التي كانت تنطمؽ مف األراضي العربية، وكانت فمسفتيا مبنية عمى القياـ بتوجيو 
 .(6)ضربة قاسية ضد أي عمؿ استفزازي فدائي ميما كاف صغيراً 

 ةطار ىذه السياسة اإلجرامية المتبناإفي  "إسرائيؿ"شير ىذه الردود االنتقامية التي قامت بيا أومف 
التي راح  ،ـ1953في عاـ  "اإلسرائيمي"التي قاـ بيا الجيش  ة"قبي "مجزرة ، ىىفي ىذه المرحمة

                                                             

 (.191) "اإلسرائيمية"ربايعة، اإلستراتيجية  (1)

 (.88ني، االستراتيجيات العسكرية )صالكيبل (2)

 (.46ص) "اإلسرائيمي"مف ( محمود، آفاؽ األ3)

()4 ) Bregman, Israels Wars1947-93 (P.33). 

 (.69ص( بار، خطوط حمراء )عبري( )5)
 .و، والصفحة نفسياالمرجع نفس (6)
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 ييودا مستوطنةفي  "إسرائيمية"وذلؾ ردًا عمى مقتؿ   ،شييدًا مف المدنييف الفمسطينييف 69ضحيتيا 

 . (1)في شماؿ فمسطيف المحتمة

 "إسرائيؿ"إلى رغبة في أساسو  جع ير رى أف اليدؼ مف وراء تبني ىذه السياسة األمنية ىناؾ مف ي
األمر الذي كاف يتطمب منيا التخمي عف القيـ  ؛لى القوة الضاربة في الشرؽ األوسطإفي التحوؿ 

 .(2) فرةوالتحوؿ إلى ىذا النوع مف العدوانية السا ،وقتيا "اإلسرائيمية"األخبلقية التي ادعتيا الحكومة 

في الفترة  "اإلسرائيمي"تمثؿ في أف الجيش يالسياسة  ذهى نيتب سببوفي المقابؿ ىناؾ مف يرى أف 
لـ يكف يممؾ  -التي تبنى فييا سياسة الرد االنتقاميىى الفترة و - 1967حتى  1949ما بيف 

لذلؾ  ؛(3) ية المعاديةحدود مف العمميات الفدائالوال الموارد المادية الكافية لحماية  ،الطاقة البشرية
يكمف  ،"اإلسرائيمية"دود حفدائييف عبر الال  أف الحؿ لمشكمة تسمؿ "اإلسرائيمية"رأت النخبة األمنية 

مجتمعاتيا وجيوشيا  بمعاقبةوذلؾ  المتسمميف،في جعؿ األنظمة العربية  تشارؾ في منع ومبلحقة 
)تبنتوي الذ االنتقاميمف خبلؿ سياسة الرد  ،كؿ عممية تسمؿ جراء

.
 (4)

 

والتي  نتقامي"،عبر مقالو "أىداؼ سياسة الرد اإل بعدًا إضافيًا ليذه السياسة موشي ديافوأعطى 
أف اليدؼ مف وراء عمميات الرد االنتقامي لـ يكف فقط دفع األنظمة العربية أشار مف خبللو إلى: 

 .(5)الدوؿ تمؾ لمعمؿ ضد المتسمميف الفدائييف، بؿ كاف أيضًا بيدؼ ردع المواطنيف في

وذلؾ  ألف الرأي الثاني  ،أف الرأي األوؿ ىو األرجح اتضح لمباحث بعد التدقيؽ في ىذيف الرأييف
 في حينيا مف منظومة "اإلسرائيمي"ي تتعمؽ بما كاف يمتمكو الجيش يتعارض مع المعطيات الت

 .عسكرية كمية ونوعية كبيرة ومقدرات

 دبابة، 21وطائرة،  216بشراء  "إسرائيؿ"قامت  1951ر وديسمب 1949ففي الفترة ما بيف مارس  
رشاش ثقيؿ  403و زوارؽ طوربيد، 23، اً مدفع 591و نصؼ مجنزرة، 102و سفينة بحرية، 46و
 "اإلسرائيمي"كاف الجيش  1952وفي مطمع عاـ  ،مسدس 3453بندقية ، و 5135متوسطة،  11و 

 19نصؼ مجنزرة، و 221بحرية، و سفينة 85دبابة و  61طائرة، و 420يمتمؾ ما مجموعو 

                                                             

(1) Bregman, IsraelsWars1947-93 (P.33). 

 .( 112ص) (  شاحاؾ، القمـ الجريئ2)
(3) Israels National Security Doctrine: An Introductory Over View  (P.3).  
 (4) ( Rodman,Israel National Security Docttine (P.120). 

 (.69صبار، ميخة، خطوط حمراء )عبري( ) (5)
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، اً متوسط اً رشاش 1428، ثقيبلً  اً رشاش 561زورؽ طوربيد،  23، افعمد 1007مركبة مدرعة، 
 .(1) اتمسدس 5208نصؼ آلية،  530عادية،  يةبندق 57526آلية، و  يةبندق 6039و

تشكمت مباشرة ولى، األ "اإلسرائيمية"إيمي زعيرا في مذكراتو إلى أف مبلمح العقيدة األمنية وأشار 
صاغيا بف غوريوف بعد التشاور مع عدد مف كبار القيادات السياسية  قدو  ،بعد قياـ الدولة

عداد التفاصيؿ التنفيذية لما أقره ىو مف سياسات إ، وترؾ ليـ الحقًا ميمة "اإلسرائيمية"والعسكرية 
كانت تتألؼ مف عنصريف  زعيراوفقًا ل فمسفية لمعقيدة األمنية كما تصورىا، وىذه المبلمح األولية

 :، ىماأساسييف

 وبيف الدوؿ العربية. (الييود "إسرائيؿ"عبلقة القوى الديموغرافية بيف سكاف  :األوؿ

 .(2)الجغرافية المحدودة "إسرائيؿ"مساحة  :الثاني

 ظير، فتغوريوف في تشكيؿ وبمورة عقيدة أمنية لمدولة الناشئة التي قاـ بيا بفالمحاولة األولى أما 
 ، (3)ـ1949يوليو عاـ  12حدى المكاتبات التي أرسميا بف غوريوف ألعضاء حكومتو فيإفي 

 :وأىـ ما ورد فييا ،الجيشمف تبنييا وجوب  رأى التي "،رؤيتو األمنية"فييا وشرح 

 عمى  نقضاضإلشغاليا عف اال ؛العمؿ عمى تشجيع إثارة الشرور داخؿ المجتمعات العربية
 ."إسرائيؿ"

 توفير الوقت الكافي لتجنيد كؿ قوانا الممكنة بيدؼ ؛مى فرممة أي ىجـوالعمؿ ع (
 .االحتياط(

  ثنيف، اتأىيؿ الشعب  ليكوف قادرًا عمى الدفاع عف الدولة، مع األخذ بالحسباف عامميف
 .(4)الثاني: حدود الدولة ومتطمبات حمايتياو األوؿ: قوات العدو، 

، تتبمور بشكؿ أكثر وضوحًا ودقة "اإلسرائيمية"ألمنية وفي وقت الحؽ بدأت مبلمح ىذه العقيدة ا
في ىذه المرحمة،  "مبادئ أمنية عامة" ةاغيص عمى بف غوريوفعمؿ فقد  عمى شكؿ مبادئ،

 لخصيا بالنقاط التالية:

 .األمف الحقيقي إلسرائيؿ ال يكوف ببل ىجرة 

                                                             

(1) Bregman, IsraelsWars1947-93 (P.30) . 
 (.27حرب الغفراف )صمذكرات ، زعيرا( 2)
 (.241 ) ص)عبري( (، 1انظر الوثيقة رقـ) (3)

(.  االنترنت عمىموقع اوفكيـ، وثيقة بف غوريوف، )( 4)  
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 يا وتنميتيا.سكانإثـ  (،وجنوبيا "إسرائيؿ"شماؿ  )يجب تسوية األراضي القاحمة في 

  عمى البر والبحر والجو. "إسرائيؿ"سيطرة 

  ّ(1) وض بنوعيتيا وجودتيا عف القمة العدديةوجود قوات دفاعية تع. 

لى إوىى أقرب  ،وىنا يتضح أف ىذه الصياغة األمنية الواردة في ىذه النقاط ىي صياغة عامة
تيديدات والتحديات التي كانت مف كونيا مبادئ، وأنيا جاءت متأثرة بفعؿ ال ،كونيا رؤية أمنية

انعداـ العمؽ  :الناشئة كما تصورتيا نخبتيا السياسية في ذلؾ الوقت، ومف أىميا "إسرائيؿ"تواجييا 
التي تركزت ، مف خبلؿ ىذه النقاط مبلحظتو ؛ االمر الذي يمكف افوالنقص البشري ،الجغرافي

لى تسوية إففيما يتعمؽ باألرض، دعا ، كيفية تنميتياعمى عاممي األرض واألعداد البشرية وعمى 
، ، وفيما يتعمؽ بالنقص فمسطيف المحتمة واستصبلح األراضي الخاضعة لمدولة في شماؿ وجنوب

لى استقداـ المزيد مف المياجريف الييود مف جميع أنحاء إفقد دعا  ،البشري الذي تعانيو الدولة
 .العالـ

لى إ ،عبلف عف الدولةييودي قبؿ اإل 650000وىذا يفسر تضاعؼ عدد الييود في فمسطيف مف  
1952أكثر مف مميوف ييودي مع حموؿ شير آيار مف عاـ 

(2). 

في  الصييونيةالدولة  إقامة عبلف عفمف تاريخ اإل فمسطيف المحتمةعدد المياجريف الييود الى 
ييودي مف  123450منيـ  ،ألؼ ييودي 325لى إوصؿ  1949حتى نياية عاـ  15/5/1948

وصؿ عدد المياجريف  (الدولة)  إقامةعبلف وخبلؿ أربع سنوات بعد اإل ،(3)وحدىا سبلميةاإلالدوؿ 
 .(4)ييودي 700000ما يزيد عف 

 :"اإلسرائيمية"األسس األولى لمعقيدة األمنية 

المعروؼ، ووضع االسس الفمسفية األولى التى  إطارىافي  "اإلسرائيمية"منية بمورة العقيدة األ ترجع
جازة التي ، وىي فترة اإلـ1953-10-17حتى  ـ1953-8-26لى الفترة ما بيف إا، قامت عميي

مراجعة بيدؼ  ؛سابيع كامؿألمدة سبعة  الحياة السياسية واألمنية واعتزؿ فييا ،أخذىا بف غوريوف
بف غوريوف  أو  ، والبحث عف ردود عمييا،(5) األمنية التي يواجييا الجيش والدولة التحدياتوتقييـ 

                                                             

 (.102)ص "اإلسرائيمي"( شبيب، نظرية االمف 1)

 (.102-103)ص المرجع السابؽ( 2)

 (.نترنتعمى اإلسعدوف، اإلتجاىات األساسية وأنماط اليجرة)عبري( ) (3)
  (.)عمى االنترنت )عبري(التربية، وزارة  "إسرائيؿ"( دولة 4)
 (1)عبري ( )ص شاي، المنع والوقاية (5)
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 ،نتجرد مف كؿ معرفة مسبقة وأشار" عممية الفحص ىذه تستوجب :اكراتو ليذه الفترة بالقوؿفي مذ
لييا لممرة إدة، كأننا ننظر امور نظرة جلى األإف ننظر أ، و قديمةأف نتخمى عف كؿ قناعات و 

 .(1)األخطاءوبدوف ىذه المنيجية ليس باإلمكاف أف نكتشؼ  األولى،

وأخذ  "اإلسرائيمية"بتقرير كتبو بف غوريوف وعرضو عمى الحكومة  عممية المراجعة والتقييـ انتيت
، ولخص فيو رؤيتو األمنية الجديدة القائمة عمى (2)ـ1953كتوبر عاـ أ 18عمييا الموافقة في 

وما ينشأ عف ذلؾ مف تصورات لمتيديدات  ،تحميؿ الحالة السياسية واألمنية التي تعيشيا الدولة
واألدوات القادرة عمى  ردودال وافتراضوكيفية التصدي ليا،  ،الدولةوالتحديات التي ستواجييا 

 .(3)وكيفية االستفادة منيا ،التحديات الكبيرة، باإلضافة لمحديث عف الفرص تمؾ ةمواجي

 "اإلسرائيمية"في األدبيات  عتُبرإنقطة"،  ةىذا التقرير الذي بات يعرؼ الحقًا " بخطة الثماني عشر 
األولى التي أرست األسس النظرية  االنطبلؽؿ قاعدة شكّ  ألنو األىمية،بالغ  اً استراتيجي اً مخطط

منية مبادئ العقيدة األ صياغةالتي تمت عممية  ،"اإلسرائيمية"األولية لمفيـو العقيدة االمنية 
 .(4)بناًء عمييا  "اإلسرائيمية"

 ي:كانت عمى النحو التال ,التي اشتمل عميها التقرير ةالنقاط الثماني عشر 

 .مطموب خطة أمنية تتعمؽ بالتدريب وبالمقدرات، لثبلث سنوات 

 تحسيف نوعية القوات األمنية. العمؿ عمى ىو التوجو الرئيس 

  يةالخدماتالوحدات زيادة الوحدات المقاتمة عمى حساب. 

  في الوحدات المقاتمة، يجب أف نعطي أفضمية لمقوات الضاربة " الجو، الدروع"، وتدريب
 صة.الوحدات الخا

  فقط لسنة واحدة قادمة. –تدريب طاقـ قيادي احتياطي، ُمقدـ عمى تدريب االحتياط 

 .)توفير الشروط المطموبة لتعبئة سريعة لبلحتياط )مركبات ومخازف 

 بزيادة المقدرات " السبلح ، المركبات ، العتاد"،  حخمؽ توازف داخمي لميزانية الجيش، لتسم
 لعاممة.وتخفض مف بنود االحتفاظ بالقوى ا

  لفائض مف الجنود االتخمص مف كؿ عمؿ مكرر في المقرات ومكتب وزارة الدفاع، وتخفيض
 النظامييف والمدنييف بالحد األقصى.

                                                             

 (2)عبري ( )صبف غوريوف ، الجيش والدولة  (1)
 )عبري( )محاضرة عمى النت(."اإلسرائيمي"بف يسرائيؿ، مفيـو األمف  (2)
 (.32بف يسرائيؿ ، كونس ، إدارة المخاطر )عبري( )ص  (3)
 (.44صىنكف، سيد أمف )عبري( ) (4)
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  تخميص القيادة العسكرية مف عممية القمؽ المرتبطة بالقضايا المالية، وجعؿ تركيزىـ ينصب
ية والموجستية لسمطة مدنية تتبع عمى التدريب والتخطيط لمحرب، وتحويؿ عممية اإلدارة المال

 الدفاع. وزارة

  ،البناء، لمصناعة و التمويف، و االستعانة بالحد األقصى بالقطاع المدني، في أمور النقؿ
 العسكرية وباقي أمور الخدمات العسكرية.

  لى جنب مع عممية غرس القيـ الثقافية الخاصة إأف يكوف جنبًا  يجبالتدريب العسكري
 بدوف شعب موحد لف يكوف ىنالؾ شعب محارب.ف –في جنودنا يمي""اإلسرائبالشعب 

  وذلؾ بيدؼ ، 18-14وساط الشبيبة العاممة، مف سف أتوسيع نشاطات فيالؽ الشباب في
 دمج الجاليات الييودية، وبناء الببلد وضماف أمنيا.

  تحصيف اقتصادي لكؿ مستوطنات الوافديف الجدد، وكؿ المستوطنات ىي في حقيقتيا
 طنات حدودية.مستو 

  منع أي تمركز إضافي  في منطقة تؿ أبيب، وايجاد انتشار منطقي لمسكاف ييدؼ الى
 فمسطيف المحتمةتدعيـ القدس، الرواؽ )يقصد بو الشريط الساحمي الذي يربط بيف جنوب 

 وشماليا(، وصحراء النقب.

 .تيويد الجميؿ والناصرة 

 .توسيع المطارات والشحف المدني 

 مريكا.أفريقيا وجنوب إف شباب مف شماؿ استقداـ مياجري 

 (1)وتوجيييـ لبلستيطاف ،االىتماـ بالجنود المسرحيف مف الخدمة 
ساسية مف الناحية اشتمؿ التقرير عمى افتراض بف غوريوف أف ىنالؾ حالة مف البل تكافؤ األو 

ي العالـ العربي وأعدائيا ف "إسرائيؿ"دولة )ما بيف  ،الجغرافية، والسكانية، والموارد االقتصادية
لف تستطيع إحداث أي تغيير في معادلة دونيتيا  "إسرائيؿ"سبلمي الذي يحيط بيا، وبالتالي فإف واإل

وأعدائيا  "إسرائيؿ"الكمية في مواجية العالـ العربي، لكف النتائج لحالة الصراع القائمة ما بيف 
 .(2)) يقصد القوة الكمية(حدىاوليس القوة و  ،يمكف أف تحسمو الطاقة الكامنة لدى أحد األطراؼ

 ،انعداـ العمؽ الجغرافي مف "إسرائيؿ"يضا أنو نظرًا لمحالة القائمة التي تعيشيا أبف غوريوف  ىرأو 
لمبدأ نقؿ "وبيذا وضع األساس االوؿ  -رضياأمعركة مستقبمية عمى  أف تتـ أيةفإنيا ال تستطيع 

كافؤ العددي لصالح أعدائيا يفرض عمييا أف ومف جية ثانية فإف البلت "،المعركة الى ارض العدو
تعمؿ عمى إنشاء جيش ضخـ بيدؼ مواجية ىذا التحدي القائـ ما بينيا وبيف أعدائيا، لكف 

                                                             

 (.25السنة التى تشكؿ فييا الجيش )عبري( )ص 1953تيبوف،  (1)

 (.1، )عبري( )ص"اإلسرائيمي"مني ينتس،  الحاجة لتجديد المفيـو األ (2)
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االحتفاظ بمثؿ ىذا الجيش في إطار نظامي ولفترة زمنية طويمة غير ممكف وذلؾ العتبارات 
 .(1)اجتماعية واقتصادية

ـ واألخطر، فقد فرضت عمى الجيش القياـ بتخفيضات حادة في االعتبارات االقتصادية كانت األى 
قتصادية التي تـ تبنييا مف الحكومة سياسة الطوارئ اال يبلئـ ميزانياتو مع القوى البشرية، بيدؼ أف

)الميرة(،  "اإلسرائيمية"ـ، والتي بموجبيا تـ تخفيض قيمة العممة 1952في فبراير عاـ  "اإلسرائيمية"
 .(2)في عممية التضخـ المسارعةاألمر الذي نتج عنو زيادة البطالة و  ؛الحكومةوتقميص ميزانية 

رض العرب، أو أمكانية الحتبلؿ كؿ إبف غوريوف أنو ال  رأىوبناًء عمى ىذه المعطيات مجتمعو  
عمى فعمو ىو اف تضرب ليـ جيوشيـ بدرجة  "إسرائيؿ"أف يتـ كسر إرادتيـ، وأف كؿ الذي تقدر 

ىذا ، وبناًء عمى ىذه التصورات التي لخصيا بف غوريوف في تقريره (3)في القتاؿتفقدىـ الرغبة 
الذي تولى  -(5)عمى رأسيـ قائد ىيئة االركاف مردخاي مكمؼو  (4)بمساعدة عدد مف ضباط الجيشو 

ـ بسبب الخبلؼ بينو وبيف بف 1952 عاـ ديف فياقيادة ىيئة األركاف بعد استقالة سمفو يغئاؿ ي
التي قامت عمييا العقيدة األمنية  "األسس األولى"تـ وضع  -قميص ميزانية الجيشغوريوف حوؿ ت

 .(6)اإلنذار، والحسـو التي تـ تمخيصيا بالثالوث األمني : الردع،  ،"اإلسرائيمية"

تدور في التي و  ،"اإلسرائيمية"سسًا تقميدية ثابتة في العقيدة األمنية أ دىذه القواعد الثبلث والتي تع
قي مبادئ العقيدة األمنية، قائمة عمى فمسفة كونيا ردود عمى تيديدات وتحديات في ظؿ فمكيا با

، باألساس عسكرية -كما أنيا جاءت لتحقيؽ أىداؼ أمنية ،اعتبارات اجتماعية واقتصادية قائمة
توفيرىا في ظؿ حالة البلتكافؤ القائمة  "إسرائيؿ"كبدائؿ تعوض عف متطمبات مادية كمية ال تممؾ 

 .(7)واالحتفاظ بتواجده بشكؿ دائـ ،وأىميا الحاجة إلنشاء جيش نظامي كبير ،عدائياأبينيا وبيف ما 

                                                             

 (.44نصر )عبري( )صنتشيمح ،الشجاعة ل (1)
 (.19السنة التي تشكؿ فييا الجيش )عبري( ) 1953تيبوف،  (2)
 )عبري( )محاضرة عمى النت(.إلسرائيمي""ابف يسرائيؿ، مفيـو األمني  (3)

(4) Tal,National Security: The Israeli Experience (P.3). 
ـ في القدس، عمؿ في صفوؼ اليجناة في شبابو، ثـ انضـ لمجيش 1920مردخاي مكمؼ: ولد عاـ  (5)

ياغة اتغاقية اليدنة ـ ولعب دورًا بارزًا في ص1948البريطاني في الحرب العالمية الثانية، وشارؾ في حرب 
ـ إلى أف ُعّيف رئيسًا لييئة األركاف 1949ـ، تولى رئاسة غرفة العمميات الحربية في الجيش مف العاـ 1949

العامة، حاوؿ بعد تسريحو مف الجيش خوض المعترؾ السياسي إال أنو لـ ينجح في الوصوؿ لمكاف مناسب في 
 (.446-445بلـ )صـ، منصور، معجـ األع1978حزب العمؿ، وتوفي عاـ 

 (.44)ص ىنكف،  سيد أمف )عبري( (6)
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع (7)
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البد مف توضيح  ،ىداؼ التي جاءت لتحقيقياتحديد األلو  ،ولتوضيح ىذه االعتبارات الفمسفية
 ـ المبادئ الثبلثة:يىامف

  الردع: :ولا أ

وىو قادر عمى حساب التكمفة  ،دو يعمؿ بعقبلنيةأف الع -انبثقت نظرية الردع عف الفرضية القائمة
أف يتـ  -مف خبلؿ استعراض القوة وممارسة التيديد باستخداميا -وبالتالي فإنو باإلمكاف ،والفائدة

جعمو يدفع الثمف بتكمفة أكبر مف الفائدة التي يتوقع أف يجنييا مف  يمكفقناع الطرؼ المقابؿ أنو إ
 . (1)بوفعمو الذي مف المفترض أف يقـو 

وعمى خطواتو البلحقة،  ،لى التأثير عمى تقدير الموقؼ لدى العدوإوبالتالي ففمسفة الردع تيدؼ 
مرورًا بالتضييؽ عمى  ،وقد يمتد تأثيرىا بدءًا مف إضعاؼ الطاقة الكامنة الستخداـ القوة لدى العدو

 .(2)في ساحة الحربالمتخذة  واإلجراءاتوانتياًء بعممية اختبار الوسائؿ  ،التوسع في الحرب

عمى ذاتو، وبالتالي منعو مف  "شرطي"لى إجعؿ العدو يتحوؿ  :وباختصار فيدؼ الردع ىو
نجاز مف خبلؿ استخداـ العنؼ، وبذلؾ فإف إف يحقؽ أي أنجرار وراء اإلغواء القائؿ بإمكانية اال

نجازاتو المتوقعة، إالتي تفوؽ  ،تحقيؽ الردع يتطمب ليس فقط التيديد بإيقاع أكبر األضرار بالعدو
قناعوبؿ   .(3)نجاز مف خبلؿ المبادرة باليجـوإبأنو لف يحقؽ أي  وا 

ومحاولة  ،ال بد مف دراسة منظومة القيـ لدى العدو جدٍ لكف قبؿ ذلؾ وبيدؼ تحقيؽ ردع مُ 
 . (4)يكوف التيديد أجدى وأكثر فاعمية منيا بيدؼ التعرؼ عمى أيٍ  ؛تفسيرىا

تشترط عمى صاحب  -ؤسسةالمُ  "اإلسرائيمية"منية كما تراىا النخبة األ-كما واف فاعمية "الردع" 
وذلؾ بيدؼ  ،(5)طمقيا تجاه العدوأالردع أف تكوف لديو القدرة والمصداقية عمى تنفيذ التيديدات التي 

التى  ،ييامات المطموبة لذلؾذلؾ مف خبلؿ خمؽ اإل ،تشكيؿ الصورة الرادعة في عيني العدو
والتيديد باستخداـ ىذه  موجودة بالفعؿ، لقدرات حقيقية اً جزئي اً قدرات وكشفتتطمب استعراض ال

 .(6)وبالتالي امتبلؾ القدرة عمى التأثير عمى قاعدة المعطيات وتقديرات الموقؼ لديو ،القدرات

                                                             

 (9)عبري( )ص "اإلسرائيمية"عنبر وسنداء، قدرة الردع  (1)
 (.14يحزكيؿ، أسئمة وافكار حوؿ الردع )عبري( )ص (2)
 (.18يؤاؿ، نظرة لمردع )عبري()ص (3)
 (.19)صالمرجع السابؽ، (4)
 (.14)عبري( )ص "اإلسرائيمية"قدرة الردع عنبر وسنداء،  (5)
 (.14يحزكيؿ، أسئمة وافكار حوؿ الردع )عبري( )ص (6)
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تصبح قوة  كي "اإلسرائيمية"ف القوة العسكرية إ "اإلسرائيمية"منية فقد رأت النخبة األ ،وبناًء عميو
و مصداقية تبرىف لمعدو أنيا قادرة عمى إنفاذ أليس عمييا فقط أف تكوف ذات قدرة  ،عةراد

نيا مف الرد عمى كؿ األحداث ف تمتمؾ المرونة الكافية التي تمكّ أتيديداتيا، بؿ عمييا كذلؾ 
بيجـو شامؿ؛ وقد  وتنتييعمى الحدود محدودة  والتيديدات المرئية المتنوعة، التي تبدأ بعممية 

بالقوؿ:" عمينا أف نذكر أف أي فشؿ  "منيةالنظرية األ" وـ حاييـ لسكوؼ في مقالو فيمىذا ال لخص
ف تجعؿ العدو يظف أف الوضع قد تغير، وأننا لـ نعد قوة أأماـ حادثة عمى الحدود مف الممكف 

 ".(1)رادعة، حتى ولو كنا عمميا ال نزاؿ نممؾ ىذه القوة

ساسيا مف مذىب الدراسات االستراتيجية األمريكي أة في ( ىذه مقتبسDetervenceفكرة الردع )
 النخبة السياسية المسيطرة ممثمة في حزب مفوتـ تطويرىا وتبنييا  ،(2)تيا العسكريةاوأكاديمي

عمى  "اإلسرائيمية"عادة صياغتيا لتبلئـ الحالة إوتـ  ،(3)العمؿ الماباي الذي أصبح الحقًا حزب
ف ىدؼ أمنية لحزب العمؿ وعمى رأسيا بف غوريوف بة السياسية األالنخفقد رأت ظروفيا المختمفة، 
 ،" دوف الحاجة لبلستخداـ الفعمي ليا(4)مراكمة القوة" خبلؿىداؼ سياسية مف أالردع ىو تحقيؽ 

السؤاؿ حوؿ االنطباع  نيائية، يجب أف يكوفوقد صاغ موشيو شريت ذلؾ بالقوؿ " في حساباتنا ال
 . (5)القوة ىذه ا، وليس البراعة في استخداـالسياسي الذي ستحققو قوتن

 النذار: :ثانياا 

جييا ىذه العقيدة الئلجابة عمى معضمة كانت تو  "اإلسرائيمية"جاء مبدأ اإلنذار في العقيدة األمنية  
المعضمة كانت تقوؿ أنو نظرًا النعداـ العمؽ الجغرافي لمدولة، باإلضافة ، في مرحمة تطورىا األولى

                                                             

 (.11لسكوؼ، النظرة االمنية، )عبري()ص (1)
 .(126-125، )عبري()ص"اإلسرائيمي"ىوربتس، عقيدة االمف  (2)
-بوعالى تسيوف-ىعبوداأحدوت -ـ جراء اتحاد بيف األحزاب التالية: مباي1968حزب العمؿ: أسس عاـ  (3)

ـ عمى قاعدة المشاركة بينو وبيف حزب مباـ 1977-1968رافي، تمكف حزب العمؿ مف االحتفاظ بالحكـ بيف 
ـ لصالح حزب 1977تحت عنواف التجمع العمالي المعراخ، وكانت أوؿ خسارة لمحزب في االنتخابات في عاـ 

ـ، ودخؿ في 1984سميًا عف تفكيؾ التجمع العمالي في الميكود وانتقؿ الوؿ مرة إلى صفوؼ المعارضة، وأعمف ر 
ـ بقيادة رابيف في العودة لمحكـ حتي خسارتو تحت 1992ـ مع الميكود شريكًا في الحكـ، ونجح في عاـ 1990

قيادة شمعوف بيرس لبلنتخابات لصالح الميكود بقيادة بنيميف نتانياىو، يعرؼ عف حزب العمؿ توجياتة االشتراكية 
والعرب.) منصور،  "إسرائيؿ"ية، وتأييده إلقامة دولة فمسطينية كجزء مف حؿ القضية والصراع بيف الديمقراط

 (.204-203معجـ األعبلـ )ص
 .(126-125)عبري()ص "اإلسرائيمي"مف ىوربتس، عقيدة األ (4)
 ، الصفحة نفسيا. والمرجع نفس (5)
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فإنو لف يكوف في مقدور  ؛ لذاة الدولة عمى االحتفاظ بجيش نظامي كبير عند الحدودالى عدـ قدر 
أي ؽ أو يفرمؿ بقواه الذاتية أي ىجـو لمعدو، ولذلؾ فإنو في المحظة التي ينشأ فييا يالجيش أف يع

شراكيـ في الدفاع عف الدولة في مرحمة إمف أجؿ  ؛تيديد عسكري حقيقي يجب تعبئة االحتياط
 .(1)مغايةمبكرة ل

نقميـ إلى و مف منازليـ وأماكف عمميـ،  "،استدعاء االحتياط"صميـ المشكمة يتمثؿ في كاف 
وحداتيـ وتوزيعيـ عمى مستويات الخدمة العسكرية المختمفة، وتزويدىـ باألسمحة وتوصيميـ إلى 

الجبية  ساعة عمى 48-24)متد لبضعة أياـيساحة القتاؿ، وىذه العممية تتطمب وقتًا طويبًل قد 
في السؤاؿ  المشكمة وبالتالي تمثمت ،(2) الشمالية، وثبلثة أضعاؼ ىذا الوقت عمى الجبية الجنوبية(

 .(3)لكي ينجح جنود االحتياط في الوصوؿ إلى مناطؽ القتاؿ في الوقت المناسب ؛موفععما يجب 

 تمثؿ في أمريف:فقد  ،وأما الحؿ الذي تـ التوصؿ إليو لمواجية ىذه المعضمة

وميمتو ىي مساعدة الجيش  ،قامة سبلح جوي يرتكز في معظمو عمى تشكيؿ نظاميإىو  :ألوؿا
 لحرب.لبدء اساعة"  ؿابتداًء "مف أو  ،النظامي في صد وفرممة ىجـو العدو

 المبكر" اإلنذار"قامة سبلح مخابرات كمو في الخدمة النظامية، تكوف ميمتو توفير إىو  :الثاني
الفرصة لتعبئة االحتياط في  تاحةبيدؼ ا ؛عمى مقربة مف حدود الدولة العدو تحشدات حوؿ تمركز

 .(4)الموعد المطموب

 ،تمكف مف تجنيد االحتياطتل "الوقت المطموب"نذار كانت تتمثؿ في منح الدولة بمعنى أف وظيفة اإل
 .(5) المطموبة إلزالة التيديد ستباقيةاالضربة الوتوجيو 

لو بعد ومغزى وجودي وقومي، فيو يشكؿ   "اإلنذار"أف  (6)"شفرك"زئيؼ أىاروف ومف جيتو يرى 
قوات، وىذه ال مف كبيرة اتتجنيد دائـ لمنظومالتكاليؼ الكبيرة التي يتطمبيا عف  اً رخيص بديبلً 

") مجاؿ أمني"طمب منيا توفير والتي يُ  العسكرية، ممقاة عمى عاتؽ االستخباراتباألساس الميمة 
                                                             

 (.29، مذكرات)ص زعيرا (1)
 (.242صعبري( ) (، )  2انظر الوثيقة رقـ )  (2)

 (.30)ص ،المرجع نفسو (3)
 (.30) ص،، مذكراتزعيرا (4)
 (.60نتصر )عبري( )صلنشيمح، الشجاعة  (5)

ـ، ومف ثـ رئيس 193-1990مف عاـ  8200ـ، ترأس وحدة 1948عاـ  امف مواليد روماني فركش ، زئيؼ : (6)
ف ضابط ـ، وىو األ2006حتى  2001، مف عاـ "مافالمعروفة باسـ " أ "اإلسرائيمية"شعبة االستخبارات العسكرية 

 احتياط  ويترأس معيد تخطيط سياسات الشع الييودي. )لممزيد انظر: وكيبيديا، فركش، )عمى االنترنت(. 
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يمكف متخذي ( بمعنى توفير "الوقت الكافي" الذي مف شأنو أف ניבטחו מרחאב -مرحاؼ بتحوني
في الوقت  الدولةالقرار مف اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجية المخاطر التي تيدد أمف 

 .(1)المناسب

 : ، ىماف مف اإلنذاراىنالؾ نوع أففركش رأى 

ظاـ دولة وقعنا معيا معاىدة ة في نأ: وىو يعالج حالة تستمـز االستعداد لمنع مفاجنذار النظامياإل 
والحديث ىنا يدور  ،أو تمؾ التي تفضؿ الطرؽ السياسية لحؿ صراعات ونزاعات بيف الدوؿ ،سبلـ

األمر الذي  ،أو عمى وشؾ الوقوع في المنظومة السياسية األمنية ليذه الدولة ،عف تغير جذري وقع
مف  "نذاراإل"ىذا النوع مف و يديد بالفعؿ، مف دائرة التيديد بالقوة إلى دائرة الت العدويعني انتقاؿ 

منحيا الوقت يالجيش والدولة الوقت الكافي لبناء رد مناسب، وفي ذات الوقت  حالممكف أف يمن
إلى حالة  (מערכתית התראה -")ىترئة معرختيتنذار المنظومياإل"المطموب لبلنتقاؿ مف حالة 

 .(2)( גיתאסטרטי התראה -)ىترئة استرتيجتاإلنذار االستراتيجي

بر عف مدى االستعدادات والجيوزية لدى العدو : وىو مصطمح مركب، يعّ نذار الستراتيجياإل 
، والمقصود ىنا أف (3)"اإلسرائيمي"كمقياس لخطوات االستعدادات  والجيوزية المطموبة مف الجيش 

 (מקיפה ההתרא -")ىترئة مكيفةنذار شامؿ"إعمى جياز االستخبارات العسكرية العمؿ عمى توفير 
 .(4)ستعداداتو التدريجية لمحربالو  ،أفعاؿ العدو ؿلكو  ،لكؿ الطبقات العميقة جداً 

 الحسم:ثالثاا 
فقاده ،النجاح في كسر إرادة المقاومة لدى العدو" :المقصود بالحسـ ىو  القدرة عمى المواجية  وا 

 .(5)"بكفاءة

أنو في حاؿ فشؿ "الردع" في  مؤسسة،ال "اإلسرائيمية"االعتقاد السائد في أوساط النخبة األمنية 
فإنو باإلمكاف استعادة قدرة الردع مرة أخرى مف خبلؿ جني ثمف باىظ مف  ،تحقيؽ المراد منو
أف تحذر مف أوضاع تنتيي فييا حروبيا  "إسرائيؿ"، وبالتالي فعمى (6)"الحسـ"العرب مف خبلؿ 

ألف صورة الحسـ الواضحة  ؛بتعادؿ أو بنصر باىت، وعمييا أف تحرص عمى تحقيؽ نصر ساحؽ
                                                             

 (.8فركش ،االنذار كمصطمح أساسي )عبري( )ص (1)

 (.12)صالمرجع السابؽ  (2)

 .(12)ص االنذار كمصطمح أساسي )عبري( فركش، (3)

 (.13)ص  السابؽجع المر  (4)

 (.25بف دور، دراسات وقضايا في نظرية الحسـ )عبري( )ص  (5)

 (.9)عبري( )ص  "اإلسرائيمي"( عنبر، قدرة الردع 6)
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كانت المدة الزمنية لفاعمية  وضوحاً  ضرورية الستعادة قدرة الردع مرة ثانية، وكمما كاف الحسـ أكثر
 .(1)الردع أطوؿ

بالسرعة المطموبة  "إسرائيؿ"ب لصالح و سبب آخر لتنبي مبدأ الحسـ، تمثؿ في الحاجة إلنياء الحر 
في  ة ممثمة في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتيقبؿ أف تتدخؿ القوى العالمي ،الممكنة

 .(2)الجانبيف كبل وتعمؿ عمى فرض وقؼ إلطبلؽ النار عمى سير المعركة،

 :لألسس الثالث يميغالمفهوم العممياتي التش

بحيث الحسـ"، المفيـو العممياتي التشغيمي و االنذار، و "الردع،  ةانبثؽ عف ىذه األسس الثبلث
 ،دوعنقؿ المعركة بالسرعة القصوى إلى أرض ال معمعاركيا قصيرة،  جعؿعمى  "إسرائيؿ" تحرص

فرممة القوات المياجمة حتى يتـ  القوات النظامية العمؿ عمى فعمىوفي حاؿ فوجئت بالحرب 
عمى  مف خبللو وذلؾ بيدؼ تمكيف الجيش مف القياـ بيجـو مضاد، يعمؿ ،استدعاء االحتياط
الخطط  تاستخمص العممياتية  ومف ىذه المفاىيـ ،ي، والتكنولوجي، واالستخباريتحقيؽ تفوقو الجو 

المقدرات ونظاـ التجنيد، والخدمة النظامية و العممياتية والقرارات الرئيسة المتعمقة ببناء القوة، 
 .(3)واالحتياطية

الذي  ـ،1953كتوبر أ 18في  "اإلسرائيمية"أف التقرير الذي تقدـ بو بف غوريوف لمحكومة  يتضح
، و عمى صييونيةاشتمؿ عمى تصوراتو حوؿ التيديدات والتحديات األمنية التي تواجو الدولة ال

الردع  ةتصورة، التي جاءت عمى شكؿ األسس الثبلثالتيديدات المُ تمؾ الردود المفترضة عمى 
فكري الذي كاف بمثابة اإلطار النذار والحسـ، وما انبثؽ عنيا مف مفيـو عممياتي تشغيمي، واإل

وبشكؿ أكثر -التي تبمورت في وقت الحؽ  "اإلسرائيمية"انبثؽ عنو العديد مف مبادئ العقيدة األمنية 
 لمدولة.  لتصبح جزءًا ال يتجزأ مف عقيدة الدولة األمنية -صبلبة

كانت أوؿ إشارة لمشكمة البلتكافوء العددي مع المحيط العربي وردت في ىذا  فعمى سبيؿ المثاؿ
 كافوءبالقوؿ:" مف الناحية الكمية أبدًا لف نستطيع أف نحقؽ الت يا بف غوريوف" وقد عبر عن ،التقرير

 .(4)مع العرب، والنصيحة الوحيدة التي نمتمكيا حياؿ ذلؾ ىي أف نتفوؽ عمييـ بالنوع."

                                                             

 (.3( بف دور، دراسات وقضايا في نظرية الحسـ )عبري( )ص 1)

 (.34)عبري( )ص "اإلسرائيمية"( لفيتو، العقيدة العسكرية 2)

 (.61ر )عبري( )ص ( شيمح، الشجاعة لننتص3)

 (.140( أورف، األمف والسياسة الخارجية )عبري( )ص 4)
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الذي تبمور الحقا  مبدأوبالتالي يمكف القوؿ إف بف غوريوف كاف اوؿ مف وضع األساس الفكري لم 
أف المفيـو العممياتي التشغيمي الذي انبثؽ عف  ، كماالنوع في مقابؿ الكـ"يغة مشابية لفكرة "بص

"نقؿ  دأياشتمؿ عمى مب )الردع االنذار الحسـ("اإلسرائيمية"ؤسسة لمعقيدة األمنية المُ  ةاألسس الثبلث
 "الفرممة". والمعركة إلى أرض العدو"، 

فرنسا أو الواليات كعبلقات خاصة مع دولة عظمى "نشاء إواشتمؿ التقرير كذلؾ عمى ضرورة 
 .(1)الحقًا مبدأ "الحاجة لحميؼ قوي" انبثؽ عنواألمر الذي  ؛المتحدة"

 عرض األمنية اإلستراتيجيةص فيو رؤيتو والذي لخّ  ،في الجمسة التي قدـ فييا بف غوريوف تقريره
سوية مع الجيات االستخباراتية  عدهأ ، أشار إلى أنواإلقميمي تقديرًا لمموقؼ توبف غوريوف في خاتم

 .(2)"ـ1956ف العرب لف يكونوا جاىزيف لمحرب قبؿ عاـ إ و:"في قول ولخص ذلؾالمختمفة، 

 تبني اإلستراتيجية الهجومية الدفاعية:

أىـ التطورات عمى العقيدة األمنية في تمؾ المرحمة حدثت أعقاب تعييف موشي دياف رئيسًا لييئة 
ـ، فقد عمؿ دياف عمى إحداث انقبلب في مفاىيـ العقيدة األمنية 1953راألركاف في ديسمب

، مف خبلؿ إيجاد مبدأ "المبادرة"، ولّخص ذلؾ بقولو" إذا كانت الحرب ال مفر منيا، "اإلسرائيمية"
أال تنتظر دوف حراؾ في انتظار العرب ليقوموا بمبادرتيا في حرب إبادة في ظؿ  "إسرائيؿ"فعمى 

اسب ليـ، بؿ يجب عمييا المبادرة بالحرب، وفقًا لمشروط والتوقيت المناسب ظروؼ وتوقيت من
 .(3)ليا"

وىذا المفيـو الجديد تولد عنو تحوؿ في العقيدة األمنية إلسرائيؿ مف كونيا في مجمميا عقيدة"  
دفاعية"، او بمعنى اوضح أصبحت عقيدة "ىجومية"؛ -ىجومية"؛ لتصبح عقيدة" ىجومية -دفاعية
الذي  -، مبدأ الحرب الوقائية"اإلسرائيمية"لذي انبثؽ عنو مبدأاف مف مبادئ العقيدة األمنية االمر ا

، وعمؿ دياف عمى (4)-الذي صاغو يغئاؿ ألوف -ومبدأ الضربة االستباقية -صاغو موشي دياف
، وحاوؿ منع الجيش مف توظيؼ (5)تركيز االىتماـ بالوحدات المقاتمة عمى حساب وحدات الخدمات

                                                             

 (.8)عبري( )ص شبتاي، مفيـو أمني إلسرائيؿ (1)
 (.140أورف، األمف والسياسة الخارجية )عبري( )ص  (2)

(3) Gluska, the Israel military, (p24). 

(4) Ibid, (p24). 

 (.109)ص  دياف، مذكرات (5)
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زناتو في إنشاء التحصينات الحدودية، وتوظيفيا بداًل مف ذلؾ في المشتريات العسكرية موا
 .(1)اليجومية

قدمت وحدة التخطيط في الجيش  ،-انطبلقًا مف بف غوريوف إلى موشي دياف-وتأُثرًا بيذه التوجيات
أولوية لممرونة بالعمؿ عمى بمورة خطة سياسة أمنية ُتعطي  اً اقتراحـ 1954يوليو  في "اإلسرائيمي"
 ولىكماؿ المرحمة األإـ تـ 1954الحسـ عف طريؽ الحرب، وفي ابريؿ عاـ و  "المبادرة"العممياتية و

كيفية الرد في حاؿ تركزت حوؿ التي ، (2) (לוויא תכנית -تخنيت لفيا)ليذه الخطة "خطة لفيا"
 – 1955منية ما بيف في الفترة الز  "إسرائيؿ"ضد  عمى مختمؼ الجبيات اندلعت حرب عربية شاممة

 منيا خطة سيناريوىات مختمفة لمحرب، تضمف كؿٌ  ةلثبلث اً وتضمنت الخطة تصور  ـ،1958
 لكيفية مواجية كؿ سيناريو منيا، وىي عمى النحو التالي: عممياتية

 ُعرؼ ىذا مف الدوؿ العربية اً وتتوقع ىجوم (،غير متفاجئة "إسرائيؿ" :السيناريو األول ،
 .(אריה תכנית-)تخنيت آرية،ريوآخطة ب السيناريو 

 وتعمؿ عمى تعطيؿ ىجـو الدوؿ العربية بقياميا  (،غير متفاجئة "إسرائيؿ" :السيناريو الثاني
)تخنيت خطة شاحؿب عرؼ ىذا السيناريو ,(מקדימה תקיפה -)تكيفة مكديمةبيجـو استباقي

 .(שאחל תכנית-شاحل

 تخنيت خطة كفير، عرؼ ىذا السيناريو ب(متفاجئة مف اليجـو "إسرائيؿ" :السيناريو الثالث(
 .(3)(קפיר תכנית -كفير

منية وىنا يتضح أف فكرة "الحرب االستباقية" التي أصبحت الحقًا أحد مبادئ العقيدة األ
ف  -ستباقيتحت مسمى اليجـو اال -تـ تقديميا مف خبلؿ خطة "لفيا" لممرة األولى "اإلسرائيمية" وا 

عدائيا قد ورد في تقرير بف أتجاه  "إسرائيؿ"جـو مبادر مف كاف الحديث عف عمؿ مبادر أو ى
ألنو اكتسب بعدًا عممياتيًا  ؛ف االصطبلح المذكور في خطة "لفيا" يعد أكثر أىميةأإال  ،غوريوف
نيت عمييا تصورات بُ  ،االصطبلح اتخذ صبغة فمسفية وفقًا لخطة شاحؿ، بمعنى أف ياً تفصيم

مف مبادئ العقيدة األمنية  مبدًألطريؽ أقصر العتماده نت اكافجراءات عممية تطبيقية، إل
 ."اإلسرائيمية"

                                                             

(1) Gluska, the Israel military, (p24). 

 (.144أورف، األمف والسياسة الخارجية )عبري( )ص (2)

 .المرجع السابؽ (3)
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يتمثؿ في كونيا وضعت أماـ متخذي القرار  ،نبثؽ عنيا مف خططاأىمية ىذه الخطة" لفيا" وما 
األمر  ؛ستباقية""الضربة اال مف خبلؿالخبلصة القائمة بأفضمية تبني مبدأ المبادرة  "إسرائيؿ"في 

المرحمة،  تمؾي عف السياسة الدفاعية التي كانت قد تبنتيا المؤسسة األمنية حتى الذي يعني التخم
انتظار  :أي ؛(הגנתית צפייה -التي أطمؽ عمييا اصطبلح "الترقب الدفاعي" )تسفية ىجنتيت

 .(1) نتقاؿ لميجـو المضادثـ االالعمؿ عمى فرممتو، و ىجـو العدو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .(144)ص  أورف، األمف والسياسة الخارجية )عبري((1)
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 :م1967-م1956من عام  اإلسرائيمية""األمنية  ةتطور العقيد المبحث الثاني:
 :" عممية قادش"  ,م8499 الثالثي عمى مصر عدوانال

 "اإلسرائيمية"كاف ليا تأثير مباشر عمى تطور العقيدة األمنية  ،ميمة اً في ىذه المرحمة وقعت أحداث
 بقيادة جماؿ عبد الناصر في 1952/يوليو 23 بتاريخ الحقًا، تمثمت في نجاح الضباط األحرار

، وقياـ القيادة المصرية الجديدة بتشجيع ودعـ العمميات  (1)االستيبلء عمى السمطة في مصر
قوة الجيش المصري بعد  التوقعات بتعاظـ لى إضافة باال،  (2)ـ1956-1955 عاميالفدائية في 

؛ (4)ـ1955/سبتمبر 27مف عنيا فيوأعُ  ،التي حصمت عمييا مصر (3)صفقة األسمحة التشيكية
عمى التصدي لو قبؿ أف يكوف  ،يددىا، ويوجب عمييا العمؿتخطرًا حقيقيًا ي "إسرائيؿ"يا رأت فيف

 . (5)ويكوف قادرًا عمى استخداميا ،بمقدور الجيش المصري أف يستوعب ىذه األسمحة

المرحمة توجب عمييـ )كاستشعار لمتيديد( البحث  تمؾلى أنيـ في إموشي دياف في كتابو أشار 
، وىذا يتعارض مع حقيقة ما صرح بو (6)مسبلح تضاىي السبلح السوفييتيعف مصادر جديدة ل

(7)يفو ىانسوف بالد
تفوؽ بكثير  "اإلسرائيمية"لصحيفة )نيويورؾ تايمز( في حينيا أف"القوة العسكرية  

ة العربية السعودية ولبناف قوة مصر، بؿ تفوؽ القوة المجتمعة لكؿ مف مصر واألردف والمممك
 . (8)والعراؽ" اوسوري

                                                             

 (.103)ص "اإلسرائيمي"( شبيب، نظرية األمف 1)

 (.76)ص ( شمش، عممية قادش )عبري(2)

قة التي عقدتيا مصر مع تشيكوسموفيكيا، بحيث تقـو مصر بتزويد : ىى الصفصفقة األسمحة التشيكية (3)
حاممة  200دبابة متوسطة وثقيمة، و 300تشكوسموفيكيا بالقطف واألرز مقابؿ الحصوؿ عمى االسمحة التالية: 

طائرة اليوشف ،  50، و15طائرة مف طراز ميج 200جنود مدرعة، ومدافع مضادة لمدبابات والطائرات، و
زورؽ طوربيد، باإلضافة لتغيير كؿ السبلح الخفيؼ في الجيش بالبندقية  12ربع كاسحات ألغاـ، وومدمرتيف وا

 (.113-112الروسية النصؼ آلية. دياف، مذكرات )ص 

 (.73( المرجع السابؽ )ص4)

 (.177ستراتيجية العسكرية )ص ( الكيبلني، اإل5)

 (.113دياف، مذكرات )ص  (6)

أكثر مف اثني صحيفة نيويورؾ تايمز. وقد قاـ بتأليؼ في  ةعسكريلمشؤوف ال اً ر محر : عمؿ يفو ىانسوف بالد (7)
عمى مجيوده الصحفي في تغطيو  حصؿ عمى جائزة بوليتزر عشر كتابًا في التاريخ والسياسة والشؤوف العسكرية،

 )عمى يفو ىانسوف بالد وكيبيديا، أحداث االياـ األولى لمحرب العالمية الثانية. لممزيد انظر:
 )عمى االنترنت) Mcfadden, Hanson Baldwin االنترنت

 األياـ األولى مف الحرب العالمية الثانية". تو الصحفيةتغطيدوره في " 

 (.44)ص  "إسرائيؿ"( غرانوتيية، 8)
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كاف إزالة التيديد  1956ىذا التعارض سببو محاولة دياف إظيار أف السبب مف وراء عدواف عاـ 
الذي سيصبح تيديدًا  ،سمحة السوفيتية لمجيش المصريالمصري الجديد المتمثؿ في زيادة تدفؽ األ

خطرًا  فيشكمو ، الذيف لـ يكونوا في حقيقة األمر (1)الفدائييف رمقضاء عمى خطباالضافة لحقيقيًا، 
/ ألحد اليجمات 1955بؿ عمى العكس فقد أثبت قرار مجمس األمف رقـ  -(2)حقيقيًا لمدولة
عمى قطاع غزة، أنو كاف ىجومًا مدبرًا ومخططًا لو بأمر مف السمطات  "اإلسرائيمية"العسكرية 

عمى سيناء وضميا  إخفاء األسباب الحقيقية لمحرب المتمثمة في االستيبلءوبالتالي  -(3)"اإلسرائيمية"
 .  (4)الجيوستراتيجي "إسرائيؿ"بالتالي تحسيف وضع و  ،لمدولة

، بأف اليدؼ الحقيقي لمحرب كاف يتمثؿ في رغبة القيادة الباحث النير تسيفي ف ذلؾر عأو كما عبّ 
وتصحيح ما وقع  ،قرار التقسيـحدود  لى ما وراء إ" توسيع حدود الدولة الييودية  في "اإلسرائيمية"
 . (5)"1949ف أخطاء إقميمية نجمت عف اتفاقيات اليدنة في عاـ م

أكتوبر عاـ  19و موشي شاريت في مذكراتو عف خطاب بف غوريوف في يدلؿ عمى ذلؾ ما خطّ 
معمومات تفصيمية عف ازدياد قوة الجيوش العربية التي  فيوـ الذي قدّ  ،ـ أماـ الكنيست1953

ـ كتوقيت 1956تاريخ الذي حدده بف غوريوف عاـ الوىو ـ، 1956لى ذروتيا في عاـ إستصؿ 
 .(6)"حربيا المقبمة "إسرائيؿ"في ىذا التاريخ ستعمف  فكتب دياف:"لبموغ ذروة القوة العسكرية، 

واستمعت لمحاضرة ألقاىا  ،اجتمعت القيادات الصييونية واألمريكيةـ 1953أكتوبر عاـ  26وفي 
ُيعد  "اإلسرائيمي"لى أف الجيش إلشاريت تشير بوضوح كانت وفقًا  ،احد الجنراالت اإلسرائيمييف

 .(7)"إسرائيؿ"جؿ احتبلؿ ما تبقى مف األراضي التي يجب أف تكوف جزءًا مف ألحرب مف 

وأضاؼ أف االستعداد لشف الحرب بدأت قبؿ قياـ عبد الناصر بإقصاء الرئيس محمد نجيب عف  
، وأف تأجيؿ التنفيذ (8)ـ1955مارس 27في سدة الحكـ، فقد اقترح بف غوريوف احتبلؿ قطاع غزة 

كانت تشير إلى أف الظروؼ الدولية تتطمب االنتظار، وبعد  "اإلسرائيمية"كاف بسبب اف التقديرات 

                                                             

 (.2( انظر الجدوؿ رقـ )1)

 (.46)عبري( )ص "اإلسرائيمية"( لفيتة، العقيدة العسكرية 2)

 (.31)ص ي في قطاع غزةالعمؿ الفدائ، السنوار (3)

 (.219ستراتيجية العسكرية )صالكيبلني، اإل (4)

 (.105 -104) "اإلسرائيمي"شبيب، نظرية األمف  (5)

 (.121( شاحاؾ، القمـ الجريء )ص6)

 (.121شاحاؾ، القمـ الجريء )ص (7)

 (.31)ص العمؿ الفدائي في قطاع غزة، السنوار (8)
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مف أف بف غوريوف وجنرالتو؛ بسبب رفضو قرار  "اإلسرائيمي"شيريف تـ إقصاء وزير الخارجية 
واف الثبلثي لو لـ يتـ في وقتو الذي وقع الحرب القاضي باحتبلؿ غزة، وأضاؼ شاريت بأف العد

قد بدأت اليجـو بمفردىا وفقًا لمخططاتيا  "إسرائيؿ"فيو )بالتحالؼ الذي تـ مف خبللو( لكانت 
 .(1)وبمباركة مف الواليات المتحدة االمريكية

في  ةمف مجازر في قبي "اإلسرائيمي"ما قاـ بو الجيش  قياسيمكف  ذاتو السياؽوفي 
 باإلضافة ،(2)ـ1956-ـ1948وفي قطاع غزة، قد استمرت ما بيف عامي  ،1953/أكتوبر14
لى ذلؾ سجبلت األمـ المتحدة، وىي عمى النحو إكما تشير  ،مستمرة التفاقيات اليدنةالخروقات لم

 التالي:

 الشيداءأسفرت عف عدد كبير مف  ،1955فبراير 28 ىجـو عمى قطاع غزة في. 

  أسفرت عف عدد كبير مف الضحايا. ،1955مايو 08ىجـو عمى قطاع غزة في 

  شييد. 56أسفرت عف  1955ديسمبر 11ىجـو عمى سوريا في 

 جريح. 130و اً شييد 43أسفرت عف  ،1956أبريؿ 5 ىجـو عمى قطاع غزة في 

  11ثـ تمتو سبع غارات أخرى كاف آخرىا في  24/05/1956ىجـو عمى األردف في 
1956أكتوبر

(3). 

ضد المواقع  "اإلسرائيمي"وتحديدًا تمؾ التي قاـ بيا الجيش  ،تداءاتيرى عزمي بشارة أف ىذه االع
وكبار قادة لى أف بف غوريوف إـ، كانت تشير بوضوح 1955يناير 11السورية الحدودية في 

 .(4)العرب، بمشاورة مع الحكومة أو بدونيا الحرب مع كانوا يدفعوف باتجاه "اإلسرائيمي"الجيش 

، معمبل العمؿ عمى االحتبلؿ الفوري لقطاع غزة وشـر الشيخ جاهيدفع في ات موشي ديافوكاف 
 "اإلسرائيمية"التقديرات  كانتذلؾ بالتيديد الكامف المتمثؿ عمى حد تعبيره في الصفقة التشيكية و 

 وعميو عمد أشير الستيعاب وفيـ األسمحة الجديدة،  8لى إ 6أف المصرييف يحتاجوف مف  ترى
القياـ "بعمميات  ى فيياوصأ ـ1955 نوفمبر 10بف غوريوف في  لى تقديـ مذكرة الىإ دياف

قائبًل " كانت الشيور  أضاؼقطاع غزة وشـر الشيخ، و واحتبلؿ  ،انتقامية" حادة ضد المصرييف

                                                             

 (.111شاحاؾ، القمـ الجريء )ص (1)

 (.31-28ص) العمؿ الفدائي في قطاع غزة، السنوار (2)

 (.42)ص "إسرائيؿ"ويتية، ن( غرا3)

 (.92( بشارة، مف ييودية الدولة )ص4)
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كاف عمينا أف ُنعد الببلد لمواجية  ذاً او   ،التي تمت صفقة األسمحة التشيكية شيورًا صعبة
وأف الصفقة الوحيدة التي  ،ال نممؾ صفقة تشيكية وال غيرىالى جنودنا أننا إالحرب... وتحدثت 

ونعبئ كؿ قواتنا  ،نفسناأ" التي يجب أف نعقدىا مع "اإلسرائيمية"يمكننا إبراميا ىي "الصفقة 
 . (1)لمواجية الحرب إذا ما فرضت عمينا، وعمى تمؾ الصفقة يتوقؼ مستقبؿ الدولة والجيش واألمة

ـ عمى مصر، والذي اتضح أف اإلعداد  1956لتي سبقت عدواف كانت ىذه ىي أىـ التطورات ا
ظيارىا كأسباب مباشرة قادت إلى إاألمنية  "اإلسرائيمية"سبؽ كؿ المؤثرات التي حاولت النخبة 

ف ىذه فإأو صفقة السبلح التشيكية، لكف وببل شؾ  ،كالعمميات الفدائية ،ىذه المواجية الحتمية
تمثؿ في اضافة أبعاد  الذي، "اإلسرائيمي"أثرت في الفكر األمني األخيرة كانت مف العوامؿ التي 

وىذه األبعاد تمثمت في "موازيف القوى" و  ،جديدة إلى عممية تقدير الموقؼ األمني االستراتيجي
 "العامؿ الزمني".

فأما ما يتعمؽ "بموازيف القوى"، فقد دفعت الصفقة التشيكية إلى الواجية معادالت حساب "موازيف 
رأت  "اإلسرائيمية"وأعدائيا، فالتقديرات  "إسرائيؿ"قوى" الكمية والنوعية الحالية والمستقبمية ما بيف ال

موازيف "مف الجيش المصري سيحدث تغييرًا في  جديدةف استيعاب المعدات الحربية الأوقتيا 
 .(2)بحيث تصبح أكثر راحة لصالح المصرييف "،القوى

أال وىو )عامؿ  ،البعد الثاني "اإلسرائيمي"ت تقدير الموقؼ لى معادالإىذه التقديرات أدخمت 
نو يمعب لصالح أاألمنية  "إسرائيؿ"" رأت قيادة  وقد ذكر ديافأو البعد الزمني،  ،الوقت(
لى إكاف يرى أف استيعاب صفقة األسمحة التشيكية سيؤدي  "اإلسرائيمي"، فالتقدير (3)العرب"

في ظؿ  "إسرائيؿ"، وبالتالى ستعيش (4)عدائياأى لصالح حداث تغيير في موازيف القوى الحالإ
 .(5)ىا اتخاذ القرار بمبادرتيا بالحربؤ عداأخاصة اذا قرر  ،تيديد وجودي خطير

مطمعًا عمى كؿ المستندات  كافالذي  -وقد أشار بار أوف رئيس مكتب موشي دياف وقتيا
ليدؼ ىو منع إمكانية خطيرة ذلؾ بالقوؿ " ا إلىأشار  -ـ1956المتعمقة بالتحضير لعدواف 

 "إسرائيؿ"سرائيؿ في موعد متأخر، ُتحدده مصر وتكوف فيو ا  لمعركة )مستقبمية( بيف مصر و 
                                                             

 (.113( شوقي، دياف يعترؼ )ص1)

 (.139)عبري()ص "اإلسرائيمي"( داف ىوربيتس، عقيدة األمف 2)
 (.136-135 ص)، "اإلسرائيمي"داف ىوربيتس، عقيدة األمف (3)

 (.135-134)عبري()ص سرائيمي""اإلىوربيتس، عقيدة األمف  (4)

 (.108لوف، األواني المستطرقة )عبري( )آ( 5)
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-. ىذه التقديرات قادت  إلى المبدأ العسكري العاـ (1)ضعيفة ومقيدة، ومصر قوية وغير منشغمة"
والقائؿ بأنو : ال يجب االنتظار -الحقًا تحت مسمى مغاير "اإلسرائيمية"الذي تبنتو العقدية األمنية 

ُبنى بيدؼ الدفاع  عقيدتو األمنيةوفقًا ل "اإلسرائيمي"فالجيش  ،حتى يستكمؿ العدو تحشيد قواتو
 .(2)في كبل حالتي اليجـو والدفاع ،الذي يتـ تنفيذه بواسطة اليجـو

 . (3)مناقشة مبدأ "الضربة االستباقية" تلممرة األولى تم

ف كاف ىنالؾ مف   وفقًا لممبدأ الذي صاغو موشي  وقائية" اً كانت "حرب 1956يرى أف حرب وا 
، وأما الفارؽ الوحيد بينيما كما (5) "استباقيةكانت "ضربة ف ـ1967 حزيراف حربأما ، و (4)دياف

يراه يغئاؿ الوف فيتمخص في اف الضربة األستباقية تتعمؽ بوضع يكوف فيو العدو يتجيز بشكؿ 
عدوانية، او بوضع ينتيؾ فييا التزاماتو، وىذا االنتياؾ لو مغزى امني سمبي ممموس لمقياـ بعممية 

 . (6)بعيد المدى

خطر تعرض  ةالحؿ األمثؿ في مواجي اعتُبريغئاؿ ألوف،  كما صاغوستباقية" "الضربة اال مبدأ
 القدرة عمى "إسرائيؿ" يستباقية ستعطفإف الضربة اال لذلؾ ؛ليجوـ مباغت مف العرب "إسرائيؿ"

أف  -عمى إختبلؼ أذرعو-االمر الذي سيضمف لمجيش  ؛ستباقيةاإلمساؾ بزماـ المبادرة اال
ف تشف أوفي ظؿ أي تيديد لوجودىا مف حقيا  "إسرائيؿ"لذلؾ فإف  ؛يحتفظ بقدرتو عمى المناورة
 وأحيانًا أياـ قميمة مف ىجـو العدو المتوقع، وذلؾ لضماف ،سابيعأو أحربيا االستباقية قبؿ شيور 

ولو  ،العدو "اإلسرائيمية"أف تسبؽ القوات  -وفقًا أللوف-الضروري بالتالي فمفقمب المائدة عميو، و 
 . (7)ف تسبؽ." أالميـ  قميمة، بساعات

عمى صياغة ستة شروط  وإلتماـ تصوره حوؿ فكرة الضربة االستباقية ومتطمباتيا، عمؿ ألوف
 ولة عربية، وىى عمى النحو التالي: الحؽ في شف حرب استباقية ضد أى د "إسرائيؿ"تعطى 

  اإلسرائيمية"أف العدو يعد ليجـو مفاجئ جوي عمى قواعد الجو  تأكدإذا". 

 حتى ولو كاف ىجومًا موضعيًا. ،إذا تعرضت المنشآت النووية والعممية ليجـو جوي 

                                                             

 (.108لوف، األواني المستطرقة )عبري( )آ (1)

 (.22بري()صع) اسة الخارجيةيالس ،والعائمة ( نوبيرغر2)

 (.329( المرجع السابؽ )ص3)

 (4)Gluska, the Israel military, (p24). 

 (.139)ص  )عبري( "اإلسرائيمي"ىوربيتس، عقيدة األمف  5)
 (.110)ص )عبري(الوف، األواني المستطرقة  6)
 (.191)عبري( )ص"اإلسرائيمي"لوف ، انشاء وتكويف الجيش آ (7)
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  ،وعمميات القصؼ اإلرىابية إلى عمميات زرع األلغاـو إذا وصمت حرب العصابات ،
 ال تستطيع العمميات االنتقامية والدفاع السمبي أف تتصدى ليا.  مستويات

  إذا انضمت األردف لتحالؼ عسكري مع دولة عربية أخرى ، وسمحت بتحشيد قوات
 عسكرية أجنبية داخؿ أراضييا ، خاصة في الضفة الغربية لنير األردف.

 (1) .إذا أغمقت مصر مضائؽ تيراف. 

، األمر الذي ذريعة لمحرب""مف ىذه الشروط الستة ىي بمثابة  ةاؿ ألوف فإف كؿ واحدغئقًا ليفو و 
ال  ورأى أنو، تحدده ىيمف القياـ بحرب وقائية بالطريقة والمكاف والزمف الذي  "إسرائيؿ"سيمّكف 

بحاؿ مف األحواؿ السماح مف الناحية االستراتيجية أف ترضى لنفسيا أف  "إسرائيؿ"يجب عمى 
عمى -ألنو  ؛يا عدوىا ىو صاحب المبادرة في تحديد زمانيا ومكانيايكوف في ،تقبؿ بحرب دفاعية

ال يوجد خطأ أفظع مف أف نترؾ لمعدو أف يممي عمينا المكاف والزماف الذي سيقع فيو " -حد تعبيره
 .(2)ا"تـ بييسموب والطريقة التي سوبالتالي يفرض األ ،الصداـ

) في البداية لـ يكف ىنالؾ تمييز واضح اقية""الضربة االستب " الحرب الوقائية"، أوتـ تبني مبدأ
حيث  ،(3)رئيس ىيئة األركاف في حينيا موشي دياف بالمقترحبشكؿ رسمي عندما تقدـ  بينيما(

، خوفًا مف قدرات سبلح الجو في البداية الذي تردد في قبوليا ،عرض الفكرة عمى بف غوريوف
التردد  وقد انتيى ،"اإلسرائيمية"دف وقصؼ الم "اإلسرائيمي"لى العمؽ إالمصري مف الوصوؿ 

، وتعيد فرنسا بحماية (4)تكفؿ الطيراف الفرنسي والبريطاني بالقضاء عمى الطيراف المصريب
 . (5)"اإلسرائيمية"جواء األ

 29لمعدواف عمى مصر في "اإلسرائيمية"ف "عممية قادش" )اسـ الخطة العسكرية إ :يمكف القوؿ
ىى خطة  ،مف بريطانيا وفرنسا ت جزءًا مف خطة حربية أكبر لكؿٍ والتي  كان ،(6) ـ1956 أكتوبر
، التي كانت تيدؼ لمعدواف عمى مصر وتحطيـ جيشيا واحتبلؿ قناة (7)المعدلة" ر"موسكتي
عمى اف تكوف العمميات العسكرية االولى ُمركزة عمى القضاء عمى سبلح الجو  ،(8)السويس

                                                             

 (.107-106ة ) عبري ( )صقاألواني المستطر  ،ألوف (1)
 (.109-108)ص المرجع السابؽ (2)

 (3) (  Horowitz, The Israel Concept Of National Security, (p.21) 

 .(328وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( )ص غرنويبر  (4)
 (.122مذكرات )ص دياف،( 5)
 (.1/15)ج "اإلسرائيمي"عتداء الفرنسي البريطاني ( وزارة الخارجية المصرية، اال6)

 (.191، االستراتيجيات العسكرية )صنيالكيبل (7)
 (.117دياف، مذكرات )ص (8)
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المرة األولى  العممية الحربية كانت ،(1)لقوات العدواف المصري، وتحقيؽ السيطرة الجوية المطموبة
بالمنطؽ القائؿ  ت وقتياتوجيو "ضربة استباقية" لمعدو، والتي تمخص "إسرائيؿ" التي تدرس فييا

بأف "الوقت يعمؿ لصالح العرب، بمعنى أف موازيف القوى المتوقعة مف الممكف أف تؤدي إلى 
أو تؤدي إلى أفضمية  عربية في المستقبؿ، وبالتالي  صراع في ظروؼ تكوف أكثر راحة لمعرب،

تحقيؽ نصرىا الحاسـ  "إسرائيؿ"ف تسمب مف فأي حرب مبادرة مف المصرييف ستكوف كافية أل
 . (2)"المطموب في زمف قصير.

وفقًا لمبدأ " الضربة االستباقية - "إسرائيؿ"التي قامت بيا  ،ـ1956طاؿ أف حرب  "إسرائيؿ"ى ورأ
لمتخطيط النوعي الذي  اً ىذا المبدأ، ونتاج ذلؾي فرضت وجود تظروؼ الخاصة الكانت لم -"

 ،" الضربة االستباقية " مبدأبمعنى أف ىذه الحرب لـ يتـ اإلعداد والتخطيط ليا وفقًا ل ؛تطمب ذلؾ
، وانو فقط بعد (3)عمى ضوء متطمبات الواقع والظروؼ االستثنائية إف ذلؾ المبدأ تمت بمورتوبؿ 

األولى في كؿ ظرؼ ينشأ فيو تيديد  االستباقيةادش تـ تحديد المبدأ القائؿ بتوجيو الضربة حرب ق
 .(4)ناتج عف تحشيد الجيوش العربية النظامية عمى الحدود القريبة

مف ناحية ثانية ىنالؾ مف يري أف تبني مبدأ " الضربة االستباقية " كاف نتيجة لعممية التطور 
باإلضافة إلى تنامي التيديدات  ،"اإلسرائيمي"رات العممياتية لمجيش والتحسف التي حققتيا القد

 . (5)"اإلسرائيمية"الُمتصورة لدى القيادة 

مف خبلؿ نخبتيا األمنية عمى تبني مبدأ " االقتراب غير  "إسرائيؿ"في ىذه الحرب عممت و 
 العدوؿ عمى إجبار خص ىذا المبدأ بالعممالمباشر " أثناء التخطيط العممياتي ليذه الحرب ، ويت

تجاه غير متوقع، والسعي لفرض الحؿ اعمى بعثرة قواتو، ومفاجأتو بعمؿ غير منتظر، أو مف 
" عدـ أخذ الثور  :وأسموب ىذه االستراتيجية ىو -إف أمكف-الحاسـ في مياديف العمميات الثانوية 

 .(6).ال بالقتاؿ ،ورةعمى قمب ميزاف القوى المتجابية بالمنا بدال مف ذلؾ العمؿو  ،مف قرنيو "

 

 

 
                                                             

 (.17سبلح الجو )عبري( )ص (1)

 (.139)عبري()ص "اإلسرائيمي"عقيدة األمف  ىوربيتس، (2)

 (. 45) عبري ()ص "اإلسرائيمية"لفيتة، العقيدة العسكرية  (3)
  (.4)عبري( )ص طاؿ، النظرية األمنية (4)

(5) Civcik, The Israel Security Policy,(42). 

 (. 194الكيالي، االستراتيجيات العسكرية )ص (6)
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  المبحث الثالث:
 :بحر التأثير نتائج و  ,م1956في حرب  "اإلسرائيمية"منية تقييم دور مبادئ العقيدة األ

بخاصة تمؾ التي تتعمؽ ، في تطبيؽ مبادئ عقيدتيا األمنية "إسرائيؿ"تقييـ مدى نجاح  عند
أنو ليس باإلمكاف القياـ بمثؿ ىذا  يتضحالعممياتية لكيفية إدارة الحرب،  "اإلسرائيمية"بالخطة 

كانت شريكًا في حرب مع بريطانيا وفرنسا،  "إسرائيؿ"التقييـ لؤلداء في إطارىا العممي، وذلؾ ألف 
، بدعوى أف حمفائياوكاف دورىا يقتصر عمى خمؽ الذريعة المطموبة لشف ىذه الحرب مف قبؿ 

؛ االمر الذي حة الدولية في قناة السويسدد المبلتيفي سيناء ي "إسرائيؿ"القتاؿ الذي ستبدأ بو 
عمى استدراج القوات  ياإضافة لعمم يستوجب تدخؿ الحميفيف؛ لمحفاظ عمى حرية المبلحة،

 . (1)المصرية الضاربة إلى صحراء سيناء

، عممت عمى تنفيذ خطتيا العسكرية العممياتية ضمف إطار استراتيجي شامؿ "إسرائيؿ"بمعنى أف 
العسكرية، بما يضمف ليا  تياستراتيجيإيوفر ليا الظروؼ المبلئمة لتنفيذ  ،عاـمناخ استراتيجي و 

رغـ ما تجمى فييا مف نقص في كفاءة أساليب قتاؿ ، تحقيؽ النجاح في عمميات قتاليا في سيناء
أف يفرض سيطرتو  "اإلسرائيمي"الطيراف الحربي  يستطعلـ  :فعمى سبيؿ المثاؿ ،قواتيا وقياداتيا

 . (2)األمر الذي لـ يتحقؽ إال بعد تدخؿ القوات الجوية البريطانية والفرنسية؛ اه الخاصةالجوية بقو 

الخطة الحربية الثبلثية المشتركة كانت خطة ىجومية في جوىرىا ومفيوميا وعممياتيا، فقد  وألف
مى أتاح لو الحصوؿ ع مما ؛وفقًا الستراتيجية ىجومية متكاممة األركاف "اإلسرائيمي"عمؿ الجيش 

المبادأة و المناورة وحشد قواه في النقاط والمحاور التي تعطيو اختراقيا واحتبلليا قدرة ومرونة 
واسعتيف في تنفيذ عممياتو اليجومية، وذلؾ عمى خبلؼ القوات المصرية التي تبنت استراتيجية 

 (3)دفاعية، جوىرىا ردة الفعؿ أكثر مف الفعؿ والمبادرة.
في تطبيؽ  "اإلسرائيمية"صعوبة تقييـ مدى نجاح القيادة األمنية  لىإوىنا يتضح أنو باإلضافة 

شارة إلى أف اإل يمكف، وذلؾ لبلعتبارات التي ذكرناىا، إال أنو "اإلسرائيمية"مبادئ العقيدة األمنية 
، فعمى "اإلسرائيمي"المبادئ تحقؽ بفعؿ ظروؼ مساعدة خارجة عف قدرات الجيش  بعض تمؾ
وسميت في األدبيات  ،ـ1956حسـ أو الحرب القصيرة التي امتازت بيا حرب مبدأ ال :سبيؿ المثاؿ
بعد مئة ساعة منذ عممية اإلنزاؿ األولى التي قامت  ألنيا انتيت ؛بحرب المئة ساعة "اإلسرائيمية"

                                                             

 .201ص ،الكيالي، االستراتيجيات العسكرية  (1)
 .201ص ،نفسوالمرجع  (2)

 (.202الكيالي، االستراتيجيات العسكرية )ص (3)
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، وانتيت مع إعبلف فرنسا ـ1956أكتوبر  29في شرقي مصر في  "إسرائيمية"بيا كتيبة مظمييف 
 (1)تحت ضغط وتيديد االتحاد السوفياتي. ـ،1956نوفمبر 6بلؽ النار في وبريطانيا وقؼ إط

ولـ يكف األمر متعمقًا  ،بفعؿ تدخؿ القوات البريطانية والفرنسية في الحرب "الحسـ"مبدأ ال ىذاتحقؽ 
لـ  ، الذيعمى تحقيؽ ىذا المبدأ، وكذلؾ مبدأ "الضربة االستباقية" "اإلسرائيمية"بالقدرات العسكرية 

وتطور طبيعي مرتبط بتقدير الموقؼ أو نتاج المتطمبات واحتياجات  ،وليد تخطيط مسبؽ يكف
إلتقاف سياسي وعسكري ما بيف شركاء العدواف نتاجًا قد يكوف باألساس  والواقع وضروراتو ، ولكن

قتضت أف يكوف دور االتي ، مونتسيكو المعدلة "المشتركة "   ةلمخطة الحربي نتاجاً الثبلثي، و 
مف خبلؿ قياـ  ،واحتبلؿ قناة السويس ،القياـ بتوفير الذريعة لبريطانيا وفرنسا لمتدخؿ ائيؿ""إسر 

 بعمؿ ىجومي مبادر ضد مصر في سيناء. "إسرائيؿ"

وذلؾ كنتيجة حتمية لمقياـ بالمبادرة باليجـو عمى  ،وأما مبدأ نقؿ المعركة ألرض العدو " فقد تحقؽ
وذلؾ بفعؿ حجـ العدواف  ،ببل مبادرة ىجومية مف جيتيا ،حرب دفاعية ةدار اكتفت بإالتي  ،مصر

 وقدرات الدوؿ المياجمة.

 ،قتراب غير المباشر"حققت نجاحًا كبيرًا في تطبيؽ مبدأ "اال "اإلسرائيمية"ف القوات أيمكف القوؿ و 
عتمدت سبلحي االمدرعة، فقد  االجوية وقواتي اوذلؾ مف خبلؿ االستخداـ الناجح والمنسؽ لقواتي

 ،األلماني القائدمستفيدة مف تجارب الحرب العالمية الثانية ، ومف أسموب  (الطائرة –الدبابة )
مف حيث تباعد المواقع الدفاعية  ،وساعدىـ في ذلؾ طبيعة األرض الصحراوية في سيناء ،(2)رومؿ
كزة في تمؾ أو المناورة بيف التشكيبلت المتمر  ،وصعوبة االتصاؿ وتبادؿ المساندة بالنيراف ،الرئيسة

المواقع، وصعوبة دفع القوات االحتياطية المصرية إلى عمؽ مسرح الحرب لمواجية االختراؽ 
 .(3)."اإلسرائيمي"

                                                             

 (.44)ص "إسرائيؿ"غرانوتبية،  (1)

، مف مشاىير القادة العسكرييف األلماف الممقب بثعمب الصحراء، 1944-1891ارويف رومؿ  رومؿ: ىو (2)
الحربية في صحراء شماؿ افريقيا،  ـ تمييدًا لمعمميات1941درب فيمؽ الصحراء االلماني الذي تسمـ قيادتو عاـ 

حالفو النصر في المراحؿ االولى ثـ ىزمو القائد البريطاني مونتغمري في معركة العمميف، تقمد قيادة القوات 
نو ُأمر بتناوؿ السـ حينما كشؼ اشتراكو في مؤامرة دبرىا الجيش ضد ـ، قيؿ أ1944نية شمالي فرنسا عاـ البلما

 (.863كيالي، الموسوعة السياسية )صىتمر. ) لممزيد انظر: ال

 (.206الكيالي، االستراتيجيات العسكرية )ص (3)
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عمى الرغـ مف أف العدواف الثبلثي عمى مصر باء بالفشؿ مف الناحية السياسية والعسكرية، فمـ 
واالتحاد  لمتحدة األمريكيةالواليات ا مف رغمتؽ أىدافيا، وأُ يتحقتقدر أطراؼ التحالؼ عمى 

 .(1)نسحاب مف األراضي التي احتمتيا في سيناء وغزة.اال مىع السوفيتي

، ساعدت في عممية تطور "اإلسرائيمية"إال أف التجربة العسكرية التي خاضتيا المنظومة األمنية 
 التالية:         دئالمبابما يتماشى و  ،تمثمت في العمؿ عمى إعادة صياغة استراتيجيتيا األمنية ،جديدة

سرائيؿ لف أبمعنى  التفوق الستراتيجي: (1 ف عدـ التكافؤ )العددي والجغرافي( بيف العرب وا 
، وبعكس ذلؾ، فإف أي انتصار عربي عمييا "اإلسرائيمي"ستمرار االنتصار ايؤدي إلى 

قوية مرتبط بمنع العرب مف تيديدىا أو المس  "إسرائيؿ"ووجود ، سيؤدي إلى تصفيتيا
 . (2)جودىابو 

فمف أجؿ الحيمولة دوف االنتصار العربي، تبمور خبلؿ ىذه  القدرة عمى حسم المعركة: (2
بواسطة تدمير  ، وقدرتو عمى حسـ الحرب،"اإلسرائيمي"الفترة، المفيـو االستراتيجي لمجيش 

والردع، ونقؿ الحرب إلى  قواتو، واحتبلؿ أرضو، وذلؾ باالعتماد عمى الضربة االستباقية
  .(3)العتماد عمى سبلح الجو والقوات المدرعة.ا ، مف خبلؿالعدو بأسرع وقت ممكفأرض 

 :1956تأثير نتائج حرب 
وقؼ  والتي انتيت بفرض ،وبتأثير نتائجيا ) السياسية والعسكرية ـ،1956حرب في أعقاب 
، (4)(افخبلؿ العدو  احتمتيا كؿ األطرفا المعتديةمف كؿ األراضي التي  واالنسحاب ،إطبلؽ النار
تقريرًا  "اإلسرائيمي"ـ، قّدـ موشي دياف بصفتو رئيسًا ألركاف الجيش 1957/مارس/7وتحديدًا في 

، تـ اعتماده كتوجييات سياسية استراتيجية لمحكومة "اإلسرائيمي"عسكريًا لمكنيست )البرلماف 
 ، ما يمي:"اإلسرائيمية"

 أي عدـ إشراؾ قوة أجنبية مع  ؛مبدأ االعتماد عمى الذات في أية مواجية عسكرية محتممة
 بصورة مباشرة. "اإلسرائيمي"الجيش 

  ليصبح قوامو  ؛وتوسيع مبلكاتو ،مكاناتإتطوير الجيش، تنظيما وتدريبًا وتسميحًا وتعبئة
لواًء  17-12ويعني ىذا ضرورة تأليؼ  األسمحة،ومف مختمؼ صنوؼ  ،لواءً  30-35

                                                             

 (.105ص) "اإلسرائيمية"شبيب،  نظرية األمف  (1)

 .106 المرجع السابؽ، ص (2)

 (.105ص(  "اإلسرائيمية"شبيب،  نظرية األمف  (3)
 (.44)ص"إسرائيؿ"غرانوتبية،  (4)
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ر التقرير مدة عشر قدّ ، لواءً  18وعددىا  1957األلوية الموجودة عاـ  ىلإجديدًا، إضافة 
عادة تنظيـ الجيش وتسميحو ،سنوات لتأليؼ ىذه القوة وتدريبو عمى مياـ  ،وبحرًا وجواً  براُ  ،وا 
 .(1)الحرب القادمة وعممياتيا

مف االنتقاؿ   ،العسكرية في ظؿ نتائج الحرب إستراتيجيتيابعد عممية تقييـ  "إسرائيؿ"وقررت 
 ما ىى إال الحرب أف -زمنياج كبلوزفيتفقًا لو  -تي ترى ال) اليجومية - ضيةالطريقة التعر 

أنو  التي ترى الدفاعية إلى الطريقة الوقائية (،يال استمرار بشكؿ أو بآخر وأنيا ،لمسياسية خادمةً 
وأف  ،أىداؼ ممموسة ليا ال يوجد الحرب ال يجب الخمط ما بيف الدبموماسية والحرب ، وأف

 .(2)والعمؿ عمى رد عدوانو ،يقية لمحرب تتمثؿ في إحباط نوايا العدواألىداؼ الحق

لـ  واالنتقاؿ مف المنيجية اليجومية لممنيجية الوقائية، ،األمنية "إسرائيؿ"ؿ في عقيدة التحوّ  ىذا
وحدىا، بؿ كاف كذلؾ بفعؿ قراءة الوضع  لمحرب نتائج العسكريةال استخبلصاتيكف فقط بفعؿ 

ستاتوس ) "الوضع القائـ" وُيعرؼ ذلؾ باصطبلحالقائـ مف المؤسسة السياسية  والسياسي اإلقميمي
 ،ـ1956و وزارة الخارجية كأساس لسياساتيا الخارجية في عاـ تالذي تبن ،(3)(קוו סטטוס -كفو

والتكيؼ مع السياسة  لبلتساؽويتضح أف ىذه القراءة كانت تعتمد في أساسيا عمى الحاجة 
 -الساعية إلى االستقرار في الشرؽ األوسط في ظروؼ صراع عربي ،طقةناألمريكية في الم

 .(4)حؿ. ليس لوإسرائيمي 
 - الوقائية الجديدة المتفقة مع السياسة األمريكية "إسرائيؿ"لعقيدة وبناًء عميو أصبح السيناريو وفقًا 

 عمى النحو التالي:، وذلؾ الفعؿ المطموب في حاؿ تعرضيا لمخطربماىية  اً ممخص

 .لبلحتياطد جزئي تجني .1

 الضغوط الدبموماسية. استخداـ .2

 استخدمتوىذه الطريقة  ،المجوء إلى الضربة اإلستباقية في حاؿ فشمت الخطوات السابقة .3
بعد تحريؾ المصرييف ثبلث فرؽ مصرية في سيناء بعد االعتداء  ـ،1960بنجاح في فبراير 

                                                             

 (.250سكرية )صالكيبلني، االستراتيجيات الع (1)

 (.330نوبيرغر، السياسة الخارجية )عبري()ص (2)

: المقصود ىنا ىو المحافظة عمى الوضع القائـ سواء كاف سياسيًا، أو دينيًا، أو عسكريًا، أو الوضع القائـ (3)
اجتماعيًا، ورفض أي تغيير عمى ىذا الوضع، والعمؿ عمى الحفاظ عمى بقائو.)ابف شوشاف، القاموس الجديد 

 (.2/911)ج

 (.139-138)عبري()ص"اإلسرائيمي"ىوربتس، عقيدة األمف  (4)
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 "إسرائيؿ"سحب قواتيا بعد قياـ فقد قامت مصر ب ،فيؽو تر و بضد السورييف في  "اإلسرائيمي"
 .(1)دبموماسية عميياوممارسة ضغوط  لبلحتياطبتجنيد جزئي 

بر عتُ ا ،األمنية وسياسة الواليات المتحدة األمريكية "إسرائيؿ"ىذا اإلتساؽ والموائمة ما بيف عقيدة 
وذلؾ بفعؿ العبلقة  ،ـ1956أحد أىـ النجاحات التي تحققت إلسرائيؿ مف خبلؿ حرب 

األمر الذي تحقؽ معو  ؛والواليات المتحدة األمريكية "إسرائيؿ"ستراتيجية التي بدأت تنشأ ما بيف اإل
لفترة الممتدة ا ففي خبلؿ –االعتماد عمى الذات" "ومبدأ  ،حميؼ قوى أو قوة عظمى"ل"الحاجة  مبدأ
 ـ.1967و ـ1956بيف حربي  ما

 ،جديدًا لتحقيؽ مبدأ " االعتماد عمى الذات" واتخذت شكبلً  ،"اإلسرائيمية"منية تطورت العقيدة األ
 وذلؾ  مف خبلؿ اعتماد اتجاىيف أساسييف ىما: 

  والبمداف العربية، بخمؽ تفوؽ نوعي، سواًء  "إسرائيؿ"العمؿ عمى تعويض الفارؽ الكمي بيف
في الجانب البشري، عف طريؽ اليجرة المنتخبة والمتطوعيف المتخصصيف، أو في الجانب 

 تقني.العممي وال

  أف تكوف القوات المسمحة قوة رادعة ، بؿ حاسمة عند الضرورة، وىو ما يعني ردع البمداف
 .(2)او التيديد بيا ،"إسرائيؿ"العربية عف شف الحرب عمى 

 مف حميفيا األمريكي الجديد، "إسرائيؿ"الدعـ العسكري والسياسي واالقتصادي الذي ستتمقاه  إف
وىذا كما يتضح أمر  "االعتماد عمى الذات" مبدأ في تحقيؽ "يميةاإلسرائ"وفقًا لمرؤية  سيساىـ

 متناقض في ذاتو.

لمقوى  واالنتساب بفعؿ التبعية الجديدة ،فاعميةالقوة و ال فقد تحققت لو زيادة فيمبدأ "الردع"  أما
 .(3)العظمى األمريكية

القائمو بضرورة  ستراتيجيةإلالرؤية ا "اإلسرائيمية"إلى جانب ذلؾ بدأت تتبمور لدى القيادة األمنية 
ت القناعات لدى ز وذلؾ بعد أف تعز ، (4)إنياء كؿ حرب مستقبمية مف خبلؿ "الحسـ" العمؿ عمى

وذلؾ بخبلؼ الرؤية التي ، (5)درة المدرعات والطيراف عمى حسـ المعركةقفي  "اإلسرائيمية"القيادة 
بأف وظيفة المدرعات تتمخص  :والقائمةفي السابؽ  "اإلسرائيمية"كانت سائدة عند القيادة األمنية 
                                                             

 (.139-138)عبري( )ص"اإلسرائيمي"ىوربتس، عقيدة األمف  (1)

 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (2)

 (3) Civcik, The Israel Security Policy (P.44  (.  

 (.330نويبرغروغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( )ص (4)

 (.329)عبري(،)ص المرجع السابؽ  (5)
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نجازات التي حققتيا عمى ضوء اإللكف و  ،" فقط في ميداف المعركةاً مساعد في كونيا "عامبلً 
ستغبلؿ ىذه الميزة اـ، حدث التغير الكبير فيما يتعمؽ بكيفية 1956 العدواف الثبلثيالمدرعات في 
 .(1)بيدؼ تحقيؽ الحسـ ناحية العممياتيةوماىيو األىداؼ المطموب تحقيقيا مف ال ،"المدرعات"

لسبلح الجو ما قبؿ حرب  "اإلسرائيمية"، فالرؤية "اإلسرائيمي"أما بخصوص الطيراف الحربي 
ـ، كانت تقتصر عمى كوف ميماتو األساسية ىي منع أي اعتداء عسكري مباشر عمى 1956

قدرات لع إثبات سبلح الجو م ،الحربىذه ر في أعقاب األمر الذي تغيّ ، (2)تجمعاتيا السكانية
 .(3). والميمات التي ُكّمؼ بيا ؾار متفوقة في المع

 " والمتأثرة بنتائج تجربةتىذه القناعات الجديدة والمتعمقة بالدور الجديد لسبلحي "الطيراف والدبابا
األمنية إلى تبني إستراتيجية "الردع الجسيـ  "إسرائيؿ"ىي التي دفعت نخبة  ـ،1956حرب 
وىذا دعاىا لبذؿ  ،التي رأت أف تطبيقيا ممكف مف خبلؿ الثنائي "الطيراف والدبابة" ،الحاسـ"

وخصوصًا مف األسمحة األمريكية،  ،أقصى الجيود لمحصوؿ عمى أحدث الدبابات والطائرات
أنو في حاؿ فشؿ ىذه اإلستراتيجية، فإف البديؿ الوحيد كذلؾ  "اإلسرائيمية"ورأت القيادة األمنية 

 .(4)ي " الحرب الشاممة "أماميا ى
الذي كاف ما قبؿ حرب  ،تغيير إضافي حصؿ عمى مبدأ " نقؿ المعركة إلى أرض العدو"

لكف بعد التحوؿ في رؤية  في الجيش، أثناءىا ممقى تنفيذه عمى عاتؽ قوات المشاة ،ـ1956
ح إنفاذ ىذا قدرات سبلح المدرعات وما أنجزتو في الحرب، أصبل  "اإلسرائيمية"القيادة األمنية 

 .(5)عمى عاتؽ سبلح المدرعات المبدأ ممقىً 

وكذلؾ تبمور التعميؿ القائؿ بأف اليدؼ مف وراء مبدأ " نقؿ المعركة إلى أرض العدو " ىو دفع 
بداًل مف أف  ،ويستثمر كؿ موارده في وسائؿ الدفاع لحماية أرضو ،العدو أف يبذؿ كؿ جيوده

ويستدؿ مخططي ىذا المبدأ عمى  ،"إسرائيؿ"مية ضد ر كؿ ذلؾ في تنمية قدراتو اليجو يسخّ 
العسكرية في  ميزانيتيما% مف 25ستثمار باقياـ مصر وسوريا في مف خبلؿ نجاحو وفاعميتو 

 .(6)الدفاعات الجوية.  التمجا
ـ، أف مبدأ نقؿ المعركة 1956مف خبلؿ عدواف  "اإلسرائيمية"األمنية و  القيادة السياسية فيمتىنا و 

الحصوؿ و إلسرائيؿ تحقيؽ أىدافيا الحربية ممثمة في: تقوية الردع ، لعدو، سيضمف إلى أرض ا
                                                             

 (.13عبري()صالعقيدة العسكرية "اإلسرائيمية" ) لفيتة، (1)

 (.337بار أوف، السياسة الخارجية)عبري( )ص (2)

 (.330-329ص وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( ) نويبرغر (3)

 (.251الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (4)

 (.42)ص )عبري("اإلسرائيمية"يتة، العقيدة العسكرية لف (5)

 (.81)ص )عبري( المرجع السابؽ (6)
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إلى كنز إستراتيجي لمدوؿ  "إسرائيؿ"ؿ تحوّ كما سعمى أوراؽ تفاوضية مف خبلؿ احتبلؿ األرض، 
 .(1)الداخمية. تياضماف تماسؾ جبيإضافة إلى العظمى ، 

إلى قناعة  "اإلسرائيمية"لقيادة السياسية واألمنية ستباقية فقد توصمت اأما فيما يتعمؽ بالضربة اال
 ،و"الضربة اإلستباقية" لف تكوف وسيمة ناجحة لتحقيؽ أىدافًا سياسية الحرب الوقائية""أف مبادئ 

، مرىوف يمامن المرجولضماف تحقيؽ النجاح العسكري  ؛وأف تبني أيًا مف ىذيف المبدأيف مستقببلً 
 .(2)لواليات المتحدة األمريكيةبالحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف ا

فبعد القدرة التي أبدتيا الواليات المتحدة األمريكية مف خبلؿ اجبارىا لكؿ مف بريطانيا وفرنسا 
سرائيؿ عمى اإلنسحاب مف سيناء؛ انعكس ذلؾ عمى الشعور  ؛ فاتجيت (3)بالضعؼ "اإلسرائيمي"وا 

حدة األمريكية، التي قدمت ليا الحقًا إلى بناء عبلقاتيا ومصالحيا المشتركة مع الواليات المت
 .(4)الدعـ السياسي واإلقتصادي والعسكري المطموب

 الخالصة:

  وثيقة نظرية مكتوبة لعقيدتيا األمنية، وكانت  أية "إسرائيؿ"لدى ـ، لـ يكف 1948في عاـ
تعمؿ وفقًا لخطوط عامة لبعض النظريات العسكرية، وبعض الطرائؽ  "اإلسرائيمية"القوات 

عمى تطبيقيا في المرحمة التمييدية التي سبقت الحرب وفي ت عمم التي ساليب القتالية،واأل
 أثنائيا.

  ىجومية،  - ـ كانت في أساسيا دفاعية1948في عاـ  "اإلسرائيمية"اإلستراتيجية العسكرية
عتمادًا عمى احتبللو، اوعمى ما تـ  ،القائـ الصييونيستيطاف تركزت عمى الدفاع عف اال

 طنات ذاتيا.المستو 

  ،عقيدة "الرد االنتقامي"، كاف أوؿ مبدأ تـ تبنيو بشكؿ واضح كأساس لمعقيدة األمنية الوليدة
مبنية عمى القياـ بتوجيو ضربة قاسية ضد أي عمؿ استفزازي فدائي  العقيدةممخص ىذه و 

 .ميما كاف صغيراً 

   النطبلؽ األولى التي قاعدة ا ،نقطة" ة"بخطة الثماني عشر  بف غوريوف المعروؼ تقريرشكؿ
، التي بناًء عمييا تمت "اإلسرائيمية"منية أرست األسس النظرية األولية لمفيـو العقيدة األ

 ."اإلسرائيمية"صياغة مبادئ العقيدة االمنية 

                                                             

 (.74) )عبري("اإلسرائيمية"يتة، العقيدة العسكرية لف (1)

 (.45) نفسوالمرجع  (2)

(3)(INBER, Israel’s National Security.(P18). 

 )عمى األنترنت(. "اإلسرائيمي"مقاتؿ، نظرية األمف  موسوعة (4)
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 اإلسرائيمية"ـ، تـ وضع "األسس األولى" التي قامت عمييا العقيدة األمنية 1952 عاـ في" ،
 اً ثابت اً سًا تقميدياسأ تواعتبر ، والحسـ ،اإلنذارو  ،ث األمني: الردعوالتي تـ تمخيصيا بالثالو 

 ة.، تدور في فمكيا باقي مبادئ العقيدة األمني"اإلسرائيمية"في العقيدة األمنية 

 مبدأ تمثمت في تبني ـ، 1953عاـ  فيمنية ألعمى العقيدة ا التي طرأت ىـ التطوراتأ
إلى  - دفاعية منية مف عقيدةعقيدة األالتحوؿ في  "المبادرة" ىذا المفيوـ الجديد تولد عنو

 ىما: ،"اإلسرائيمية"منية مف مبادئ العقيدة األ مبدأ أفمر الذي انبثؽ عنو األ، ىجوميةعقيدة 
 .ومبدأ الضربة االستباقية، مبدأ الحرب الوقائية

  لدولة في توسيع حدود ا "اإلسرائيمية"رغبة القيادة  ،ىو ـ1956 اليدؼ الحقيقي لحربكاف
 .في قرار التقسيـ  ُعّينتلى ما وراء تمؾ التي إالييودية 

  ستباقية"تبني مبدأ "الضربة االـ تمخصت في 1956التطورات التي ترتبت عمى نتائج حرب 
عتمادًا عمى سبلح المدرعات اتبني مبدأ "نقؿ المعركة ألرض العدو" أو "الحرب الوقائية"، و 

 عظمى" قبؿ الذىاب لمحرب.  ةييد دولتبني مبدأ "تأ، و بًل عف المشاةديب

 تقديرات الموقؼ"عمى نفسو "البعد الزمني"  المصرية فرض - لصفقة التشكيميةؿ ابفع" 
 .المتعمقة بموازيف القوى

  ستثمار أمواليـ في ادفع العرب إلى العمؿ عمى  "إسرائيؿ"ـ قررت 1956في أعقاب حرب
 .الوسائؿ الدفاعية بداًل مف اليجومية
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 ."اإلسرائيمية"م وتأثير نتائجها عمى العقيدة األمنية 1967حرب عام األول: المبحث 
مؤشرًا  "اإلسرائيمية"ـ وقعت سمسمة مف األحداث التي رأت فييا القيادة 1967في منتصؼ عاـ 
في تصاعد العمميات الفدائية مف قطاع غزة ومف  ذلؾ ، تمثؿ(1)ية الردع لديياعمى تياوي مصداق

عبر عنو القادة الصياينة  ـ، االمر الذي1967/ بريؿأعممية في شير  14 بمغتالجوالف، التي 
ف ومَ  "التخريب""لـ يترؾ إلسرائيؿ أي خيار عدا شروعيا بإجراءات مضادة ضد بؤر  :بأنو

 .(2)شكوؿأحينيا ليفي  "اإلسرائيمي"الوزراء  د تعبير رئيس"عمى ح يحرضيـ عمى ذلؾ

والذي تضمف  ،تحذيرًا لسوريا (3)با ايبافأ "إسرائيؿ"الحقًا بإصدار وزير خارجية  الموقؼتطّور 
 .(4)ضرورية لحماية مواطنييا "إسرائيؿ"تيديدًا بإتخاذ كؿ الخطوات التي تراىا 

1967/بريؿأ/7سوريا في  ىمية عمانتقا "إسرائيمية"البياف غارات  ذلؾتبل 
، وسمسمة مف (5)

سرائيمي بقذائؼ الياوف والمدفعية السوري واإل يفاالشتباكات الحدودية المحدودة ما بيف الجيش
 .(6)الثقيمة

ستقوـ  "إسرائيؿ"أف  "اإلسرائيمي"لجيش اسحاؽ رابيف رئيس أركاف إأعمف  1967/بريؿأ/12وفي 
 .(7)سقاط الحكـ فيياإبيدؼ  قـو باحتبلؿ دمشؽوست ،بشف ىجوـً خاطؼ عمى سوريا

 عند الحدود (8)تقـو بتحشيد قواتيا "إسرائيؿ"أف  أبمغ االتحاد السوفيتي مصر اليـو التاليوفي 

                                                             

 .(15بف حوريف، العقيدة االستراتيجية )ص (1)
 (2) DAWIdowcz, the Arab- Israel waer of 1967 (p.117). 

ـ في جنوب افريقيا، درس في انكمترا جامعة كمبريدج ، درس المغة العربية ثـ 1915ولد في عاـ  با ايباف:أ (3)
ستخبارات العامة، عيف بعدىا لمخدمة في انضـ لمجيش البريطاني خبلؿ الحرب العالمية الثانية في وحدة اال

القاىرة الجادتو المغة العربية، ىاجر الى فمسطيف في نياية الحرب وانضـ الى الجناح السياسي في الوكالة 
ـ عيف سفيرُا في الواليات المتحدة، وتقمد بعدىا العديد مف المناصب كوزارة البتربية 1955الييودية، في عاـ 
ارجية ونائبًا لمرئيس في فترة والية ليفي اشكوؿ، اشتير كخطيب المع وممثؿ سياسي متفوؽ، والتعميـ ووزارة الخ

 (.73ـ. ) لممزيد انظر:منصور، معجـ األعبلـ )ص2001توفي عاـ 

(4) DAWIdowcz, the Arab - Israel waer of 1967 (p.117). 

 (.37)ص 73-67شمبي، مصر في حربيف  (5)
(6) DAWIdowcz, the Arab - Israel waer of 1967 (p.117). 

 (.45عبدالمنعـ رياض، مذكرات )ص (7)

لشف  "إسرائيؿ"ىنالؾ مف يرى بأف المعمومات االستخبارية التي تـ تسريبيا لبلتحاد السوفيتي بخصوص نوايا  (8)
التي كانت تيدؼ مف خبلليا إلى دفع  ت عدـ صحتيا، كانت مف خبلؿ إيرافىجـو عسكري عمى سوريا، وثب

ومصر إلى حافة الياوية، وتوريط مصر في حرب لـ تكف مستعدة ليا، ولتخفيؼ الضغط   "إسرائيؿ"األمور ما بيف 
حبلؿ الضغط اإليراني مكانو. انظر، البحيري، حروب مصر )ص  (.131-130المصري عف الخميج العربي وا 
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 .(2)سبوعأبيدؼ شف ىجـو عمييا خبلؿ  (1)السورية 

ناء، لى سيإعبد الناصر أوامره لمقوات المصرية بالزحؼ  الرئيس ـ أصدر1967/بريؿأ/14وفي  
فييا بإنياء عمؿ قوات الطوارئ  طالبورسؿ رسالة لمسكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة أوفي اليـو التالي 

موقع  منياو  ،الدولية في األرض المصرية، وقامت القوات المصرية باحتبلؿ مواقع قوات الطوارئ
في وىنا بدأت األمور تتأـز تأزمًا شديدًا، ف ،شـر الشيخ المشرؼ عمى مضائؽ تيراف

وأماـ  "اإلسرائيمية"أصدر عبد الناصر قرارًا بإغبلؽ خميج العقبة أماـ المبلحة  1967/بريؿأ/23
 .(3)"إسرائيمية"البضائع االستراتيجية المتجية إلسرائيؿ حتى لو كانت عمى ظير بواخر غير 

سالة التي ، يؤكد ذلؾ الر (4)عبلف لمحرب عميياإىذه الخطوات بمثابة  "إسرائيؿ"مف جانبيا اعتبرت 
 ،أعماؿ عسكرية ةشارؿ ديغوؿ يعده فييا بعدـ البدء بأي يفرنسالرئيس اللي إرسميا ليفي أشكوؿ أ

شار اليو أوكذلؾ ما ، (5)إال عندما تقـو مصر بإغبلؽ مضائؽ تيراف في وجو المبلحة المصرية
 "إسرائيؿ"ت اعتبر ، فقد (6)وقتيا كاف مستعدًا لمحرب "اإلسرائيمي"أف الجيش اسحاؽ رابيف مف 

بناًء عمى مقترح  - لنفسيا "إسرائيؿ"إغبلؽ مضائؽ تيراف تجاوزًا لمخطوط الحمراء التي اعتمدتيا 
 .(7)واعتبرت تجاوزىا ذريعة كافية إلعبلف الحرب - يغئاؿ ألوف

مف جيتو اعتبر الباحث متشيؿ أوريف، أف الحديث عف أف بعض العمميات الفدائية عمى الحدود 
ف توالد األحداث التى أ، و (8)ـ ىو قوؿ ساذج1967 )يونيو(تي فجرت حرب حزيرافالسورية ىي ال

                                                             

بخصوص وجود  مصرإلى فيتي االتحاد السو  أف المعمومات التي تقدـ بيا "اإلسرائيمية"وجيو النظر  (1)
 كانت كاذبة. عند الحدود السورية "إسرائيمية" تحشيدات عسكرية

(2) Dawidowcz, the arab - Israel war of 1967 (p.117). 

 (.37)ص 73-67شمبي، مصر في حربيف  (3)
 .(108)ص "اإلسرائيمي"شبيب، نظرية األمف  (4)

 ( 183)ص "اإلسرائيمية"بيمي، الحروب العربية  (5)

  (.2رابيف، حرب االياـ الستة )عبري( )ص (6)

 (.107-106اآلواني المستطرقة، )عبري( )ص ( ألوف،7)

ىى التي كانت تعمؿ عمى تسخيف الجبيو السورية  "إسرائيؿ"ف ألى إحد تصريحاتو أموشى دياف في أشار  (8)
وكنا  ،راثة في المناطؽ المنزوعة السبلحوتخطط لمتصعيد فييا وعمى حد قولو:"  كنا نرسؿ الجرافات الزراعية لمح

وعندما يطمؽ  ،وعندما لـ يفعمو كنا نطمب مف الجرارات التقدـ لؤلماـ ،ف السوريوف سيطمقوف نيرانيـأنعرؼ مسبقًا 
صابو أالذي  -قـو بذلؾ وكذلؾ حييـ لسكوؼ ورابيفأوالحقًا بسبلح الطيراف، كنت  ،عمييا النار كنا نرد بالمدفعي

بدوف ضرورة في  "إسرائيؿ"ف يورط أنو ىو شخصيًا عمى وشؾ أـ، بعدما شعر 23/5/1967صبي في انييار ع
كثرنا استمتاعًا بذلؾ كاف  أ(_ ولكف 223حرب شاممة، لممزيد انظر، غوالني، الحروب التندلع مف تمقاء ذاتيا)ص

. وسوريا "إسرائيؿ"زيسر، بيف  :نظرـ لممزيد ا1967الشمالية في حرب  ةزر" الذي كاف وقتيا قائد الجبياليعإدافيد 
 (.,The Six-Day War Revisited,(15). Yossefوانظر كذلؾ، .(207)ص )عبري(
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كما حدث في حرب  -لى حرب جانحة في غير وقتياإقد تبدو تافية بحيث تشكؿ شرارة تؤدي 
لى بيئة ومناخ يوفر المحفزات إحداث، بؿ يحتاج ال يقع بفعؿ بعض األ ،ـ1967ياـ الستة األ

 .(1)ع حدوثيا التي تسرّ 

التي األسابيع الثبلثة موطي غوالني تمثؿ في  "اإلسرائيمي"ىذا المناخ عمى حد تعبير الكاتب  
وبالشعور بالعيش عمى  "اإلسرائيمية"وساط الحرب والتي وصفت بتعاظـ الخوؼ في األ ُوصفت

عف كارثة نازية ثانية،  "اإلسرائيمي"في أوساط الشارع  ضافة النتشار الحديثحافة الياوية، باإل
األمر الذي  ؛شكوؿأس الوزراء يوساد جو مف القمؽ وعدـ الثقة في القيادة السياسية ممثمة في رئ

، ىذا المناخ ىو الذي (2)لى ذروتياإ "إسرائيؿ"حدة االضطرابات السياسية الداخمية في  معوبمغت 
صوات خضع األأيف موشي دياف مكانو، و يخراج ليفي اشكوؿ مف وزارة الدفاع وتعإدى الى أ

ال وىو أجاىزة لشئ واحد  "إسرائيؿ"الراغبة في البحث عف حموؿ دبموماسية لؤلزمة، وجعؿ 
تدخؿ الجيش في  أف و "باالنقبلب األبيض"، ويقصد بولى حد وصفإالذي وصؿ  المناخالحرب، 

الحكومة عمى اتباع سياسات تبلئـ توجياتو، االمر الذي تمثؿ في إجبار  السياسة، وقدرتو عمى
 أبا "اإلسرائيمي"ركاف ورئيس شعبة االستخبارات لوزير الخارجية التي كاف يرفعيا قائد األالبرقيات 

عمى  "إسرائيؿ"لى منعو مف الموافقة عمى أي تعيدات تحد مف قدرة إ، والتي كانت تيدؼ (3)يبافإ
 .(4)"اإلسرائيمي"، كما يراىا قادة الجيش اليجـو في الوقت المناسب

 ،"إسرائيؿ"سباب التي دفعت في اتجاه عدواف أف مف بيف أىـ األف يرى ىنالؾ م ،جيو ثانيةومف 
يتمثؿ في معاناتيا في ىذه الفترة مف أزمة اقتصادية واجتماعية حادة أوشكت أف تعصؼ بيا، فقد 

%(، 10.30لى إ%  6.6) وارتفعت البطالة مف ،%(7لى إ% 11انخفض معدؿ النمو مف )
 ؛1967مميوف سنة  700لى إ ـ1966مميوف دوالر سنة  200وارتفع العجز في الميزانية مف 

التي ترى نفسيا ضامنة الستمرار التماسؾ  "اإلسرائيمية"األمر الذي دفع المؤسسة العسكرية 
لمشعور بخطورة ىذا التدىور  - عمى ما فيو مف تناقضات - "اإلسرائيمي"الداخمي لممجتمع 

، في ظؿ وجود صورة مغايرة تمامًا "إنجازات الحاصؿ لؤلوضاع االقتصادية الداخمية وتداعياتو

                                                             

 (. 26ياـ الحرب )صأأوريف، ستة  (1)
 (. 207)ص "اإلسرائيمية"بية ر بيمي، الحروب الع (2)

ف أغبلؽ مضائؽ تيراف فقط، و إف المشكمة ليست مرتبطة بأزمة أيباف قد فيـ إبا أالمحظة لـ يكف  تمؾحتى  (3)
لـ تعد تقبؿ أي صوت عدا صوت الحرب والقياـ  "إسرائيؿ"ف أو  ،قد تجاوزت ىذه القضية "إسرائيؿ"التطورات في 

 (.640بضربة استباقية. انظر، بار أوف، أفكار)عبري( )ص

 (.219-218غوالني، الحروب التندلع مف تمقاء ذاتيا)ص (4)
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 ؛تيراف ضائؽغبلؽ مإحدتو مع  زادت، ىذا الشعور (1)اقتصادية" عمى الجانب اآلخر مف الصراع
 وذلؾ، صبلً أمف مشكبلت كبيرة  ىالذي عان "اإلسرائيمي"و ضربة قوية لبلقتصاد االمر الذي وجّ 

مر الذي يفسر استيبلء لـ الثالث، وىو األغبلؽ شريانيا التجاري الرئيس مع دوؿ العاإيعني 
 .(2)لى ميناء ايبلتإوتحويميا  ،ـ الرشراشأعمى  "إسرائيؿ"

ساس العتبارات سباب الحرب بعد التدقيؽ لـ تكف في األأف أو ثانية ىنالؾ مف يرى يومف ج
 اً حرب نتاجو كوف الأوبالتالي زيادة نفوذه،  ،تتعمؽ برغبة االتحاد السوفيتي في توريط العرب فييا

حوؿ الرد  "اإلسرائيمي"و لخبلفات سياسية داخؿ المعسكر ألسوء تقدير مف الجانبيف، 
القائـ ما بيف  ىيًا كانت، بؿ السبب يكمف في موازيف القو أخرى أسباب أو أي أ، (3)وضروراتو

 "إسرائيؿ"مكانية تعرض إبشكؿ يجعؿ مف  "إسرائيؿ"عدائيا، الذي يميؿ لصالح أو  "إسرائيؿ"
 .(4)مرًا مستحيبًل أقداميا عمى الحرب إميزيمة في حاؿ ل

ضربة استباقية لسبلح الجو المصري غير  والحرب مف خبلؿ توجي قرار بدأف أىنالؾ مف يرى و 
و بتقديرات آنية ارتبطت بعممية أ حداث التي سبقت الحرب،ساسي بتطورات األأمرتبط بشكؿ 

حداث التي قادت لمحرب، وتحديدًا عاـ ابقة لؤلاتخاذ قرار الحرب، بؿ في تقديرات وقرارات س
الجوية ضد سبلح  "الضربة االستباقية"خطة  "إسرائيؿ" وىي السنة التي اعتمدت فييا ،ـ1963

 . (5)الجو المصري
 الحرب: تقدير الموقف ما قبل 

سمسمة مف  ،ـ1967يونيو/5/ ستباقية لمجيش المصري فياتخاذ قرار الحرب وتوجيو ضربة اسبؽ 
تبلؼ ئتحديدًا بعد توسيع اال ،جتماعات عمى المستوييف السياسي والعسكريحداث واالاأل

                                                             

 (.19)صيونيو  5الجوادي، عدواف  (1)

 (.180ص) "إسرائيؿ"وضاع الداخمية في الجيش، األ (2)

ف حشود القوات المصرية في سيناء لـ أخرى غير الحرب، و أمامنا خيارات ألقد كاف  :يؤكد ذلؾ قوؿ بيغف (3)
ف أنفسنا يجب القوؿ بأننا نحف الذيف قررنا أال نخدع  ناصر كاف يريد محاربتنا، وكيال عبد فألى إتكف تشير 

ف خطة الضربة المفاجئة لسبلح الجو إ" :وقتيا "اإلسرائيمي"دخاي غور قائد سبلح الجو ر م وقاؿجميـ"، نيا
، وعمى حد تعبيره "كنا التي نفذت في ثمانية عشر دقيقة تـ التدرب عمييا ألكثر مف ستة عشر عاماً  ،المصري

الكماؿ معيا"، وعندما دخمت القوات لى حد إنعيش الخطة، كنا نناـ مع الخطة ونأكؿ معيا، وبشكؿ عاـ وصمنا 
 The وببل تمويف وببل زي عسكري.  لممزيد انظر، ،قوات االحتياط المصرية ببل ذخيرة تسيناء وجد "اإلسرائيمية"

Six-Day War Revisited,(15). Yossef,)(.177المجور، حرب االياـ الستة )عبري( )ص ؛ 

 (4  ( Popp, Stumbling Decidedly into the Six-Day War,(pp284-285). 

 (5) long, analysis of the Six-Day War (p.5). 
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عبلف حكومة الوحدة الوطنية  (1)ؿشكو ليفي أموشيو دياف وزارة الدفاع بداًل مف  وتوليوّ  ،الحكومي وا 

، (2)ركاف اسحاؽ رابيفكاف أىميا استدعاء رئيس ىيئة األ ،باالضافة لمنصب رئاسة الوزراء
ف استدعاء أذلؾ لبف غوريوف  عمؿستدعاء االحتياط، و قراره او مف بف غوريوف بسبب وتوبيخ

وبالتالي سيدفعيـ ذلؾ لممبادرة  ،تستعد لمياجمتيـ "إسرائيؿ"ف أالمصرييف  عمـاالحتياط سي
  .(3)باليجـو عمييا

وشيو الجديد م األمفاالجتماع الذي عقده وزير  كاف أىمياجتماعات اال صاحب ذلؾ العديد مف
وطمب مف الحاضريف  ،طرح دياف رؤيتو لمحرب ،دياف مع لجنة الدفاع وضباط رئاسة األركاف

 التركيز في وضع الخطة العسكرية عمى ثبلث نقاط: 

  فإف المصرييف  "إسرائيؿ"نتظار ا، بمعنى كمما طاؿ "إسرائيؿ"أف الوقت لغير صالح
 سيعززوف مواقعيـ ودفاعاتيـ.

  وذلؾ  ،(4)أياـ( 5إلى  3لوقت الممنوح إلسرائيؿ سيكوف محددًا )مف فا :ستمرار المعركةامدة
أف يتحوؿ النصر  مف شأنواألمر الذي  ؛بفعؿ تدخؿ مجمس األمف والقوى الكبرى

قبؿ النجاح في تدمير  "اإلسرائيمية"تـ إيقاؼ الحممة ما إلى فشؿ، وذلؾ إذا  "اإلسرائيمي"
 الجيش المصري في سيناء.

 يجب أف تسير في مرحمتيف:  "اإلسرائيمية" ةأف الحممة العسكري 

 حتبلؿ شماؿ سيناء.ا 

 (5)نتقاؿ لممرحمة الثانيةيتـ اال ،نتياء المرحمة األولى بنجاحاحتبلؿ شـر الشيخ وعند ا. 

ستخبارات العسكرية األمريكية التابعة لوزارة الدفاع باإلضافة لوكالة المخابرات تقديرات اال
قادر عمى ىزيمة أي تحالؼ عسكري  "اإلسرائيمي"ؿ بأف الجيش كانت تقو  ،(CIAاألمريكية )

، (6)التحالؼ بأخذ زماـ المبادرة وتوجيو الضربة األولى في الحرب  ذلؾحتى ولو قاـ  ،عربي
                                                             

 (.226غوالني، الحروب ال تندلع مف تمقاء ذاتيا )ص  (1)
اسحاؽ رابيف انييارًا نفسيًا وفقد القدرة عمى  "اإلسرائيمية"ركاف أصاب رئيس ىيئة األـ 1967مايو  23في  (2)

عشية الحرب، وخوفًا مف تسرب االخبار الحقيقية عف  سية الواقعة عميوفعؿ الضغوط  النفالقياـ  باي شئ، ب
صابتو ية التي أشرفت عمى عبلجو أف ينشر أف سبب انيياره كاف بفعؿ إاتفؽ رئيس المجنة الطب أسباب انيياره

 بتسمـ نيكوتيني بفعؿ التدخيف. ) لممزيد انظر: مميشطيف، رئيس ىيئة االركاف )عبري( )االنترنت(.
 (.273(، )عبري( )ص20) انظر وثيقة رقـ (3)
 (.108)ص  "اإلسرائيمية"بيمي، الحروب العربية  (4)
 (.187دياف، مذكرات )ص (5)

(6) Gluska, the Israel military.(P.241) 
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بريؿ أ 17منية األمريكية والبريطانية المشتركة في التقديرات الصادرة عف المجنة األ وكانت
، إال أنو سيكوف "إسرائيؿ"قص المادي والعددي الذي تعانيو ـ تقوؿ: إنو عمى الرغـ مف الن1967

ليا الغمبة في أي صراع بينيا وبيف التحالؼ العربي المعادي؛ بسبب تفوؽ قواتيا في مجالى 
الكفاءة القتالية والروح المعنوية، وقدرتيا عمى االحتفاظ بحالة دائمة مف الجيوزية المعززة 

 .(1)باستخبارات ذات فاعمية عالية

مصر  ذكرتفي المقابؿ فإف تقديرات االستخبارات المصرية التي وضعت أماـ القيادة المصرية 
 .(2)في سبلح الدبابات وسبلح الجو والمدفعية  "إسرائيؿ"تتفوؽ عمى 

 (3):"اإلسرائيمية"في مقابؿ القوات  ،المعطيات التالية تبيف حجـ التسميح لمقوات العربية
 "اإلسرائيمية"في مقابؿ القوات  ،حجـ التسميح لمقوات العربية (:4جدول رقم )

 "إسرائيل" مصر األردن سوريا العراق 
 250000 210000 55000 63000 - الطاقة البشرية

 25 22 10 12 - الفرؽ

 745 575 263 315 - المدفعية

 1294 1300 288 750  الدبابات

 286 431 28 127 106 طائرات مقاتمة

 1000 143 950 550 - (AAA)مضاد لمطائرات

صواريخ مضادة لمطائرات نوع ساـ أس 
(SAMs) - 0 0 0 50 

 2000 1050 210 585 - ناقبلت جند مدرعة

خوفًا مف الصداـ مع  ،عبد الناصر يعتقد أف عمى مصر أال تبدأ باليجـو الرئيس وبناءًا عميو كاف
المصري في ذلؾ الوقت يتمخص في العمؿ عمى وقؼ التيديدات  كاف الموقؼ (4)الواليات المتحدة 

 .(5)ووقؼ اإلعتداءات عمى الدوؿ العربية  ،ضد سوريا "اإلسرائيمية"

                                                             

(1) Hughes, Exploring Intelligence, Archives (p.215). 

 .(201)ص "اإلسرائيمية"بيمي، الحروب العربية  (2)
(3) Dustan, the sixday war, (P.25). 

تسعى إليجاد  الواليات المتحدةف أف يروبرت أندرسوف مبعوث رئيس الواليات المتحدة جونسوف، أكد لممصري (4)
ىذه  فسوؼ تقؼ ضد أي طرؼ يبدأ بالعدواف المسمح، واألحداث البلحقة أثبتت أ ياحؿ سممي لؤلزمة، وأن

لصالح بمد عمى حساب بمد  ؽداع يقـو بيا رئيس أمريكي عمى االطبلالرسالة كانت في الواقع أكبر عممية خ
 (.51-55ص )رياض، مذكرات  ،نظراآخر. لممزيد 

 (.51)ص  مذكرات ،رياض  (5)
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 -المعركة بشكؿ محسوب عتقادًا منيا أنيا ومف خبلؿ إدارة اولـ تكف القيادة المصرية تريد الحرب 
يدلؿ عمى ذلؾ  ،تنسحب مف تيديداتيا لسوريال ؛"إسرائيؿ"فإنيا ستدفع العالـ لمتدخؿ والضغط عمى 

 .(1)والتي لـ تتجاوز ثبلث فرؽ  ،لسيناء وقت األزمة عبد الناصر عدد القوات التي أدخميا

ستباقية اتدبر لتوجيو ضربة  "إسرائيؿ"واستمر ىذا الموقؼ لمقيادة المصرية حتى بعدما تبيف ليا أف 
 يار/مايو،آ22  في جتماع مع القيادة العسكريةا، ففي 1967 /يونيوحزيراف 5لمجيش المصري في 

باليجـو  اتخذت قرارىا "إسرائيؿ"بأف بأف لديو معمومات تفيد  الحاضريف الناصر دعب الرئيس أبمغ
صبحنا متأكديف مئة بالمئة أف أ"يمكنني القوؿ اليـو بأننا  :أضاؼ، و (2)ـ1967 حزيراف 5في يـو 
 72ستقـو باليجـو خبلؿ  "إسرائيؿ"ف أمريكي أبمغني صحفي أستقـو باليجـو أوال، لقد  "إسرائيؿ"
وفي ىذه الحالة ستكوف ضربتيا موجية ضد سبلح الجو  ،حزيراف/يونيو5 في ساعة أي
بداه عبد الناصر بخصوص اليجـو االستباقي ىذا اليقيف الذي أ وعمى الرغـ مف ،(3)المصري

ىا المتوقعة حاؿ اليجـو خاذ أي إجراء لمنزوؿ بخسائر تبا تقـلـ القيادة المصرية  ، إال أف"اإلسرائيمي"
 . (4) %20مكاف أال تزيد الخسائر عف فقد كاف باإل ،لمحد األدنى "اإلسرائيمي"االستباقي 

لتوجيو  يجيًّزالذي  )"اإلسرائيمي"في مواجية الجيش  الدفاعية وتمخصت الخطة العسكرية المصرية
في سيناء، وذلؾ مف  "اإلسرائيمي"عمى ىزيمة الجيش بالعمؿ  ،(ستباقية لمجيش المصرياضربة 
القوات ستيعاب الضربة األولى، ثـ القياـ باليجـو المضاد في المحظة التي تصؿ فييا اخبلؿ 

 ؛ومف ثـ تحريؾ قوات التحالؼ العربي الموجودة عمى الجبية األردنية ،ذروتيا إلى "اإلسرائيمية"
  .(5)الضيقة المحاذي لمجبية األردنية "إسرائيؿ" بيدؼ إحداث االختراؽ المطموب في خاصرة

-pre )"ستباقية جويةاضربة "فكانت ترتكز عمى القياـ بتوجيو  "اإلسرائيمية"أما الخطة العسكرية 

emptive aerial strike 
بيدؼ تحقيؽ المبادرة مف خبلؿ توجيو ضربة جوية تستيدؼ  ، وذلؾ(6)

وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى زخـ سبلح  ؛ئرات المقاتمةمدرجات سبلح الجو المصري وليس فقط الطا
لتمكينو مف العودة ثانية لتدمير باقي الطائرات المقاتمة الموجودة في قواعدىا،  "اإلسرائيمي"الطيراف 

                                                             

 (.172ص) عبري()المجور، حرب األياـ الستة  (1)
 ( . 63رياض ، مذكرات ) ص  (2)
 (.43)ص المغاري، االستراتيجية العسكرية (3)
 ( .63كرات )ص رياض ، مذ (4)

(5) Grossgdd, the 1967 arab – Israel war, (P.3). 

مردخاي ىود "موطة"، قاد عممية اإلعداد والتدريب لتنفيذ خطة الضربة  "اإلسرائيمي"قائد سبلح الجو  (6)
 ـ. 1967ستباقية الجوية لمقوات الجوية العربية، التي استمرت ألربع سنوات سبقت تنفيذ الخطة في حرب  اال

 .Dustan, The six day war(p.21) انظر،



166 
 

 ،ـ1956األوؿ، الذي لـ يتغير منذ حرب  "اإلسرائيمي"ومف ثـ االنتقاؿ إلى تحقيؽ اليدؼ العسكري 
كانت تقضي بالعمؿ عمى ىزيمة القوات  "اإلسرائيمية"لخطة اف ،تدمير الجيش المصري ىوو 

األمر الذي مف شأنو أف يعمؿ عمى إزالة  ؛المصرية سريعًا وعميقًا داخؿ حدود أرضيا اآلمنة
 .(1)في حالة أفضؿ "اإلسرائيمي"األمف القومي فيصبح  ،التيديد العربي لعدة سنوات

أف لدييا صورة شديدة الوضوح عف إستراتيجية  ترى "اإلسرائيمية"االستخبارات العسكرية كانت 
مع  بدايًة أنو ال مفر مف الحرب يعتقدلجيش المصري كاف إف االجيش المصري، ووفقًا ليا ف

في إشارة إلى )، "إسرائيؿ"خرى ضد المزيد مف الجيود عمى الجبيات اال بذؿ فعمؿ عمى، "إسرائيؿ"
وامر مف القيادة المصرية لقائد القوات بموجب ذلؾ صدرت األو  (،دخوؿ قوات عراقية لؤلردف

بالقياـ بشف اليجوـ مف  ،المصرية في األردف )والذي تـ وضع كؿ القوات األردنية تحت قيادتو(
 وأما الخبلصة التي تقدمت بيا االستخبارات؛ "إسرائيؿ"جبية األردف في حاؿ اندلعت الحرب مع 

 "إسرائيؿ"ياـ المصرييف بالمبادرة باليجـو عمى ف احتماؿ ق: إفكانت تقوؿ "اإلسرائيمية"العسكرية 
 .(2)بتوجيو الضربة األولى "اإلسرائيمي"وبالتالي فمف البدىي أف يقـو الجيش  ،تتزايد مف دقيقة لدقيقة

 قرار الحرب: 

الحرب وتوجيو  وقت قد اتخذت القرار بشأف "إسرائيؿ"ـ لـ تكف 1967 / يونيوحزيراف 4حتى 
لمصري، وذلؾ بفعؿ الخبلؼ الحاد الذي كاف قائمًا ما بيف مؤيدي ستباقية لمجيش ااضربة 

وما  ،االنتظار والمراىنة عمى الطرؽ الدبموماسية لحؿ األزمة وعمى رأسيـ رئيس الوزراء أشكوؿ
تجاه المبادرة باليجـو وعمى رأسيـ الجنراؿ افي  يضغطوف بشدةبيف جنراالت الجيش الذيف كانوا 

 .(3)ؿ شاروفئريأ
 4 الموافؽ الساعة الثامنة والنصؼالذي ُعقد في صبيحة  جتماع المجنة الوزارية األمنيةالكف في 
نتيت بعد سبع ساعات بالقرار بأف يقـو الجيش ا، وبعد جمسة عاصفة ـ1967 /يونيوحزيراف

 .(4)باختيار الوقت والمكاف واألسموب المناسب لشف ىجومو "اإلسرائيمي"
ـ تقديرًا لمموقؼ تمخص في الذي قدّ ، (5)ار بالحرب لموشيو ديافر لقتخاذ ااالتأثير األكبر في كاف 
ذا ما  ،بمبادرة جوية مف العدو، فإف جيشنا سيفقد أسمحتو الرئيسة الحرب "إذا ما بدأت :قولو وا 

                                                             

(1) Dustan, The six day war(pp.1-6). 
(2) Gluska, The Israel military (P.252)  

 عبري( ) انترنت(.)سوفي، ىكذا وقؼ أشكوؿ  (3)

 (.195صدياف، مذكرات ) (4)

تخاذ قرار الحرب:" كاف باإلمكاف الى ىذا التأثير مقولة عيزر وايزماف، التي لخص فييا دور دياف في إيشير  (5)
 اف نحقؽ النصر في ىذه الحرب بدوف دياف، لكف الحقيقة أننا لـ نفعؿ ذلؾ بدونو". 

 . Derfler, Yitzhak Rabin,(p.22) ،رانظ
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مف  -أو قامت كتائب الكوماندوز التابعة لو باليجـو عمى القدس ،أصبحت المبادرة بيف عدونا
أو القياـ باحتبلؿ إيبلت ) أـ الرشراش (، فإف ذلؾ يعني  -بقمب القدس خبلؿ بيت صفافا مرورًا 

نحراؼ مسار خططيا العممياتية، ااألمر الذي سيتسبب في  ؛المبادرة زماـ قد فقدت "إسرائيؿ"أف 
ومع مرور  ،ا"يراضيأ"التي تشمؿ كؿ  خيرةا األيوستجد نفسيا  مدفوعة لمقياـ بالدفاع عف مواقع

فإف الخسائر ماكف التي احتميا، وعندىا و عمى تعزيز وتوطيد قواتو في األالوقت سيعمؿ العد
 .(1)الؼالتكاليؼ ستكوف باآلالبشرية و 

غبي أتعبيره أف  -عمى حد -واعتبر ،رفض دياف بشدة فكرة عدـ البدء بالضربة االولىوبناًء عميو 
لى إ دياف وأشار، (2)ولىطمب مف الجيش عدـ القياـ بتوجيو ضربتو االف يُ أف يقع ىو أشيء ممكف 

، وتوجيو ضربة استباقية لو ،ف سينتجا عف عدـ القياـ بمباغتة العدواف حاسمف ىنالؾ عامبلأ
 وىما:

 وؿ: فقداف القدرة عمى توجيو ضربة جوية حاسمة.األ

وأضاؼ أنو في  ،المحدودة "اإلسرائيمية"عدـ القدرة عمى تحقيؽ النصر مف خبلؿ القوات  الثاني:
 ،قؿلى تدمير مائة طائرة لمعدو عمى األإفإف ىذا سيؤدي  ،بتوجيو ضربة جوية مباغتة حاؿ البدء

مف التحرؾ في قمب  "اإلسرائيمية"وبالتالي فإنو مف خبلؿ ىذه الضربة ونتائجيا ستتمكف القوات 
 ذاتو وفي الوقت، "اإلسرائيمية"تياجـ المواقع المصرية تفرض عمييا الحرب وفقًا لمخطة  ؛سيناء
خرى حتى ينتيي الصمود عمى الجبيات األ "اإلسرائيمي"ف مف خبلؿ قوات صغيرة لمجيش يمك

بالضربة  ءبدبوالخبلصة  ،الخطر األكبر ممثبل بالجيش المصري رميدالجيش في سيناء مف ت
 .(3)اً كيدأوبالتالي سيصبح االنتصار  ،ولى والطمقة االولى سوؼ يغير ميزاف القوىاأل

قاـ موشي دياف بتحديد ساعة الصفر لمبدء  - عد اتخاذ القرار بالحربوب - وفي نياية الجمسة
 7:45مف خبلؿ توجيو ضربة استباقية جوية لسبلح الجو المصري في الساعة  ،باليجـو المباغت
 (4) ـ1967 يونيو /حزيراف 5أي في   ؛صباح اليـو التالي

 

 

                                                             

(1) Gluska, The Israel military (P253). 

)2) Ibid. (P253). 

 (.194دياف، مذكرات )ص (3)
 .المصدر نفسو الصفحة نفسيا (4)
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، وّجو قائد سبلح الجو "اإلسرائيمي"وفقًا لمتوقيت  1967زيراف ح 5صباح يـو  7:10في الساعة 
 16أقمعت نداًء لسبلح الجو ببدء تنفيذ الخطة اليجومية عمى سبلح الجو المصري، و  "اإلسرائيمي"

قبلع وبعد فواصؿ زمنية "دقائؽ" توالت عممية اإل، (1)طائرة قتالية مف مطار حتسور العسكري
 185لى ما يقارب إصباحًا  7:30والتي وصمت في الساعة  (2)رائيمية""اإلسلممقاتبلت والقاذفات 

ف تحجب الرؤية عف أبيدؼ  ، وذلؾقدـ 100عمى ارتفاع  ،في صمت ال سمكي تحمق، طائرة
كما  وتحقيؽ ضربتيا االستباقية ،سبلح الجو المصري أةوكي تتمكف مف مفاج ،الرادارات المصرية

 ،(3)خطط ليا

الطائرات والطياريف في سبلح الجو لكؿ الدوؿ التي شاركت في حرب أما فيما يتعمؽ بعدد 
 (4)فكانت عمى النحو التالي: ،ـ1967الػ

 ـ1967عدد الطائرات والطياريف في سبلح الجو لكؿ الدوؿ التي شاركت في حرب الػ (:5جدول رقم )

 مجموع الطيارين مجموع الطائرات الدولة

 - 420 ؿ""إسرائي

 525 419 مصر

 160 112 سوريا

 55 35 االردف

 - 130 العراؽ

 40 40 لبناف

 أف – (5)(מוקד -ووفقًا لمخطة )موكد - "اإلسرائيمي"استطاع سبلح الجو  في اليـو األوؿ لمحرب

 

                                                             

 (1  ( Oren , six days of war (p.171) 

 (.83ارز وكفير، موسوعة االمف )عبري( )ص (2)

 انظر وثيقة االعبلف موردخاي ىو قائد سبلح الجو عند البدء في العممية موكد. (3)

 (.98ارز وكفير، موسوعة االمف )عبري( )ص (4)

تـ  ،ـ1963وفي سنة  ،دولة االحتبلؿلى لقياـ و عممية "موكد": تـ طرح فكرة ىذه العممية في السنوات األ  (5)
يتدرب بشكؿ مكثؼ عمى كيفية  "اإلسرائيمي"بمورة ىذه الخطة باسـ موكد، وطواؿ ىذه السنوات كاف سبلح الجو 

تطبيؽ الخطة والتي تتمخص في تدمير سبلح الجو لدوؿ العدو وتحطيـ مدرجاتو والدفاع عف الكياف، وتـ صياغة 
اوز وكفير ، موسوعة  :انظرلممزيد تحقيؽ سيطرة جوية والمشاركة في المعارؾ البرية ) ىذه االىداؼ بمبدأ:

، كبرؽ في يـو صافي )عبري( )ص (.84)ص الجيش واألمف )عبري(  (.55) وانظر: شمـو
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 "اإلسرائيمية"ف القوات البرية مر الذي مكّ األ ،(1)ردفيدمر سبلح الجو لكؿ مف مصر وسوريا واأل
  .(2)سيناءىجوميا البري في قمب  تنفيذف م

 نتائج الحرب:
ثبلث  عمىذت فّ التي نُ  "اإلسرائيمي"النتائج التي حصمت بفعؿ الضربة االستباقية لسبلح الجو إف 

 ،مقاتمة لسبلح الجو المصري في قواعدىا اتطائر  204لى تدمير إدت أاالولى منيا  ؛موجات
طائرة،  338، وبالمجمؿ كانت خسائر المصرييف (3)قبلعلى تدمير مدرجات اإلإضافة باإل

 .(4)طائرة 23 يفطائرة، والعراقي 29ردنييف طائرة، واأل 61والسورييف 
خريف آ ةوثبلث ،واثنيف آسرى ،طياريف قتمى 5 "اإلسرائيمي"المقابؿ كانت خسائر سبلح الجو وفي  

 8000 "اإلسرائيمي"سبلح الجو  ، ) كاف تعداد قوات(5)ضافة لثمانية طائرات مقاتمةباإل ،مصابيف

                                                             

كاف سبلح الجو يعرؼ موقع كؿ طائرة مصرية باإلضافة السـ قائدىا ورتبتو وحتى صوتو، و تـ الحصوؿ   (1)
شيرىـ فولفنج لوتز )ألماني ألمعمومات مف خبلؿ التصنت عمى االتصاالت، ومف خبلؿ جواسيس مف عمى ىذه ا

المولد( عمؿ كجاسوس إلسرائيؿ وحصؿ عمى المعمومات مف خبلؿ تقربو مف قيادات الجيش المصري حتى 
ىذه المعمومات ىمية ألفي وىو المدلؿ الشخصي لعبد الناصر، نور افريـ، وعمى األأ، و 1964عاـ  اعتقالو في

ـ، استخبارات الوقت 1967في حرب  "اإلسرائيمي"وقيمتيا تمثمت في مقولة موردخاي ىود قائد سبلح الجو 
 .المناسب عمى سبلح الجو المصري

 Oren , six days of war (p.171):  انظر 
بدأ بيا الكياف حربة  ما يرد في بعض المراجع مف اف الضربة الجوية كانت الخطوة  العسكرية األولى التي  (2)

ي بري عمى الحدود المصرية الساعة الػ إسرائيمىو قوؿ غير دقيؽ، فقد بدأ الكياف حربو مف خبلؿ شف ىجـو 
عمى المحور االوسط في  "اإلسرائيمية"ـ، قامت بو طبلئع القوات 1967يونيو  5مف صباح نفس اليـو  7:15

متقدمًا داخؿ الحدود المصرية "أـ بسيس االمامية"، أي اف ىذا  موقعًا  "إسرائيؿ"سيناء، وفي ىذا اليجـو احتمت 
دقيقة، وقد لخص رئيس المحكمة  60بضربتيا الجوية المسعورة بحوالي  "إسرائيؿ"اليجـو البري حدث قبؿ قياـ 

ـ بقولو لقد فقدنا فرصة ثمينة لمغاية ىي فرصة الساعة التي 1967العسكرية التي عالجت بعض قضايا ىزيمة 
العدوانية في اشتباؾ وقع فيو قتؿ وجرحى مف الجانبيف وبيف الساعة الثامنة إال  "إسرائيؿ"بيف وضوح نية  مرت

 (.292)انظر، الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص نفجر الموقؼ كمو باليجمات الجويةربع حينما ا

ىداؼ والمدرجات وعدـ تجاوز ىذه األ راتوامر لمطياريف اإلسرائيمييف التركيز فقط عمى قصؼ الطائكانت األ (3)
حواؿ، حتى لو تعرضت الطائرات لمخاطر حقيقية بفعؿ البطاريات والمدفعية  المضادة لمطائرات بحاؿ مف األ

المصرية فبل يجب استيداؼ ىذه المضادات، وتوفير الذخائر لبلىداؼ التي تـ تحديدىا أال وىي الطائرات 
في حيف  ،لؼ متر فأكثرأ، المضادات المصرية كانت فاعمة عمى ارتفاع (99والمدرجات. )انظر ارز وكفير )ص

 . انظر،الكيبلني، االستراتيجيات العسكريةاً متر  30-20المغيرة عمى ارتفاع  "اإلسرائيمية"حمقت الطائرات 
 (.295)ص

 (.22)عبري( )ص ابنري، سماء ممتيبة (4)
 (.101ارز وكفير، موسوعة االمف )عبري( )ص (5)
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 15000سبلح الجو المصري  طائرة في سبلح الجو، في المقابؿ كاف عدد قوات 350لتشغيؿ 
 .(1) احتياط( 3000ضافة ؿباإل

، وتحطيـ الجيش (2)وأما النتائج الكمية لمحرب فتمخصت في تدمير القوات الجوية المصرية
مف  فقط ياـأ 6في  ،فة الغربية وقطاع غزة والجوالفوالقدس والض، (4)واحتبلؿ سيناء ،(3)المصري
 .(5)الحرب

 م:8491مبادئ العقيدة المنية في حرب 

عممية في والتي ظيرت   ،منيةفي تحقيؽ أغمب مبادئ عقيدتو األ "اإلسرائيمي"نجح الجيش 
 ف يحقؽ المبادئ التالية:أـ، فقد استطاع 1967في الناجحة  حربو ل التنفيذتخطيط و ال

المبادرة بالفعؿ ضد العدو في المكاف والزماف والطريقة  والذي يعني ة:أالمباغتة أو المفاج مبدأ
 .(6)ولـ يستعد ليا ،التي ال يتوقعيا

 7:45الساعة  ،1967/يونيوحزيراف 5ة تحققت في توقيت زمف اليجـو في أىذه المفاجتحققت  
واعد الجوية ومراكز الدفاع الجوي تقييد القب ؛ في التوقيت الذي صدرت فيو األوامر(7)صباحاً 
 -تزامنت مع زمف بدء اليجـو -بسبب تحركات نقؿ جوي  ؛طبلؽ النارإ مفومنعيا  ،(8)المصري

                                                             

 (.21)عبري( )ص ري، اليـو االكثر قصراابن (1)
القاذفة، باإلضافة لجميع القاذفات الثقيمة  –والمقاتمة  ،% مف الطائرات المقاتمة85الخسائر المصرية بمغت  (2)

والخفيفة، وذلؾ عمى عكس التقديرات التي ذكرىا قائد القوات الجوية في اجتماع عبد الناصر بالقيادة العامة في 
الحرب فإف خسائر القوات الجوية المصرية ستتراوح ما بيف  "إسرائيؿ"ت أوالتي تقوؿ أنو في حاؿ بدآيار/ مايو  2

 (.291%فقط. انظر، الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية)ص20% الى 15
في زيارة أجراىا رئيس ىيئة األركاف الروسي لمصر بعد اليزيمة في الحرب، أبمغ عبد الناصر أنو لو كؿ  (3)

مف الدبابات المصرية المتمركزة في سيناء أطمقت عشر دانات لكسبت مصر الحرب، لكف لؤلسؼ غالبية دبابة 
 (.254الدبابات لـ تطمؽ طمقة واحدة. انظر، دياف، مذكرات )ص

أشار الجمسي في مذكراتو إلى أف القرار الذي صدر عف وزير الدفاع المشير عبد الحكيـ عامر باالنسحاب  (4)
مف سيناء الى غرب القناة والتخمي عف أسمحتيـ الثقيمة،  والذي يرجح أنو كاف بالتوافؽ مع عبد  الشامؿ لمقوات

الناصر، كاف قرارًا كارثيًا وفشبًل عسكريًا مميتًا، فمـ يكف ىنالؾ خطة انسحاب أصبًل، األمر الذي تسبب في 
 (.112-111الجمسي، مذكرات )صاستشياد العديد مف الجنود، خسائر كثيرة مف األسمحة؛ والمعدات، انظر، 

 (5) Tal, notional security, (P.138). 
 (6) Grossgold, when reason fails (p.16). 

 (.197دياف ، مذكرات )ص (7)
 (.295الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية)ص (8)
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، وكذلؾ (1)وىي جاثمة في مدرجاتيا ،الطائرات المقاتمة المصرية منظومةر في فاعمية الذي أثّ 
 .(3)ية، التي انتيت بتدمير القوات المصر (2)الحرب البرية في سيناء

الذي كاف ، االستباقي "اإلسرائيمي"سبؽ توقيت اليجـو الجوي  ذيفي التضميؿ ال المباغتة تمثمت
بيدؼ خداع القيادة  ،بطمعات يومية فوؽ البحر المتوسط "اإلسرائيمي"عمى قياـ سبلح الجو  مبنياً 

 "اإلسرائيمي"ف كؿ طمعات سبلح الجو أيياـ العدو إمف خبلؿ وذلؾ المصرية في الوقت المناسب، 
عمى القيادة المصرية مف خبلؿ تقرير المراقبة  (4)ىذه الخديعة اطبلء ىي روتينية، ويظير

 5عبد الحكيـ عامر في صبيحة  المشير واالستطبلع البري الذي تمقاه وزير الدفاع المصري
عدا  جواء في سيناء ىادئة وليس ىنالؾ أي تحرؾ الفت لمعدو،حزيراف/ يونيو، والقائؿ بأف األ

فوؽ البحر المتوسط، وىى  "اإلسرائيمي"الطمعات الدورية االعتيادية التي يقـو بيا سبلح الجو 
 .(5)الطمعات التي ُخطط ليا بيدؼ التمييد إلنجاح القياـ بالضربة االستباقية

                                                             

لكبرى في سيناء، شبو حيف حدثت الضربة الجوية، كانت القيادة العامة في القاىرة، وقيادات التشكيبلت ا (1)
خالية مف القادة، ذلؾ اف القائد العاـ وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي ورئيس ىيئة العمميات وقادة آخريف كانوا 

سيناء لبلجتماع بقادة القوات فييا، وكاف قسـ آخر مف ضباط القيادة العامة وقيادة القوات  ىلإفي طائرة تقميـ 
مامية مجتمعيف في القائد العاـ ومرافقيو وكاف معظـ ضباط قيادة الجبية والقيادات األالجوية يودعوف في المطار 

حزيراف/  يناير  5وفي حيف كانت ىذه الظروؼ تتجمع  في صباح  ،الستقباؿ القائد العاـ ،مطار تمادة في سيناء
ة لبدء ىجمات في الساعة لى القواعد الجوية المصريإقد انطمقت متجية  "اإلسرائيمية"ـ، كانت الطائرات 1967
 (.295)ص صباحًا. )الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية 7:45

 (.61)ص المغاري، االستراتيجية العسكرية (2)

؛ مخفضة شماؿ" القسيمة" "إسرائيمية"رساؿ قوة إقاـ شاروف بالقياـ بتنفيذ  خطة خداعية عممياتية تركزت عمى  (3)
بو عجيمة أوبالتالي يدفع القوات المصرية لبلنسحاب مف منطقة  ،قيقيةيف عف وجيتو الحيتضميؿ المصر  بيدؼ

 Grossgold , When :بو عجيمة وىذا ما حدث )انظرأوبالتالي يقـو شاروف باحتبلؿ  ،دفاع عف القسيمةلم

Reason Fails ,(p.17) 

عمييا منذ مطمع عاـ  بالتدرب "اإلسرائيمي"طمؽ عمييا " كولومب"، بدأت قوات سبلح الجو أ( عممية الخداع 4)
تنطمؽ يوميًا مع شروؽ  "اإلسرائيمية"سراب الطائرات أخذت أبيدؼ تحقيؽ الضربة الجوية االستباقية. و  ،ـ1965

، لـ يعد المصريوف يعيروف أي اىتماـ 1967الشمس متجية نحو الغرب فوؽ البحر المتوسط، ومنذ أوائؿ عاـ 
لقوات الجوية المصرية تقـو بوضع بضع طائرات في كؿ قاعدة بدرجة ليذه الطمعات الروتينية، في البداية كانت ا
جراء عمى اإل ذلؾتوقؼ  1967، ولكف منذ منتصؼ عاـ "اإلسرائيمية"االستعداد العميا، وىي تراقب الطائرات 

ف الطمعات الصباحية المعادية ىى عبارة عف طمعات روتيف يومية. انظر، الكيبلني، االستراتيجيات أاعتبار 
 (.250عسكرية )صال

 (5) Grossgold, When Reason Fails (p.16) 
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مدمرة ناجحة لحربيا بتوجيو ضربة  "إسرائيؿ"بفعؿ افتتاح  تتحققوالتي  مبدأ الضربة الستباقية:
 .(1)اعد سبلح الجو المصريلقو 

ولى لمقوات البرية بعد الساعات األ الكبيرتحقؽ بفعؿ الدعـ الجوي المباشر  مبدأ الحرب الخاطفة:
ف مر الذي مكّ األ ؛(2)مف اندالع الحرب، في ظؿ افتقاد القوات البرية المصرية الغطاء الجوي

عد عشر ساعات مف بدء الحرب، وذلؾ كـ داخؿ سيناء ب 70مف التقدـ لمسافة  "اإلسرائيمية"القوات 
 .(3)في اختراؽ مواقع الجيش المصري المحصنة فييا "اإلسرائيمية"بعد نجاح القوات المدرعة 

لى عمؽ سيناء إالذي تمثؿ في سرعة نقؿ المعركة البرية  رض العدو:ألى إمبدأ نقل المعركة 
 ،دارة المعركةإستراتيجية في لخطة اإلبما يتفؽ مع ا "اإلسرائيمية"مباشرة بعد نجاح الضربة الجوية 

تحقيؽ السيطرة الجوية عف طريؽ ىجـو مفاجئ وشامؿ  بقولو: بضرورةسحاؽ رابيف إصيا التي لخّ 
 والعمؿ عمى إلحاؽ ،رض العدوألي إلتدمير قوة العدو الجوية، ثـ سرعة نقؿ المعركة البرية 

 .(4)وقت ممكف راليزيمة بقواتو في اقص

قد نفذا  "رض العدوألى إنقؿ المعركة "و "الضربة االستباقية"ي أرى أف مبديؿ طا "إسرائيؿ"كاف 
 .(5)ـ1967بشكؿ كامؿ في حرب 

ؽ مبدأ الحسـ الذي ال لبس يالمثالي لتحق "اإلسرائيمي"ياـ الستة النموذج حرب األ ُتعدّ   مبدأ الحسم:
 وتدمير القوات المصرية، سوريةوال ؿ في تحطيـ القوة الجوية المصرية واألردنية، الذي تمثّ (6)فيو

 ،(7)"اإلسرائيمي"فقد القيادة المصرية القدرة عمى مواجية اليجـو أمر الذي األ ؛في سيناء البرية

أما الجيش السوري  "اإلسرائيمي"دفاعات في مواجية الجيش  وأبقت القوات المصرية واألردنية دوف
تدفيع القيادة العربية ثمنًا  "اإلسرائيمية"العسكرية  القيادة كما عمدت، (8)فكاف فقدانو لدفاعاتو جزئياً 

عادة احياء مبدأ إبيدؼ  ؛كبر قدر ممكف مف الخسائر في صفوؼ قواتياأيقاع إمف خبلؿ  ،باىظاً 

                                                             

 (.195دياف، مذكرات )ص  (1)
 (.62المغاري، االستراتيجية العسكرية )ص  (2)

 (3) Tal, Notional Security, (P.138) 

 (.61المغاري، االستراتيجية العسكرية )ص (4)
 (5) Tal, National Security (P.139) 

 (.40واختبار الردع )عبري( )ص "يؿإسرائ"يشي،  (6)
رادة القتاؿ لدى إفي انكسار  تتمثم "اإلسرائيمية"ىـ النتائج السمبية التي تسببت بيا الضربة االستباقية أ  (7)

صيب بعضيا بالشمؿ واالنييار، وفقداف القدرة عمى القيادة والسيطرة أالقيادات العسكرية والسياسية العربية، التي 
 (.291نظر الكيبلني ، االستراتيجيات العسكرية )صعمى القوات. ا

 (.13بف يوسؼ، أزمة في مفيـو األمف )عبري( )ص (8)
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بشكؿ واضح ال يقبؿ  "اإلسرائيمي"ظيار النصر إ، وبيدؼ (1)الردع مف جديد وبشكؿ أكثر فاعمية
نيا انتصار كما فعمت مف قبؿ في حرب أ ىاليزيمة عم ؽتسويمنع القيادة المصرية مف ل الشؾ،
منع عمى ضرورة  "اإلسرائيمية"تأكيد القيادة  واألمر الذي ترتب عمي) العدواف الثبلثي(؛ ـ1956

 .(2)نجاز عسكري ميما كاف ضئيبًل، خاصة في المجاؿ البريإالقوات العربية مف تحقيؽ أي 

التي  "اإلسرائيمي"صدرىا عشية الحرب لمجيش أالتي  رص موشي دياف ىذا التوجو باألواموقد لخّ  
عمى أنو يصوروا ما حدث ليـ  فف نضربيـ وندمرىـ بشكؿ ال يسمح ليـ أأ" يجب :ؿ فييااق

ذا لـ يحدث ذلؾ فإنا سنعالجو  في نياية األمر ه، اتركوا قطاع غزة فسوؼ يسقط لوحدانتصار ، وا 
كبر قدر مف القوات أب حتى نتمكف مف تدمير ال في بدايتو، الميـ أف نسرع في اتجاه الغر 
ف يصدوا أنيـ استطاعوا أنفسيـ عمى أف يظيروا أالمصرية، بشكؿ يجعميـ غير قادريف عمى 

 .(3)الييود"

 طبقت كميا في  أغمب مبادئيا، التي بمور بف غوريوف "اإلسرائيمي"إف نظرية األمف يمكف القوؿ: 
تمثمت  لمعالجة معضمة عسكرية ىذه في األساسمي ، وقد أعدت نظرية األمف القو ـ1967حرب 

لمعمؽ  الدولة الصييونية فتقر فيياتفي ظروؼ  يالدفاع ضد تيديد عسكري وجود يةكيف في
)ونفس عسكري  مف ناحية عدد القوات رةمتأخالدولة  عتبر فييا توفي ظروؼ  ،االستراتيجي

اعتمد عمى ميكانيكية االستفادة مف ا الى ىنوأما الحؿ فقد ، بالمقارنة مع الطرؼ اآلخر ،قصير(
في نقطة زمنية زة مركّ  ،لى قوة عسكرية ضخمةإوتحويميا  ،الطاقات العسكرية )والوطنية(كافة 
 .(4)ـ1967، وىذا ما تحقؽ في حرب حزيراف قصيرة

 :"اإلسرائيمية" األمنية م عمى العقيدة8491عام تأثير نتائج حرب 

 العمق الستراتيجي:

الجيوش  ىـ عم1967 حزيراف/يونيو في حرب "إسرائيؿ"الحاسـ الذي حققتو االنتصار إف 
وحتى النفسي )المعنوي(  ،حداث تغيرات عمى المستوى الجغرافي والعسكريإدي الي أ ،العربية

، وأف (5)"اإلسرائيمية"منية ساسية لمعقيدة األالى أي تغيير في المبادي األ لـ يؤدِ ، لكنو "اإلسرائيمي"
ساس بفعؿ المتغيرات الحقًا، كانت في األضافات "وليس التغييرات" التي طرأت و اإلأالتعديبلت 

                                                             

 (.10( عنبر، كفائة الردع )عبري( )ص1)

 (.31بري( )ع( لفيتة، العقيدة العسكرية )2)
 (.44( بار أوف وجينور، مقاببلت )عبري( )ص3)

 (.157)ص عبري() "اإلسرائيمية"فالد، انييار نظرية األمف  (4)

 (.2)ص ()عبري 67الموج، استخبلصات حرب  (5)
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عمى  "إسرائيؿ"ـ، والمتمثمة في حصوؿ 1967ي حرب الجغرافية التي حصمت بفعؿ االنتصار ف
بفعؿ احتبلليا لكؿ مف القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة،  استراتيجي" عمؽ جغرافي"

 .(1)ف وسيناءومرتفعات الجوال

عمييا  التي أقامت ةمساحالتفوؽ  بفعؿ ىذه الحرب "إسرائيؿ" فالمساحات التي سيطرت عمييا
، 2كمـ 25890 مساحتياالبالغ  ـ،1948أرض فمسطيف المحتمة عاـ  الدولة الصييونية مف

 89359، ومساحة الجوالف2كمـ 363،ومساحة قطاع غزة  2كمـ5878فمساحة الضفة الغربية 
ضافت ليا أسرائيؿ تحسينًا كبيرًا، و ستراتيجي إل -ى تحسيف الوضع الجيوأدى المر الذي ألا، 2كمـ

بعد إزالة نتوء  عمى الجبية الشرقيةو  حتبلؿ سيناء،ية المصرية بابعمقًا استراتيجيًا مريحًا عمى الج
حدودىا  ضافة لتقميص طوؿ، باإل"إسرائيؿ"الذي كاف يمثؿ خطرًا كبيرًا عمى قمب الضفة الغربية، 

كمـ طوؿ البحر الميت(، ىذا فضبًل 83.5كمـ فقط)مف بينيا  480كمـ الى 650ردف مف مع األ
، واألىـ مف (2)وطبرية لةالمباشر عمى مستعمرات سيمي الحو عف زواؿ الخطر العسكري السوري 

لى عوارض جغرافية طبيعية، كقناة إطبلؽ النار الجديدة تستند إصبحت خطوط وقؼ أذلؾ 
لى ما وراء إرتدت المطارات المصرية مف سيناء ردف، واومرتفعات الجوالف ونير األالسويس 

راضي مسافات األ لتشمؿ ؛نذار المبكرعمى الرصد واإل "اإلسرائيمية" راداراتالالقناة، وامتدت طاقة 
وبعدت المسافات  ،ف تراجعت المطارات العربيةأة، وطالت مدة االنذار الجوي بعد المحتمة الجديد

معركة قادمة  ةواثقة بأف أي حرب أو أي "اإلسرائيمية"صبحت القيادة أ، و "إسرائيؿ"ينيا وبيف قمب ب
ذا إجديدة في العمؽ العربي  لى اراضٍ إاالراضي المحتمة، قبؿ أف تنقميا ستجري عمى تمؾ 

 .(3)استطاعت ذلؾ

 :"اإلسرائيمية"منية التطورات في مبادئ العقيدة األ

أو  "الضربة االستباقية"كمبدأ  "اإلسرائيمية"منية التي شكمت العقيدة األ ةساسياأل ءالمباديإف 
تـ بمورتيا كحموؿ إلشكاالت استراتيجية  "، العدورض ألى إنقؿ المعركة "، و"الحرب الوقائية"

ادئ لـ تتغير بفعؿ انتياء ىذه لمدولة، ىذه المب تراتيجيومف أىميا غياب العمؽ االس ،قائمة
عمى عمؽ استراتيجي كبير حققتو بفعؿ انتصارىا في حرب  "إسرائيؿ"حصوؿ بعد  ،شكاليةاإل

                                                             

(1) Civcik, The Israel Security Policy, (46). 

 (.314االستراتيجيات العسكرية )ص ،الكيبلني  (2)
 (.335)ص المرجع السابؽ  (3)
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الحرب، أو بشكؿ  تمؾ، لكف التطور الذي حصؿ بفعؿ نتائج (1)ـ، بؿ بقيت عمى حاليا1967
 تمثؿ في اتجاىيف: "إسرائيؿ"الذي تحقؽ لدولة  "العمؽ االستراتيجي"أدؽ بفعؿ 

 يتبن ىلإستراتيجية التعرضية )اليجومية(، االأو  جيةالمنيتمثؿ في االنتقاؿ مف  التجاه األول:
 المنيجية الدفاعية.

 "إسرائيؿ"ـ، زاد مف قدرة 1967قؽ بفعؿ حرب فوفقًا لموطي غور فإف " العمؽ الذي تح
أو نقؿ المعركة  ،لمعدواستباقية لى توجيو ضربة إاالستيعابية الدفاعية، وبالتالي ضعفت الحاجة 

 .(2)رضوألى إمبكرًا 

تغيير مقابؿ في مبادئ الذي لـ يبلزمو لمنيجيات "اليجومية والدفاعية"، ىذا التغيير في مستوى او 
 .ساسيا ىجوميةأ في التي ىي -منيةالعقيدة األ

، أو "اإلسرائيمية"منية والسياسية ر في تصور التيديد لدى النخبة األىو التغيي التجاه الثاني:
عمؽ "لما حققتو مف  نتيجة ؛ر مف الطمأنينة واألمفبدرجة أكب "إسرائيؿ"بمعنى أدؽ شعور 

ب مستقبمية خارج حدودىا صبحت قادرة عمى أف تدير أي حر أنيا أمر الذي يعني األ "استراتيجي
defensible bordersد فكرة " الحدود اآلمنة ولّ مر الذي راضي التي تحتميا، األوداخؿ اإل

(3)
"  

حمت  ،(4)"يمكف الدفاع عنيا دوف الحاجة لمبادرة وقائيةأو كما عرفيا أبا أيباف " الحدود التي 
 حزيراف التي كانت سائدة ما قبؿ حرب، "casus belli -محؿ تصور أو فكرة "الوضع القائـ

 . (5)ـ1967

التي تعني  ،حوؿ فكرة الحدود اآلمنة (الوطني)جماع حالة مف اإل "إسرائيؿ"وبالتالي تشكؿ في 
ـ، حتى ولو كاف ذلؾ بثمف 1697في حرب  "إسرائيؿ"ي احتمتيا راضي التعدـ االنسحاب مف األ

طبلؽ إمنية القائمة بالحفاظ عمى وقؼ ألواعتماد السياسة ا ،تحقيؽ السبلـ الكامؿ مع العرب
 .(6)وتحقيؽ الردع أماـ العرب ؛النار

                                                             

 (.28)صاالستراتيجيات العسكرية  ،الكيبلني (1)

 (.1غور، مفاجأة أساسية )عبري()ص (2)
 (3) Civcik, The Israel Security Policy, (46).  

 (.222-221)ص "اإلسرائيمية"الرمحي، السياسة العسكرية  (4)

 (5) Inber, Israel’s National Security )p.5).   
 (6) tal,nationel security.(P.161) 
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وقد  ،(1)فضؿ مف السبلـ ببل حدود آمنةأف فكرة الحدود اآلمنة ببل سبلـ أيرى اؿ ألوف ئيغكاف 
مف الممكف ـ، تجعؿ 1967 والحالية بعد يوني "إسرائيؿ"غرافيا ؼ الحدود اآلمنة بالقوؿ" إف طبو عرّ 

يمكف اف يكوف رادعًا بذاتو، أو يحسف عمى االقؿ حائط دفاعي  نتج عنياوضع حدود طبيعية، ي
جية السائدة في ستراتيفي ظؿ الحقائؽ والتطورات اإلنو أو بدرجة كبيرة، الدفاعية  "إسرائيؿ"ة مف قدر 

ف تحظى ألذلؾ يجب  ؛(2)ستراتيجياً إالحدود اآلمنة  فكرة ال يوجد بديؿ عف ، فإنووسطالشرؽ األ
 عمىفإنو  ،ستراتيجي المطموب، وطالما لـ يتحقؽ السبلـ الكامؿ مع العرببالعمؽ اإل "إسرائيؿ"
: امريفبيدؼ تحقيؽ أف تعمؿ عمى تطوير قوتيا العسكرية الكامنة عمى كؿ مركباتيا  "إسرائيؿ"

ف تعمؿ عمى صد المياجميف أف حرب ضدىا، وفي حاؿ فشمت عمييا عدائيا مف شأردع 
 . (3)بأقؿ الخسائر الممكنة ،وىزيمتيـ

النظامي  "إسرائيؿ"ف جيش يتمك لىإكانت تيدؼ  الجديدة "الحدود اآلمنةفكرة "وبالتالي فإف 
 ف ىذهأو  ؛استدعاء االحتياطحتى يتـ  الصغير مف أف ينجح في  فرممة أي ىجـو عسكري عربي

 .(4)تحفظ إلسرائيؿ وجودىاسىي التي  منة" التي ستوفرىا فكرة الحدود اآلالمرونة الدفاعية"

التي ، الوقائية" -الحرب الدفاعية"بدأت تتبمور فكرة  "إسرائيؿ"وألوؿ مرة في تاريخ  ،وبناًء عميو
لي مفيـو الدفاع الثابت والمتحرؾ قبؿ إستناد واال ،التعرضية" -الحرب اليجومية"بدأت تحؿ محؿ 
يخيا لى حالة الدفاع ألوؿ مرة في تار إقد انتقمت  "إسرائيؿ"وبذلؾ تكوف ، (5)التحوؿ لميجـو

وضع خطط مف خبلؿ  ،سموب الدفاعأتستكمؿ  ـ1969عاـالعسكري، و شرعت في منتصؼ 
نفاؽ المالي، اإل لى تزايدإمو ري عبر القناة، وقد أدى ذلؾ كمضادة الحتماالت ىجـو شامؿ مص

ر في خطط التنمية االقتصادية في نتاج، وىو ما أثشغاؿ قوى عاممة في غير مجاالت اإلنا  و 
 .(6)"إسرائيؿ"

عمؽ البفعؿ تحقؽ  ،ولى مف جانب العربلؾ تقبؿ لفكرة استيعاب الضربة األأصبح ىنابالتالي و 
 -بشري وتقني–بعمؽ انذاري زمني زيزه ع) والذي مف المفترض اف يتـ ت ،لمدولةستراتيجي اإل

وفقًا لمتصور  -يمكنيامر الذي ساأل ،(7) (االنذار المطموب في الوقت المناسب "إسرائيؿ"يسمنح 
                                                             

 .(عمى االنترنت) "اإلسرائيمي"مف نظرية األ في الصحراء، مقاتؿ (1)

 نفسو.المرجع  (2)
 (.132-128)ص واني المستطرقة )عبري(ألوف، اآل (3)

 )عمى االنترنت(. "اإلسرائيمي"مقاتؿ، نظرية االمف موسوعة  (4)

 ."اإلسرائيمي"مقاتؿ، نظرية االمف موسوعة  (5)

 ( .336اتيجيات العسكرية )صر ستاإل ،الكيبلني (6)
 (.24يريؼ، العمؽ االستراتيجي )عبري( )ص (7)
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مف امتصاص اليجـو بواسطة القوات النظامية، والتحصينات الدفاعية، وقوة النيراف  -"اإلسرائيمي"
ض النقص الكمي في قوة نيراف القوات ف يعو أالذي مف المفترض  ،التي سيوفرىا الطيراف

 ،(1)الوقت المطموب الستدعاء االحتياط وحشد قواتو عمى جبيات القتاؿ وبالتالي توفيرالنظامية، 
ستراتيجي الحيوي إلارت إلسرائيؿ العمؽ ياـ الستة وفّ وباختصار يمكف القوؿ أف نتائج حرب األ

مف  "اإلسرائيمية"منية ، وتحوؿ العقيدة األ(2)وخمقت سياسة " الحدود اآلمنة" ،لوجودىا االمني
 .(3)لي المنيجية الدفاعيةإالمنيجية اليجومية 

فاحتبلؿ الضفة الغربية ألغى ذريعة "البطف  ،سياسة " الذرائع" "إسرائيؿ"فقدت  وذاتوفي الوقت 
عة ذريغبلؽ مضائؽ تيراف كإذريعة لغى أوسط الببلد، واحتبلؿ شـر الشيخ  سرائيؿ فية" إلالرخو 

صبحت ىي أف  تحويؿ مجراىا مف مناطؽ سوريا التي مف الممكردف لمحرب، ومنابع نير األ
لـ يعد يشكؿ  "إسرائيؿ"عسكرية متقدمة عمى امتداد حدود  ، وحتي نشر قوات"إسرائيؿ"يضًا بيد أ

 . (4)ستراتيجيإمف عمؽ  "إسرائيؿ"بعد ما حققتو تيديدًا 
ف أـ، إال 1967في حرب  "إسرائيؿ"صار الذي حققتو ى الرغـ مف االنتعمنو أيتضح  مما سبؽ

سرائيؿ، تمثؿ في تدمير نجازًا كبيرًا إلإالتي اعتبرت  ؛النتائج التي حصمت عمييا بفعؿ الحرب
 ذلؾنتائج  تعربية، كان راضٍ أبفعؿ ما احتمتو مف  ،لمدولة وتحقيؽ عمؽ كبير ،القوات العربية

التكيؼ معيا،  وأ وتطورات يقية والفكرية عمى استيعاب كؿلحقا "إسرائيؿ"كبر مف قدرة أ ،االنتصار
فاعية في مبلئمة سياساتيا الد "إسرائيؿ"ليذه الحقيقة بقولو:" لقد فشمت  وقد أشار يسرائيؿ طاؿ

 .(5)منية لممتغيرات الجديدةوالخارجية وحتى عقيدتيا األ
ة "التعرضية" تحوؿ مف الطريقوال ،"اإلسرائيمية"منية لى انكفاء العقيدة األإ نتائج الحرب أدت

ستعداد النفسي لتقبؿ حالة مف اإلعف ذلؾ ، وتولد الوقائية الطريقة الدفاعية ىلإاليجومية المباغتة 
ر المناخ مر الذي وفّ األ ؛لى العدوإفكرة التخمي عف "المبادرة" بشف الحرب، وقبوؿ انتقاليا 

في مبادئ العقيدة  اث أي تغيير موازٍ حدإلـ يتـ وفي المقابؿ  ؛ـ1973مناسب ليزيمة أكتوبرال
قد و الدفاعية،  منيجيةال ىلإمف المنيجية اليجومة  بما يتفؽ مع ىذا التحوؿ "اإلسرائيمية"منية األ

احتياجاتو ومتغيراتو، أو بسبب و مف فقداف القدرة عمى التكيؼ الفكري مع الواقع  اً نابعذلؾ يكوف 
 .(6)شار زعيرا في مذكراتوأكما االستيانة الكبيرة بقدرة العرب العسكرية 

                                                             

 )عمى االنترنت(. "اإلسرائيمي"مف ، نظرية األفي الصحراء قاتؿمموسوعة  (1)

 (.335، السياسة الخارجية )عبري()صوغرونيؾ نويبرغر (2)

 (3) Civcik, The Israel Security Policy)p.34). 

 (.129)عبري()ص"اإلسرائيمية"مف ىوربيتس، عقيدة األ (4)

 (5) Tal, National Security: The Israeli Experience (P.143) 

 (.78)ص مذكراتزعيرا،  (6)
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 المبحث الثاني:
 عمى العقيدة األمنية "اإلسرائيمية": م1970-م1969 ستنزافحرب التأثير  

يراد بو السعي ، االستنزاؼ اصطبلحًا: ىو اصطبلح قديـ مف اصطبلحات العقيدة العسكرية 
أو بواسطة  ،ة عمى قواتومف خبلؿ استنزافو بواسطة ىجمات متكرر  ،رادة العدو القتاليةإلتدمير 

 .(1)الدفاع الثابت
ضعاؼ إستنزاؼ بأنيا: أسموب قتاؿ ييدؼ ويمكف تعريؼ حرب اال لى ضرب عزيمة العدو، وا 

إرادتو وقدرتو عمى الصمود والقتاؿ، في مدة زمنية طويمة، ُتستنزؼ في أثنائيا قواه، بإنزاؿ 
لكنيا تشكؿ بة قاضية أو ماسة، منيا ضر  ة بو، قميمة الحٌدة، فبل تشكؿ أيٌ ضربات متتالي

 .(2)بمجموعيا، وتتابعيا عبئًا ال يستطيع العدو االستمرار في تحممو

القيادة المصرية استراتيجية جديدة في مواجية نتائج  تتبن ـ،1967في أعقاب ىزيمة حرب 
آب / -1967مرحمة " الصمود العسكري" )حزيراف/ يونيو (3)وىي: ربع مراحؿأتمثمت في الحرب، 

شباط / فبراير  – 1968مبر )أيموؿ/ سبت ـ(، ثـ مرحمة " الدفاع النشط"1968أغسطس 
وانتياًء  ،(4)(1970آب / أغسطس – 1969بمرحمة "االستنزاؼ" )آذار/ مارس  ـ(، ثـ1969

 .(5)مرحمة النصر النيائي التي لـ تتحقؽب

 1969مارس  8في  ـ1967حرب االستنزاؼ تبنتيا القيادة المصرية في أعقاب ىزيمة حرب إف 
في  "اإلسرائيمية"إصابة آلة الحرب  يا الىئمف ورا ، وكانت تيدؼ1970واستمرت حتى أغسطس 

فضبًل عف خسائر األفراد،  ،سمحة والمعدات والتحصيناتسيناء بقدر مؤثر مف الدمار في األ
فيا ثمنًا غاليًا، المحتمة سوؼ يكم مصريةراضي الىا في األءبأف بقا "إسرائيؿ"ر الكافي إلقناع بالقد

فسية سيئة عمى القوات المسمحة مف آثار نو بؿ ي حجـ الخسائر التي ستتكبدىا، ليس فقط ف
 .(6)"اإلسرائيمي"وعمى الشعب  "اإلسرائيمية"

                                                             

 (1)  Bow yer, Dictionary(p.20). 

 (.319االستراتيجيات العسكرية )ص الكيبلني، (2)

 (.30وزارة الدفاع، صفحات مضيئة )عبري( )ص (3)

 (.320الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (4)

 (5(Tal,National Security: The Israeli Experience)p.145). 

 (.163الجمسي، مذكرات )ص (6)
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 ،ض شيءر ألأف " احتبلؿ ا "إسرائيؿ"إفياـ  :أو كما لخصيا أحد القادة المصرييف بالقوؿ
 .(1)واالحتفاظ بيا شيء آخر"

ـ، وقعت 1967اء حرب أسابيع مف انتي ةـ وتحديدًا بعد ثبلث1967رة الممتدة مف خبلؿ الفت
ردني وما بيف الجيش األ –السوري  -ا بيف الجيش المصريشتباكات العسكرية مالعديد مف اال
قت المدافع المصرية عندما أطم ،ـ1968مارس  /آذار 8، كاف أشيرىا، ما وقع في "اإلسرائيمي"
تبلؿ موقع ، واح"اإلسرائيمية"أياـ متوالية عمى القوات  ةيفة خبلؿ ثبلثلؼ قذأ 40ما يعادؿ 

 .(2)بريؿ أنيساف/  19العمـ المصري عميو في ورفع  ،سرائيميإ

ميؿ مف  13.5عمى مسافة  (إيبلت) "اإلسرائيمية" ةلكف أشير العمميات كانت عممية إغراؽ السفين
 . (3)رتيامف بحا 47مقتؿ في قيا اغر إشواطئ بورسعيد وتسبب 

سرائيميًا إ موقعاً  21ذار /مارس باجتياح آ 29وعمى الجانب السوري قامت القوات السورية في 
عمى الجبية  1970لثاني/ يناير ووقعت عدة اشتباكات برية في كانوف ا ،عمى طوؿ الجبية

 .(4)ردنيةاأل

تمخصت في  ،مصريوفلحرب االستنزاؼ التي شرع بيا ال "اإلسرائيمي"فإف التقدير  ،مف جية ثانية
ة عمى الرغـ مف اليزيمة الساحقة فإف مصر ال تزاؿ قادر أنيا محاولة مصرية لمبرىنة أنو  رؤيتيـ

 .(5)عادة االراضي المحتمةستبيدؼ إذلؾ و  ،"إسرائيؿ"عمى المجوء لمخيار العسكري ضد 

تحقيؽ أي  في ىذه المرحمة في منع العرب مف "اإلسرائيمية"تمخصت السياسة  ،ثانية مف جيةو 
 .(6)مكسب عمى األرض، والعمؿ عمى تحقيؽ وقؼ إطبلؽ النار وتجنب الخسائر

تقوية الخطوط الدفاعية  :دياف فكانت تتمخص في األمفأما السياسة العسكرية التي تبناىا وزير 
عتقاد بأف عقد اتفاقية سبلـ مع لى االإفيذ ضربات مضادة بيدؼ دفع العرب األمامية، القياـ بتن

                                                             

 (.215فوزي ، حرب الثبلث سنوات،)ص (1)

 (.322)صالكيبلني، االستراتيجيات العسكرية  (2)

 (.254مذكرات )ص دياف، (3)

 (.324)صالكيبلني، االستراتيجيات العسكرية  (4)

، أشباح فوؽ القاىرة )عبري()ص (5)  (.121شمـو

 (6) Tal,National Security: The Israeli Experience)p.148). 
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أو عمى األقؿ عقد ترتيبات لوقؼ إطبلؽ النار، ىي أجدى مف االستمرار في حرب  ،"ائيؿإسر "
 .(1)ستكوف تكاليفيا كبيرة

 بمورة ىدفيف في مواجية ىذه المرحمة: ييفإسرائيمت وتم

مفاوضات تؤدي في  "إسرائيؿ"وتفرض عمى  ،تدخؿ الدوؿ العظمىف تأإنياء الحرب قبؿ  .1
ف يكوف ىنالؾ تغيير مقابؿ في أقميمي، دوف الوضع اإل حداث تغيرات فيإلى إنيايتيا 

 الوضع السياسي القائـ.

قناعيـ بشكؿ حاسـ إالحروب محكـو بالفشؿ، وبالتالي  لمصرييف بأف ىذا النوع مفا اقناع .2
.(2)اً عسكري "إسرائيؿ"بتفوؽ 

 

 ،تمفة، وفي مواجية العمميات العسكرية التكتيكية عمى الجبيات المخاليدفيفوألجؿ تحقيؽ 
باستخداـ معظـ قوتيا الضاربة وجميع قواتيا  "إسرائيؿ" وتحديدًا عمى الجبية المصرية ، قامت

لى حرب إمف حرب استنزاؼ تكتيكية لتتحوؿ  ، وبدأت االشتباكات التكتيكية تتصاعد(3)الجوية
 .(4)استنزاؼ استراتيجية

يا قوات احات التي حققتحدثت تحوالت حادة في ىذه الحرب بفعؿ النج 1970يوليو  روفي شي
، (5)بمعدالت خطيرة "اإلسرائيمية"وؾ سقاط طائرات الفانتـو والسكاي ىإالدفاع الجوي المصري في 

آخر "في شير يوليو لى ىذه التطورات بالقوؿ:إالحرب  شار احد الطياريف المشاركيف في ىذهأوقد 
، وفي (6)مية غير متوقعة"طائرات الفانتـو بمعدؿ وبكسقاط إشيور حرب االستنزاؼ كاف يتـ 

المقابؿ فقد تسببت ىذه الخسارة ألفضؿ الطياريف الى زعزعة ىيئة األركاف والقيادة السياسية، 
 . (7)وبث الرعب في قموب صانعي القرار مف اتخاذ مبادرات جديدة ،وخفض الروح المعنوية

اإلرىاؽ فقد بدأ  ،لسياسياو ستراتيجيًا عمى الصعيديف العسكري إتتراجع  "إسرائيؿ"ومف ىنا بدأت 
بانتقاد  "اإلسرائيمية" ، وبدأت الصحؼ(8)سرائيمييفلى فئات واسعة مف اإلإالمعنوي يتسمؿ تدريجيًا 

برت ، وعةدأ عقد معاىدة سبلـ مكتوبة وموقعفيما يتعمؽ بالتمسؾ بمب "اإلسرائيمية"جمود الشروط 

                                                             

 (.255دياف، مذكرات )ص (1)
 (.335وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري()ص نوبيرغر (2)

 (.342)صالكيبلني، االستراتيجيات العسكرية   (3)

(4(Horowitz, The Israel Concept Of National Security (P.38) 

 (.265فوزي، حرب الثبلث سنوات )ص (5)

 (.44، مذكرات )صزعيرا (6)
 (.44)ص المرجع السابؽ (7)
 (.343)صالكيبلني، االستراتيجيات العسكرية  (8)
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بسبب التصعيد في  ؛لروح المعنوية، واالنحطاط في ا"إسرائيؿ"عف مشاعر القمؽ المتزايد في 
بعد  "إسرائيؿ"ليو إالعاـ ىو أسوأ ما وصمت  "اإلسرائيمي"تاؿ، مع التأكيد عمى أف الوضع الق

 .(1)ـ1967حرب
ىجمات يقاؼ إردع التي أثبتت فشميا في دؿ في نظرية الفي ىذه الفترة أف تعّ  "إسرائيؿ"وحاولت 

ىا الى تجاوز سياستيا العسكرية قاداألمر الذي  ،القوات المصرية المتكررة عمى طوؿ الجبية
عمميات ضد لمقياـ بالتقميدية مف تركيز العمؿ ضد أىداؼ " قوة" الى شموؿ عممياتيا المضادة 

استراتيجية في منطقة القناة وأىداؼ داخؿ العمؽ في استيداؼ مقرات ذلؾ  تمثؿو   قيمة"،"أىداؼ 
 .(2)المصري
 خيارات:  ةنفسيا أماـ ثبلث "إسرائيؿ" قد وجدتنفعًا، ف جدِ لـ يُ  ذلؾ لكف كؿ

أف تستمر في حرب االستنزاؼ، فتيمؾ قواتيا الجوية تحت ضربات الصواريخ، وييمؾ  .1
 أو حسـ مفيد. ،جنودىا في خنادقيـ وحصونيـ، دوف أف تكوف ىناؾ نتيجة نافعة

مييأة ليا، لى حرب شاممة، لـ تكف الظروؼ المحمية والدولية إأف تتطور حرب االستنزاؼ  .2
لي التعقيدات واإلشكاالت الدولية المحتممة التي ستنجـ عف نشوب الحرب والوجود إضافة إ

 العسكري السوفياتي في المنطقة.

مريكية، والمساعدة العسكرية والسياسية األمعتمدة عمى الحماية  ،طبلؽ النارإف تقبؿ وقؼ أ .3
في حرب االستنزاؼ، وكانت  ألنيا لـ تنجح ؛ىذا الحؿمضطرة  "إسرائيؿ"ختارت إوقد 

وألنيا أيضًا لـ تكف قادرة  ،ليياإ رتية والمعنوية الكبيرة في معركة جُ خسائرىا البشرية والماد
 .(3)عمى تبني أحد الحميف اآلخريف

إلنيا   ؛"اإلسرائيمية"ىنالؾ مف يرى أف حرب االستنزاؼ أثبتت فاعمية ونجاح العقيدة األمنية 
توافقًا مع مبدأ نقؿ المعركة ألرض  ،بتنفيذ عمميات داخؿ العمؽ المصريسمحت إلسرائيؿ بالقياـ 

توجيو بـو حباط اليجإاألمر الذي حقؽ  ؛ثابتالدفاع الاالكتفاء ب "إسرائيؿ"عمى العدو، ولـ تفرض 
الذي األمر الذي زاد مف فاعمية الردع،  ؛مف مصر وسوريا واألردف ولبناف ؿضربات مؤلمة لك

عمى  توسيطر  ،تخذ بحذر شديدأصبحت تُ  التي الدوؿ العربية توماارات حكقر  فيتمثؿ 
 .(4)رغباتيا

                                                             

 (.343)صالكيبلني، االستراتيجيات العسكرية  (1)

 (.280-297)عبري( )ص "إسرائيؿ"حف، أفكار عمى قدرة  (2)

 (.342الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (3)

 (4) Tal,National Security: The Israeli Experience) (P.157) 
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األوؿ تمثؿ في  :أخفقت في عدة اتجاىات "اإلسرائيمية"أف العقيدة األمنية وفي المقابؿ اتضح 
لتحقيؽ الردع، وبالتالي فيذا يتعارض مع الرأي  اً أساسي اً الذي يعتبر شرط"الحسـ"  تحقيؽ مبدأ

 .ؽلسائد السابا

التي  د عمييا " االستراتيجية الوقائية"مسس المركزية التي تعتتراجعًا في أحد أىـ األكاف  الثاني 
ـ الجغرافية، أال وىي القدرة عمى 1967بفعؿ نتائج حرب  "اإلسرائيمية"تبنتيا العقيدة األمنية 

 اً حربونيا ك مف جدؿ داخمي حوؿ شكاليةلدتو ىذه اإلاالستمرار في الصراع، باإلضافة لما و 
الخط )  1948ال عمى حدود ،تدار عمى حدود قناة السويسيا عف الوجود، خاصة أن يةدفاع

 .(1)(األخضر

تراتيجية السياسية آخر تمثؿ في التعارض ما بيف االس اً فارق "اإلسرائيمية"منية واجيت العقيدة األ
ستراتيجية عمى العقيدة ىذه اإل وما بيف تأثير –الدفاعي  بالمفيـو -الحدود اآلمنة" ،المتمثمة في "

 التي تقـو عمى:، عمى مركبات القوة األساسية فييااألمنية، و 

وىذا  -ماديةالوليس فقط - يةمرونة الفكر الو استغبلؿ الفرص، و الجيوزية، و القيادة ، و المبادرة ، 
 .(2)الحرب وال بعدىا" تمؾالتعارض لـ يحسـ في 

 الخالصة:

  الضربة االستباقية"خطة  "إسرائيؿ" لتي اعتمدت فيياـ السنة ا1963عاـ كانت سنة" 
 .الجوية ضد سبلح الجو المصري

  الصدامات التي سبقت الحرب عمى الجبية السورية كانت مفتعمة مف القيادة العسكرية
 ، وكانت تيدؼ لتطوير الوضع إلى حرب."اإلسرائيمية"

  خبلؿ مبدأ تنفيذ لمبدأ في توجيح ضربة مدمرة لمجيوش العربية، مف  "إسرائيؿ"نجحت
 الضربة االستباقية.

  مف خبلؿ الضربة االستباقية لمجيوش العربية  "اإلسرائيمي"المبادأة التي قاـ بيا الجيش
التالية: الردع، ونقؿ  "اإلسرائيمية"قادت إلى النجاح في تحقيؽ اىـ ميادئ العقيدة األمنية 

 المعركة إلى أرض العدو، والحسـ.

                                                             

 (.337نوبيرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( )ص (1)
 .336صالمرجع السابؽ،  (2)
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 ي الجديد الذي تحقؽ لمدولة قاد إلى خمؽ تغيرات في األنماط الفكرية العمؽ االستراتيج
 -لنخبة الدولة السياسية واالمنية، التي بموجبيا تـ التخمي عف المنيجية التعرضية

 الدفاعية.                                        -اليجومية وتبني المنيجية الوقائية

 نخبة السياسية واألمنية، وبموجبو تـ التخمي عف مبدأ تـ تبني مبدأ الحدود اآلمنة مف ال
 .العدوالضربة االستباقية، مبدأ نقؿ المعركة ألرض 

  أحد أىـ المتغيرات المصاحبة لنتائج الحرب يرتبط بتصور التيديد لدى القيادة
، فمـ يعد العرب يشكموف تيديدًا وجوديًا إلسرائيؿ  وبالتالي بدأ يتشكؿ "اإلسرائيمية"

ادًا نفسيًا لدى النخبة األمنية الستيعاب الضربة األولى مف العدو، وعدـ الحاجة استعد
 لممبادأة.

  نتائج الحرب لـ تتحقؽ كما تحققت بفعؿ التطبيؽ الناجح لمبادئ العقيدة األمنية
وحسب، بؿ يرتبط باألساس باألداء الكارثي لمجيوش العربية وعمى رأسيا  "اإلسرائيمية"

 ي ضخامة اليزيمة أكثر مما فعؿ أعداؤىا بيا.         مصر، التي ساىمت ف

 

 الذي اعتقدت القيادة الردع أرب بحرب االستنزاؼ أظير مدى فشؿ مبدوع العر ش ،
وأظير فشؿ  ـ، 1967نو تحقؽ بقوة بفعؿ قوة الحسـ في حرب حزيراف أ "اإلسرائيمية"

 منية في توقعيا.أجيزتيا األ

 طمقت التي أصيبت بما أ "اإلسرائيمية"بية الداخمية يرت حرب االستنزاؼ مدى ضعؼ الجأظ
 لحرب(.واالنحطاط في الروح المعنوية بسبب اي رىاؽ المعنو )اإل "اإلسرائيمية"الصحؼ عميو 

  أماـ خيارات  كذلؾ بؿ وجدت نفسيا لصالحيا وحسب،في حسـ المعركة  "إسرائيؿ" لـ تفشؿ
نيا وصمت الى ج إلى حرب شاممة، أل، أو الخرو ىبلؾ قواتيا الجويةإتراوحت بيف  ،صعبة

 .نقطة لـ تستطع احتماؿ عممية االستنزاؼ المتواصؿ لقواتيا

  خسائرىا البشرية والمادية والمعنوية الكبيرة  تمثؿ في حرب االستنزاؼ في "اإلسرائيمي"الفشؿ
عمى لـ تكف قادرة  اً وألني لييا،ىي إادر فرضت عمييا مف أعدائيا ولـ تب ياوكون ،معركةالفي 

عمى تبني أحد الحميف طبلؽ النار، بمعنى لـ تكف قادرة عدا القبوؿ بوقؼ ا ،ى خيارتبني أ
 لى حرب شاممة.ميف في االستمرار في االستنزاؼ، أو الذىاب إالمتمث اآلخريف
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 ."اإلسرائيمية"م وتأثير نتائجها عمى العقيدة األمنية 1973 حرباألول: المبحث 

نتائج حرب ب بشكؿ كبير، ـ1973ما قبؿ حرب أكتوبر  "اإلسرائيمية"االستراتيجية العسكرية تأثرت 
بفعؿ ما احتمتو مف  ستراتيجي، وذلؾإ مف عمؽ جغرافي إلسرائيؿـ، ومف أىميا ما تحقؽ 1967
 .(1)غزةقطاع الضفة الغربية و و  القدسو  سيناء والجوالف )عربية  أراضٍ 

بداًل مف  ،تبني المنيجية الوقائية الدفاعية ىلإ "اإلسرائيمية"ىذا التحوؿ قاد المنظومة العسكرية 
اليجومية، التي مف الممكف تحقيقيا مف خبلؿ دفاع ثابت عمى طوؿ ما  -المنيجية التعرضية

 .(2)"الحدود اآلمنة"رؼ باصطبلح عُ 

 6 حرب في "اإلسرائيمي"د لميزيمة التي تحققت لمجيش الذي ميّ  التحوؿتحوالت، ال كاف مف أىـ
منية والسياسية بأنو بفعؿ ما تحقؽ مف القناعة لدى النخبة األ تولد تتمثؿ فيو ، (3)ـ1973أكتوبر 

مبادئ د ىنالؾ حاجة لمعمؿ وفقًا ألىـ ـ، فإنو لـ يع1967نتائج جغرافية وعسكرية في حرب 
و نقؿ المعركة مبكرًا ، (4)المتمثمة في توجيو ضربة استباقية لمعدو، "اإلسرائيمية"نية العقيدة األم

منيجية الدفاعية بشكميا الثابت، والقدرة عمى الباإلضافة لمقناعة بالقدرة عمى تبني ، (5)رضوألى إ
 .(6)استيعاب الضربة األولى

أف العرب قد  صبحت ترىأالتي  ،ة""اإلسرائيميبة األمنية خالنتصورات تغيير في كمو ورافؽ ذلؾ 
 .(7)في حرب تقميدية في ميداف القتاؿ "إسرائيؿ"اقتنعوا تمامًا أنو ليس بمقدورىـ ىزيمة 

مف متخذي القرار في  تواتضح أف ىذا التصور كاف حاضرًا وبقوة في آخر المحظات التي تطمب
مع توارد المعمومات خاصة  -حياؿ النوايا المصرية قرار اتخاذ المجمس الوزاري المصغر

لدى القيادة  و االعتقاد السائدأكاف الرأي ف -بخصوص وجود نوايا ىجومية لدى المصرييف
 ،عمى القياـ بيذه الخطوةصبًل أا و أف نوايا المصرييف ليست ىجومية، فيـ لف يجرؤ  :"اإلسرائيمية"

ممة مف الفرضيات ، بؿ كانت ىنالؾ ج(8)الحرب تمؾالتصور الوحيد الخاطئ في  ذلؾ ىو لـ يكف
وثبت بطبلنيا، فقد  ـ1973ما قبؿ حرب أكتوبر  "اإلسرائيمية"التي قامت عمييا العقيدة األمنية 

 "إسرائيؿ" فإف "إسرائيؿ"نو في حاؿ قرر العدو اليجـو عمى إ :كانت الفرضية األولى تقوؿ

                                                             

(1 (  Civcik, The Israel Security Policy(p.46). 

(2) Inber, Israel’s National Security )p.5).   

(3) Mikaelian, Israel security doctrinr (p.179). 

(4) Civcik, The Israel Security Policy (p.46). 

(.1غور، مفاجأة أساسية )عبري( )ص(5)
(6) Inber, Israel’s National Security)p.6).   

(7) AVgor, semindr, national security doctrine (p.2)  

 (.243(، )ص3انظر الوثيقة رقـ ) (8)
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، وفي حاؿ بدأ اليجـو فإف  (1)ستحصؿ عمى "اإلنذار الكافي" بمقدور الجيش قبؿ وقوع اليجـو
 .(2)العمؿ بفاعمية ونجاح عمى منع المصرييف مف عبور القناة

 شعبةعمى ، (1973كتوبرما قبؿ حرب أ)الفترة  تمؾاألمنية في  "إسرائيؿ"اعتمدت عقيدة 
 (، ويطمؽ عمييا اختصارהמדיעיו אגף-)اجؼ ىمدعيف ،"اإلسرائيمية"االستخبارات العسكرية 

 .(3)(הישראלי האוויר חיל-)حيؿ ىأفير ىيسرائيمي لجو"سبلح ا"عمى و  (،ן''אמ -أماف)

فإنو  "إسرائيؿ"ف شف ىجـو عمى و أنو في حاؿ قرر المصري "اإلسرائيمية"كانت قناعة القيادة 
، (4)إنذارًا مبكرًا" ينذر باليجـو في الوقت المناسب"أف توفر رات العسكرية االستخبا شعبة بمقدور

االمر  يًا كافيًا الستدعاء االحتياط،إعطاء الدولة ىامشًا زمن والمقصود بالوقت المناسب ىنا ىو
إحباط فاعمية  وبالتالي ،يسمح ليا بالقياـ بتوجيو ضربة استباقية مف خبلؿ سبلح الجو الذي

 .(5) األولي الضربة العربية

مورت التي بُ ، "اإلسرائيمي"الحرب في سبلح الجو  فقد كانت خطط ،وأما بخصوص " سبلح الجو"
تفترض أف سبلح الجو سوؼ يحقؽ بقواه الذاتية السيطرة في  ،"اإلسرائيمية"قًا لمعقيدة األمنية وف

 .(6)تقديـ المساعدات لمقوات البريةبعد ذلؾ بثـ يقـو  ،ً سماء ساحة الحرب أوال

وسبلح  ،النظامية اتأف القو  "اإلسرائيمية" كاف االعتقاد السائد عند القيادتيف األمنية والسياسية
 يةذا ما وقع ىجـو في إحدى الجبيتيف " الشمالإف عمى القياـ "بالفرممة" المطموبة اقادر  ،جوال

"، وأف ميمة سبلح الجو ستكوف ممثمة في قتؿ العدو في القيادة الجنوبية عمى ضفاؼ يةوالجنوب
 .(7)وفي القيادة الشمالية عمى ضفة الحفر البرميمية المضادة لمدبابات ،قناة السويس

                                                             

في لمتخذي القرار التخاذ القرارات الضرورية المقصود بالكافي، اى الذي يتـ الحصوؿ عميو في فترة زمنية تك (1)
المطموبة لمتعامؿ مع مقتضيات االنذار، وتوفير الوقت الكافي النفاذ ىذه القرارات واالستعدادات المطموبة لمواجيو 

 (.8ساسي )عبري()صأالتيديد، كإستدعاء االحتياط مثبًل.) لممزيد انظر: فركش، اإلنذار كمصطمح 
 (.323مائير، حياتي )ص (2)
 (.55زعيرا، مذكرات )ص (3)

 (.12بف يوسؼ، األزمة في مفيـو األمف  )عبري( )ص (4)

 )انترنت(. "اإلسرائيمي"موسوعة مقاتؿ مف الصحراء، نظرية األمف  (5)

 (.93زعيرا، مذكرات )ص (6)

 (.55)ص المرجع السابؽ  (7)
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ديفيد  "اإلسرائيمي"استعرض رئيس األركاف ، ـ1973يوليو 22سة الحكومة المنعقدة في وفي جم
حاوؿ مف التي القادمة،  ةالخمسعواـ األطواؿ  "اإلسرائيمي"خطة عمؿ جيش الدفاع  (1)أليعازر
سبلح : " سوؼ يكوف بقولومف ميزانية الدفاع لسبلح الجو % 52ص يخصبت تعميؿ قرارهخبلليا 

ساسيا أىي في  "اإلسرائيمي"واالفتراض بأف قوة جيش الدفاع األساسي في قوتنا، الجو العنصر 
يستطيع أف يتيح لنا تعبئة  ،مثؿ سبلح الجو ،قوة سبلح االحتياط، يتطمب توافر عنصر نظامي

ما بيف بدء الحرب أو  -جيش في حالة الحرب، وىذه الفجوةالاالحتياط في  اتوتركيز قو جيش ال
 72-24التي تتراوح ما بيف  -رب وما بيف تعبئة الجيش واستدعاء االحتياطنذار ببدء الحاإل

 .(2)ساعة سوؼ يسدىا سبلح الطيراف"

ساس "الفرممة الكاممة" لمجيوش أقائمة عمى  "اإلسرائيمية"الحربية  فقد كانت الخطة ،وبناًء عميو
قائمة عمى  الحربية لـ تكف الخطة أنو المياجمة عمى كبل الجبيتيف السورية والمصرية، بمعنى

بؿ عدـ  ،بيدؼ تدميرىا الحقًا مف خبلؿ المناورة ،لمقوات المعادية (Containment)االحتواء 
 .(3)"اإلسرائيمية"ا مف البداية باختراؽ المواقع السماح لي

تعمقة بقدرة سبلح الم، سرائيميوفلى التي اعتمد عمييا المخططوف اإلأما فيما يتعمؽ بالركيزة األو 
قد فشمت فمبكر المطموب في الوقت المناسب، عمى إعطاء اإلنذار ال "اإلسرائيمية"خبارات االست

عمى الرغـ مف أنو كاف يوجد  ،المطموب (4)االستخبارات في إعطاء مثؿ ىذا اإلنذار االستراتيجي
عمى شف  فوايا المصرييف والسوريينعف  يكفي مف المعمومات إلعطاء إنذاربحوزتيا ما 

 .(5)الحرب

                                                             

 دفيد أليعازار. (1)

 (.42)صزعيرا، مذكرات  (2)

 (.55-54ص، )المرجع نفسو (3)

يتـ بناء  المنظومة االستخبارية بالشكؿ الذي  ونو يتوجب أنأنصت عمى  النظرية التقميدية في المفيـو األمني (4)
أو عمى  ،يضمف إعطاء إنذار أطوؿ مف المدة المطموبة لتجنيد االحتياط ومف نشر قوات الجيش عمى الجبية

و فقط الزمف التقني لمتجنيد، ولكف يجب ضماف " الزمف" ب ال يقصد"الزمف"  مع مراعاة أف  الجبيات المطموبة
، ىا وفقًا لطبائعيا بشكؿ عمودي وليس بشكؿ متوازٍ ؤ والتي يتـ إجرا ،المطموب لسمسمة مف األعماؿ الضرورية

تقدير الوضع ل"لييئة األركاف" ، وألماف" لبمورة الوضع اإلنذاري"عف الزمف أو الوقت المطموب ىنا الحديث يدور 
 التجنيد. الشروع في عممية قبؿ المطموبة عسكريةالسياسية او الخطوات البالمتعمقة التخاذ القرارات  ،محكومة"ل"و 

 (.8ساسي في مفيـو األمف)عبري( )صأزئيب، اإلنذار كمصطمح  )فركش،

 (.12بف يوسؼ، األزمة في مفيـو األمف )عبري( )ص (5)
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-يةسكونسفت)طمؽ عمييا الحقًا اصطبلح " أوالتي  "اإلسرائيمية"ياز االستخبارات انت تقديرات جك
 ،"اإلسرائيمية"البحث في االستخبارات العسكرية  لقسـتصور مبنية عمى وىى ، (1)(קונספציה

 .(2)منخفضة مع مصر أف فرص وقوع الحرب لىتمخص في تعميبلت تشير إوالتي ت

لى اقتراب وقوع إوالتي كانت تشير  ،مةيمورود العديد مف المعمومات الوذلؾ عمى الرغـ مف 
المعمومات ما أدلى بو الممؾ حسيف  تمؾ ومف أىـ عمى كبل الجبيتيف، اليجـو المصري السوري
في مقر جياز  جولد مائير "اإلسرائيمي"لرئيس الوزراء  ـ1973سبتمبر 25في زيارتو السرية في 

خبلؿ فترة زمنية  "إسرائيؿ"حرب عمى الف نية المصرييف والسورييف بشف ع ،"اإلسرائيمي"الموساد 
مف العميؿ  (4)ي زميرسفالتي حصؿ عمييا رئيس الموساد ت ، باإلضافة لممعمومات (3) قصيرة

 .(5)شرؼ مروافأ

لـ تقتصر عمى الطريقة التي  "اإلسرائيمية"صابت القيادة أفإف الصدمة التي  ،ووفقًا لجولدا مائير
 "اإلسرائيمية"عددًا مف الفرضيات األساسية التي آمنت بيا القيادة  بؿ إفت بيا الحرب فحسب، بدأ

، ماؿ وقوع اليجـو في أكتوبر ضئيؿكانت خاطئة، فقد آمنت القيادة األمنية والسياسية بأف احت
، با إلضافة وفي حاؿ وقع اليجـو فإنو بمقدور االستخبارات توفير اإلنذار الكافي قبؿ وقوع اليجـو

                                                             

ر القاموس العبري، االنترنت(، واصطبلحًا: ىي تسمية لمنظرية كونسفتسية: تعني: النظرية، أو التصور،)انظ (1)
قبؿ أف  "إسرائيؿ"التي بمورىا جياز"أماف" في بداية عقد السبعينات، القائمة بأف مصر لف تبادر لميجـو عمى 

)خاصة الطائرات المقاتمة(؛ بيدؼ إيجاد توازف إستراتيجي  تتمكف مف الحصوؿ عمى منظومات معينة مف السبلح
، وسوريا لف تذىب لمحرب بدوف مصر، وبناًء عمى ىذه النظرية فإف االستعدادات المصرية العسكرية "إسرائيؿ" مع

 عمى االنترنت(. )عبري()ميموج،  "إسرائيؿ"قبؿ وقوع الحرب ليست بيدؼ شف حرب عمى 

 )عمى االنترنت(. )عبري( فمج، حرب الغفراف (2)

 .)عبري( فمج، حرب الغفراف (3)

 )عمى االنترنت(. ، دياف في أجرنت )عبري(مندؿ (4)

ولد مرواف  ،جماؿ عبد الناصر ، ابنة الرئيس المصري األسبؽمنى جماؿ عبد الناصر ىو زوج اشرؼ مرواف: (5)
عمؿ بالمعامؿ المركزية لمقوات المسمحة ثـ مساعدا  1965في عاـ ـ، 2002ـ وتوفي في عاـ 1944عاـ  في

وذلؾ بعد وفاة  أنور السادات أصبح المستشار السياسي واألمني لمرئيس 1970في سنة و  ،لجماؿ عبد الناصر
نشر المؤرخ  ـ2002عاـ  في  ،الييئة العربية لمتصنيع ترأس ـ 19799و 1974بيف عامي ، عبد الناصر

أشار فيو إلى أف أشرؼ مرواف  عمؿ  "تاريخ إسرائيؿ" الييودي المقيـ في لندف "أىاروف بيرجماف" كتابا بعنواف
عارضا خدماتو عمى  1968ب بنفسو لمسفارة اإلسرائيمية في لندف عاـ جاسوسا لمموساد اإلسرائيمي، وأنو ذى

، ومف جيو اخرى كاف ايمي زعيرا الموساد ليكوف رجميـ في بيت عبد الناصر ورئاسة الجميورية التي يعمؿ بيا
 ت(.) وكيبيديا، أشرؼ مرواف. )عمى االنترن .يعتقد اف مرواف كاف عميبًل مزدوجًا وساىـ في تضميؿ "اسرائيؿ"

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%89_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
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ووقع اليجـو بمقدور الجيش منع المصرييف مف  ، لبلعتقاد بأنو حتى في حاؿ حدثت المفاجأة
 .(1)عبور القناة

والمتمثؿ في دور سبلح الجو في  "اإلسرائيمي"الثاني مف أركاف عقيدة األمف  وفيما يتعمؽ بالركف
نيار ىذا التصور مع ااط، فقد قت الكافي لتعبئة االحتيفرممة اليجـو المعادي بالكامؿ وتوفير الو 

لى إياـ لمحرب، مف أنو في حاجة أوؿ أائد سبلح الجو لييئة األركاف في الببلغ الذي تقدـ بو ق
جو المصرية وسبلح  -ساعة مف أجؿ القضاء عمى ىيكؿ أو تشكيؿ صواريخ األرض 48

األمر الذي  ؛ريةالطيراف المصري، قبؿ أف يمتمؾ القدرة عمى العمؿ بحرية لمساعدة القوات الب
 .(2)"اإلسرائيمي"لمعمود الرئيس في نظرية األمف  اً اعتبره البعض انييار 

مما أثار القيادة السياسية  ؛ظيور الثروة النفطية في الدوؿ العربية تصاعدـ 1970في عاـ 
وتسخيرىا لخدمة المجيود الحربي  ، بفعؿ التخوؼ مف الدفع بيذه الموارد"اإلسرائيمية"واألمنية 

بعمؿ تقدير موقؼ بيذا  "اإلسرائيمية"، وبناًء عميو قامت ىيئة األركاف "إسرائيؿ"ضد  ولموجا
الخصوص وخُمصت الى النتائج التالية: الدوؿ التي تمتمؾ الثروات النفطية ىي الدوؿ الخميجية، 

 ف كانت تمدىا بالمساعدة.ا  ؿ غير محسوبة عمى دوؿ المواجية و وىي دو 

بأف العرب ال زالوا بعيديف عف تحقيؽ الوحدة حوؿ أىدافيـ، وفي ظؿ بقاء  ونظرًا لمحقائؽ القائمة
وسوؼ تستمر لمسنوات المقبمة، وعميو فإف أغمب الطاقة  ،االنقساـ والصراعات القائمة فيما بينيـ

 .(3)"إسرائيؿ"ضد العربية لف توجو لمجيود الموجية االقتصادية والسياسية 

بتجديد السياسات العسكرية لمجيش، وفقًا ليذه التقديرات، ووفقًا وبناًء عميو قامت ىيئة األركاف 
 في ظؿ المعطيات القائمة والمتغيرة: "إسرائيؿ"والتي مف الممكف أف تواجو  ،ات المفترضةدلمتيدي

 -وحمفائيـ الدائميف وتفعيؿ قدرة الردع الجزئية وفقاً  ،دوؿ المواجيةضد  قدرة ردع شاممة .1
 ضد حمفاء المصالح. -ةلمظروؼ، ولئلمكانيو لمطمب

 تاومتزايد عمى كم ،دوؿ المواجية مف خبلؿ شف ىجـو مباشرالقدرة عمى ىزيمة كؿ  .2
 الجبيتيف)المصرية والسورية(.

بيدؼ الحفاظ  ؛القدرة عمى القياـ بضربة وقائية أو انتقامية ضد حمفاء دوؿ المواجية الدائميف .3
 ."اإلسرائيمية"عمى ىيبة قدرة الردع 

                                                             

 (.323مائير، حياتي )ص (1)

 (.42)ص زعيرا، مذكرات (2)

 (3) Tal.national, security (p.164) 



190 
 

جميع الجبيات، مف خبلؿ القوات البرية، ضد دوؿ  القوات البرية عف فاعدالقدرة عمى  .4
 المواجية وحمفائيـ الدائميف، حتى بدوف التفوؽ الجوي.

بيدؼ إكساب ؛ والحفاظ عمى تفوؽ الجيش، ومرونتو ،القدرة عمى القياـ بمياـ وطنية عامة .5
 .(1)ىداؼ القوميةمف حرية العمؿ في سبيؿ تحقيؽ األ الحكومة قدراً 

 :"اإلسرائيمية"الخطة الدفاعية 

منية ؿ الردع جوىر العقيدة األشكّ  1973وحتى حرب ، 1967بعد حرب مرحمة ما في 
لى منع المصرييف مف إتيدؼ  التي، لى تبني المنيجية الوقائية الدفاعيةإباإلضافة  "اإلسرائيمية"

 .(2)احتبلؿ أي أرض شرؽ القناة حوؿتحقيؽ أي إنذار 
ساس أف ما تحقؽ مف عمؽ جغرافي بفعؿ االنتصار في حرب ألمفيـو عمى وقد بني ىذا ا

لى عوارض جغرافية إطبلؽ النار تستند إـ، وخصوصًا ما تحقؽ مف خطوط جديدة لوقؼ 1967
مى استيعاب الضربة العربية مف إلسرائيؿ العمؽ الذي ييبيا القدرة عاألمر الذي سيؤ   ؛طبيعية
 .(3)ىاألول

ة المؤثرة في صياغة الخطة الدفاعية اليجومية مؿ الجغرافية األسس الرئيسالعوا وقد شكمت ىذه
ة، شأف اتجاه الضربة المضادة الرئيسفي بمورة التطورات ب ، فقد أثرت بشكؿ رئيس"اإلسرائيمية"

لمحرب وقطاعات أخرى، ومحاور التقرب، وترتيب القتاؿ، وحجـ  ز الجيد الرئيسومناطؽ تركي
 كماية، وشكؿ المناورة، وتنظيـ التقارب بيف مختمؼ صنوؼ االسمحة، القوات لكؿ محور وعمم

 ،منحيا العمؽ االستراتيجي الجديد المقدرة عمى المناورة، وتحقيؽ مبدأ نقؿ المعركة ألرض العدو
ف أيفاجأة، لكنو في المقابؿ عطؿ مبدممل تجنباً ئلنذار ولتعبئة االحتياط لر ليا الوقت الكافي وفّ و 

الضربة االستباقية أو الحرب الوقائية، ومبدأ  ىما "اإلسرائيمية"يدة األمنية مف مبادئ العق
 .(4)المفاجأة

التي ىي جزء مف خطتيا الدفاعية  ،المرحمة تمؾىدافيا االستراتيجية لأ "إسرائيؿ"وقد حددت 
 اليجومية عمى النحو التالي:

السبيؿ الوحيد ىو التسميـ ف ف الخيار العسكري ال يجدييـ نفعًا، وأأدراؾ حمؿ العرب عمى اإل .1
جراء مفاوضات سياسية معيا، وتحقيؽ السبلـ الدائـ."إسرائيؿ"بوجود   ، وا 

                                                             

 (1) lbid.,(P.165) 
 (.337)ص نوبيرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( (2)

 .(393الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (3)

 (.395-394)ص المرجع السابؽ  (4)
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وحسـ تقاوـ ياـ الستة، واالحتفاظ بقوة ردع خبلؿ حرب األ "إسرائيؿ"المحافظة عمى مكاسب  .2
 ، وتحوؿ دوف وقوع حرب محتممة جديدة."إسرائيؿ"فرض تسوية ال ترضاىا 

عادة األمور إمف أجؿ  ؛لييماإيف، والجيوش التي تنضـ موسوريا المياجِ مصر  تدمير جيشيّ  .3
 لى ما كانت عميو لدى نشوب المعارؾ، مف الناحية اإلقميمية.إ

يف أوراؽ و لتحسأواء بيدؼ تحسيف النظاـ الدفاعي، خرى، سأرض أؿ تعزيز الوضع باحتبل .4
 .(1)"إسرائيؿ"المساومة التي تمتمكيا 

اليجومية، ووضعت خطة  -استراتيجيتيا الدفاعية "إسرائيؿ"االستراتيجية بنت ليذه األىداؼ  ووفقاً 
 عفحسب المعمومات االستخبارية التي كانت تحصؿ عمييا وطورتيا  ،العمميات المنبثقة عنيا

ف تقـو القوات المتمركزة عمى أعممياتيا عمى أساس  خطةالقوات المصرية والسورية، فقد بنت 
والقوات  ،(4)، وتحصينات ىضبة الجوالف(3)" في سيناء(2)" خط بارليؼالنسؽ الدفاعي األوؿ 

تسنى لمقيادة حتى ي؛ لقوات المياجمة، والعمؿ عمى صدىااالحتياطية في النسؽ الثاني لمشاغمة ا
لى الجبية أو إقوات االحتياط " اليجـو المضاد" العمؿ عمى توجيو القوات الضاربة و  "اإلسرائيمية"

                                                             

 (.130المغاري، االستراتيجية العسكرية )ص (1)

كمـ( والقواـ 170ىذا النظاـ الدفاعي، المتمثؿ في خط بارليؼ، عمى طوؿ قناة السويس) "إسرائيؿ"أقامت  (2)
كمـ  5موقعًا محصنًا، تفصؿ بيف موقع وأخر مسافة  30األساسي ليذا النظاـ خط مف التحصينات األمامية، فيو 

مترًا، ويبلمس حافة مياه القناة بحيث ال يترؾ  30-20عمى امتداد القناة، جدار ترابي يرتفع ويحمي الخط كمو، 
درجة، فبل تستطيع أيو ألية  45موطئًا لقدـ عمى الضفة الشرقية لمقناة، وسفح الجدار مائؿ ميبلنًا حادًا مقداره

لمسافة بيف كؿ موقعيف، وقد اختيرت تسمقو، ويقـو كؿ موقع بالمراقبة، تساعده في ذلؾ دوريات دائمة، تغطي ا
تمؾ المواقع بحيث تغطي جميع  االتجاىات الصالحة لعبور القناة أو لتقدـ القوات في سيناء وتتمكف مف التعاوف 

 (.395-394فيما بينيا بالنيراف، أو باإلشتراؾ مع الدبابات.)الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص

ية)سيناء( خط بارليؼ، فبيؿ الحرب، وأعادت تشغيؿ منشآت "حاجز النار" عززت قيادة المنطقة الجنوب (3)
 إلشعاؿ سطح مياه القناة بطبقة مف النفط المشتعؿ في حاؿ بدء عبور القوات المصرية ليا، 1971المعدة منذ 

ادة العميد حينما بدأت الحرب كانت القوات التالية متمركزة في سيناء: )أ( مجموعة ألوية  مدرعة )أوغندا( بقي
(، 14,46,401مندلر، ويقع مقر قيادتيا عمى مقربة مف بير جفجافة )المحور الوسط(، وفييا ثبلثة ألوية مدرعة )

دبابة، )ب( لواء مشاة في القطاع الشمالي مف سيناء ، )ج( لواء مشاة في حصوف  300مجموع  دباباتيا حوالي 
 .) الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (. بي.القطاع الشمالي، )د( وحدات مشاة في القطاع الجنو 

(، ويتمركزاف عمى طوؿ 37ينتشر في الجوالف المحتؿ لواء مشاة ميكانيكي)لواء جوالني(، ولواء مدرع )المواء  (4)
قواتيا في الجوالف بالمواء المدرع السابع،  "اإلسرائيمية"الجبية في خط دفاعي قوي التحصيف، ثـ عززت القيادة 

بطارية  11ة إلى كتيبة دبابات احتياطية، وكتيبة دبابات لواء المشاة الميكانيكي، ويعمؿ مع ىذه القوات إضاف
مدفعية، ولقد تـ إببلغ وحدات مجموعتي األلوية االحتياطية المعدة لمقتاؿ في الجبية الشمالية وىما مجموعة ألوية 

ماؿ إعبلف التعبئة العامة، وأعدت ترتيبات إخبلء الجوالف ،المواء النر، ومجموعة ألوية العميد رفائيؿ إيتاف، باحت
 .) الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (. مف سكاف المستعمرات المدنييف.
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والعمؿ عمى نقؿ  ،دفعت منيا القوات، وبعد ذلؾ تقـو بتدمير القوات المياجمةالجبيات التي ان
 ،(1)لى أرض العدوإالمعركة 

دوف أف يتعرض وجودىا لمخطر " وفقًا  ،لنفسيا "إسرائيؿ"بمعنى أنو ولممرة األولى تسمح 
أف تقبؿ بالتنازؿ عف األرض مقابؿ كسب الوقت، بيدؼ استيعاب -لتصورات قيادتيا" 

(cantain أو فرممة أي ىجـو مصري في المنطقة الواقعة ما بيف القناة ) الممرات، لحيف وصوؿ و
وحتى يحصؿ سبلح الجو عمى حرية العمؿ لتقديـ المعاونة الجوية لمقوات  ،قوات االحتياط

 .(2)البرية

 دفاً ألف رئاسة األركاف حددت لنفسيا ى ؛وبمعنى آخر فإف قيادة الجيش تنازلت عف خيار اليجـو
ـ ستمكف الجيش 1967تمتيا في حرب حزيراف رض التي احأف األبدفاعيًا ضيقًا، فقد اقتنعت 

 .(3)ي ىجـومف تحمؿ أ "اإلسرائيمي"

 في مواجهة الحرب: "اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

توجيو بفي سيناء  "اإلسرائيمية"الجيش المصري القوات  أفاج 14:00الساعة  1973أكتوبر 6 في
مركزة ضد مطاراتو ومراكز قيادتو ومحطات الرادار واإلعاقة اإللكترونية، وبعض  ضربة جوية

 2000دقائؽ بدأت المدفعية المصرية )حوالي  5طائرة مقاتمة، وبعد  200مواقع المدفعية بواسطة 
نجحت الموجة األولى  14:30خط بارليؼ، وفي حوالي الساعة  تمدفع وىاوف بقصؼ تحصينا

وبدأت العمؿ عمى التقدـ  ،لى الشاطئ الشرقي لمقناةإري في الوصوؿ مف مشاة الجيش المص
دقيقة،  15موجة الحقة ما بيف الموجة واألخرى  12بيدؼ احتبلؿ تحصينات خط بارليؼ، تبلىا 

ـ كانت 1973أكتوبر  7صباح يـو األحد  مف أي بحموؿ الساعة الثامنة ؛ساعة 18وبعد مرور 
 ،ـ خط بارليؼ واحتبلؿ حصونو، فيما اعتبر إنجازًا تاريخياً نجحت في تحطي قد القوات المصرية

 .(4)ةلـ يتحقؽ في أي عممية عبور سابق
 وقد نجح الجيش المصري في تحقيؽ ىذا النصر بأقؿ الخسائر مقارنة بخسائر الجيش 

شييدًا، وتمثؿ  280و، دبابة 20و  ،طائرات 5، فقد بمغت خسائر الجيش المصري "اإلسرائيمي"
% مف القوات، أما خسائر الجيش 0.3% مف الدبابات، 2%مف الطائرات، و 2.5ذلؾ 

اإلضافة لخسارتو خط دبابة وعدة آالؼ مف القتمى، ب 300طائرة و 30فقد بمغت  "اإلسرائيمي"

                                                             

 (.395الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية )ص (1)

 (85زعيرا، مذكرات )ص (2)

 (258فالد، انييار نظرية األمف القومي)عبري() ص (3)

 سو، الصفحة نفسيا.المرجع نف (4)
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أحد الجنود وعمى حد وصؼ ، (1)ألوية مدرعة ولواء مشاة ةوسحؽ ثبلث وبارليؼ بكامم
رات رشقات ورشقات، عمى طمقوف صواريخيـ المضادة لمطائي المصرييوف كافسرائيمييف:" لقد اإل

 .(2)لقد كاف ىذا فظيعًا" طمقوا ستة صواريخ دفعة واحدة،كؿ طائرة أ
 ىالتقدير لد فشؿكبيرة، ليس بفعؿ حجـ الخسائر وحسب، لكف بفعؿ  "إسرائيؿ"كانت الصدمة في 

عمى  واأف المصرييف لف يجرؤ  أكتوبر 6منية والسياسية الذي كاف يعتقد حتى صبيحة القيادة األ
والمتعمقة باالستعدادات والتحشدات  ،ف كؿ المعمومات الواردةأ، و "إسرائيؿ"شف حرب عمى 

) في الحالة السورية( "إسرائيؿ" تعدو كونيا نتاج مخاوؼ مف فعؿ العسكرية السورية والمصرية ال
 .(3)أو تدريبات عسكرية )في الحالة المصرية(

ع العقيدة األمنية الدفاعية المدمجة م -تطبيؽ االستراتيجية الوقائية وكذلؾ انكشفت مشكمة
فقد كانت تكاليؼ ىذه التوليفة ما بيف  ،التي ىي بطابعيا ووفقًا لمبادئيا ىجومية() "اإلسرائيمية"
لى دفاعات صمبة ثابتة " كخط بارليؼ"، وما بيف مبادئ إالدفاعية المرتكزة  -الوقائيةاالستراتيجية 

وال تقدر دولة صغيرة كإسرائيؿ  ،)اليجومية بطبيعة تركيبيا( عالية "اإلسرائيمية"ة األمنية العقيد
منع المصرييف مف  :عمى القياـ بيا، فعمى سبيؿ المثاؿ كاف أحد األىداؼ السياسية لمحرب

شرؽ القناة يتطمب إلنجازه نشر قوات نظامية عمى طوؿ  اراضٍ  ةؿ أيفي احتبلتحقيؽ أي إنجاز 
كـ(،  160اليلى بور توفيؽ أي حو إطوؿ القناة )الممتدة مف بورسعيد الدفاعي الممتد عمى  النسؽ

 .(4)لعدـ امتبلكيا القوة البشرية الكافية لذلؾ ؛"إسرائيؿ"األمر الذي ال تستطيعو 
جندي  400000ذيف شاركوا في الحرب بشكؿ مباشر لوا ،قواـ القوات المصرية المعبأة لمقتاؿ

ميمة اقتحاـ مئة ألؼ قاموا ب، منيـ وات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية، موزعيف عمى الق
جندي شاركوا بشكؿ غير مباشر في ميمات حماية خطوط  800000لى إرليؼ، باإلضافة اخط ب

 .(5)المواصبلت والقواعد والمنشآت

 "إسرائيؿ"شدت القتاؿ بشكؿ مباشر، في حيف حألؼ جندي شاركوا في  30وأما سوريا فقد عبأت 
 كانتعمى التشكيبلت العسكرية ما بيف ميدانية وخدماتية ولوجستية، و  موزعيفألؼ جندي  350

 التشكيبلت الميدانية عمى النحو التالي:
 
 

                                                             

 (.258)ص الشاذلي، مذكرات حرب أكتوبر، (1)

 .(26ابنري، الضربة )عبري( )ص  (2)

 (.258ص(، )عبري( )8انظر وثيقة رقـ ) (3)

 (.337نويبرغر وغرونيؾ، السياسة الخارجية )عبري( )ص (4)

 (248-240الشاذلي، مذكرات )ص (5)
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 "إسرائيؿ"التشكيبلت العسكرية )مصر، سوريا،  (:6جدول رقم )

 "إسرائيل" سوريا مصر التشكيمة

 18 10 10 لواء مدرع

 9 5-6 9 لواء ميكانيكي

 9 9-11 15-19 لواء مشاة

 5 2 4 لواء قوات خاصة

 أما صنوؼ األسمحة التي تجيزت بيا ىذه التشكيبلت فكانت عمى النحو التالي:
 صنوؼ األسمحة (:7جدول رقم )

 "إسرائيل" سوريا مصر السالح

 2400 1600-1800 1880-2200 دبابات قتالية

 4000 1300-1500 2500-2600 مركبات مدرعة

 950-485 1000-1200 2500 مدافع ىاونات راجمات وصواريخ

 465-485 310-350 650-700 عمودية(-قاذفة-طائرات )مقاتمة 

 9-18 13-17 34-36 زوارؽ طوربيد

 14 8-9 17-19 زوارؽ صواريخ

 20 3 12 زوارؽ دورية

 - - 5 مدمرات

 - - 3 فرقاطات

 1-2 - 12 غواصات

 4 4 8-14 كاسحات ألغاـ

 10 - 14 سفف إنزاؿ

لى جانب القوات المصرية والسورية، شاركت قوات عربية في القتاؿ في ىذه الحرب، فقد كاف ا  و 
عمى الجبية المصرية لواء مدرع ليبي، ولواء مدرع آخر مشاة جزائري، ولواء مشاة وكتيبة وحدات 

وعمى الجبية  ،بة مشاة كويتية، وأخرى تونسية، وسرباف عراقياف)جوي(خاصة سودانية، وكتي
-وسرباف سوخوي 21-أسراب )ميغ ةألوية مشاة وثبلث ةالسورية تحشدت فرقتاف مدرعتاف، وثبلث

( مف العراؽ، ولواءاف مدرعاف، وقيادة فرقة مدرعة، وكتيبة مدفعية، وسرية مياـ خاصة، مف 7
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مظبلت، وفوج مشاة، وفوج مدفعية ـ/ط، وسرية ىاوف، جميعيا  وفوج مدرعات وفوج، (1)األردف
، (2)مف السعودية، ومف الكويت لواء مدرعات ومدفعية ومغاوير، ولواء مشاة ميكانيكي مف المغرب

الفمسطينية )قوات المقاومة وجيش التحرير الفمسطيني) عمى الجبيتيف  القوات وكذلؾ عممت
 .(3)بنانية، وفي فمسطيف المحتمةالمصرية والسورية، وعبر الحدود الم

الذي يتضح مف خبلؿ استعراض ، "اإلسرائيمية"طب الذي أصاب العقيدة األمنية وىنا يتضح الع
 التي يمكف تمخيصيا عمى النحو التالي:يمة في ىذه الحرب مدور وفاعمية مبادئيا ال

  الردع: .1

الذي ـ، 1967حمة ما بعد حرب في مر  "اإلسرائيمية"ع جوىر االستراتيجية العسكرية أعتبر الرد
)ما تحقؽ  ساسوأعمى .(4)مبدئيًا عف مبدأ الحرب الوقائية أو الضربة االستباقية "إسرائيؿ"تخمت 

  .مف عمؽ جغرافي(

ف أـ 1973ما قبؿ حرب أكتوبر  "اإلسرائيمية"االعتقاد السائد في أوساط النخبة السياسية واألمنية 
العممياتية القادرة عمى بموغ العمؽ المصري،  اإلسرائيمي""بفعؿ قدرات سبلح الجو  ةمصر مردوع

                                                             

اركة األردنية في القتاؿ، وما تـ الكشؼ عنو في اإلرشيؼ ىنا يبلحظ حجـ المفارقة ما بيف حجـ المش (1)
وفقًا لصحيفة يديعوت العبرية مف االجتماع السري الذي أجراه الممؾ حسيف بف طبلؿ ممؾ األردف  "اإلسرائيمي"

ـ وأبمغيا عف نية المصرييف والسورييف بشف حرب 1973-9-25جولدا مائير في  "اإلسرائيمية"ورئيس الحكومة 
 )عبري( )عمى االنترنت(. ياف )لممزيد انظر فمج، حرب يـو الغفرافعمى الك

كذلؾ الحظ المفارقة ىنا ما بيف مشاركة المغرب بقيادة الممؾ حسف الثاني، وما كشفتو صحيفة يديعوت  (2)
ـ، عف قياـ الممؾ الحسف الثاني بتسميـ رئيس الموساد مئير 2016-10-15العبرية في عددىا الصادر في 

التسجيبلت لبلجتماعات السرية التي جرت في المغرب في أعقاب اجتماعات القمة العربية في عاـ  عميت كؿ
، التي ضمت قواد الدوؿ العربية ووزراء دفاعيا ورؤساء اإلستخبارات بيدؼ نقاش االستعدادات لدى  1965

نشاء قيادة عسكرية عربية مشتركة لتحقي "إسرائيؿ"الجيوش العربية لشف حرب عمى   =ؽ ىذا اليدؼ، تمؾوا 
كؿ المعمومات المطموبة عف حقيقة  "إسرائيؿ"فقد أعطت  "اإلسرائيمي"التسجيبلت كانت ال تقدر مف الجانب =

بحرب وقائية  "إسرائيؿ"القدرات العسكرية العربية، وعززت القناعة لدى القيادة األمنية والسياسية بأف مبادرة 
، لممزيد انظر برجماف، الموساد، 1967ميدت الطريؽ لحرب ستكوف مضمونة النتائج بنصر حاسـ، وبذلؾ 

لمتخمص مف الميدي بف بركة الذي كاف يعمؿ  "إسرائيؿ"الممؾ الحسف طمب المساعدة مف  انترنت يديعوت(.
و قاد انقبلبًا عميو كاد أف ينجح في مرتيف مف المحاوالت،  ،مدرسًا خاصًا لمممؾ ورئيسًا لمجمعية الوطنية المغربية

عدامو وعم ؿ الموساد عمى التنسيؽ والتعاوف مع وزير الداخمية محمد أوفيؽ عمى التخمص مف الميدي بف بركة وا 
 (.189-188)توماس، جواسيس جدعوف، )صـ1965ستدراجو الى فيبل في باريس في إبعد 

 (.361-360)ص الكيبلني، االستراتيجيات العسكرية (3)

 (.393)ص المرجع السابؽ( 4)
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 "اإلسرائيمي"ف بموغ العمؽ اإلمكانات الجوية النوعية التي تمكنيـ م فأف المصرييف ال يمتمكو كما 
 .(1)"إسرائيؿ"تخشى مياجمة وبناًء عميو فإف مصر 

و إعادة االنتشار لمقوات، الواردة تباعًا مف الجيتيف المصرية والسورية عف تحشد أ وكؿ المعمومات
لى أف الجيشيف المصري إ وأشارات لى جياز االستخبارات العسكرية إالتي وصمت أو حتى 

كوف القناعات المسبقة  ؛(2)لشف حرب مباغتة، لـ يتـ ترجمتيا بشكؿ صحيح افوالسوري يستعد
لف تجرؤ عمى ، أىميا أف مصر (3)تصورات خاطئة يكانت منغمقة ف "اإلسرائيمية"قيادة لدى ال

 .(4)وبالتالي فالسوريوف لف يقدموا عمى حرب منفرديف بدوف الجيش المصري ،"إسرائيؿ"مياجمة 

ـ الجيش المصري والسوري بمياجمة مبدأ " الردع" تبددت مع قياب ىذه التصورات المتعمقة
الردع ـ، وفي عممية إعادة تحديد المفيومية المنبثقة عف اصطبلح 1973أكتوبر 6في  "إسرائيؿ"

عمى ضوء نتائج الحرب أف اصطبلح الردع ىو  ،ـ، أشار البعض1973في أعقاب حرب 
، الشؾ قد يتسبب بخمؽ حالة مف ، وغير قابؿ لمقياس أنواصطبلح عائـ وغير محدد، كما 

 .(5)وبالتالي فمف الصعب تحديد مدى مصداقيتو وفاعميتو

 ؛ ألفـ1973فعاليتو المرجوة في حرب  كؿأف مبدأ الردع تحقؽ بمف جية ثانية ىنالؾ مف يعتقد 
لتحقيؽ أىداؼ محدودة، ولـ يخططوا إلبادة  طورييف منذ البداية خططوا فقالمصرييف والس

عندما سنحت ليـ الفرصة في أرض المعركة، خاصة بعد  ،عف التقدـ كما أنيـ أحجموا، "إسرائيؿ"
 .(6)وىضبة الجوالف ،ى ضفاؼ القناةالتي خاضوىا عم ،أف حققوا نجاحًا كبيرًا في بدايات المعارؾ

 :اإلنذار .2
كتوبر أاإلنذار" في حرب يتعمؽ بمبدأ " فيما "اإلسرائيمية"الفشؿ الذي أصاب العقيدة األمنية إف 

جيزة األمف واالستخبارات العسكرية في الحصوؿ عمى معمومات أـ، لـ يتمثؿ في فشؿ 1973
ـ، فقد حصمت 1973ر أكتوب 6في  "سرائيؿإ"مصر وسوريا عمى مباغتة  حوؿ نيةدقيقة وموثقة 

عمى معمومات دقيقة بيذا الخصوص مف خبلؿ الممؾ حسيف في  "اإلسرائيمية"جيزة األمف أ

                                                             

 (.47، اختبار الردع )عبري( )ص"إسرائيؿ"تماري،  (1)

 )عمى االنترنت(.)عبري(  مندؿ، دياف في أغرنت (2)

 (.8باركوخبا، مفيـو األمف )عبري( )ص (3)

 (.  260ص(، )عبري( )9انظر وثيقة رقـ )( 4)

 (.47، اختبار الردع )عبري( )ص"إسرائيؿ"تماري،  (5)

 .(35)عبري( )ص "إلسرائيميةا"ىميفي، عقيدة الردع  (6)
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25/9/1973
مضخة  392شراء الجيش المصري لػمعمومة ، وكذلؾ (2)شرؼ مروافأ، والعميؿ (1)

ثغرة في خط  90ت لفتح مياه كانت وفقًا لتقديرات االستخبارات "أماف" كافية وفقًا لمحسابا
 .(3)بارليؼ

إيمي زعيرا " لقد وصؿ التحذير  "اإلسرائيمية"حد وصؼ رئيس جياز االستخبارات وعمى 
منذ ف، (4)"1973وذلؾ قبؿ حرب  ،"إسرائيؿ"االستخباراتي الحقيقي مرة واحدة فقط في تاريخ 

  .(5)نذار مبكرإعمى  الحصوؿـ تـ استثمار أمواؿ طائمة بيدؼ 1967

 الفشؿ في إعطاء اإلنذار المبكر المطموب تمثؿ في أمريف: لكف

الموساد و وعمى رأسيا جيازي االستخبارات العسكرية "أماف"  "اإلسرائيمية"فشؿ أجيزة األمف  ولا:أ
غـ مف كـ المعمومات ، عمى الر (6)أكتوبر 6مصر وسوريا في لفي الكشؼ عف النوايا اليجومية 

مصادرىا مف خبلؿ ف تعرؼ أكاف عمى الجيات األمنية فقد  ،(7)النوايا تمؾ ىالتي تشير ال
لى إباإلضافة  ،التي اخبرتيا أف ىنالؾ حدثًا كبيرًا جدًا سيحصؿ في مصر وسوريا المتنوعة

كؿ ، مفتوحةتو العسكرية االسادات يأمؿ في اإلبقاء عمى خيار  الرئيس القائمة بأفالتحذيرات العامة 

                                                             

ايمي زعيرا فاف المقاء اجرى بتنسيؽ مف الموساد  "اإلسرائيمي"وفقًا لرئيس جياز االستخبارات العسكرية  (1)
و في مقر قيادتو ، أدلى خبلليا الممؾ حسيف بمعمومات تتعمؽ بالحرب التي تنوي سوريا و مصر  "اإلسرائيمي"

وراء بعد انتياء الحرب، كاف األجدى أخذ ما قالو الممؾ بجدية أكبر.) لممزيد شنيا، ووفقا لزعيرا:  وفي نظرة لم
 (. 42انظر، بركاي، رفرفة جناحي الخطأ )عبري()ص

 .نترنت(عمى االمندؿ، أيقظت رئيس الموساد )عبري( ) (2)

 (.247( )ص4انظر الوثيقة رقـ ) (3)

 (.261، )عبري( )ص(10انظر وثيقة رقـ ) (4)

رى بأف التأكد مف الحصوؿ عمى إنذار مبكر في وقتو المناسب يستند في أساسو عمى ما عرؼ ىنالؾ مف ي( 5)
(، التي ورد ذكرىا قي شيادات  جولدا ودياف  המיוחדים האמצעיים-باسـ الوسائؿ الخاصة)ىامتسعيـ ىميوحديـ

خاصة تعمؿ "،" ىؿ سئمت وزعيرا في لجنة اعرنت وفقًا لمنص التالى دوف تفسير لماىيتيا:" ىؿ كانت الوسائؿ ال
ىؿ الوسائؿ ما زالت مفتوحة"، )قد يكوف الحديث يدور عف أجيزة تنصت(، ومف الغريب أف ىذه الوسائؿ التي 
ورد ذكرىا عمى أنيا ستوفر االنذار المطموب إلسرائيؿ في الوقت المناسب، كانت في األياـ القميمة التي سبقت 

(، )عبري( 12) وثيقة رقـ (،)وانظر5 تمتمؾ الوسائؿ)عبري(،)صالحرب مغمقة.)لممزيد انظر،رز، الدولة ال
 (.264)ص

 (.34زعيرا، مذكرات )ص (6)

 .نترنت(عمى االدروكمف، رجاؿ االستخبارات )عبري( ) (7)
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لى المزيد مف إلقاء الضوء عمى احتمالية أف توجيات السادات إمميف كاف كفيبًل بأف يقود المحذلؾ 
 .(1)"عدوانية"

في  تساىم تكانت تعطي تقديرا "اإلسرائيمية"ات الستخبار افإف تقديرات  مف ذلؾ وعمى العكس
تي أصابت ادت لحالة الصدمة ال ،طمأنة زائدة "اإلسرائيمية"ة القيادة السياسية والعسكرية طمأن

، وأحبط كؿ تقديرات تفترض أف (2)-عمى حد وصؼ جولدا مائير- "اإلسرائيمية"القيادة 
 .(3)استعدادات ىجومية في حقيقتيا االستعدادات المصرية والسورية عند الحدود ىي

ف االستعدادات إ :تقوؿ "اإلسرائيمية" ستخباراتيةاإلكانت التقديرات  ـ،1973 سبتمبر 4في يـو ف
، وشيؾ سرائيميإلسورييف مف ىجـو اناتجة عف تخوفات الجبية، الطارئة لمجيش السوري عمى 

،  ونفس سرت التفسيرفُ  التي وكذلؾ الحاؿ بخصوص رفع درجات التأىب عمى الجبية المصرية
نيا ناتجة عمى أسرت سبتمبر عمى الجبية السورية فُ  3وحتى المعمومات عف تعزيزات إضافية في 

فالسوريوف يريدوف الرد عمى ، (4)سرائيمي مرتقبإ وفات لدى الجانب السوري مف ىجـوتخ عف
                                                             

 (1  ( Intelligence Community Staff,(P.2). 

ؿ كاف موقنًا بوقوعيا في الوقت ف القيادة العسكرية وعمى رئسيا دياف لـ يفاجأ بالحرب، بأىنالؾ مف يعتقد  (2)
الذي وقعت فيو، وكذلؾ زعيرا رئيس جياز االستخبارات العسكرية) العبلقة بيف االثنيف كانت قوية جدًا بفعؿ 
اختيار دياف لزعيرا ليكوف رئيس االستخبارات وكاف يعده برئاسة ىيئة االركاف بعد اليعازر(، وأف االثنيف تواطؤا 

ـو المصري عف القيادة السياسية ممثمًة في جولدا مائير وعف رئيس ىيئة األركاف دفيد عمى إخفاء معمومات اليج
حوؿ  "اإلسرائيمية"اليعازر المقرب منيا، واليدؼ كاف سياسيًا، يتعمؽ في الجدؿ الدائر في االوساط السياسية 

مائير ومف حوليا ـ، فقد كانت جولدا 1967في حرب حزيراف عاـ  "إسرائيؿ"مصير األراضي التي احتمتيا 
ـ مقابؿ سبلـ دائـ مع العرب، وفي المقابؿ 1967الى ما وراء حدود ما قبؿ حرب  "إسرائيؿ"انسحاب = =يؤيدوف

مف طرؼ واحد، انسحابًا محدودًا إلى خطوط  "إسرائيؿ"كاف دياف يعارض ىذا الطرح ويدفع في اتجاة انسحاب 
رقًا عف القناة، ومف ثـ تبني سياسة الوضع الراىف، والتي بموجبيا أكثر راحًة ليا مف الناحية الدفاعية، والتبتعد ش

المطالب بالجبلء عف القناة، بمعنى أف  "إسرائيؿ"المتواصؿ عمى  -وكذلؾ المصري-ستخفؼ الضغط األمريكي
دياف كمف لو رؤية سياسية تتعمؽ بالحفاظ عمى الوضع الراىف في المنطقة عمؿ عمى ترجمتيا الستراتيجية 

ـ، وعمؿ عمى فرض سياستو مف خبلؿ إلغاء التفوؽ العسكري لمجيش 1973في حرب اكتوبر  عسكرية
مف خبلؿ مفاجأتو بالحرب، ومف ثـ يفرض عميو تطورات المعارؾ الموافقة عمى تنفيذ ما يدور في  "اإلسرائيمي"

وأما المؤشرات الدالة   رأس دياف باالنسحاب مف خط بارليؼ إلى حدود المضائؽ جنوبًا، وشمااًل إلى حدود طبريا،
عمى ذلؾ فيى اقتراح دياف باالنسحاب إلى ىذه الخطوط ثاني أياـ الحرب، ورفضو الستدعاء االحتياط بكاممو 
قبؿ أف تبدأ الحرب، والدفع في اتجاه أف يبدأ المصريوف الضربة األولى، كما وأف ىنالؾ سؤاؿ لـ تجد لو لجنة 

ائؿ الخاصة مغمقة وغير فاعمة قبؿ الحرب بأياـ، أي في المحظات التي أجرنت إجابة أال وىو لماذا بقيت الوس
 (.6-1الجميا وجدت.) لممزيد انظر، زر، الدولة ال تمتمؾ الوسائؿ)عبري()

   (.289، )عبري( ) ص(32انظر الوثيقة رقـ ) (3)
 (.265، )عبري( )ص(13الوثيقة رقـ )انظر  (4)
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وبالتالي ىذه  ،سرائيمي في المقابؿإطائرة مقاتمة سورية، ويتخوفوف مف رد  13 "إسرائيؿ"إسقاط 
 .(1)عمى الجبيةالتخوفات تدفعيـ لتعزيز قواتيـ 

دات المصرية فإف االستعدادات والتحش ،(أماف) "اإلسرائيمية"االستخبارات  فقًا لتقديرات جيازو و 
ال  -التي يتبناىا الجيش المصري -السوفياتيةالعسكرية ىي استعدادات دفاعية، لكف وفقًا لمعقيدة 

بلستعدادات الدفاعية أف تنتقؿ لمحالة اليجومية لر ما بيف اليجوـ والدفاع، فيمكف يوجد فرؽ كبي
 .(2)عمى األغمب لف يقوموا بذلؾ  يـلكن ،بسرعة كبيرة

أكتوبر  األوؿ مف ( لمموساد بأنو في صبيحة شرؼ مروافأتي أوردىا العميؿ )المعمومة الأما 
يتـ التعامؿ مـ ف، بيذا الخصوص عطى تفصيبلت دقيقة جداً أممة، و ستشف مصر وسوريا حربًا شا

لمجيش  تدريب مجرد أكتوبر كاف 1ما حدث في ف أعمى الرغـ مف ، و معيا بمصداقية كبيرة
الحرب ستبدأ تحت  فأ أي ،بمغيـ أف الحرب ستبدأ بيذه الطريقةأو  ف مرواف عادالمصري إال أ

وقوع  الشخصية بعدـ كاف واثقًا مف تقديراتوىذه التحذيرات  زعيرا وقد رفض ،(3)غطاء أنيا تدريب
 .(4)أحد مف باقي الجيات األمنية األخرى يالـ يجادلو في و، الحرب

 مف 8الساعة  في "اإلسرائيمية"األمنية في غاية الحساسية لمقيادة  وحتى عندما وصمت معمومة
لـ تنجح  وسوريا ليبًل، السوفييت لمصرئبلت الخبراء اعمغادرة  عفأكتوبر  5صبيحة يوـ 

تشير معمومة قد الىذه ف أشارو إليو اخبلصة ما و  جاد تفسير صحيح ليا،الجيات األمنية في اإ
وعمى حد وصؼ موشي دياف ، (5)طراؼاأل بيف حدث وقد يكوف ىنالؾ خبلؼ ،حربقوع الالى و 

منية آنذاؾ وكيفية تعامميـ مع المعمومات التي تصؿ تباعًا عف تحضيرات لرؤساء األجيزة األ
زمير "رئيس الموساد" كاف يعتقد أف الحرب لف تقع، ورئيس  ":المصرييف والسورييف لشف الحرب

رئيس جياز االسخبارات ما زعيرا" ىيئة األركاف كاف يعتقد أف فرص نشوب الحرب ضئيمة جدًا، أ
التي أدلت بيا في لجنة أغرنت أف  رئيجولدا ما، ووفقًا لشيادة (6) العسكرية" فقد كاف )مقفؿ("

                                                             

 (. 266(، )عبري( )ص14انظر الوثيقة رقـ ) (1)

 (.267(، )عبري( )ص15انظر الوثيقة رقـ ) (2)

 (.268(، )عبري( )ص16انظر الوثيقة رقـ ) (3)

 (.289(، )عبري( )ص32انظر الوثيقة رقـ ) (4)

 (.269(، )عبري( )ص17انظر الوثيقة رقـ ) (5)

 .انترنت يديعوت(مندؿ، دياف في أغرنت ) (6)
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ما ، لـ يتحقؽمنية بالحصوؿ عميو في الوقت المناسب وعدت األجيزة األ نذار المبكر الذياإل
 .(1)خروج "الروس" مف مصر وسورياعمومة الحصوؿ عمى معدا 

جيزة األمنية األعندما نجحت  :ُمنيت بو عقيدة "اإلنذار المبكر"  ذيفشؿ الثاني الال ثانياا:
وعمى رأسيا جياز االستخبارات العسكرية وجياز الموساد في إعطاء "إنذار" في  ،"اإلسرائيمية"
1973أكتوبر  6صبيحة يـو 

، عف موعد شف القوات المصرية والسورية ىجومًا عمى الجبيتيف (2)
وحتى  ،(3)جداً  اً لسورية، كاف اإلنذار الذي أعطاه جياز االستخبارات " أماف" متأخر المصرية وا

ـ، بعد 1973أكتوبر 5لى أقصى درجة فيإجة االستعدادات في ىيئة األركاف تـ رفع در  عندما
  وصوؿ معمومة عف مغادرة عائبلت الخبراء الروس مف مصر وسوريا في ليمة

جراءات احترازية مف كونيا أقرب لكونيا إكانت  الستعداداتف ىذه اإال أ ،(4)(ـ4-5/10/1973)
فشمت في إعطاء "إنذار  "اإلسرائيمية"معنى أف االستخبارات العسكرية ب مبنية عمى معرفة ويقيف،

مبكر استراتيجي"، عمى الرغـ مف أنو كاف بحوزتيا ما يكفي مف المعمومات إلعطاء مثؿ ىذا 
 .(5)النوع مف اإلنذار

 ،فقدت أىـ عنصر مف الممكف أف يوفره ىذا اإلنذار االستراتيجي "إسرائيؿ" أف ،ؽيتضح مما سب
"عنصر ، أال وىو (6)طائمة عمى حد وصؼ جولدا مائير في سبيؿ توفيره أمواؿ أنفقتوالذي 
أف جياز  رقدّ ي ونإ"  بقولو أكتوبر 3في ركاف األرئيس ىيئة ليو وىو ما أشار إ ،الوقت"

ف نوايا العدو بالقياـ بأي سيحصؿ عمى معمومات أخرى ع "اإلسرائيمي"االستخبارات العسكرية 
فإف  ،ساعة 24ساعة أو  12قبؿ  اته المعمومىذ ؿ عمىو حصـ التلو  حتى لكف ،ىجـو مباغت

                                                             

 .انترنت يديعوت(مندؿ، دياف في أغرنت ) (1)

 (.289، )عبري( )ص(32لوثيقة رقـ )انظر ا (2)

في الحقيقة لـ يكف إنذارًا" بؿ معمومة تمثمت في خروج عائبلت الخبراء الروس عمى متف طائرات روسية  (3)
 "اإلسرائيمي"عائديف لبمدىـ بشكؿ عاجؿ ومفاجئ مف مصر وسوريا، وعمى الرغـ مف قياـ رئيس ىيئة األركاف 

( إال أف تقديرات رئيس جياز أماف "أيمي 2العمى درجة عمى الجبيات )درجة  باتخاذ قرار برفع درجة اإلستعداد
، )عبري( (18أف التقديرات بشأف نشوب حرب منخفضة جدًا )انظر وثيقة رقـ ) يؤكدآلخر لحظة  زعيرا" ظؿ

  (.270ص)

 انترنت يديعوت(.مندؿ، دياف في أغرنت ) (4)

 (.12بف يوسؼ، االزمة في مفيـو األمف )ص (5)

 (.255ص، )عبري( )(7انظر ويثيقة رقـ ) (6)
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 يةسكونسفتالطواؿ سنوات كانت ف ،وقوعياىذه المعرفة ، ولف يمغي قد وقعت فعبلً  ستكوفالمفاجأة 
 .(1)ساعة مسبقاً  48نذار( قبؿ اإل)حرب الأننا سنتمقى معمومة  تقوؿ

أو كما أسماه العقيد يسرائيؿ طاؿ "جيش  ،فإذا ما عممنا أف الوقت المطموب لتجنيد االحتياط
فإف عممية نقؿ االحتياط وحدىا بعد استدعائيـ  ساعة عمى األقؿ 72-28مف ،(2)المميشيات"
 .(3)نقميـ لمجبية ألجؿ ؛ساعة كاممة 24يتطمب  -موشي ديافل وفقاً - وتعبئتيـ

نو يتوجب أف يتـ أيدية في المفيـو األمني نصت عمى وعمى حد وصؼ فركش فإف النظرية التقم
لتجنيد  بناء  المنظومة االستخبارية بالشكؿ الذي يضمف إعطاء إنذار أطوؿ مف المدة المطموبة

ف يكوف أيجب ضماف  نوبمعنى أ ؛ومف نشر قوات الجيش عمى الجبيات المطموبة ،االحتياط
والتي يتـ  ،سمسمة مف األعماؿ الضروريةـ بلزمف الذي يتـ الحصوؿ فيو عمى اإلنذار كافيًا لمقياا

 .(4)قبؿ اتخاذ القرار المطموب ئعيا بشكؿ عمودي وليس بشكؿ متوازٍ ىا وفقًا لطباؤ إجرا

فترض أف مف الم الذي، المصيريةاتيا تخذ اجراءكي ت ؛لمدولة الضروريوعميو فإف كؿ ىذا الوقت 
السياسية والعسكرية  "اإلسرائيمية"، وبالتالي وجدت القيادة يتحقؽنذار المبكر" لـ توفره نظرية " اإل
 .(5)كامؿ  شمؿٍ و  ،صدمةنفسيا في حالة 

فالجيش لـ يكف مستعدًا بالمطمؽ، وخطوط التحصينات  ، كانت المفاجأة عند بدء الحرب مطمقة 
، وكذلؾ الجبيات (6)مف الجنود حتوي عمى عدد متدفٍ بارليؼ كانت ت في ىضبة الجوالف وخط

 يتمثؿ في مر الذياأل، (7)الداخمية ومستودعات الذخيرة الخاصة باالحتياط كانت نصؼ فارغة
 جريأكتوبر بأنو متخوؼ مف أف ما ي 8حدث في ميداف المعركة في يـو وصؼ موشي دياف لما 

 .(8)-الدولة وسقوطيا دمارف كناية ع-لى "خراب لمبيت الثالث"إقد يؤدي 

                                                             

 (.273(، )عبري( )ص20انظر وثيقة رقـ ) (1)

 (.6عبري( )صطاؿ، النظرية األمنية ) (2)

 (.265دياف، مذكرات )ص (3)

 (.8فركش، اإلنذار )ص (4)

 (.323مائير، حياتي )ص (5)

تـ تجنيد فرقتيف  ، فقدبشكؿ موسعأكتوبر استدعاء االحتياط  6قررت جولدا مائير في صبيحة حتى عندما  (6)
 (.256(، )عبري( )ص7فقط. )انظر وثيقة رقـ ) احتياط

 نترنت(.عمى اال) )عبري( أكتوبر يـو الصدمة دروكماف، (7)

 نترنت(.عمى االيديعوت احرنوت، دياف لجولدا )عبري( ) (8)
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 -مف الناحية العددية كتبت في مذكراتيا: "كاف ىنالؾ تفوؽ ساحؽ عميناقد أما جولدا مائير ف
 ،سمحة  أو الدبابات أو الطائرات أو الرجاؿ، وكنا نقاسي مف انييار نفسي سحيؽسواء في األ

المصريوف قد عبروا  كاف ،بكي عندما انفردت بنفسيأقوؿ أنني لـ استطع أف أنو يكفي أف أوأظف 
 .(1)القناة  وكانت قواتنا في سيناء قد تحطمت

كانت نذار المبكر المطموب تخبارات العسكرية بالحصوؿ عمى اإلف ثقة جياز االسأوىنا يتضح 
قناع القيادة في إ -رغـ كؿ المؤشرات المخالفة-لى حد اليقيف، ونجحوا بدرجة تصؿ إكبيرة، 

ف كؿ تمؾ الوعود كانت إلى أ السياسية كتوبر وانتباه القيادةأصدمة  وقعتالسياسية بذلؾ حتى 
في  مف المسؤلية كما فعمت لجنة اجرنت اسيةيالس القيادة ىذا لـ ُيعؼِ في المقايؿ فإف  وخادعة، 
ف تعرؼ بالضرورة عمى ماذا استندت أ "اإلسرائيمية"فقد كاف عمى القيادة  ،(2)توصياتيا

، لكف ىذا نيا ستحصؿ عمى إنذار مبكر في الوقت المناسبىا أالستخبارات العسكرية في تأكيدا
احد خارج  منظومة االستخبارات يمتمؾ المعرفة والتجربة  حقيقة انو ال يوجد في ؿبفع ؿلـ يحص

 .(3)حياؿ قضايا تتعمؽ بحاالت االنذار االستراتيجيقدراتيا مراجعة التي تمكنو مف 

 :الضربة الستباقيةبالمبادأة   -1

خروج الروس وعائبلتيـ باآلالؼ  لىأشارت إ والتي ،لرغـ مف توافد المعمومات االستخباريةعمى ا
ييف ر عف نوايا المص ، والمعمومات التفصيمية التي نقميا العميؿ أشرؼ مرواف(4)مف مصر وسوريا

عمى  "اإلسرائيمية"لميجـو عمى القوات  فف المصرييف والسورييف يتجيزو أ و ،(5)اليجومية
عادة انتشار لمقوات عمى الجبيتيف بالشكؿ الذي الجبيتي لى إ نقميا مف الحالة الدفاعيةتف، وا 

 ،(6)وضعية اليجـو
 األمفوعمى رأسيا رئيسة الوزراء جولدا مائير ووزير  "اإلسرائيمية"ف القيادة السياسية واألمنية إ الإ

كؾ حياؿ نية موشي دياف ورئيس جياز االستخبارات إيمي زعيرا، ظمت في حالة مف التش
 وكاف ذلؾ التشكيؾ ألربعة أسباب، وىي: ،"إسرائيؿ"يف بشف حرب عمى يالمصر 

                                                             

 (.324-323جولدا، حياتي ص) (1)

سؤلية الفشؿ في الحرب لمجيش وتحديدًا لبلستخبارات العسكرية، في تقريرىا النيائي حممت لجنة اجرنت م (2)
 )عبري( "اإلسرائيمية"وأعفت القيادة السياسية مف المسؤولية حياؿ ما حدث.)لممزيد انظر، لنير، أزمة االستخبارات 

 (.48)ص 

) (3)  Chorev, surorise attack.(p.5)  
 .(274)ص ، ) عبري(( 21انظر وثيقة رقـ )  (4)
 .(275)ص ) عبري((  22انظر وثيقة رقـ ) ( 5)

 .(274)ص ، ) عبري(( 21انظر وثيقة رقـ )  (6)
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 عممية التضميؿ والخداع المركبة والناجحة التي قاـ بيا السوريوف والمصريوف تحديدًا، و األول:
ة باليجـو المباغت عف النية الحقيقية لمقوات المصرية والسوري "إسرائيؿ"لى خداع إكانت تيدؼ 
خطة متكاممة تشمؿ الخداع التكتيكي  عدادلمصريوف عمى إفقد عمؿ ا ،"اإلسرائيمية"عمى القوات 

في تواريخ محددة عمى  تقععمي سمسمة مف االحداث  أعتمدتوالتعبوي واالستراتيجي والسياسي، 
ليست متوقعة في الوقت الذي مما ُيعطي انطباعًا بأف الحرب  ؛المستوييف العسكري والسياسي

 .(1)د لودحُ 
ظمت تقديرات فقد  (2)في تقديرىا لمموقؼ األمني "اإلسرائيمية"ؿ االستخبارات العسكرية فش الثاني:

ف السادات غير جاىز لمحرب، وذلؾ أ تقوؿرئيس جياز االستخبارات حتى المحظة األخيرة 
، "ئيؿإسرا"دنى مف التوازف المطموب لمواجية أف مصر لـ تحقؽ الحد األ :أىميا ،ألسباب عدة
طالما لـ يحققوا  "إسرائيؿ"حرب يدخمونيا مع  ةأنيـ سيخسروف أيف و مقتنعالمصرييف وعميو فإف 
 .(3)التوازف معيا

أف شعبة االستخبارات في حدثت بسبب  ـ،1973جرنت قررت أف مفاجأة حرب أنتائج  لجنة 
 كاف لدييا تصور خاطئ بالنسبة الفتراضيف استراتيجييف: "اإلسرائيمي"الجيش 

قدرة جوية عمى  مياجمة  إال إذا ضمنت لنفسيا "إسرائيؿ"لف تخرج مصر لمحرب ضد  .1
بيدؼ شؿ قدرة سبلح الجو  ؛"اإلسرائيمية"خاصة القواعد الجوية ، "اإلسرائيمي"العمؽ 

 ."اإلسرائيمي"

 .(4)في آف واحد ،شتراؾ مع مصرإال باال "إسرائيؿ"لف تبدأ سوريا بشف ىجـو عمى  .2

ر عبّ الذي  ،"اإلسرائيمية"ات العسكرية مائير لمتقديرات الخاطئة لبلستخبار  وعمى حد وصؼ جولدا
جولدا ال تقمقي لف تكوف  :ف ليو كانوا يقول "،"اإلسرائيمية"قيادة الصدمة التي عاشتيا ال حالةعف 

 .(5)وخطأ ال يغتفر ،لقد دوخوني بالتضميؿ وخداع الذات الذي أصبح خدعة شاممة، ىنالؾ حرب
 (6)مصر وسوريالفي معرفة النوايا اليجومية  مؽ بفشؿ االستخبارات العسكرية األمريكيةيتع الثالث:

فقد كانت التقديرات  (7)"إسرائيؿ"ذلؾ تقديرات المخابرات األجنبية التي كانت عمى صمة مع ك)و 

                                                             

 (.239الشاذلي، مذكرات )ص (1)

 (.189)ص المغاري، االستراتيجية العسكرية (2)

 (.281، )عبري( )ص(25انظر الوثيقة رقـ ) (3)

 (.48)عبري( )ص  "اإلسرائيمية"لنير، أزمة االستخبارات  (4)

 (.225)ص )عبري( بورات، التقديرات االستخبارية  بف (5)

 .(274)ص عبري(، )(21انظر الوثيقة رقـ ) (6)

 (.318مائير، حياتي )ص (7)
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ىجـو ف إ:"تقوؿ، -"إسرائيمية"التي اعتمدت عمى تقارير استخباراتية  -  األمريكية األمنية
 . (1)"مستحيبلً  "إسرائيؿ"المصري والسوري عمى  يفالجيش

وفقًا لما تشير إليو الوثائؽ وعمى مدار األياـ التي -تقوؿفقد ظمت التقديرات األمنية األمريكية 
ية والسورية أنو فيما يتعمؽ بالتحركات الميدانية لمقوات المصر  -كتوبرأ 6-5سبقت الحرب في 

أكتوبر ظمت  6صبيحة  في حتى، "إسرائيؿ"ية عدوانية ضد لى نوايا ىجومإفميس ىنالؾ ما يشير 
ايا المصرييف والسوريوف لمياجمة نو  عفالتقديرات األمنية األمريكية، تنفي وجود أي مؤشرات 

 .(2)"إسرائيؿ"

وكانت ليا  ،"اإلسرائيمية"ىذه التقديرات تـ تبنييا أو عمى األقؿ تأثرت بيا القيادة السياسية واألمنية 
وتخذيميا عف اتخاذ اإلجراءات  "اإلسرائيمية"تضميؿ وخداع القيادة في  ساىمت ،يريةخدميزة ت

المصرية والسورية عند الحدود، ويبلحظ ىذا في محاوالت وزير  تحشدات القواتالمطموبة حياؿ 
في جمسة تقدير الموقؼ الطارئة التي دعت إلييا  (3)دياف االستشياد بالتقدير األمريكي األمف

بيدؼ دعـ موقفو بأف الحرب  ؛أكتوبر 6راء جولدا مائير صبيحة يـو الحرب رئيس الوز 
 .(4)مستبعدة

واالنقياد وراء التقديرات الواردة مف  ،فشؿ القيادة السياسية في قراءة الموقؼ األمني الرابع:
 )الخاـ( عمى الرغـ مف أف المعمومات المجردة واألمريكية، "اإلسرائيمية"لعسكرية االستخبارات ا

كانت ترد لمقيادة السياسية كانت كافية بأف ُتعطي دالالت واضحة عف النوايا المصرية  التي
 .(5)والسورية اليجومية

واعتمدت  بقراءة وتحميؿ ىذه " المعمومات الخاـ" مف الجيات األمنية، القيادة السياسية اكتفتفقد 
 .(6)المعمومات مؾلتبديبًل عف إعطاء تقييميا وتحميميا الخاص  قراءة ىذه الجيات

بشكؿ عاـ لـ يكونوا يعرفوف ىذه المرحمة بأنيـ  حد الباحثيف لمنخبة القيادية فيأ وعمى حد وصؼ
ما ىي المعمومات )حقائؽ أو شبو حقائؽ( وما ىي االفتراضات، واالحتماالت، والتكينات، 

                                                             

 (.2/460)ج كيسنجر، مذكرات (1)

  .(274)ص ، )عبري(( 21انظر الوثيقة رقـ )  (2)

 .(253)ص ، )عبري((6انظر الوثيقة رقـ ) (3)

 .(274)ص عبري(، )(21انظر الوثيقة رقـ ) (4)

 (.276ص)، (23انظر وثيقة رقـ ) (5)

 (.280، )عبري( )ص(24انظر الوثيقة رقـ ) (6)
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 اجولدا مائير " أم وعمى حد قوؿ، (1)والتمنيات، وكؿ ىذا اليراء الموجود في التقدير االستخباري
ترددي، كاف أف أتغمب عمى  فعمو، كاف يجب عمىّ أأعمـ ما الذي كاف ينبغي عمى أف  اليـو فإنني

ف ىذه إ ،بالتعبئة مرأو ستدعى االحتياط ألى نداء قمبي و ستمع اأصباح يـو الجمعة أف  في عميّ 
 .(2)الحقيقة ال يمكف أف تنمحي

والذي نتج عف فشؿ العقيدة األمنية  ،راءة نوايا العدوىذا الفشؿ في تقدير الموقؼ األمني، وق
  "اإلسرائيمية"في توفير اإلنذار االستراتيجي المطموب، قاد الى رفض القيادة األمنية  "اإلسرائيمية"

 .(3)ستباقية"مبدأ " الضربة االتبني 
غر صبيحة قد لممجمس الوزاري المصفقد رفضت رئيس الوزراء جولدا مائير في االجتماع الذي عُ 

بعد وصوؿ معمومات حتى أكتوبر، توجيو " ضربة استباقية" لمجيش المصري أو السوري  6يـو 
، وكاف تعميميا بأف " ىذه الحرب ال ال فيالمصرينية تشير الى  قياـ بشف ىجـو مساء ذلؾ اليـو
، ريكافيسامحنا "األم ننا لو بدأنا ىذه الحرب بضربة استباقية فمفا  و  ،ـ1967 حزيراف تشبو حرب
عمييا أثناء الحرب بواسطة  ناخصوصًا تمؾ التي حصم ،مساعدة ةف يقدموا لنا أيلوبالتالي 

نو لـ أل ؛(، ومف جية ثانية واألىـ أننا لـ نقـ بالضربة االستباقيةAIR LIFT -)الجسر الجوي
" معرفةيكف ىنالؾ تصور أو   .(4)بأف المصرييف عمى وشؾ اليجـو

أكتوبر الذي رأي ضرورة القياـ بضربة  6المنعقدة في  وزاري المصغرالمجمس الالوحيد في جمسة 
لكف جولدا مائير رفضت ، "اإلسرائيمي"ضد القوات المصرية ىو رئيس ىيئة األركاف  ةإجياضي

بقوليا " إنني أعرؼ كؿ مبررات الضربة الوقائية لكنني ضدىا، فكمنا ال يعمـ األف ما الذي  رأيو
فإذا ما بدأنا الضربة األولى فمف  ،لى المساعدةإىنالؾ احتماؿ أف نحتاج  لكف ،يخبئو لنا المستقبؿ

 .(5)"نحصؿ عمى شيء مف أحد
 6صبيحة في  لينث كيتنج (6)"إسرائيؿ"ائير بإببلغ السفير األمريكي في وبالفعؿ قامت جولدا م

بدأ تلف  "ؿإسرائي" وأف (7)سوؼ يبدأ في ساعة متأخرة مف بعد الظيرالمصري  اليجـو  فأ كتوبرأ
 .(8)الضربة األولى

                                                             

 (.226)ص )عبري( لفيتا وكوبر، االستخبارات واألمف القومي  (1)

 (.319-318)ص ( مائير، حياتي2)

 (.282، )عبري( )ص(26انظر الوثيقة رقـ ) (3)

 (.282، )عبري( )ص(26انظر الوثيقة رقـ ) (4)

 (.322مائير، حياتي )ص (5)

  (.283، )عبري( )ص(27انظر الوثيقة رقـ ) (6)

 (.284)عبري( )ص( 28انظر الوثيقة رقـ ) (7)

 (.322مائير، حياتي )ص (8)
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في حيف تعرضت  "إسرائيؿ"ف وكانت الرسالة التي أرسمت لوزير الخارجية األمريكية تقوؿ :" إ
يي عمى الرغـ مف ذلؾ فو  ،ضرار كبيرة تأمؿ في تجنبياأفإف ىذا سيتسبب ليا بخسائر و  ،لميجـو
 . (1)"الدفاع عف نفسيافي ضربة استباقية، و في حاؿ تعرضت لميجـو فستنجح في  ألف تبد

ىـ أركاف أأحد  "إسرائيؿ"فقدت  "اإلسرائيمي"رئيس الوزراء التعيد مف جانب  نو بيذا أوىنا يتضح 
التي بفعميا كانت ستحقؽ نجاح  باقي مبادئ أال وىي " الضربة االستباقية"،  عقيدتيا األمنية ،
الردع ، و ،  العدومعركة ألرض نقؿ الو خاصة مبدأ المباغتة أو المبادأة،  ،عقيدتيا األمنية

 ،المبادئ تمؾأضاعت كؿ  ،الحسـ، لكف عدـ قياميا بتوجيو ضربة استباقية أو إجياضيوو 
 لى يد عدوىا.إوانتقمت المبادرة 

 الحتياط( -الفرممة )سالح الجو -9
فاع عف خطوط لمد "اإلسرائيمية"التي تبنتيا المؤسسة األمنية  (2)االستراتيجية العسكرية الدفاعيةإف 

الذي ، (3)ساسيا عمى مبدأ " الفرممة"أيناء والجوالف كانت تعتمد في تماسيا األمامية في س
ستراتيجي جغرافي في أعقاب حرب إبفعؿ ما تحقؽ ليا عمؽ  -"إسرائيؿ"يتمخص في: أف بوسع 

ة أف تمتص الضرب -ـ " مف احتبلؿ سيناء والجوالف والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة"1967
 absorbing ofirst strike""األولي 

(4)
وأف بمقدور القوة النظامية وسبلح الجو في حاؿ  ،"

ثـ حتى يتسنى تعبئة االحتياط  ،(5)لقوات المياجمةافرممة فاجأة قواتيا بالحرب أف تنجح في م
 .(6)لى مرحمة اليجـو المضادإاالنتقاؿ 

                                                             

 (. 250( )ص5انظر الوثيقة رقـ ) (1)
ي يرتكز عمى استخداـ الذ ،" ىي الدفاع المتحرؾ""اإلسرائيمية"االستراتيجية التي تبنتيا المؤسسة األمنية  (2)

الجزء األكبر مف القوات كاحتياطي متحرؾ، في حيف أف جزءًا صغيرًا مف القوات يستخدـ في ىياكؿ دفاعية 
زعيرا، مذكرات ،وىذا األسموب يتناسب بالدرجة األولي مع  قوات مدرعة تعمؿ في مناطؽ مناورة كبيرة  ،ثابتة
 (.84)ص

 (.55)ص زعيرا، مذكرات (3)
 (4) Inber, Israel’s National Security (P. 6). 

في صد القوات العربية المياجمة  "اإلسرائيمية"فشمت نظرية الفرممة فشبًل ذريعًا فمـ تنجح القوات النظامية  (5)
اكتوبر عمى الجبيو المصرية وفي جنوب ىضبة  7-6في  "اإلسرائيمي"وحسب بؿ تـ تحطيـ كؿ القوات الجيش 

النظامية عؿ وقؼ التسونامي  المصري عمى حد تعبير  "اإلسرائيمية"ـ تقدر القوات الجوالف بشكؿ كامؿ، ول
 (.14ساعة في اكتوبر )عبري( )ص 30الكاتب. )لممزيد انظر: جوردوف، 

 (.55زعيرا، مذكرات) ص (6)
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مف ناحية "، ذلؾ بقولو : (1)إليعزر ددافي "اإلسرائيمي"يئة أركاف الجيش وقد وصؼ رئيس ى
ف القوة النظامية والسبلح الجوي ىي قوة الفرممة في حالة المفاجأة، كنا أالمفيـو كنا نعتقد 
توجب عمييا أف يتيا الفرممة، ولذلؾ توجد لدينا قوة نظامية وسبلح جوي ميم ،مستعديف ألي حالة

وفي القيادة الشمالية عمى ضفاؼ  ،سويسالعدو في القيادة الجنوبية عمى ضفاؼ قناة ال تؿاقت
 .(2)"وليس أعمؽ مف ذلؾ ،الحفر البرميمية المضادة لمدبابات

ستعرض فييا خطة عمؿ االتي  ،ـ1973 يوليو 22وكاف تقدير إليعزر في جمسة الحكومة في 
 جيش في اساسيا ىي قوة سبلح االحتياط،الأف قوة  ،القادمةلخمس ا مسنواتل "اإلسرائيمي"جيش ال
ؿ سبلح الجو بمقدوره أف يتيح تعبئة جيش الدفاع مثمر الذي يتطمب توفر عنصر نظامي األ

ساعة  24الفجوة التي تتراوح ما بيف  سدو وتركيز قوة االحتياط في حالة الحرب،  ،"اإلسرائيمي"
 .(3)سوؼ يسدىا سبلح الطيرافو  ،ساعة المطموبة لتجنيد االحتياط 72و

كاف  -أي ما بيف تجنيد االحتياط ونقميـ مع معداتيـ الى الجبية -حتياطالفجوة الزمنية لتجنيد اال
ساعة وعمى الجبية المصرية بالحد  48-24يتطمب عمى الجبية السورية بالحد األدنى مف 

 .(4)الوقت" ذلؾ  أضعاؼ ةاألدنى ثبلث
والسياسية  يا القيادة األمنيةوؿ عمييتضح أف الفشؿ الذي أصاب نظرية "الفرممة" التي كانت تعّ 

ف القوات النظامية ستكوف قادرة بمعاونة القوات أكاف يتمثؿ في أف الجميع يعتقد  ،"اإلسرائيمية"
عاقة العدو، حتى تتمكف الدولة مف تجنيد لقياـ بيجـو ا ثـ  ،االحتياطقوة  الجوية عمى فرممة وا 

كما  ،ية واألمنيةالقناعة راسخة في عقوؿ النخبة السياس تمؾالجيتيف، كانت مضاد حاسـ عمى 
أكتوبر  5صبيحة  في الذي تمخص في قوليا:"، (5)جولدا مائير في لجنة أغرنت شيادةفي  يتضح

                                                             

تيبة ـ، تولى قيادة ك1940في سراييفو في يوغسبلفيا، ىاجر إلى فمسطيف عاـ  1925ولد عاـ دفيد إليعزر:  (1)
ـ كاف قائدًا لمواء الشماؿ، ثـ عيف رئيسًا لقسـ العمميات الحربية 1967ـ، وفي حرب 1956مشاة في حرب 

موشي دياف، ثـ عّيف رئيسًا لييئة  األمفاإلسرائمي بدعـ مف رئيس الوزراء ونائبيا يغئاؿ الوف ومعارضو وزير 
في حرب أكتوبر  "اإلسرائيمي"تعرض ليا الجيش  ، وعمى اثر اليزيمة التي"اإلسرائيمي"االركاف العامة لمجيش 

 "اإلسرائيمي"ـ أوصت لجنة أغرنت التي شكمت لتقصي حقائؽ الحرب بإنياء خدمة إليعازر في الجيش 1973
ـ، تولى بعدىا إدارة شركة المبلحة والسفف )تسيـ(، حتى وفاتو في 1974فانسحب مف الجيش في نيساف 

 (.57-56)ص ـ. )منصور، معجـ األعبلـ1976

 (.55زعيرا، مذكرات )ص (2)

 (.42زعيرا، مذكرات )ص (3)

 (.242)عبري( )ص( 2انظر الوثيقة رقـ ) (4)

مف محكمة العدؿ العميا تشكيميا، ترأس المجنة رئيس  "اإلسرائيمية"ىي لجنة طمبت الحكومة ت: انالجنة أغر  (5)
المحكمة العميا موشي لندوي، ورئيسي المحكمة العميا القاضي شمعوف اغرانات، وضمت في عضويتيا قاضي 

 االركاف المتقاعديف يغئاؿ يديف وحاييـ لسكوؼ ومراقب الدولة اسحاؽ نيفنتساؿ
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لغاء العطبلت في سبلحي الجو والمدرعات،  ،تـ رفع درجة التأىب القصوى لمجيش النظامي وا 
لنظامي، وكؿ بواسطة الجيش ا وقررنا أال نقـو بتجنيد االحتياط، فكؿ ما ىو مطموب سيتـ تنفيذه

" الفرممة"، بمعنى أف الجيش النظامي المتأىب قادر عمى فعؿ  يةسسفتذلؾ انطبلقًا مف كون
 .(1)ذلؾ

المدرعات، والقوات )عناصر خطتنا األساسية،  ةثبلثوعمى حد وصؼ دياف: "ما الذي حدث ل
 ".(2)التي كانت كفيمة بإعاقة العدو واصابتو بخسائر فادحة (الجوية، والتحصينات

 "اإلسرائيمي"أف سبلح الجو  ، ىوو لوبلـ ينت الذيالفشؿ تمثؿ في الحقيقة فكاف يرى أف أما لزعيرا 
عف القناة في حاؿ حدوث ىجـو  (لممدافعيف)لف يكوف قادرًا عمى تقديـ المساعدة الفورية والمكثفة 

و وذلؾ ألنو سيكوف مشغواًل في محاولة القضاء عمى حائط الصواريخ األرض/ ج؛ مصري
مف يكوف بمقدوره تقديـ أي فالمصرية وسبلح الجو المصري، وطالما لـ ينجح في ىذه الميمة 

 .(3)عوف لمقوات البرية
ساعة  48لى إح الجو بحاجة كانت منذ البداية أف سبل "اإلسرائيمي"تقديرات قائد سبلح الجو 

وبعدىا  ،لمصريكي ينجح في القضاء عمى ىيكمية صواريخ االرض جو والطيراف ا ؛عمى األقؿ
 .(4)سيكوف بمقدوره مساعدة القوات البرية

 ،ختبلؿ في موازييف القوى البشرية" ما بيف مصر وسوريا مف جيةأنو في ظؿ ايتضح  مف ذلؾ
جندي 1000- "اإلسرائيمية"صعب عمى القوات النظامية ، كاف مف الالصييوني وما بيف الكياف

الدفاع عف خط دفاعي ممتد عمى طوؿ القناة  أف تصمد وحدىا في -وبضع عشرات مف الدبابات
 1300و  ،ألؼ جندي 100كيمو متر في مواجية قوة مصرية قواميا سبع فرؽ حوالي  160
 دبابة.

ذا أضف في محاولة القضاء ساعة  48ألكثر مف  "اإلسرائيمي"نا حقيقة انشغاؿ سبلح الطيراف وا 
وما بنيت - أصاب نظرية الفرممة  الفشؿ الذي ، فإف(5)عمى خطر المنظومة الجوية المصرية

اندفاع القوات المصرية والسورية وعدـ ثباتيا في مواجية سرعة ) -عميو مف فرضيات وتصورات
المصرية وتحديدًا في خسائر طفيفة لمقوات وقوع مع  "اإلسرائيمية"مؽ المناطؽ الدفاعية لى عإ

، سبلح الجو مف المحظات األولى لمحربكاف محتمًا منذ البداية، فقد انيار ، (6)(فرادالمعدات واأل
                                                             

  (. 288(، )عبري( )31يقة رقـ )انظر الوث (1)

 (.275دياف، مذكرات )ص (2)

 (.43بركاي، رفرفة جناحي الخطأ )عبري( )ص (3)

 (.42زعيرا، مذكرات )ص (4)

 (.43رات)صزعيرا، مذك (5)

 (.275دياف، مذكرات )ص (6)
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لصد، وبذلؾ سقط أحد األعمدة كاف يشكؿ عنصر النيراف األساسي في مرحمة الفرممة وا مع أنو
عمى ؿ المطمقة بتصور قدرة سبلح الجو تحطمت اآلمابذلؾ ، و (1)سية في نظرية األمف، الرئ

، وأصبح األمؿ الوحيد أماـ (2)فرممة العدو حتى ُيستدعى االحتياط فيمشاركة القوات البرية 
في النجاة يتمثؿ في كسب الوقت المطموب لتجنيد االحتياط ودفعو لخطوط المواجية،  "إسرائيؿ"

لقدرة عمى استدعاء قوات احياؿ فقدانيا  "اإلسرائيمية"العجز الذي شعرت بو القيادة  ويمكف تصّور
ئيس ىيئة األركاف وىو يعمؿ جاىدًا ، االمر الذي يتضح  ػفي قوؿ ر في الوقت المناسب االحتياط

ال تنسوا أف ىاتيف أكتوبر "  8اليجمات المصرية في  عمى تثبيت جنوده في سيناء في وجو
 ".(3)الفرقتيف ىـ كؿ ما يفصؿ بيف المصرييف وتؿ أبيب

 7في قوؿ جولدا مائير في جمسة مجمس الوزراء المصغر في  كبرأبشكؿ  يتضح االمر الذي
كؿ مشكمتنا اآلف ىي كيؼ نكسب مزيدًا مف الوقت؛ عمى صديقنا كيسنجر أف ـ:" 1973 أكتوبر

نريد  :وأف نمخص كؿ ذلؾ بالقوؿ ،عمينا أف نطمعو عمى كؿ مخاوفنايعمـ ما ىو المطموب لنا، 
 .(5)"  (4)مزيدًا مف الوقت

 نقل المعركة ألرض العدو: -9
ـ كاف فشبًل 1973في حرب أكتوبر  "اإلسرائيمية"الفشؿ والعجز الذي أصاب العقيدة األمنية 

ىـ مف بيف كؿ وىو األ-في فشؿ الردع ومرورًا بفشؿ " االنذار  المبكر" تمثؿ مركبًا، فبداية 
وتمثؿ في رفض  (عدو)الب عميو فقداف المبادرة ومباغتة األمر الذي ترت ؛مبادئ العقيدة األمنية 

مة اعتمادًا عمى سبلح الجو والجيش وانتياًء بفشؿ مبدأ الفرم -فكرة " الضربة االستباقية"
باعتبار أف  ،لى أرض العدو لـ يتحقؽ في االياـ األولىإ النظامي، وبالتالي فإف مبدأ نقؿ المعركة

 ،الحرب كانت ضمف نطاقيا الدفاعي قبيؿ "إسرائيؿ"األرض المحتمة التي كانت تسيطر عمييا 
ف كاف ىنالؾ   ،مف يرى أف ىذه الفكرة تحققت بالكامؿواعتبرتيا عمقًا استراتيجيًا لمدولة، وا 

رئيؿ أمف خبلؿ النجاح في شف ىجـو مضاد قاده  وأعادت التوازف المطموب ألرض المعركة
صؿ الى مدينة يف أو  ،أف يعبر قناة السويس استطاع مف خبللو ،(6)أكتوبر 17شاروف في 

                                                             

 (.39-38)صمذكرات زعيرا،  (1)

 (.6)ص طاؿ، النظرية األمنية )عبري( (2)
 (.رنتنتاالفالج، حرب يـو الغفراف ) (3)

الحديث يدور عف الطمب مف كيسنجر ليعمؿ مف خبلؿ مجمس األمف لفرض الفيتو األمريكي وفرض قرار  (4)
انظر  .ثـ استئناؼ القتاؿ  ،الوقت المطموب لتجنيد احتياطيا  "إسرائيؿ"ت ليمنح طبلؽ النار عمى الجبياإوقؼ 

 (.268، )عبري( )ص(17الوثيقة رقـ )

 (.281)عبري( )ص ،(25انظر الوثيقة رقـ ) (5)

 (.االنترنتفمج، حرب يـو الغفراف ) (6)
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ذي قاد وفقًا لمتقديرات مر ال، األ(1)الجيش الثالث المصري السويس، وأف يطوؽو يمية ، سماعاإل
كتوبر أ 13، وبذات القدر في (2)"إسرائيؿ"الموازييف لصالح   حداث انقبلبإلى إ "اإلسرائيمية"

واستطاعت  ،عمى الجبية الشمالية أف تشف ىجومًا مضادًا ناجحاً  "اإلسرائيمية"استطاعت القوات 
واستطاعت أف  ،ؽكيمو متر مف العاصمة السورية دمش 40مف خبللو الوصوؿ الى مسافة

 .(3)وأف تبقى عمى مشارؼ دمشؽ حتى نياية الحرب ،تتصدى لكؿ اليجمات المضادة السورية
 الحسم -9

وافقاده  ،، النجاح في تدمير العدو-"اإلسرائيمي"ممفيـو وفقًا ل-الذي يعني أما بخصوص الحسـ 
في تحقيؽ  "اإلسرائيمي"فقد فشؿ الجيش   ،(4)ضور أمف  في مواصمة القتاؿ واحتبلؿ أجزاء الرغبة

عمى الجبية الجنوبية" المصرية"، فعمى الرغـ مف و  ،عمى الجبية الشمالية " سورية" ىذا المبدأ 
لى مسافة إالقوات المدرعة السورية ووصولو  في تدمير جزء كبير مف "اإلسرائيمي"نجاح الجيش 

المزيد مف قواه،  فقد اضطر لوقؼ تقدمو مخافة استنزاؼ ،كـ مف دمشؽ " منطقة سعسع"35
المصرية فقد  ى الجبيةما عمأو  .(5)األمر الذي كاف أكبر مف قدرات قوات الجيش عمى االحتماؿ

فرقة الثانية المصرية، وكتب لبعد فشميا في حسـ اكتوبر أ 8في  "اإلسرائيمية"انيارت القوات 
نو لـ ، وذلؾ ألضاد لـ يفشؿ، كما خطط لويجـو المف الإ" معمقًا عمى ىذا الحدثموشي دياف 

ال  "اإلسرائيمية"القوات  فأبمغ دياف الحاضريف أكتوبر أ 9ساسًا"، وفي جمسة الحكومة في أيحدث 
 .(6)لى ما وراء القناةإتممؾ القوة المادية وال العسكرية لدفع المصرييف 

"  وىما ؛لتحقيؽ مبدأ الحسـ "إسرائيؿ"ذيف اعتمدت عمييما مف السبلحيف الإ :وباإلمكاف القوؿ
التي وظيفتيا الحسـ العممياتي دور التشكيبلت المدرعة المتحركة الدبابة والطائرة"، وتحديدًا 

 ،االستراتيجي، قد ُمنيت بفشؿ ذريع بفعؿ قدرات المنظومات المضادة الجوية ومضادات الدروع
 في األياـ األولى لمحرب. )الدبابة والطائرة(  حطمت القوتيفف التي كاف يمتمكيا العرب

                                                             

عطت ألث، وكنتيجة لذلؾ االتحاد السوفيتي ىدد بارساؿ قواتو لفؾ الحصار عف الجيش المصري الثا (1)
انذارًا موقوتا بأنيا في حاؿ لـ توافؽ عمى إدخاؿ المؤف  لمجيش الثالث فإنيا سترفع  "إسرائيؿ"الواليات المتحدة 
 (.39)لممزيد انظر: ىميفي، مكاف ىيئة االستخبارات )عبري( )ص عنيا حصانتيا.

 (االنترنت) شاروف في أغرنت مرندة، (2)

 فراف )االنترنت(.فمج، حرب يـو الغ (3)

( تقوؿ: إف أىداؼ  5التوصيات التي أعطاىا دياف لقادة الجيش في  (4) أكتوبر )أي قبؿ اندالع الحرب بيـو
ستضطر لبلنسحاب منيا  "إسرائيؿ"القوات يجب أف تتركز في تدمير قوات العدو، وليس في احتبلؿ أرضو، الف 

 (.3ؿ،)عبري( )صالحقًا. لممزيد انظر: رز، الدولة ال تمتمؾ الوسائ

 (.338، السياسة الخارجية )عبري( )صوغرونيؾ نوبيرغر (5)

 (.4مميشطيف، حرب االياـ الستة )عبري( )ص  (6)
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 م.1982حتى  ,م1973من أكتوبر "اإلسرائيمية"منية تطور العقيدة األالمبحث الثاني: 
ثار  ،كمنيزمة والعرب كمنتصريف "إسرائيؿ"التي ظيرت فييا  ،ـ1973في أعقاب حرب أكتوبر

التي ،حوؿ منيجية الحرب الدفاعية "  "اإلسرائيمية" وساط النخبة السياسية واألمنيةأجدؿ في 
الموارد الكافية لتحقؽ النصر  "إسرائيؿ" عدـ امتبلؾ كاف الجدؿ يدور و وقتيا"،  "ئيؿإسرا"تتبناىا 

 لممنيجية اليجومية القادرة عمى تحقيؽ فيي بحاجةلذلؾ  ؛المطموب مف خبلؿ حرب دفاعية فقط
تجنب تدخؿ الدوؿ بؿ كذلؾ  سيساعدىا في  ،المحدودة ا" ليس مع مواردىحاسـ وسريع"نصر 

الدفاعية سيدفع  االستمرار في تبني المنيجيةأف ، كما طاؿ وقتيا إذا ت الحربالعظمى في مجريا
 .(1)العرب  بدال مف استثمار مواردىـ في الدفاع استثمارىا في اليجـو

نتائج حرب  )"اإلسرائيمية"صاب العقيدة األمنية أالذي  العطبإضافة لذلؾ فقد ظير مقدار 
خمؽ حالة مف  ؛الوقائية أو الدفاعية مف خبلؿ حربنتيجة لتبنييا منيجية ال (؛ـ1973أكتوبر

لو عقيدة عسكرية  ةكقوة ضارب ساسفي األتـ بناؤه  "اإلسرائيمي"التعارض مع حقيقة أف الجيش 
 .(2)بالحسـ الواضح الى إنياء حروبيإيدؼ تىجومية، 

ا عمى تدمير فيما يتعمؽ بقدرتي كبيرة عبلمات استفياـ "إسرائيؿ"نتائجيا أماـ و فقد وضعت الحرب 
أثناء الحرب بما يؤدي  "اإلسرائيمية"العدو، واحتبلؿ االرض، وتحقيؽ باقي مبادئ العقيدة األمنية 

ف "العمؽ ىو أ "اإلسرائيمية"كبر ما صدـ القيادة ، لكف أ(3)لى تحقيؽ الحسـ واالنتصارإ
مف الذي كانت ـ، لـ يوفر ليا األ1967حققتو بعد انتصارىا في حرب حزيراف  ياالستراتيجي" الذ

 .(4)ترجوه

 يازيادة ارتباطو نفسيا بعد الحرب في حالة مف العزلة السياسية،  وجدت "إسرائيؿ" فألى إضافة إ
 .(5)مريكي بشكؿ غير مسبوؽ مف الناحية السياسية واالقتصادية والعسكريةبالحميؼ األ

ؿ زيادة االحتياج مف خبل لتصبح تبعية" ؛"تعميؽ االرتباط عمىمريكية اسة األالسيفقد عممت 
مريكية دارة األ، فقد عممت اإلوتحديدًا العسكري"مريكي في شتى المجاالت لمدعـ األ "اإلسرائيمي"

دنى حد األيسمح إلسرائيؿ بصد أي ىجـو عربي بنجاح مع الفي المنطقة عمى خمؽ ميزاف  قوى 
ولضماف ىذه  ،ياعدائى أواضح عمالحسـ اليا مف تحقيؽ عنيمفي المقابؿ و ، ليا مف الخسائر

                                                             

 (1) Inber, Israel’s National Security (Pp.6-7). 

 (.339، السياسة الخارجية )عبري( )صوغرونيؾ نويبرغر (2)

 المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا. (3)

 (4) Cladia de martino, Israel war perception(p238). 

 (5) Inber, Israel’s National Security (p.3).  
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 ،متبلؾ أي نوع مف التكنولوجيا المتقدمةبا إلسرائيؿمريكية عف السماح دارة األالتبعية امتنعت اإل
 .(1)سمحة المتطورةإنتاج متطمباتيا مف األبوالتي مف شأنيا أف  تسمح ليا 

قامت و  وعممت عمى تعزيزىا ،متمسكة باستراتيجيتيا الدفاعية "إسرائيؿ"وعمى الرغـ مف ذلؾ ظمت 
ثـ اتباعيا  ،ولىرة عمى امتصاص الضربة العربية األ" القد:عمى النحو التاليمف جديد بمورتيا ب

ـ لـ تكف ببل 1973وتـ تعميؿ ذلؾ بأف المنيجية الدفاعية في حرب أكتوبر ،(2)بيجـو مضاد حاسـ
 .(3)جدوى كما يعتقد البعض، ولكف كاف ينقصيا بعض العوامؿ لتكوف أكثر فاعميو

حرب لى ذلؾ بقولو: " لقد نجحنا في سحؽ الجيش السوري في إ (4)وقد أشار رفائيؿ إتياف ىذا
ونحف ندير حربًا دفاعية، فعندما يكوف الجيش مستعدًا لمتصدي ألي ىجـو فمف السيؿ  1973

 .(5)ونحف في مواضع دفاعية ،محؽ العدو
تراتيجية الدفاعية التي عمى أف " االسمف خبلليا التأكيد  الصياغة الجديدة لبلستراتيجية الدفاعية تـ

سيتـ استخداميا فقط في المرحمة االولى مف الحرب، وسيتـ االنتقاؿ لبلستراتيجية  "إسرائيؿ"تتبناىا 
اؿ غئوعمى حد قوؿ ي"، بيدؼ تحقيؽ الحسـ المطموب ؛اليجومية فورًا بعد بدء اليجـو العربي

 النصرو ىو يمكف تحقيقكؿ الذي الدفاع فقط،  مف خبلؿ "النصر الحاسـ"" ال يمكف تحقيؽ  :ألوف
الحسـ يتحقؽ فقط مف خبلؿ المعايير ف إويجب أف نكوف واضحيف، -لف يكوف حاسماً  ولكن– فقط

 .(6)اليجومية، وطبعًا ىذا ال يمغي أف نستخدـ التكتيكات الدفاعية في بعض األحياف
 ىداؼ التكتيكية العممياتية،األ بعضإعادة صياغة  ىذا التحديث لبلستراتيجية الدفاعية،رافؽ 

بما يتبلئـ مع االستراتيجية الجديدة، خاصة ما يتعمؽ  "اإلسرائيمية"منية مبادئ العقيدة األوبعض 

                                                             

 (.35)ص )عبري( "إسرائيؿ"حف، افكار عمى قدرة  (1)

 (2) Inber, Israel’s National Security (p.4).  
 (3) Ibid. (p.6). 

ـ ، انضـ عاـ 1929ؿ العدس في حيفا عاـ اسمو االصمي رفائيؿ كمينسكي، ولد في ت رفائيؿ إتياف: (4)
ـ انضـ لمخدمة العسكرية الددائمة، اصيب بجروح بالغة في حرب 1954ـ لقوات البمماخ، وفي عاـ 1946
ـ، وبفضؿ نجاح كتيبتو في ايقاؼ تقدـ فرؽ عسكرية مقاتمة لمجيش السوري ُرقي الى 1967ـ وحرب 1948

 -1978الجيش،  ومف ثـ تولى منصب رئيس ىيئة االركاف ما بيف دلرجة جنراؿ وتولى قيادة لواء الشماؿ في 
تولى وزارة الزراعة وفي عاـ  1990ـ بعد تسرحة مف الجيش وفي عاـ 1983ـ، انسأ حزبا سياسيًا في 1983
ـ اعتزؿ الحياة السياسية بعد 1999ـ تولى منصب نائب رئيس الحكومة ووزارتي الزراعة والبيئة، وفي عاـ 1996

في تحقيؽ نسبة الحسـ المطموبة في انتخابات الكنيست الخامة عشر، عرؼ عنو بذائة المساف  فشؿ حزبة
وعنصريتو الشديدة يدلؿ عمى ذلؾ مقولتو التي اثارت جداًل واسعا: " العرب صراصير سامة"، توفي غرقًا في 

 (. 74ـ. ) لممزيد انظر: منصور، معجـ أألعبلـ )2004نوفمبر 

 (5)  Inber, Israel’s National Security (p.6). 

 (6) lbid.,(p.6). 
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 اعادة فقد تـ حسـ ؛ال تحقيؽ أي المرحمة اليجومية التي تيدؼ الى ؛بالمرحمة الثانية مف الحرب
 :عمى النحو التالي وفليك ()بخبلؼ المفيـو التقميدي صياغة مفيـو الحسـ

 .اختراؽ سريع ألرض العدو 

 .تدمير قسـ كبير مف مستودعات ذخائره الحربية 

  ألىداؼ تفاوضية. ؛راضيوأاحتبلؿ 

 (1)تحقيؽ ىذه االىداؼ الثبلثة بثمف معقوؿ مف الخسائر البشرية. 

رابيف اؽ سحلما أشار لو إمبدأ الحسـ اكتسب اىمية كبيرة في االستراتيجية الدفاعية الجديدة 
" فمف أ -قولوعمى حد  - نابعة ة ذلؾأىمياف و  ،ضرورة التركيز مستقببًل عمى مبدأ حسـ العدوب
يخافوف مف اليزيمة، لذلؾ عمينا أف نغير عقيدتنا األمنية لبناء جيش قادر عمى  وادو رب لـ يععال

 .(2)"إخضاع العدو بشكؿ حاسـ، بداًل مف ردعو
 فتـ صياغتيا عمى النحو التالي: ،ةالجديد وأما االىداؼ العممياتية

  ضافية.ات العدو قبؿ أف تتحشد  قواتو اإلتدمير قو 

  بيدؼ خمؽ وضعية تفاوضية أفضؿ. ؛"راضٍ أتحقيؽ مكاسب ميدانية " احتبلؿ 

 (3)كسر اإلرادة والقدرة العربية عمى شف الحرب، وذلؾ مف خبلؿ تدمير قواتو وبناه التحتية. 

تمخصت عقيدة  ،ـ1973في أعقاب حرب أكتوبر أنوب ،ه التطوراتص ىذيمختوبالتالي يمكف أف 
استيعاب الضربة األولى بالتي تسمح ليا  الوقائية - األمنية بتبني االستراتيجية الدفاعية "إسرائيؿ"

 ؛بزيادة حجـ قوات الجيش قرار إلتخاذاألمر الذي دفعيا  ؛قبؿ االنتقاؿ لميجـو المضاد الحاسـ
في مواجية أي ضغوط  ،كة السياسية واالستراتيجية في حدىا األقصىزيادة حرية الحر  بيدؼ

بمعنى اإلبقاء عمى كؿ  ؛نابعة مف موازيف القوى في أي صورة مف صور الحرب وكيفية انطبلقيا
 .(4)مفتوحة (بالدفاع أو اليجـو)الخيارات االستراتيجية 

ي والمشاة والميندسيف ف ش كالمدفعيةيميمة في الج وتخصصات تـ إعطاء دور أكبر لفروعكما 
لى حد كبير عمى القوة النارية إلنجاز األىداؼ العسكرية إعتماد العمميات التكتيكية، وزيادة اإل

 .(5)والتأكيد عمى فاعمية القوة النارية ،الميدانية
، والتي طرأ فييا تطور إضافي عمى العقيدة األمنية 1973المرحمة الثانية ما بعد حرب أكتوبر

، فقد (6)ـ1977رئاسة الحكومة في  "مناحيـ بيغف"ىي المرحمة التي بدأت مع تولي  مية""اإلسرائي
                                                             

 (. 10)عبري( )ص عنبر، كفاءة الردع (1)

 (2) Inber, Israel’s National Security (p.8).  
 (3) lbid.,(p.7).  

  (.1)عبري()ص غور، مفاجأة اساسية (4)

 (5) ISRAEL NATIONAL SECURITY DOCTRINE,AN INTRODU CTORY(P.7) 

 (6) Inber, Israel’s National Security (p.23). 
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لثقتيا بنفسيا، باإلضافة المتبلكيا تجييزات ومعدات عسكرية  "إسرائيؿ"رة باستعادة تميزت ىذه الفت
% مف 50معدؿ الزيادة في معداتيا  ـ، فقد بمغ1973أكتوبرحرب أفضؿ مما كانت عميو قبؿ 

، (1) %30الطائرات المقاتمةفي و  ،%800الجنود  وفي معدات ،مف المدفعية 100%و ،اتالدباب
 .(2) شاروف(وعضوية  ،وتحسنت قدرات الردع لدييا )خاصة بعد تشكيؿ حكومة بزعامة بيجف

 بموجبلعمقيا االستراتيجي بعد االنسحاب مف سيناء  "إسرائيؿ"فقداف  مف ناحية ثانية أدى 
 "اإلسرائيمية"ة القياد ليوإ صمتتو لى استنتاج إ ،(3)ـ1979 عاـ مصر في مع (السبلـ)معاىدة 

لى حالة إأدت  ،أف التطورات الكمية والنوعية في الجيوش العربية ىو:،ممثمة في بيجف وحكومتو
 فقد ـ، وفي المقابؿ1967مشابية لتمؾ التي سبقت حرب حزيراف  ) تتعمؽ بموازيف القوى(إقميمية
األمر ؛ (4)تيديدال تحت "اإلسرائيمي"صبح المخزوف العسكري أقيا الجغرافي و عم "إسرائيؿ"فقدت 
عقد في نياية  الجديدة )ممثمة في بيجف وشاروف(، "اإلسرائيمية"قاد النخبة األمنية والسياسية الذي 

األخذ  ضرورة وجدوى االستراتيجية الدفاعية المدمجة مع مبدأ الحسـ،  ـلى قناعة بعدإ السبعينيات
 حسباف األمور التالية:بال

  عمى مواصمة سباؽ التسمح. "اإلسرائيمية"عدـ القدرة االقتصادية 

 والشعور  ،الحاجة الماسة لتجديد مصداقية الردع، خاصة في أعقاب االنسحاب مف سيناء
 المتزايد بانتياء حالة الوضع الراىف.

  إسرائيؿ"دد مكانة ستحالتي  ،االتفاقيات السياسية مفالوقوؼ عمى أعتاب مرحمة مقبمة" 
 .(5)السياسية واالستراتيجية

تقديرات اف عمى اعتبار  ،الوقائية-لى تخمي حكومة بيجف عف االستراتيجية الدفاعيةإقاد وىذا 
 ـ، وأف1967قبؿ حرب حزيراف عميو الذي كانت بأف الوضع الراىف مشابو لموضع  تقوؿ الوضع

في مقابؿ  ،العسكرية " العتاد والتجييزات" اتلقدر لى حد اإلشباع مف ناحية اإوصمت  قد "إسرائيؿ"
في عاـ حد المقاببلت التمفزيونية أشرية، وقد أشار شاروف في ي مجاؿ األعداد البفضعفيا 
عف المضي في سباؽ التسمح القائـ في المنطقة،  "إسرائيؿ"لى ذلؾ بالقوؿ: "لقد توقفت إـ 1981

سمحة، لقد طورنا جيشًا عداد األإفي مجاؿ  د  إضافي لمنافسة العربونحف لف نقـو بأي جي
سمحتنا بأسمحة مف األجياؿ الحديثة، لكف مف ناحية الكـ، فمسنا قادريف عمى أف أاستبدلنا  حديثًا، و

 .(6)نزيد عمى ما ىو موجود "
                                                             

 (1) Civcik,The Israeli Security Policy (P. 58).   
 (2) Inber, Israeli Strategic Thinking After 1973 (p.23). 
 (3) Civcik,The Israeli Security Policy (P. 58).    

 (4) Inber, Israel’s National Security (p.23). 

 (.340، السياسة الخارجية )عبري( )صوغرونيؾ نويبرغر (5)

 (.18)صالعقيدة العسكرية )عبري(  لفيتة، (6)
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ثـ  ،تثؽ في قدرتيا عمى امتصاص الضربة االولى بنجاح لـ تعد "إسرائيؿ" مما سبؽ يتضح أف
بالتخمي عف االستراتيجية  "إسرائيؿ"، وعميو فقد قامت كما كانت تعتقد مضاد حاسـ االنتقاؿ ليجـو

 التعرضية بشكؿ كامؿ-وتبني االستراتيجية اليجومية الوقائية -الدفاعية
 ةعيذر ما يعرؼ ب"وكذلؾ مف جديد،  "الضربة االستباقية"لى تبني مبدأ إ "إسرائيؿ"وعادت 
التي تعني منع حدوث أي تغيير في "، status quo– وسياسة " الوضع الراىف ، (1)"الحرب

التي قد  حداثواأل لى تحديد الوقائعإ الوضع الجغرافي أو العسكري الراىف لدوؿ الجوار، وعمدت
األمر الذي يستوجب ردًا مف جيتيا، وىي  ؛تفسر مف جانبيا عمى أنيا تغيير في الوضع الراىف

 عمى النحو التالي:
 سرائيؿما بيف مصر و  (السبلـ)ة أي انتياؾ لبنود معاىد المتعمقة بكوف ، ـ 1979 عاـ ا 

ـ والمتعمقة 1974سيناء منطقة منزوعة السبلح، وكذلؾ بنود معاىدة فصؿ القوات مع سوريا
 بنزع السبلح مف الجوالف.

  لي جنوب سوريا أو األردف، أو تحشدات إتحشدات ضخمة لمقوات العراقية إذا حدثت
 األردف. ضخمة لمقوات السورية في

 ( نشر لبطاريات الدفاع الجوي مف نوعSAM.عمى طوؿ نير األردف ) 

  لقوات السورية جنوبًا مف الخط الذي يتمركزوف عنده في لبناف.اتحرؾ عند 

 (2)نتاج السبلح النوويإأو قدرة عمى   اً نووي اً سبلحدولة عربية  إذا امتمكت. 

ئيميًا، فقد رفض شاروف أف تتعيد سراإ الحاالت التي تستوجب رداً ىذه تحديد وعمى الرغـ مف 
بالقياـ بفعؿ أو رد  معيف عمى أي مف ىذه الخروقات " لموضع الراىف"، بيدؼ  "إسرائيؿ"

االحتفاظ بقدر أكبر مف المرونة عمى حد قولو، وأجاب: "إف الرد لف يكوف بالضرورة بتوجيو 
، واعتبر أنو مف الضروري "إسرائيؿ" يد مف خيارات الرد المتاحة أماـضربة استباقية، فينالؾ العد

مفيـو " ذريعة الحرب" بالنسبة ألعدائيا، فيذا الغموض سيساىـ في منحيا المزيد عدـ توضيح 
 .(3)مف المرونة

 
 
 

                                                             

لف تتمكف بأي شكؿ مف األشكاؿ مف االمتناع عف  "إسرائيؿ"فكرة "ذريعة الحرب" ىنا تقـو عمى أساس " أف  (1)
عربي. لممزيد انظر: الرمحي، تبنى استراتيجية الحرب الوقائية وتوجيو ضربات استباقية في حاؿ تعرضيا لتيديد 

 (.222-221)ص  "اإلسرائيمية"السياسة العسكرية 

 (2) Inber, Israel’s National Security (p.19). 

 (3) lbid.,(p.18). 
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 الخالصة:

 ـ، 1967الكبير في حرب حزيراف  االنتصار بفعؿ "إسرائيؿ"حققتيا  المتغيرات الجغرافية التي
ماط التفكير األمني نفي أتغيرات  ، قاد إلىلمدولة ستراتيجيخمؽ عمؽ إالمتمثمة ب

-ىـ نتائجيا االنتقاؿ مف المنيجية اليجوميةكاف أ ، ومنية والسياسيةاإلستراتيجي لمنخبة األ
 الوقائية. -لى المنيجية الدفاعيةالتعرضية إ

 بشكؿ أساسي المبكر" نذاراإل "في عقيدتيا االمنية الجديدة عمى مبدأ "إسرائيؿ"ت اعتمد ،
سيعمؿ عمى توفير الوقت خرى و سيتوفر بشكؿ مضموف، ومف ناحية أنعمى اعتبار أ

 بالحرب. عدائيا مف النجاح في مباغتتيالمنع أ ؛المطموب التخاذ القرارات المطموبة

 ىو اعتمادىا عمى مبدأ الفرممة، ، منية الجديدةاأل ابمورتو في عقيدتي تالركف الثاني الذي تم
بلح الجو بمعاونة القوات النظامية عمى فرممة وصد قوات العدو قدرة سالذي تمخص في 

مف  "إسرائيؿ"تتمكف إلى حيف  -عدائياباليجـو مف أ "إسرائيؿ" في حاؿ مفاجأة -المياجمة
 االحتياط.ة ممثمًة في لجيش الرئيستجنيد قوة ا

  نية االجيزة األم كفيمة بإيصاؿ تمنية كانالمعمومات التي توفرت لمقيادة األنوعية
التي  "الكونسفتسية"بنظرية لى التقدير الصحيح لمموقؼ، لكف االقتناع الزائد إ "اإلسرائيمية"

 عمو يرفض كؿ تحميؿ ال يتسؽ معيا.ج ،"اإلسرائيمية"ىا جياز االستخبارات العسكرية ابتكر 

 الزمنية(، كاف أحد أىـ العناصر التي تمت إضافتيا لمعقيدة األمنية  الفجوةالوقت)  رعنص
واعتبار ، "اإلسرائيمية"ييكمية االستراتيجية الدفاعية الكؿ وبناًء عميو تـ تشكيؿ ، "اإلسرائيمية"

 في تجنيد االحتياط. والمطموب أ رنذاتحقيؽ اإل عممية عامؿ الوقت عامبًل حاسمًا سواء في

  نذار في الوقت توفير اإل في "اإلسرائيمية"ات االستخبار ـ ، فشمت 1973في حرب عاـ
حساب القيادة العسكرية في  تالقيادة السياسية في تقدير الموقؼ، وفشم توب، وفشمالمطم

لتعبئة  قدرة سبلح الجو والقوات النظامية عمى الفرممة وتغطية الفجوة الزمنية المطموبة
وتخمي القيادة  -"اإلسرائيمية"ع القيادة نجاح القيادة المصرية والسورية في خداو -االحتياط

نى بيا يزيمة التي مُ لى حتمية الأدى إجيو ضربة استباقية لمجيش المصري، تو السياسية عف 
 ."اإلسرائيمي"الجيش 
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 الخاتمة:
إعداد رسالتو الموسومة بعنواف " تطور العقيدة األمنية  -بعوف اهلل وفضمو -بعد أف أنيى الباحث

، والتوصيات، كاف مف ـ" َخُمص إلى عدد مف النتائج1982-1948ما بيف عامي  "اإلسرائيمية"
 أىـ النتائج ما يمي:

 :النتائجأولا: 

  بمورة وتشكيؿ العقيدة األمنية الدينية والتاريخية والفكرية في العديد مف العوامؿ أثرت
قمة الموارد و  ،ارد االقتصاديةو ضعؼ المكثر تأثيرًا تمثمت في لكف العوامؿ األ، "اإلسرائيمية"

 ىـ مف بينيا.انعداـ العمؽ اإلستراتيجي الذي يعتبر األو التبعية السياسية، و البشرية، 

  التي صاغيا وفقًا لرؤيتو ، "اإلسرائيمية" منيةاألمعقيدة ليعتبر بف غوريوف  المؤسس الفعمي
االفتراضية التي ستواجييا  روالمخاط تصوراتو لمتيديدحوؿ  وتمحورت، الخاصةمنية األ
 .يايمعمناسبة مردود التصوراتو  ل إضافة إلى  ،"إسرائيؿ"

  في  تمثمتـ 1953في عاـ  "اإلسرائيمية"األسس الرئيسة التي قامت عمييا العقيدة األمنية
الردع و  ،رذااالن -ركانو الجنراؿ مكمؼورئيس أالذي صاغو بف غوريوف  منيالثالوث األ

ناخ مـ، عمى الرغـ مف ال1982-ـ1948 مابيف عاميلـ تتغير طواؿ الفترة  -الحسـو 
 ."إسرائيؿ"ّمرت بو تقمب الذي مني الماألالسياسي و 

  ثبلث فرضيات تتمثؿ في ، "اإلسرائيمية"األطر الفكرية التي تولدت عنيا العقيدة األمنية
التي  ،فرضية التيديد الوجودي، وفرضية البل تكافؤ، وفرضية حتمية الصراع ىي:أساسية،
 .وتطويرىا إلسرائيمية""امف أىـ العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ العقيدة األمنية  تعتبر

 في عاـ منية  تمثؿ في تبني مبدأ "المبادرة" عمى العقيدة األ التي طرأت ىـ التطوراتأحد أ
 يةدفاع  عقيدة كونيا منية مفاأل "إسرائيؿ"تولد عنو تحوؿ في عقيدة  مر الذي؛ األـ1953

منية لعقيدة األا ىـ مبادئأيف مف أدمبلى تبني وقاد إ، دفاعية-ىجومية لى عقيدةإىجومية –
 مبدأ الحرب الوقائية،ومبدأ الضربة االستباقية. ىما ،"اإلسرائيمية"

 في حرب  اتوعظـ انتصار أ "اإلسرائيمي"منح الجيش منية في نجحت العقيدة األ
 ،ستباقية لمجيوش العربيةضربة ا وجيوفي ت "المبادأةب"قراره ـ، وذلؾ مف خبلؿ 1967حزيراف

ادئ بم ىـأتحقيؽ للى النجاح في إقادت ت المناخ المطموب ر ىذه المبادأة ىي التي وفّ 
دما ، وعنالحسـو رض العدو، ألى إنقؿ المعركة و التالية: الردع،  "اإلسرائيمية"منية العقيدة األ

خراج ـ، ولـ تفمح في إ1973في حرب أكتوبر قسى ىزائميا فقدت المبادأة مختارة تكبدت أ
 يذ.منية الى حيز التنفمبادئ عقيدتيا األ
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  مئير  "اإلسرائيمي" بتسميـ رئيس الموساد "اإلسرائيمية"قاـ )وفقًا لمرواية الممؾ الحسف الثاني
جتماعات السرية التي جرت في المغرب في أعقاب اجتماعات عميت كؿ التسجيبلت لبل
العربية ووزراء دفاعيا ورؤساء الدوؿ  زعماءوالتي ضمت  ،1965القمة العربية في عاـ 

نشاء قيادة  "إسرائيؿ"حرب عمى البيدؼ نقاش االستعدادات لشف  ستخباراتاال  ذلؾلتحقيؽ وا 
كؿ المعمومات المطموبة عف حقيقة القدرات  "إسرائيؿ"التسجيبلت وقد أعطت ؛ اليدؼ

بحرب  "إسرائيؿ"نية والسياسية بأف مبادرة العسكرية العربية، وعززت القناعة لدى القيادة األم
يزيمة حزيراف وبذلؾ ميدت الطريؽ ل ،نصر حاسـبتحقيؽ  ،نتائجوقائية ستكوف مضمونة ال

 .1967 عاـ
  قاد ـ 1967نتصار في حرب حزيراف بفعؿ اإلالعمؽ االستراتيجي الجديد الذي تحقؽ لمدولة

 -التي بموجبيا تـ التخمي عف المنيجية التعرضيةمنية، نماط الفكرية األتغيرات في األلى إ
 الدفاعية،                                         -منيجية الوقائيةتبني اللى قاد إو  ،اليجومية

نقؿ  أمبدتباقية، و الضربة االس أتـ التخمي عف مبد بموجبوالذي منة الحدود اآل أتبني مبدو 
 رض العدو.المعركة أل

  خاصة مع تحقؽ عمؽ  -ـ1967حزيراف حرب ة لنتائج المتغيرات المصاحب واخطرأحد أىـ
تغيرات في رتبط باـ، 1973سس ليزيمة اكتوبر الذي أاالمر  -دولة االحتبلؿل استراتيجي

 ،سرائيؿالعرب يشكموف تيديدًا وجوديًا إل ، فمـ يعد"اإلسرائيمية"تصور التيديد لدى القيادة 
ولى مف قبؿ العدو، وعدـ الستيعاب الضربة األ ييالتالي بدأ يتشكؿ استعداد نفسي لدوبا

 الحاجة لممبادأة.
 طمقت أوالتي أصيبت بما  "اإلسرائيمية"الداخمية  ةيرت حرب االستنزاؼ مدى ضعؼ الجبيأظ

 .(رىاؽ المعنوي واالنحطاط في الروح المعنوية بسبب الحرباإل) "اإلسرائيمية"عميو الصحؼ 
   فمـ ـ1970-ـ1969في اختبار حرب االستنزاؼ  "اإلسرائيمية"فشمت العقيدة األمنية ،

، حسـ المعركة لصالحوالردود المناسبة والمطموبة  ل "اإلسرائيمي"يش الج ف تمنح تستطع أ
 ، و الخروج الى حرب شاممةأالجوية،  ىبلؾ قواتوإيتأرجح ما بيف  اً مصير  لكنو أصبح يواجو

 موارده.أو  ستنزاؼ المتواصؿ لقواتواالاحتماؿ  معيا ستطعينقطة لـ  وصؿ الى إلنو 
  البشرية والمادية والمعنوية  هخسائر في  ساسبال زاؼ تمثؿفي حرب االستن "اإلسرائيمي"الفشؿ

لـ تكف الييا، وألنيا  ىي ادربولـ ت "إسرائيؿ" يرة في المعركة،وكوف المعركة فرض عميالكب
 .طبلؽ النارإار عدا القبوؿ بوقؼ ى خيأقادرة عمى تبني 

 عمى ـ 1967يراف الوقائية التي تبنتيا بعد حرب حز منية في عقيدتيا األ "إسرائيؿ" تاعتمد
وفي حاؿ نو سيتوفر بشكؿ مضموف، أساسي، عمى اعتبار أنذار المبكر" بشكؿ مبدأ" اإل
الذي "، الفرممة"عمى مبدأ  "اإلسرائيمية"في ميمتو اعتمدت العقيدة األمنية  "نذاراإل"فشؿ 



219 
 

 ؛فرممة وصد قوات العدو المياجمةبسبلح الجو بمعاونة القوات النظامية  بموجبو سيقـو 
 ة ممثمًة في االحتياط.مف تجنيد قوة الجيش الرئيس دولةالحتى تتمكف 

  اإلسرائيمية"ىا جياز االستخبارات العسكرية االقتناع الزائد بنظرية "الكونسفتسية" التي ابتكر" ،
 ـ،1973كتوبر في حرب أ "اإلسرائيمية"يت بو القوات نمُ  كاف أحد أىـ أسباب الفشؿ الذي

 -شرؼ مروافحسيف وأالممؾ  مف خبلؿ -ومستواىا المعمومات نوعيةف عمى الرغـ مف أ
 .لى التقدير الصحيح لمموقؼإ يالاصيبإ ةكفيم تمنية كانالتي توفرت لمقيادة األ

 كتوبر في أ "اإلسرائيمية"الثاني الذي منيت بو العقيدة األمنية وتسبب في ىزيمة القوات  الفشؿ
عتمد ف سبلح الجو الذي كاف يُ االنتبا إلى أمبدأ الفرممة، فمـ يتـ ـ، تمثؿ في فشؿ 1973
ف يشارؾ مباشرًة في مساعدة القوات النظامية في لف يكوف بمقدوره ا وفقًا ليذا المبدأ عميو

، مر األ بؿ كاف في حقيقة صد وفرممة القوات المعادية مف المحظة االولى لبدء اليجـو
وقد ، المشاركة في اليجـو ساعة لمقضاء عمى المضادات الجوية المعادية قبؿ48يتطمب 
 .بالصدمة والعجز الغير محتسب "اإلسرائيمية"القيادة ىذه الفجوة الزمنية أصابت 

 )ما بيف بدء ىجـو القوات المعادية وما بيف تجنيد  -عنصر الوقت) الفجوة الزمنية
ناًء ، وب"اإلسرائيمية"منية ضافتيا لمعقيدة األإصر التي تمت ىـ العناأحد أ، كاف -االحتياط

، واعتبار عامؿ الوقت عامبًل "اإلسرائيمية"ييكمية االستراتيجية الدفاعية عميو تـ تشكيؿ كؿ ال
 او في تجنيد االحتياط. ،نذار المطموبتحقيؽ اإل حاسمًا سواء في

 التي ، خطاء  المتراكبةجموعة مف األبيا م تتسبب  "إسرائيؿ"صابت دولة اليزيمة التي أ
، وفشؿ ناسبفي الوقت الم المبكر" نذاراإل"في توفير  "اإلسرائيمية"فشؿ االستخبارات ب بدأت

القيادة السياسية في تقدير الموقؼ، وفشؿ القيادة العسكرية في حساب قدرة سبلح الجو 
، لكف الفشؿ لزمنية المطموبة لتعبئة االحتياطوالقوات النظامية عمى الفرممة وتغطية الفجوة ا

حد ، والتخمي عف أالمبادرة العمؿ وفؽ مبدأ منية والسياسيةاألاألكبر تسبب بو رفض القيادة 
 .الضربة االستباقيةمبدأ ال وىو أ "اإلسرائيمية"أىـ مبادئ العقيدة األمنية 
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 التوصيات:
 بما يمي: -بعد إتماـ دراستو -يوصي الباحث

 لصييوني ا نشر الكياف بعد أفـ، 1973كتوبر ـ، وحرب أ1967ة دراسة حرب حزيراف اعاد
 الحربيف. أرشيؼ

 ز عمى مبدأ يتركوال -ىميتوومفيومو وأصولو أ–حوؿ مبدأ الضربة االستباقية دراسة  إعداد
عمى ضوء ىميتو ودراسة أ ،"اإلسرائيمية"، الذي تتبناه العقيدة األمنية الضربة االستباقية""

ـ، 1973أكتوبر  بيا تفعيؿ ىذا المبدأ، وما بيف حر فيالتي تـ ، ـ1967المقارنة بيف حرب 
 .الصييوني  مكيافلودور ىذا المبدأ في النصر واليزيمة  يا،فيالتي لـ يتـ تفعيمو 

  مدى تأثير العوامؿ التالية: أقترح أف يقـو أحد الباحثيف بإعداد رسالة عممية يتناوؿ فييا
طور ، عمى تالسياسية لموارد االقتصادية، والتبعيةالموارد البشرية، واو العمؽ الجغرافي، 

 ."اإلسرائيمية"العقيدة األمنية 

 تمؾ العبلقة أثيروت "إسرائيؿ"القيادة السياسية والعسكرية في  دراسة طبيعة العبلقة ما بيف 
 عمى صناعة القرارات المتعمقة بالحرب.

  مدى و  ،في اتخاذ قرار الحربومدى تأثيرىا  "اإلسرائيمية"دراسة طبيعة العبلقة األمريكية
 ."اإلسرائيمية"العقيدة األمنية  تأثيرىا عمى تطور

 اإلسرائيمي"عمى ضوء اإلرشيؼ  "اإلسرائيمية"نتصارات سباب اليزائـ العربية واالدراسة أ" 
 ـ.1973ـ و1967 يبلحر 

  اإلسرائيمية"دراسة أىمية دور االحتياط في العقيدة األمنية". 

  اإلسرائيمية"في الحروب  "اإلسرائيمي"دراسة  تطور دور سبلح الجو". 

  ىميتو وتطوراتو.؛ أ ( لحسـا ،نذاراإل )الردع،  منيالثالوث األدراسة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع المصادر
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 والمراجع المصادر

 :العربية المراجع  :أولا 

، ـ وصناعة شرؽ اوسط جديد1967ستة اياـ الحرب: حزيراف ـ(. 2005أوريف، ميشيؿ. )
 ياض:  مكتبة العبيكاف.)ترجمة ابراىيـ الشيابي(. الر 

.  أبو 1. ط1967والواليات المتحدة وحرب حزيراف/يونيو  "إسرائيؿ"ـ(. 2000، أحمد. )البرصاف
 ظبي: مركز االمارات لمدراسات االستراتيجية.

 . القاىرة: دار الشروؽ.1. طمف ييودية الدولة حتي شاروف(. 2005بشارة، عزمي. )

 )د.ط(..المفيـو المادي لمتاريخ يخ: المفيـو المادي لمتاريخفمسفة التار  .(ت)د.جورجي  بمخانوؼ،
 )د.ف(. (.ـ)د.

ـ، الموقع: 2016. تاريخ االطبلع: تيودور ىرتزؿ(. 9/3/2015بف غوريوف، دفيد. )
(Herzl-https://www.britannica.com/biography/Theodor .) 

 ، الموقع:2016. تاريخ االطبلع: أميؿ دوركيايـ(. 23/6/2008بيري، ىنري. )
(Durkheim-https://www.britannica.com/biography/Emile  .) 

. بيروت: 1ترجمة: الياس فرحات. ط. "اإلسرائيمية"الحروب العربية ـ(. 1992، سيدني. )بيمي
 دار الحرؼ العربي.

 : مركز الرسالة.(ـ)د.. 1. طالنزعة الدينية بيف البلىييف والمادييفـ(. 2001الجابري، فاضؿ. )

، الموقع: 2016. تاريخ االطبلع: كارؿ فاف كبلوزفتز(. 7/2/2011جات، أزار.)
(Clausewitz-von-https://www.britannica.com/biography/Carl .) 

ترجمة محمد ىشاـ.  ."اإلسرائيمية"االساطير المؤسسة لمسياسة ـ(. 2002جارودي، روجية. )
 القاىرة: دار الشروؽ.

القاىرة: دار  . تحقيؽ: محمد المنشاوي.معجـ التعريفات ـ(.1413عمى بف محمد. ) ،يالجرجان
  الفضيمة.

. الييئة المصرية العامة 2. ط1973حرب أكتوبر  :مذكرات الجمسي(. 1998) الجمسي ،محمد.
 لمكتاب .

، الموقع: 2016تاريخ االطبلع: العصر البابمي القديـ. (. 30/11/2012الجنابي، قيس. )
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depi

d=2&lcid=32188 
 . القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية.1. طيونيو 5عدواف  ـ(2008محمد. ) الجوادي،

https://www.britannica.com/biography/Theodor-Herzl
https://www.britannica.com/biography/Emile-Durkheim
https://www.britannica.com/biography/Carl-von-Clausewitz
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=2&lcid=32188
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=2&lcid=32188
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رسالة )ـ. 1967اثرىا عمى حرب  و "إسرائيؿ"وضاع الداخمية في اال ـ(.2008محمد. ) الجيش،
 (. الجامعة االسبلمية، غزة.غير منشورة ماجستير

 . دار النشر كتب عربية، الموقع:اإلسرائيميوف مف ىـ: دراسة نفسيةحفني، قدري.  
ive.google.com/file/d/0B1qkU_zLHOomODQzYTQ4MGEthttps://dr

ZDg3ZC00ZDVlLTk4NzQtYzcxZTMyMThlYzNm/view?hl=ar).  

 4-اكتوبر 29نشرة الوثائؽ  :"اإلسرائيمي"االعتداء البريطاني الفرنسي (.2002حقى، نيى. )
 (. القاىرة: مكتبة االسكندرية.1. )ج1956ديسمبر 

 ـ، الموقع:2016تاريخ االطبلع: ني. نبوخذ نصر الثاحنوف،  نائؿ.  
 (ency.com/_/details.php?full=1&nid=11875-http://www.arab .) 

 (.غير منشورة )رسالة ماجستير العممانية نشأتيا وتطورىاالحوالي، سفر بف عبد الرحمف. 

ـ، 2016. تاريخ االطبلع: جديدة "إسرائيمية"عقيدة عسكرية  فبراير(. 9، 2009دى.)رن حيدر،
 (. http://www.voltairenet.org/article155079.htmlالموقع: )

ـ، 2016االطبلع:  . تاريخجديدة "إسرائيمية"عقيدة عسكرية  (.9/2/2008رندي. ) حيدر،
 (. http://www.voltairenet.org/article155079.htmlالموقع: شبكة فولتير: )

  . الرياض: مكتبة اضواء السمؼ.1. طدراسات في األدياف ـ(. 1997سعود. ) الخمؼ،

  .171-1اتحاد الكتاب العرب دمشؽ،  .النظرية والتطبيؽالييود: بيف ـ(. 1997عمى. ) خميؿ،

 (.406ـ، تحرير فداء طو، ص )2001-دار الجميؿ، ارئيؿ شاروف، دار الجميؿ لمنشر، ط أولى

. بيروت: المكتبة 5. ط مختار الصحاح ـ(.1999زيف الديف محمد بف ابو بكر. ) الرازي،
 العصرية.

غير  )رسالة ماجستير ـ.1967-1948 اإلسرائيمية""اإلستراتيجية  ـ(.1978غازي. ) ربايعة،
 (. جامعة القاىرة، القاىرة.منشورة

. 1تجاه األمف القومي العربي. ط "اإلسرائيمية"(: السياسة العسكرية 2010الرمحي، مرعي )
 المكتب العربي الحديث، بنغازي.

، الموقع: 2016تاريخ االطبلع: نيقوال األوؿ. (. 20/5/2016رياسونوفسكي، نيكوالس. )
(Russia-of-tsar-I-https://www.britannica.com/biography/Nicholas .) 

. القاىرة:  دار 2.  ط(1978-1948مذكرات محمود رياض ) ـ(.1985رياض، محمود. )
 المستقبؿ العربي.

. 1. طمف جواىر القاموستاج العروس  ـ(. 1993حمد بف محمد بف عبد الرازؽ. )م الزبيدي،
 بيروت: دار الفكر.

https://drive.google.com/file/d/0B1qkU_zLHOomODQzYTQ4MGEtZDg3ZC00ZDVlLTk4NzQtYzcxZTMyMThlYzNm/view?hl=ar
https://drive.google.com/file/d/0B1qkU_zLHOomODQzYTQ4MGEtZDg3ZC00ZDVlLTk4NzQtYzcxZTMyMThlYzNm/view?hl=ar
http://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=11875
http://www.voltairenet.org/article155079.html
http://www.voltairenet.org/article155079.html
https://www.britannica.com/biography/Nicholas-I-tsar-of-Russia
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: مطالب وتساؤالت في صناعة التأريخ وًصنع خينحف والتار  ـ(.1985قسطنطيف. )يناير  زريؽ،
 . بيروت: دار العمـ لممبلييف.6ط .التارخ

 . بيروت: المكتبة الثقافية.1. ط. تحقيؽ: توحيد مجديمذكراتـ(. 1996. )إيمي ،زعيرا
 (.26)ص

 . عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.1. طالمدخؿ إلى فمسفة التاريخ ـ(. 2006مفيد. ) الزيدي،

 . القاىرة: دار النصر لمطباعة.2. طالييود تاريخ وعقيدة ـ(.1988كامؿ. ) سعفاف،

 سكندرية: المعارؼ.اال .فمسفة التاريخ عند فيكو ـ(.1997عطيات. )السعود،  أبو

ـ. )رسالة 1973-1967(. العمؿ الفدائي في قطاع غزة مف 2003السنوار، زكريا. ) مارس 
 . الجامعة االسبلمية. غزة. فمسطيف.غير منشورة( ماجستير

. )ترجمة التاريخ الييودي الديانة الييودية وطأة ثبلث آالؼ سنةـ(. 1995. ) "إسرائيؿ"شاحاؾ، 
 . بيروت: بيساف لمنشر والتوزيع.1صالح عمى سوداح(. ط

، القمـ الجرئ: مفكروف غربيوف وييود انتقدوا الصييونيةـ(.2003، وآخروف. )"إسرائيؿ"شاحاؾ، 
 )ترجمة البراؽ عبد اليادي رضا(. القاىرة: المجمس االعمى لمثقافة.

. ساف فرانسيسكو: دار بحوث الشرؽ 4. طمذكرات حرب اكتوبرـ(. 2003الشاذلي، سعد. )
 االوسط االمريكية.

والروح العدوانية. المجمس الوطني  "اإلسرائيمية"(: الشخصية الييودية 1986الشامي، رشاد )
 الكويت. –لمثقافة والفنوف واآلداب 

رسالة االوسط ) في ظؿ التسوية في الشرؽ "اإلسرائيمية"نظرية األمف ـ(.  2003شبيب، منيب. )
 نابمس، فمسطيف. -لوطنية(. جامعة النجاح اماجستير غير منشورة

: دراسة مقارنة لبياف أسباب اليزيمة 1973-1967(:"مصر في حربيف 1975شمبي،أحمد.)
 . القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.2ودعائـ النصر.ط

ـ(  العبلقات الدولية: البعد الديني والحضاري. 2008صالح، اماني، ومحروس، عبد الخبير. )
 . دمشؽ: دار الفكر.1ط

.  دار االتحاد 1. طشريعة الحرب عند الييودـ(. 1976، حسف، وعاشور، محمد. )الظاظا
 .العربي لمطباعة

، الموقع: 2016تاريخ االطبلع: . ادارة االزمات(.14/7/2014) .محمد ،نايؼ
tps://www.bayt.com/ar/specialties/q/107059/%D9%85%D8%A7%ht

%D8%AA%D8%-D9%87%D9%88 .) 
 

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/107059/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%25
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/107059/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%25
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(. السعودية: مؤسسة 27/14. )ج2ـ(.الموسوعة العربية العالمية. ط1999العديد مف المؤلفيف. )
 أعماؿ الموسوعة لمطباعة والنشر.

. ترجمة: محمد السيد. ة ثانيةسبب محتمؿ لحرب عالمي "إسرائيؿ"ـ(. 1984غرانوتية، بيرنر. )
 دمشؽ: مركز الدراسات العسكرية.

إستراتيجية لمحرب، )ترجمة سامر ابو ىواش(. السعودية:  33ـ(.  2009غريف، روبرت. )
 العبيكاف.

، ط أولى، جواسيس جدعوفغوردوف توماس،  ، ت مرواف سعد الديف، الدار العربية لمعمـو
 .ـ2007

وب التندلع مف تمقاء ذاتيا. )ترجمة نبيؿ خميؿ أرممي(. راـ اهلل: ـ(. الحر 2002غوالني، موطة. )
 مؤسسة االياـ.

. بيروت: 2. طالبف فارسمجمؿ المغة  ـ(.1986ابو الحسيف احمد بف زكريا. )فارس،  بفا
 مؤسسة الرسالة.

ـ: مذكرات الفريؽ أوؿ محمد 1970-1967ـ(.  حرب الثبلث سنوات 1990فوزي، محمد. )
 المستقبؿ العربي. . دار5فوزي. ط

 . )المكتبة الشاممة(.المصباح المنير  في غريب شرح الكبيرالفيومي، احمد بف محمد.  
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   http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15634ـ، الموقع: )2016طبلع: اال

ـ، الموقع: 2016طاؿ،. تاريخ االطبلع:  "إسرائيؿ"سبلح المدرعات، 
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemId=71&levelId=6

3853&itemType=0.) 

(، 38ـ(. سبلح الجو الذي ابيد عمى االرض.)عبري(، العدد )1957ابريؿ -سبلح الجو. )مارس
 . 20-17ص ص

،تؿ ابيب: مطبعة )عبري( .لجبية الشرقيةالعمؽ االستراتيجي وا ـ(.2006ابنر. )يونيو  سمحوني،
 الجامعة العبرية.

دياف عارض احتبلؿ القدس: تسجيبلت نادرة عف حرب االياـ (. 14/3/2017: كوىف، موشي. )
، الموقع )عبري(: 3/2017تاريخ االطبلع: /14. الستة

(577817-iv.co.il/news/Articlehttp://www.maar  .) 
 .27-22ص  ص ،مقاالت وابحاث. باركوخبا: كيؼ تحوؿ رجؿ الكارثة إلى بطؿ قومي)عبري(

المحافظة والتقميد.  -ـ(.  مفيـو االمف2012سمحوني، أفنير، وبار يوسؼ، ابرئيؿ. )يونيو 
 .18-12(، ص ص 443، العدد )معارؾ)عبري(، 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4297596,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4297596,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4297596,00.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tziyonut/AliyaGdola.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tziyonut/AliyaGdola.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15634
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemId=71&levelId=63853&itemType=0
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemId=71&levelId=63853&itemType=0
http://www.maariv.co.il/news/Article-577817
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. ورقة مقدمة بيف الردع والحسـ -"اإلسرائيمي"مفيـو االمف ـ( 2015يونيو  9-7، شأوؿ. )ياش
)عبري( في شرؽ اوسط ىائج. "إسرائيؿ"بعنواف:  15الى مؤتمر ىرتسيميا السنوي اؿ

 فمسطيف المحتمة:  معيد ىرتسيميا لمسياسات واالستراتيجية.

 ،)عبري( القومي ـ(. المنع والوقاية كمركب اساسي في مفيـو االمف2015شاي، شاؤوؿ. )يونيو 
في شرؽ اوسط ىائج.  "إسرائيؿ"بعنواف:  15ورقة مقدمة الى مؤتمر ىرتسيميا السنوي اؿ

 .فمسطيف المحتمة:  معيد ىرتسيميا لمسياسات واالستراتيجية

: تحديث المصطمحات مفيـو أمني إلسرائيؿ ـ(. 2010شاي. ) اغسطس  شبتاي،
 .17-7(، 2)13، تحديث استراتيجي، )عبري(االساسية.

، دني.  أشباح فوؽ القاىرة: سبلح الجو  -1967في حرب االستنزاؼ ) "اإلسرائيمي"شمـو
 منشورات الجو والفضاء. -(. )عبري(. فمسطيف المحتمة: في الجو1970

، داني. ) كبرؽ في يـو صافي: عممية موكد: ىكذا ابيدت اسمحة الجو العربية في  ـ(.2002شمـو
 يوف قارة: بأفير لمطباعة.. )عبري(، عحرب االياـ الستة

ومعركة السويس: الخمفية السياسية في الشرؽ االوسط  عممية قادش ـ(.1994موشي. ) شمش،
 .116-66(، ص 4)،"إسرائيؿ"نظرات في نيضة ، )عبري( .1949-1956

. اجنحة فوؽ السويس: قصة سبلح الجو في حرب االستنزاؼـ(.  1970شيؼ، زئيؼ. )اكتوبر 
 لربيع: حدكؿ.. تؿ ا2)عبري(. ط

 . ) عبري(. يديعوت احرونوت.الشجاعة لننتصر(. 2015شيمح، عوفر. )

-2،  ص 314معارؾ،  )عبري(.(: " أمف قومي وأمف جماعي". 1989)فبراير  "إسرائيؿ"طاؿ، 
7. 

الخمفية والديناميكية. )عبري(، معارؾ، )  -ـ(. نظرية االمف1976. )ديسمبر، "إسرائيؿ"طاؿ، 
 .10-2(، ص253

، ص 253معارؾ )عبري(. (: " نظرية األمف الخمفية والديناميكية".1976ؿ، إسرئيؿ )ديسمبر طا
 .10-2ص 

نظرة متجددة. -"اإلسرائيمية"مرونة الردع ـ(.  1993فبراير -عنبر، افريـ، وشموئؿ سندلر ) يناير
 (.20-9(، )ص328)عبري(، معارؾ )

ترجمة احمد بركات العجرمي، دار الجميؿ  ،"اإلسرائيمية"عنوئيؿ، فالد، انييار نظرية االمف 
 ـ،1992لمنشر، ط أولى 

، الموقع: 2016تاريخ االطبلع: ، )عبري( مارس(. مفاجأة اساسية. 8، 1983موطة. ) غور،
(http://mota.co.il/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%.) 

http://mota.co.il/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%25
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بشف  "إسرائيؿ"ـ(. دياف يقود لمحرب: دور رئس االركاف في قرار حكومة 1994غوالني، موتي. )
)ص  "إسرائيؿ"في: فنحس غينوسار )محرر(، نظرات في نيضة ، )عبري (ـ. 1956حرب 
 (. القدس:  مطبعة كتر.135-117ص

(، 319)معارؾ  )عبري(،. ـ(. تحديث العقيدة العسكرية1990يوليو -فدىتسور، راوبف. )ي يونيو
 (.30-20ص)

 ، )ترجمة يوسؼ نور عوض(. بيروت: دار القمـ.تعميـ المقيوريف باولو. يري،افر 

ـ(. حرب االياـ الستة: تأمبلت بعد عشريف عامًا. 1987اغسطس -جور،مردخاي. ) يوليو
 (.10-5)ص (،309) معارؾ (.6)عبري(، )ص

 (.6خبارية. )عبري(، )صالواقع والتقديرات االست ـ(.1987اغسطس -) يوليوبف فورات، يؤاؿ. 
 (.24-22)ص (،309) معارؾ

 معارؾ (.4بف فورات، حرب يـو الغفراف خطأ في مايو ومفاجأة في اكتوبر. )عبري(، )ص
 (.10-2)ص (،299)

ـ، 2016تاريخ االطبلع: . . ) عبري(، أىاروف يريؼ. "اإلسرائيمي")  مركز التراث االستخباراتي
عنواف الموقع: 

(-4b90-f3f1-http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=82f01507

48725409fb8a&lang=HEB-bf6f .) 

عبري(، نوفمبر(. موقؼ الواليات المتحدة مف الضربة االستباقية. )-يشي، شاحر. )اكتوبر
 (.34-32)ص (،267-266) معارؾ (.4)ص

 (،363) معارؾ، )عبري( .االنذار كمصطمح أساسيـ(. 1999اىرو زئيفي. ) مارس  فركش،
 (.14-10)ص

تاريخ االطبلع: حرب يـو الغفراف: مرحمة بع اخرى. . سبتمبر(. 12، 2013فمج، يريؼ. ) 
kippur-wars/yom-israel-www.mako.co.il/pzm-ـ، عنواف الموقع: )2016

ef7875315e5a041006.htm-war/Article .) 

ضغوط وتحديات )عبري(. نتيؼ،  -"إسرائيؿ"ـ(.  أمف 1988مايو -لبرف، أىروف. )ابريؿ
 (. 18-9-( )ص2العدد)

 .13-11(، ص153، معارؾ))عبري( .نظرية األمف ـ(.1963ييـ. )يوليو حا لسكوؼ،

. تؿ ابيب: الكيبوتس : اليجـو والدفاع"اإلسرائيمية"العقيدة العسكرية ـ(.  1988لفيتة، أريئؿ. )
 الموحد، المركز لمدراسات االستراتيجية "يفة"، جامعة تؿ ابيب.

 ـ، عنواف الموقع:2016اريخ االطبلع: ت.  )عبري(الموقع الرسمي لمموساد. افريـ ىميفي. 
(https://www.mossad.gov.il/heb/history/Pages/halevi.aspx  .)  

http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=82f01507-f3f1-4b90-bf6f-48725409fb8a&lang=HEB
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=82f01507-f3f1-4b90-bf6f-48725409fb8a&lang=HEB
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=82f01507-f3f1-4b90-bf6f-48725409fb8a&lang=HEB
http://www.mako.co.il/pzm-israel-wars/yom-kippur-war/Article-ef7875315e5a041006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-israel-wars/yom-kippur-war/Article-ef7875315e5a041006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-israel-wars/yom-kippur-war/Article-ef7875315e5a041006.htm
https://www.mossad.gov.il/heb/history/Pages/halevi.aspx
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المحتمة:  "إسرائيؿ" )عبري(  .1948-1913 جذور سبلح الجو ـ(. 1997عمنويؿ. ) لوتس،
 اع.وزارة الدف

 : مقاببلت مع الجنراؿ شمعوف شمير واىروف يريؼ.حرب االياـ الستةـ( 1987كوىف.) المجور،
 .)عبري(

 ـ، الموقع:2016المكتبة االلكترونية، يغئاؿ يديف،)عبري(. تاريخ االطبلع: 
(m.asp?item=5516http://lib.cet.ac.il/pages/ite .) 

ـ، الموقع: 2016. تاريخ االطبلع: موسوعة يديعوت احرنوت، موطة غور، )عبري(
(PreYaan,00.html-10625-http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L .) 

. تاريخ )عبري( .المة السرية بيف عبد الناصر والممؾ حسيفالمك. مركز التراث االستخباراتي
ـ، الموقع: 2016االطبلع: 

(-4eed-http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b0351703

d56d6ef3&lang=HEBbba7-b3b4-45ee .) 
 ـ، الموقع:2016. تاريخ االطبلع: )عبري(موقع االستعبلمات الحكومي، بف غوريوف، 

      (.http://www.pmo.gov.il/Pages/default.aspx)عمى

االستخبارات واألمف القومي، ت  (، تسفي عوفر وآقي كوبر،323-321مقاؿ، ارئيؿ لفيتا )ص
، اصدار دار الجميؿ لمنشر " يؤاؿ بف بورات، التقديرات 1989دار الجميؿ، ط أولى 

 (.225االستخبارية )ص

(، 119-118، ) معارؾـ(. في مراحؿ بناء الجيش. )عبري( 1959مكمؼ، مردخاي. )ابريؿ 
 .52-45ص 

(، 61، العدد )معارؾ. )عبري(، األخيرة حروب مممكة ييوداـ(. 1950ابرىاـ. )فبراير  مممط،
 .16-4ص

نيوز وف،  رئيس ىيئة االركاف في قسـ االمراض النفسية.يناير(.   201413مميشطيف،اوري. )
ـ، الموقع: 25/2/2017)عبري(، تاريخ االطبلع: 

(-45990-D-p://www.news1.co.il/Archive/0014htt

00.html#PTEXT15151 .) 

 ـ، الموقع:25/2/2017موقع اوفكيـ، وثيقة بف غوريوف، )عبري(، تاريخ االطبلع: 
cet.ac.il/ShowItem.aspxhttp://toldotofakim.cet.ac.il/Shhttp://toldotofakim.

3b7f3bf77b97&lang=HEB-8ba7-4140-e0df-?ItemID=41fea703- 
 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5516
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10625-PreYaan,00.html
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b0351703-4eed-45ee-b3b4-bba7d56d6ef3&lang=HEB
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b0351703-4eed-45ee-b3b4-bba7d56d6ef3&lang=HEB
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b0351703-4eed-45ee-b3b4-bba7d56d6ef3&lang=HEB
http://www.pmo.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.news1.co.il/Archive/0014-D-45990-00.html#PTEXT15151
http://www.news1.co.il/Archive/0014-D-45990-00.html#PTEXT15151
http://www.news1.co.il/Archive/0014-D-45990-00.html#PTEXT15151
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID
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(. رئيس ىيئة االركاف في قسـ االمراض النفسية. نيوز وف، 3/1/2014مميشطيف، اوري. )
ـ، الموقع: 25/2/2017)عبري(، تاريخ االطبلع: 

-45990-D-http://www.news1.co.il/Archive/0014

00.html#PTEXT15151 . 

 .77-73عف انجازاتيا. ص ص  "إسرائيؿ"مميشطيف،اوري. حرب االياـ الستة: لماذا تخمت 

دياف في اغرنت: ددو )دفيد اليعازر( قاؿ انو لف يكوف اكتوبر(.  31، 2013مندؿ، روعي. )
ـ، الموقع: 2016. تاريخ االطبلع:   ؾ حرب وزعيرا كاف مقفؿ ولـ يكف محكماً ىنال
(4447320,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L .) 

ت رئيس الموساد اذىب الى (. اسرار حرب الغفراف: ايقظسبتمبر 20، 2012مندؿ، روعي. )
ـ، الموقع: 2016. تاريخ االطبلع: الممؾ فينالؾ حرب

(4282122,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.) 

 .في تطور نظرية الحرب كأزمة 67استخبلصات حرب  ـ(.1997دوروف. ) نوفمبر  الموج،
 (. 10-2(، )354(، معارؾ ))عبري

كأزمة ساىمت في تطور نظرية  67استخبلصات حرب  ـ(.1997دوروف. )نوفمبر  الموج،
 .10-2(، ص ص 354، )معارؾ،  )عبري(القتاؿ. .

الحاجة الى بمورة مفيـو امني جديد  ـ(. 2014مينتس، اليكس، وشاي، شاؤوؿ. )مارس 
بعنواف: نظرات في  14ورقة مقدمة الى مؤتمر ىرتسيميا السنوي اؿ ي(. )عبر إلسرائيؿ

 فمسطيف المحتمة:  معيد ىرتسيميا لمسياسات واالستراتيجية. ."اإلسرائيمي"المفيـو االمني 

  تؿ الربيع: يديعوت احرونوت. )عبري(،.تموز يشتعؿ ـ(.2007. )نكديموف، شمومو

ما بيف الصراع والتسوية  اسة الخارجيةيالس (. ـ2008، بنيميف، وغرونيؾ، ارية. )نويبرغر
 تؿ ابيب: دار نشر الجامعة المفتوحة. )عبري((. 1948-2008)

ـ(. تأمبلت في النظرية االمنية القومية. )عبري(، 1979ييوشفاط. ) اكتوبر  ىركابي،
 .46-42(، ص271-270،)معارؾ

. 2ج "اإلسرائيمية"في االستراتيجية الكمية والنوعية  ـ(. 1987ييوشفاط. )حزيراف/يونيو ىركابي،
 قبرص: وكالة المنار.-. نقوسيا)عبري()ترجمة وكالة المنار لمصحافة والنشر المحدودة(.

، الموقع: )عبري(.باركوخبا: كيؼ تحوؿ رجؿ الكارثة إلى بطؿ قومي ييوشفاط. ىركابي،
(26.pdf-ttp://www.openu.ac.il/adcan/adcan46/p22h .) 

 "إسرائيؿ"ـ(.  مكاف ىيئة االستخبارات في عممية تصميـ بدائؿ 2003ىميفي، افريـ. )يوليو
 .40-38(، ص390، )معارؾاالستراتيجية.)عبري( 

 (.45-41)ص ، سجولة)عبري(.سيد أمف ـ(2013يغيؿ. )فبراير  ىنكف، 

http://www.news1.co.il/Archive/0014-D-45990-00.html#PTEXT15151
http://www.news1.co.il/Archive/0014-D-45990-00.html#PTEXT15151
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4447320,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4282122,00.html
http://www.openu.ac.il/adcan/adcan46/p22-26.pdf


243 
 

 .)عبري(لؤلمف القومي  "اإلسرائيمية"ـ داف.  المفيو  ىوربيتس،

. فمسطيف المحتمة: الكيبوتس الموحد 3. ط)عبري(.األواني المستطرقة ـ(.1980يغئاؿ. ) الوف،
 لمنشر.

 פרקש-זאבי_אהרןـ، الموقع: وكيبيديا )2017تاريخ االطبلع: وكيبيديا، 
dia.org/wiki/https://he.wikipe .) 

، معارؾ، السنة التى تشكؿ فييا الجيش )عبري( 1953 ـ(.2011نوعـ. )اغسطس  يتبوف،
 .28-18(، ص438)

 (363، معارؾ ))عبري( .أسئمة وافكار حوؿ الردع ـ(. 1999نيسيـ. ) مارس  يحزكيؿ،
 (.20-14)ص

، 2016ريخ االطبلع: ، تا)عبري( .ثورة باركوخبا ونتائجيا ـ(.1983يجئاؿ. )ديسمبر  يديف،
 (. htm-http://www.daat.ac.il/daat/history/tkufot/mered.2الموقع: )

(، 119-118، ) معارؾ. )عبري( في تمؾ االياـ وفي ىذا الوقتـ(. 1959يديف، يغئاؿ. )ابريؿ 
 .45-37ص

 .8-2(، ص ص 254، العدد )معارؾ ـ(. الكمية والنوعية )عبري(،1977ؿ. )فبراير يديف، يغئا

، معارؾ. )عبري(، "إسرائيمية"رؤية  -ـ(. العمؽ االستراتيجي1979) اكتوبر يريؼ، اىروف. 
 .26-21(، ص270-271)

، الموقع:)  2016تاريخ االطبلع: .  وكيبيديا ، اىروف زئيؼ فركش. )عبري(،
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F

-_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99

%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A9 .) 

 ، الموقع:2017تاريخ االطبلع: . أشرؼ مروافوكيبيديا ، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81

_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 .) 

، الموقع:) 2016تاريخ االطبلع: دفيد بف غوريوف. مكتب رئيس الوزراء، 
http://www.pmo.gov.il/History/PastPMM/Pages/bengurion.aspx .) 

، الموقع: 18/3/2017الموقع الرسمي لمموساد، تسبي زمير، تاريخ االطبلع: 
(https://www.mossad.gov.il/heb/history/Pages/zamir.aspx .) 

، الموقع:) 2016تاريخ االطبلع:  . )عبري(.يغئاؿ يديفالوكالة الييودية. 
item=5516http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp? .) 

https://he.wikipedia.org/wiki/
https://he.wikipedia.org/wiki/
http://www.daat.ac.il/daat/history/tkufot/mered-2.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.pmo.gov.il/History/PastPMM/Pages/bengurion.aspx
http://www.pmo.gov.il/History/PastPMM/Pages/bengurion.aspx
https://www.mossad.gov.il/heb/history/Pages/zamir.aspx
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5516
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5516
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، الموقع:) 2016تاريخ االطبلع:  . )عبري(.طاؿ "إسرائيؿ". موقع سبلح المدرعات
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemId=71&levelId=6

3853&itemType .) 

، الموقع:) 2016تاريخ االطبلع:  عبري(.. )جدعوف بف يوأشوكيبيديا، 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95

9%D7%95%D7%90%D7%%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%9

A9.) 

، 2016. )عبري(. تاريخ االطبلع: موشي دياف(. 2016. )"اإلسرائيمي"الموقع الرسمي لمكنيست 
الموقع: 

(88https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=6  

، الموقع: 2016. )عبري(. تاريخ االطبلع: جولدا مائير. "اإلسرائيمي" )الموقع الرسمي لمكنيست
(http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/meir_go.aspx .) 

، الموقع: 2016. )عبري(. تاريخ االطبلع: إفريـ ىميفي. "إلسرائيميا" لمموسادالموقع الرسمي 
(https://www.mossad.gov.il/heb/history/Pages/halevi.aspx .) 

، الموقع: 2016)عبري(. تاريخ االطبلع:  موطة غور.موسوعة ينيت، 
(PreYaan,00.html-10625-http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L .) 

 

http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemId=71&levelId=63853&itemType
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?itemId=71&levelId=63853&itemType
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9
https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=688
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/meir_go.aspx
https://www.mossad.gov.il/heb/history/Pages/halevi.aspx
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10625-PreYaan,00.html
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 المالحق

 (1وثيقة رقم )

ومة دفيد بف غوريوف، الى الحك "اإلسرائيمي" األمفرسالة رئيس الحكومة ووزير 
 .(1)منيةـ، وبيا يوضح رؤيتو األ1949يوليو  12في  "اإلسرائيمية"

ذط٠ٛطاٌؽفٓاٌرجاض٠حٚاٌّٛاصالخاٌج٠ٛحٌرحم١كأ٘سافحضاض٠ح1ٚوصٌهأ٠ضاًذٛؼ١عشثىح

رطٍةإِٟٔوث١ط.-ؽىهاٌحس٠س٠حِِٕٓطٍكالرصازٞٚاؼرطاذ١جٟاٌاٌططقٚ ُِ ٚا٠ضاًوٛٔٗ

1ٚفٟحاي٘جَِٛٓلثًج١طأا1فٍٓط١عٚحس٘اذحم١كاٌؽالَٙآٌذؽرٌٚىٓوً٘صٖٚأِثاٌ

ٔؽرط١عأْٔصّسِا٠ٌُىٌٕٓالٛاخعؽىط٠حفٟاٌثطٚاٌجٛٚاٌثحط.

طاْاٌٛضعااللرصازٌٍٞسٌٚحٚاٌحاجاخاٌىث١طجٚاٌّرٕا١ِحالؼر١عاباٌٙجطاخٌٍٚؽىٓٚاالؼر١

وث١طجفٟا١ٌّعا١ٔحاٌعؽىط٠ح1ٌىٓاٌد1ٚوٍٙاذٛجةذم١ٍصاخٚاٌرسِاخاٌرع١ّ١ٍح1ٚاٌصحح

حسٚز٘صٖاٌرم١ٍصاخذرٛلففٟحسٖاألزٔٝتح١س:

 ال٠شجعاألِطج١طأاٌٍٙجَٛع١ٍٕا. .1

ٔؽرط١عصسوً٘ج1َٛفٟحايذحم١كضغُاٌجٙٛز1ٌٚىٟٔرّىِٓٓذج١ٕسوًلٛاذٕالسض .2

 االِىاْ.

 .ذأ١ً٘اٌشعةوٍٗٚلداٌحاجح1ٌى٠ٟرجٕسٌٍسفاععٓاٌسٌٚح .3

عٕسذحس٠ساٌحساألضز١ٌّٟٔعا١ٔحاٌسفاعفٟإطاضاٌرج١ٕساٌعا٠َجةأْٔأذصتاٌحؽثاْاٌراٌٟ:

 لٛاخاٌعسٚ. .1

 حسٚزاٌسٌٚحٚحاجاخاٌسفاع. .2

ِّراظاً ذسض٠ثاً ٔٛفط أْ ٠عٕٟضطٚضج ٌج١شٕا األزٔٝ اٌحس األزِٔٝٓ اٌحس ٔٛفط ألْ اضطضٔا

١ّح.ٚعرازاًفعاالًتح١سذعٛضإٌٛع١حٔمصاٌى

ِٓاٌّحرًّأٔٗفٟؼاعحاٌرٕف١ص٠رث١ٓأ٠ٗٔجةذٛؼ١عٙال١ٍالً..........اٌرطح١ٌؽدؼٜٛ

ٚتاإلِىاْذم١ٍصٙإ٘إٚ٘ان.

اٌرطحِث١ٕح1ًذثطجاٌرثطاءٌس٠ٕافٟاٌم١ازجٌٚىٕٙاعِّٛاًٚضعدٌالذرثاضتمسضوافِٟٓلث

.ؼٜٛإِٟٔٔمرٕعتحم١مرٙا-غافرطاضٟعٍٝأؼا

تٓغٛض٠ْٛزف١س

ضئ١ػٚظضاءٚٚظ٠طاٌسفاع.







                                                             
 االنترنت )عمى  (1)

tp://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspxhthttp://toldotofakim.cet.ac.il/Sh
3b7f3bf77b97&lang=HEB-8ba7-4140-e0df-?ItemID=41fea703 -.) 

http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID
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 (:2وثيقة رقم )

، والمسماة لجنة 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة بخصوص حرب اكتوبر 

"اغرنت"، نتابج التحقٌق مع قابد سالح االستخبارات اٌلى زعٌرا، تارٌخ الجلسة: 

(9977) "، وثٌقة رقمم،7/31/3791
 (1)

. 

 

 

                                                             
 (. html-http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L.6846,00: )عمى االنترنت (1)

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6846,00.html
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 (.3وثيقة رقم )

Document 1:Memorandum from National Security Council  

[NSC] Staff,"Indications of Arab Intentions to Initiate 

Hostilities," n.d. [early May 1973]
(1).



)وتحديدًا  نوايا عربية وجود عمى ؿ"يدلاالمف القومي االمريكي:  مذكرة مف مجمس
مايو  في مطمعاألعماؿ العدائية"،  "إسرائيؿ"لمقياـ بأعماؿ ىجومية ضد  مصرية(
 ـ:1973

نيوزويؾ ارنو دي بورشغراؼ  فيالسادات لصح صرح، 1973لعاـ افي أوائؿ ربيع 
عتقد اف لديو خطة لمحرب. االوقت ذلؾ لكف ال أحد في  ،أف "الوقت قد حاف لصدمة"

ف لـ يو لحرب، اساسيًا باكاف قد اتخذ بالفعؿ قرار  1972أنو في أكتوبر و   قـ بتحديدا 
أف الربيع لعاـ العديد مف المؤشرات كانت تشير الى .  واحتفظ بذلؾ سر اً توقيتو، 
عدـ استقرار كبير في الشرؽ األوسط: أزمة الطاقة التي وقوع يبشر بإمكانية  1973

عودية أف المممكة قد تستخدـ سبلح النفط في ظؿ عدـ تموح في األفؽ، التنوييات الس
عمى مكاتب منظمة التحرير  "اإلسرائيمية"وجود تسوية في الشرؽ األوسط، والغارات 

 تقـو ببعضالفمسطينية في بيروت. وعبلوة عمى ذلؾ، مصر ودوؿ عربية أخرى 
األمف . محمموف مجمس قد تنبئ بأفعاؿ محتممةالتحركات العسكرية اليادئة التي 

المخابرات التقطتيا عتقاده بأف التحركات المختمفة التي الالقومي أعدت ىذا التقرير  
تأىب قصوى الجو وقاذفات القنابؿ، حالة -حركة صواريخ أرض -االمريكية  

أشارت إلى أف  -بالنسبة لمقوات الجوية، تقارير عف التخطيط لمحرب، وما شابو ذلؾ 
لمحرب." ومع ذلؾ، فإنيا ال يمكف أف تكوف عمى يقيف  "تستعد )العربية( تمؾ الدوؿ

                                                             

 (1) Source: NPMP, National Security Council Files (hereinafter NSCF), 

box 1173, 1973 War (Middle East) 6 Oct. 1973 File No. 1 [1 of 2]. 
(http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/). 

 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-01.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-01.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/
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،ملمف ما إذا كانت ىذه التطورات تشير نوايا  "الضغوط  ممارسةحيمة لمجرد أو  يجـو
 .تؿ أبيب وواشنطف. عمىالنفسية" 
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 (.4وثيقة رقم )

cument 7:DoDeputy Assistant to the President for National  

Security Brent Scowcroft to Kissinger, 5 October 1973, 

enclosing message from Israeli Prime Minister Golda Meir 

(passed through Israeli chargé Shalev)
 (1)

 

ؽ بتقدير االستخبارات االمريكية االمف القومي االمريكي: " يتعم مذكرة مف مجمس
 "."إسرائيؿ"لمنوايا اليجومية لدى العرب بشف ىجوـ عمى  اإلسرائيميةو 

استطاعت اف تتوقع وقوع  االمريكية وال الواليات المتحدة "اإلسرائيمية"ال المخابرات 
شعبة االستخبارات  . 1973في اوائؿ اكتوبر تشريف االوؿ عاـ  الحرب في

كانت تعتقد اف قوة جيش الدفاع  "اإلسرائيمية"" والقيادة العسكرية أماف" "اإلسرائيمية"
قمؿ مف احتماؿ نشوب نزاع اف يمف شأنو  قادرة عمى ردع العرب، وكذلؾ "اإلسرائيمي"

 ـ.1975ـ حتى عا

                                                             

,(1) Source: NPMP, HAKO, box 136, Dinitz June 4, 1974 [sic]-Oct. 31, 
1973 

 .(http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/ .) 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-07.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-07.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/
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 (:5وثيقة رقم )

ocument 9:DU.S. Embassy Israel, Cable 7766 to Department  

of State, 6 October 9988, "GOI Concern About Possible Syrian 

and Egyptian Attack Today"
(1)

. 

" تتحدث عف اببلغ جولدا مائير السفير  االمف القومي االمريكي: مذكرة مف مجمس
 ساعات". 6بعد  "إسرائيؿ"عمى  االمريكي بأف مصر وسوريا ستشف حرباً 

اإلسرائيمييف يعتقدوف أف مصر وسوريا ستشف ىجوما منسقا في غضوف ست "
عممت بذلؾ مف عميؿ صنؼ لدييا عمى انو "مصدر اعمى" ) ومف  ساعات.

حرب. النشوب  مف احتماؿصدمت وفوجئت  "إسرائيؿ" المحتمؿ اف يكوف مزدوجًا(،
كيتينغ لسفيرنا  تأكد ياضربة استباقية، ولكنو عمى توجيمائير  وابعض مستشاري حث

   .ًا".لف تشف ىجوما وقائي "إسرائيؿ"اف 

                                                             

 (1) Source: NPMP, National Security Council Files (hereinafter NSCF), 

box 1173, 1973 War (Middle East) 6 Oct. 1973 File No. 1 [1 of 2]. 
(http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/). 

 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-09.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-09.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/
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 (:6وثيقة رقم )

Document 18:Memcon between Dinitz and Kissinger, 7  

October 1973, 8:20 p.m.
(1)

. 

عف اف سبب خطأ تقدير  االمف القومي االمريكي: " تتحدث مذكرة مف مجمس
ـ ، ىي 1973الموقؼ مف قبؿ االستخبارات االمريكية المتعمؽ باندالع حرب اكتوبر 

 "."اإلسرائيمية"التقديرات 

يوف غسموا دماغنا في ذات الوقت سرائيم" مشكمتنا  وبشكؿ جزئي تمثمت في اف اإل
 يو ادمغتيـ".الذي غسموا ف

 

 

 

                                                             

 (1) Source: RG 59, Records of Henry Kissinger, 1973-1977. Box 25. 

Cat C 1974 Arab-Israeli War

:(http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/). 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-18.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-18.pdf
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/
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 (:7وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب أكتوبر 

م، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"التحقٌق مع ربٌس الوزراء 

(1194-1199) وثٌقة رقم
 (1)

.   

 6/1/91لجنة التحقٌق 

 الصباح فً الجلسة:

 بٌسة الوزراء جولدا مبٌرشهادة ر

 .أكبر من أن أكون فً المسبولٌة

الخوف أنه فً حال تجنٌد االحتٌاط فإنهم كانوا سٌعتقدون أننا ننوي الهجوم وعندها 

طالما أخذناه بعٌن االعتبار "فً  ،فإنهم سوف ٌهاجمون، كذلك فاألمر نفسً، وأمنً

 الحسبان".

هكذا عدم  وأنا ربما …ن رغم كل ذلكظهر األمر ٌوم السبت صباحا: قد ٌكو ا  مجدد

 جنٌد االحتٌاط.kمعرفة وقلة خبرة قلت: 

بٌل: السؤال هو بأي حجم كان التجنٌد "كٌفٌة"، أنت فكرت بالكٌفٌة األكبر نتن

 وقررت؟

 جولدا: نعم.

مة تردد أن تجندوا أوال  أنه ثور وقتها ٌوم السبت صباحا  عٌدٌن: هل كان لدٌك ش

 كان .... كهذا؟تجندوا االحتٌاط؟ هل 

 االنتظار. ناجولدا: وقتها الشعور المسٌطر أنه ربما ما زال بإمكان

وإن كان هناك حاجة فسنجند االحتٌاط ٌوم األحد، ادعى ربٌس هٌبة األركان أنه فً 

حال جندنا االحتٌاط ٌوم األحد فإنهم سٌدخلون الحرب فقط ٌوم األثنٌن، وبذلك 

آلن عن التجنٌد وتحركت القوات فً اللٌل فاألمر سنخسر ٌوما  آخر، إذا ما أعلنت ا

 أفضل من أن تتحرك القوات فً النهار وتحت سطوة عدم المعرفة قلت إذن فلنجند.

 ٌدٌن: الجدل أساسا  دار حول هل تجند أربع كتابب أو كتٌبتٌن.

                                                             
 (. html-http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L.6846,00: )عمى االنترنت (1)

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6846,00.html
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ركان فٌما ٌخص م بٌن وزٌر الدفاع وربٌس هٌبة األمحتد ثمة جدلسؤال هل كان 

 .تٌبةتجنٌد حتى ك

 من القوات كان جاهزا . لدا: ال ألنه على كل حال فإن جزءا  جو

 ٌدٌن: نعم سالح الجو وهكذا...

حسب وجهة نظري أنه فً  ى حجج ربٌس هٌبة األركان وهً وجهةجولدا: احد

حال جندنا وأخذنا بعٌن االعتبار ما ٌقولون علٌنا فال فرق بٌن أن نجند سبعٌن ألفا ، 

لف فً حال اتهمنا بأننا أولبك الذٌن بدأوا بالحرب، والشاهد أننا أ 199ألفا ، أو  319

 ألف وعدد أكبر منه. 99جندنا، وال فرق بٌن 
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 (:8وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

 وثٌقة رقمم، 6/1/3791، تارٌخ الجلسة: موشى دٌان األمنوزٌر التحقٌق مع 

(1391)
 (1)

. 

 1/1/91 :لجنة التحقٌق

 الجلسة: فً الصباح

 موشٌه دٌان. األمنالشاهد: وزٌر 

فإننً أفرق بٌن أمرٌن.. بٌن التقرٌر السٌاسً العام هل  –بشكل أكثر تحدٌدا  وموسع 

فً هذه  الحالة بخصوص سورٌا ومصر فً هذا  ،ثمة حرب فً األفق "متوقعة"

تقدٌر االستخبارات،  مع ٌر ٌخصنً، وأحٌانا  اختلفت فً تقدٌريالشأن كان لدى تقد

 وغالبا  تطرفت أكثر، أنا أعتقد أنه فً األفق حرب.

ما بٌن التقدٌر التقنً، لما ٌحدث فً مناطق معٌنة فً سورٌا أو مصر كتجهٌزات 

 تقنٌة من قبل السورٌن والمصرٌٌن من أجل الحرب.

ٌما ٌتعلق بالسؤال هل كان فً األفق حرب، إذا أردنا صٌاغة األمر بشكل آخر: ف

 تقدٌر خاص متى وماذا سٌحدث بالضبط.كام لً فإنه 

فً هذا الشأن اختلفت وتنازعت وأٌضا  تضامنا ، أخٌرا  سلمت وقبلت تقدٌر 

ثالثة مصادر اعتمد على  ةالفتراالستخبارات، خاصة أن تقدٌر االستخبارات فً هذه 

مرٌكٌة باستثناء فترة معٌنة لعدة األٌام بالنسبة أمان والموساد والمخابرات األ

 للمخابرات األمرٌكٌة فإن التقدٌرات كانت متشابهة.

 .كال  من االستخبارات العسكرٌة والموساد واعتقدوا أنه لن تكون حرب

أن المصرٌٌن  –وحتى األٌام األخٌرة، الٌوم ٌومٌن اآلخرٌن  -أن المصرٌٌن و

 مبادرة بالحرب.ورٌٌن ال ٌنون الذهاب للوالس

 بٌس اللجنة إجراءات: حتى متى ؟.ر
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والموساد واألمان حتى الخامس أو السادس من  ،دٌان: حتى الٌومٌن األخٌرٌن

فً فترة معٌنة ، تاالستخبارا أكتوبر، ولكن األمرٌكان وحسبما بلغنً عن طرٌق

 .6/39و 31/7بٌن 

ٌنوون المبادرة بالحرب، كان أن المصرٌٌن والسورٌٌن ٌفً فترة معٌنة اعتقد األمر 

ولكنهم بعدها أخذو برأي االستخبارات العسكرٌة أو أنهم أنفسهم توصلوا لهذه 

 النتٌجة أن ما ٌجري فً مصر ال ٌحدوا المناورة وال ٌرفع لتخطٌط حقٌقً للحرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

 (:9وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

 وثٌقة رقمم، 6/1/3791موشى دٌان، تارٌخ الجلسة:  األمنالتحقٌق مع وزٌر 

(1391)
 (1)

. 
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 (:10وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

، تارٌخ الجلسة: "اإلسرابٌلً"ربٌس شعبة االستخبارات فً الجٌش التحقٌق مع 

(99191) وثٌقة رقم، م1/31/3791
 (1)

. 

 19ص   

 1/31/91لجنة التحقٌق 

 بعد الظهر 9جلسة 

 حتى عمق محدود. إخترقوا الحابط الرملً : هذا ٌعنً أنهم لندوى

واشتغلوا فً  حابط رملً ) مثل خط بارلٌف(هم الجنرال زعٌرا: هم بنوا عدن

 مضخات ماء.االقتحام بواسطة 

 .الحابط الحقٌقًب: نعم ولكن األمر لم ٌتعلق لندوى

 .حابط حقٌقًزعٌرا: ال لم ٌكن لدٌهم 

 .تدرٌبجرانات: هذا ٌعنً أن األمر ال ٌعدو الأ

االمر الذي  ختراقاإلزعٌرا: للتدرٌب ولكن ذلك أبدي لنا أن احدى طرقهم هً 

مضخة كتلك التً  171الجلسات السابقة والتً أفادت أنهم اشتروا ذكرته فً إحدى

 ثغرة. 79إلحداث تكفً  وهى بحساباتنا

أقول أنه لٌس فقط كان لدٌنا معلومة عن شراء المضخات وإنما أٌضا  رأٌنا 

 التدرٌبات أٌضا .

 : لكم ٌكفً؟توالربٌس أجرا نا

 ثغرة. 79: لزعٌرا 

 تنصت؟ال )معلومات( ٌدٌن: أما زلت تتكلم عن

 زعٌرا: نعم رأٌنا أٌضا  بأعٌننا هذا على حدة.
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 من نقطة مراقبة. ًٌعن هذا" الجزٌرة"وف: لسك

 زعٌرا: نعم من نقطة مراقبة.

 وسوف ق تباعا .تتدفانتقل قدما لألمور التً 
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 (:11وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

 وثٌقة رقمم، 9/1/3791موشى دٌان، تارٌخ الجلسة:  األمنالتحقٌق مع وزٌر 

(1179)
 (1)

. 
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 (:12وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

م، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"التحقٌق مع ربٌس الوزراء 

(1191) وثٌقة رقم
 (1)

. 
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 (:13وثيقة رقم )

م، نتابج 3791وص حرب اكتوبر وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخص

م، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"التحقٌق مع ربٌس الوزراء 

(1116) وثٌقة رقم
 (1)

. 
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 ( 14وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1199) وثٌقة رقمم، 6/1/3791بٌر، تارٌخ الجلسة: جولدا ما "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)

. 

 6/1/91لجنة التحقٌق 

تبنتسل: فٌما ٌتعلق بالسؤال الذي سأل ٌدٌن قٌل لنا تفسٌر آخر عندما اعتقدنا أن السورٌٌن 
 مضطرٌن ألن ٌردوا على اسقاط طابراتهم وتخوفاتنا كانت أننا سنرد على ردودهم.

 خص أننا اسقطنا طابراتهم ولكن لٌس على الحدود.جولدا: أٌضا  هذا: ولكن باأل

 لندوي: الهدف كان التصوٌر؟

جولدا: نعم، نحن مضطرون حسبما أن علٌنا أن نربط ذلك وأن نضعه فً إطار واحد مع ما 

، حٌث كان ٌوجد بعض 3791. سأجد بروتوكول الجلسة الحكومٌة لماٌو 91جرى فً ماٌو 

 بٌن حاالت أمان فً جلسة الحكومة.الخالفات بدون سهولة وذلك بٌنً و

 ٌدٌن: فً أي تارٌخ حدث هذا.

 11/1/91جولدا: تلك كانت جلسة الحكومة فً 

 ٌدٌن: األمر لدٌنا.

جولدا: هناك افحصوا، كان ثمة أخبار من نفس المصدر أنه من المتوقع أن ٌحدث شًء فً 

عسكرٌة" أن ٌأتً لجلسة مع أبرٌل، طلبت من ربٌس أمان "االستخبارات ال 11ماٌو، قرٌبا  وفً 

 ربٌس هٌبة األركان لتقدٌر الوضع.

 ٌدٌن: كان هذا فً جلسة للحكومة؟

. أنا 3791جولدا: نعم وقلت أن التقرٌر كان بخطوط عامة مشابها  لذلك السابق فً سبتمبر 

 (.19عموما  أوجزت أقوالً فً نهاٌة الجلسة قابلة )ص 

سة هو خالل هلع عشٌة الحرب، ولكن اعتقدت أن رغم ٌبدو لً أنه لم ٌكن القصد من هذه الجل
ذلك لس باإلمكان التطرق ألمور جانبٌة، طالما أن ربٌس أمان قال أن فرضٌة أو احتمال نشوب 

 حرب منخفضة، وهكذا نهٌنا األمر.

بمعنى لسنا بصدد المس بربٌس االستخبارات العسكرٌة الحالً ولٌس السابق ولكنً أذكر أنه 

 التقدٌر أنه فً ماٌو ستذهب مصر للحرب، اعتقد أن أحد أكبر األشٌاء الموجود. لٌس فورا  كان

 

 

                                                             
 (. html-http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L.6846,00: )عمى االنترنت (1)

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6846,00.html


272 
 

 (15وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1191) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)
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 ( 16وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1161) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)
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 (17وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1199) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)
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 (:18وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

 وثٌقة رقمم، 1/31/3791جلسة: ، تارٌخ ال"اإلسرابٌلً"ربٌس شعبة االستخبارات فً الجٌش 

(99119-99113)
 (1)

. 

 بعد الظهر. 9جلسة 

لندوي: أنت بدأت القول لم كان ذلك؟ لم ننه الجملة، لماذا االستعدادات عشٌة الحرب كانت 

 أعلى.

أكتوبر  9زعٌرا: االستعدادات العالمٌة درجة "ب" تبعث حسب تقدٌري أنه لٌلة الرابع إلى 

فً ذلك أمرا  غرٌبا ، استثنابٌا  جدا  ورغم أن حرب وقتها لم ٌكن لدي  عندما خرج الروس رأٌت

مٌل للتصدٌق بأنه ستكون حرب واعتقدت أن حظوظها ضعٌفة، إال أنً قلت لربٌس هٌبة 

األركان أنه فً األمر شًء غٌر اعتٌادي. وكنتٌجة لذلك أخذنا تقٌٌم، وربٌس هٌبة األركان قرر 

من اكتوبر قبل الظهر ووضع الجٌش فً  9لعلٌا ٌوم الجمعة الـ رفع مستوى الجاهزٌة للدرجة ا

حال الجاهزٌة القصوى ومنع االجازات رغم أن كان عشٌة الغفران. ووضعت هٌبة األركان 

 العلٌا فً ٌوم الجمعة فً مقرها العام.

 ٌدٌن: عندما تقول وال شخص فإنك تعنً من هٌبة األركان ضباط أم من؟

 ٌمنع على أي شخص الخروج لإلجازة.زعٌرا: حسب التعلٌمات 

 جرافوت: متى كان ذلك.

 زعٌرا: دخلنا للعمل، عملٌا  حقٌقة ال للعمل وإنما لوضع جاهزٌة علٌا.

كل هذا تم عرض فً مصادر حسبما افترض، وهكذا حسب تقدٌري .......... بهٌبة األركان 

 ألن ٌدخل فً درجة جاهزٌة قصوى كان خروج عابالت الروس.

اكتوبر، ولو أن القرارات بتعزٌز الجٌش بالجٌش النظامً فً المنطقة  9 -1ك فً لٌلة وكان ذل

والقرارات بالتعزٌز صدرت مبكرا  وأكثر من ذلك  3/39الجنوبٌة والشمالٌة تم اتخاذها منذ 

 .16/7القرارات بتعزٌز جهة الشمال صدرت بداٌة من 

 نبتسبٌل: بدون عالقة بأن الروس؟

 ب؟اجرنوت: وفً الجنو

 .9/39والجاهزٌة العلٌا فً  3/39زعٌرا: فً الجنوب كان ذلك فً 
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 99ص 

 ٌدٌق: هل كان هذا درجة جاهزٌة "ب"؟

بنتسأل: هل ها ٌعنً أن الجٌش فعل كل ما ٌستطٌع على مسبولٌته ولٌس دون علم المستوى 

 السٌاسً؟

فٌما ٌخص هذه  زعٌرا: لست طلٌقا  فً األمر، هذا شأن ربٌس هٌبة األركان أقدر أنه أٌضا  

أجري نقاش  16/7الشبون كان علٌه الحصول على إذن وزاري "حكومً" أنا أعرف أنه فً 

 فً هذا الشأن.

 جرانات: نقاش؟ أمام من؟ مع من؟

، والحقٌقة أنه مباشرة بعد النقاش سافر للشمال لفحص  األمنزعٌرا: نقاش شامل مع وزٌر 

 الشمال، مع أن التقرٌر كان.فً  األمنالوضع، عشٌة رأس السنة كان وزٌر 

ٌدٌن: نحن الٌوم نعلم أن أسباب االستعداد كانت مختلفة، .... سورٌا تجهزت كً ترد على 

 موضوع الطابرات.

 زعٌرا: صحٌح، هكذا اعتقدنا.

ٌدٌن: االستعداد ذلك قبل رأس السنة لم ٌكن بسبب التجهٌزات للحرب الشاملة، وإنما ألن 

ا على موضوع الطابرات هكذا كان فً الشمال أما الجنوب فال علم السورٌن سٌحاولون أن ٌردو

 لً.
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 (19وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1191) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1

. 

 6/1/91نة التحقٌق لج

 جلسة، صباحا  

 الشاهد: ربٌس الوزراء جولدا مثٌر.

أنا أسمع أن ربٌس هٌبة األركان ٌقول أن ثمة استعداد وبدرجة "ج" أنا أفهم ماذا ٌعنً االستعداد 

لدرجة "ج". أنا أسأله كم دبابة لدٌك فً الجنوب وكم منها فً الشمال، وأنا أدرك ماذا ٌعنً هذا، 

للبٌت فً نفس الٌوم "الجمعة" مساء ٌوم الغفران، بهدوء تام، كان لدي ضٌوف  باختصار ذهبت

على الوجبة "وجبة مستقطعة" وأحد الضٌوف كان ذلك الذي شغل فً السابق ربٌس 

االستخبارات العسكرٌة أمان وحتى أنً لم أخبر أرٌه وأنا كنت أقول له أن الفرق بٌنً وبٌنك 

ً ال أملك المعلومات حول ما تعنً بالضبط درجة االستعداد أننً ذهبت للبٌت قلقة. طالما أن

 "ج" وكم دبابة مع أنً سألت كم دبابة، ولكن اإلجابة ال تعنً لً الكثٌر. ولكنك كنت هادبا .

أنا ذهبت للبٌت قلقة جدا . وحتى اآلن لم أتماثل للهدوء وأنا منذ الحرب لم أعرف الهدوء وال 

ًّ أن أسٌر  –ات أستطٌع القول مع أنه لدي تقدٌر القول ألن هذا مذنب وأنا ال. من الصعب عل

 فً هذه الطرٌق الصعبة.

 لندوي: حسب العالمات والشواهد عرفت ــــ للتنصت ــــ ما هً معلوماتك فً ذلك الوقت عن ـ.

جولدا: خالل كل الوقت وهناك ثمة شًء آخر ٌجب أخذه بالحسبان وهو أمر لم ٌكن كما ٌنبغً 

اتفقنا مبالغ  مهولة لضمان أن ٌكون إنذار ولكن لألسف رغم ذلك  3769ومنذ أن ٌكون، إذ 

ًّ أن أحسم أحٌانا  فً أمور خطٌرة جدا .  توجب عل

أنشأنا أمورا  رابعة، وكل هذا من منطلق وحسب اإلمكان أن نظمن ألنفسنا أن ٌكون لنا إنذار 

 مبكر.
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 ( 20وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791غرنت"، بخصوص حرب اكتوبر وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "ا

(1196) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1
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 ( 21وثيقة رقم ) 

م، بعد 96/39/3791 المصغر صبٌحة ٌوم "اإلسرابٌلً"محضر اجتماع المجلس الوزاري 

مساء   "إسرابٌل"رٌون والسورٌون شن الحرب على وصول معلومات مؤكدة عن نٌة المص
(1)

. 

 36ص س رقم 

 سري للغاٌة

 خالصة التشاور لدى ربٌس الحكومة

 4099الساعة  6/39/91تل أبٌب، ٌوم الغفران 

 ُكتب من قبل السٌد إٌلً مزراحً.

رال السٌد موشٌه دٌان ربٌس هٌبة األركان الجن األمنربٌسة الحكومة السٌدة جولدا مبٌر، وزٌر 

دافٌد الٌعزار وربٌس االستخبارات العسكرٌة السٌد إٌلً زعٌرا مساعد الجنرال تنس تسور 

جالٌلً )فٌما بعد الوزٌر ..( ٌطلب مناقشة عدة أمور. سٌفتح ربٌس هٌبة  "إسرابٌل"الوزٌر 

 األركان وربٌس االستخبارات العسكرٌة بجزء منها. وسٌعرض المشاكل من األسهل لألصعب. 

أال ٌتم منعهم من العمل داخل  69ًء "وبداٌة" فٌما ٌتعلق بعرب المناطق قبل كل ش . أ

الخط األخضر. أال ٌتم إغالق الجسور. أن تتواصل سٌاسة اللبرالٌة. إذا أرادوا الهروب 

 فلٌهربوا.

ٌقترح إخالء األطفال من هضبة الجوالن الٌوم ومن ربط وأبو رودس. عدد األطفال فً  . ب

إذا كان لدٌهم أفكار أخرى فهذا شأنهم. قبل المساء أو بعد ولدا .  19هضبة الجوالن 

الظهر ٌتم العرض علٌهم إخراج األوالد فً رحلة، المهم إخراجهم من هناك. من ٌرٌد 

البقاء من النساء فال بأس. كذلك األمر بالنسبة ألبو رودس. إذا كان هناك عابالت 

 ومتنزهون، فلٌس لنا أن نتعرض لهم.

ٌتعلق بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فقد ابلغونا انهم  فً الوقت الحالى ال ٌرون  : فٌمااألمنوزٌر 

 أي استعدادات للحرب.

وعلى الرغم من انهم ال ٌستطٌعوا ان ٌقدموا تفسٌرا  لموضوع خروج  عابالت الروس، لذلك 

 معهم، ممثلنا هناك ورجالنا هنا. ةمواجهه استخباراتٌ ءنحن فً حاجة ال جرا

 تفسٌرها. الكثٌر من االمور التً ال ٌستطٌعوفهنالك ا

ٌوجد خالفات مع االمرٌكان حول خروج العابالت الروسٌة، ومن الضروري ان نتوافق 

 استخباراتٌا  مع االمرٌكان.
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 :( 22وثيقة رقم ) 

ن،  اشرف مروا صورة عن التقرٌر المعلوماتً الذي ٌعرض المعلومات التً رفعها العمٌل

 6فً سٌناء مساء ٌوم  "اإلسرابٌلً"لجٌش المصري شن هجوم على الجٌش والمتعلقة  بنٌة ا

 .م3791اكتوبر 
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 (.23وثيقة رقم: )

Document estimating intelligence position already outbreak of the 

October 1973 war m between the Arabs and Israel, prepared by the 

CIA(1)
. 

، إسرابٌلم ما بٌن العرب و3791ف استخباري سبق اندالع حرب اكتوبر وثٌقة تقدٌر موق 

 أعدته وكالة االستخبارات االمرٌكٌة.

 

 

                                                             
  :)عمى االنترنت (1)

http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/staff_statement_11.pdf).   

http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/staff_statement_11.pdf
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 ( 24وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1191) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1
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 :( 25وثيقة رقم ) 

م، بعد 96/39/3791 المصغر صبٌحة ٌوم "اإلسرابٌلً"محضر اجتماع المجلس الوزاري 

مساء   "إسرابٌل"وصول معلومات مؤكدة عن نٌة المصرٌون والسورٌون شن الحرب على 
(1)
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 (26وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791، بخصوص حرب اكتوبر وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"

(1149) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)

. 

 6/1/91لجنة تحقٌق 

 جلسة      صباحا .

 شهادة ربٌسة الوزراء جولدا مٌرا.

: القلب ٌشدوا لذلك "التوجه" نادمة لحتى الٌوم تحفظت فقط من ضربة استباقٌة ٌبدو لً أنً قلت

 ولكنً خابفة.

ولكن  –ال استطٌع بأن أثبت. نهابٌا  لٌس باإلمكان اإلثبات "التحقٌق" ما كان سٌكون فً حال 

 ٌبدو لً أننً أستطٌع القول وبثقة كاملة أنه لو توجهنا لضربة استباقٌة عندما ــــــ

 .. .... .... لم ٌكن موجودا .لم ٌكن هناك رأي أنهم فً طرٌقهم للهجوم. لدّي ثقة .

 ال أعرف ما بذا كانت هذه المادة قد أرسلت لكم ........ ٌسري كما ٌنبغً.

 اجرافات: حتى اآلن لم ٌتم إرساله لنا.

جولدا مبٌر: وصلت لمثل هذه اللحظة، وذلك كان فً الٌوم الثانً للمرة، إذ قلت لسفٌرنا سمحا 

 عندما رأٌت أن العتاد ال ٌتحرك.

ا قلت: أذهب إلى ــــ وقل ــــ أنً مستعد للخروج من البالد فورا  والذهاب للوالٌات المتحدة عنده

فورا  ألرى نٌكسون. لو سألتونً اآلن كٌف أفعل أمرا  كهذا، فجواب أنً ال أعلم. ولكن من 

منطلق ٌأس، عندما نكون مضطرٌن لفعل شًء كبٌر لتحرٌكهم. ولكن على األقل عرفت أن 

 تم بدأتم" ال مكان لها.صٌغة "وأن

قبل عدة أشهر كان هنا وزٌر الخارجٌة البرٌطانً وهو جاء مدٌر وزٌر الخارجٌة البرٌطانً فً 

، ومن تحرك ألي شًء، ولماذا بدأ العرب فً 3769حدٌث عن ضمانات دولٌة قلت ما كان فً 

قبل  –هذا اآلن و -رغم أننا لم نكن محتلٌن أرضهم. قال مدٌر وزارة الخارجٌة  69الحرب فً 

 .69حوالً ستة أشهر. نعم ولكنكم أنتم من بدأتم هو قال أننا نحن من بدأ بحرب 

عندما طرح  األمنكذلك السبت فً الحكومة فً محادثة سابقة مع ربٌس هٌبة األركان ووزٌر 

، وأن األمر لن 69لٌس  91ربٌس هٌبة األركان موضوع الضربة االستباقٌة "الوقابٌة" قلت له: 

 فر لنا، ولن نتلقى المساعدة عندما نحتاجها.ٌغ
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 :( 27وثيقة رقم ) 

م، بعد 96/39/3791 المصغر صبٌحة ٌوم "اإلسرابٌلً"محضر اجتماع المجلس الوزاري 

مساء   "إسرابٌل"وصول معلومات مؤكدة عن نٌة المصرٌون والسورٌون شن الحرب على 
(1)
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 ( 28وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791ٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر وثٌقة لجنة التحقٌق الحكوم

(1146) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)

. 

 6/1/91لجنة تحقٌق 

 ح.خ  صباحا   -  جلسة 

 ربٌس اللجنة اجرافات

 شهادة ربٌس الحكومة جولدا مبٌر

عندما أمهلنا فً مرحلة  69وكما حدث فً     من منطلق أنهم ٌعلمون أننا 

معٌنة أننا لن نهاجمهم، وهم تفاجأوا. وهذه الصدمة ما زالت ترخً بظاللها لدٌهم. قد ٌكون أن 

صوت هذه الصدمة هو الذي حركهم. لذلك سألت قبال  "قبلها" هل رغم كل ذلك فإن هذا لم ٌؤخذ 

أن نضمن بكل شكل مقنع كان، أن األمرٌكان  بعٌن االعتبار لدى النظرة األمرٌكٌة. أننا نرٌد

سٌفهمون أننا لن نذهب للحرب. من منطلق االعتقاد أننا سنكون محتاجٌن لألمرٌكان فً حالة 

 الحرب. أال ٌنطبق األمر على ما حدث ٌوم الجمعة "الحرب".

 ربٌسة الوزراء جولدا هل بشأن التجنٌد؟

 الربٌس أجرافات: نعم هل كل هذا أثر؟

وقد حاولنا فً اللحظة األخٌرة العمل حسب  –لوزراء السٌدة جولدا مبٌر: ما أردنا ربٌسة ا

تصور "مفهوم" االستخبارات العسكرٌة، إذ كان ما ٌحدث فً الجبهتٌن الشمالٌة والجنوبٌة ٌعود 

ألنهم ٌخافون من أننا سنهاجم فعلٌنا أن نحاول فً اللحظة األخٌرة من خالل األمرٌكان أن 

إذ وقتها لم تكن عالقة األمرٌكان مع  –وهؤالء بدورهم ٌقولون للمصرٌٌن نوصل للروس 

 أن نوصل لهم أننا ال نٌة لنا بمهاجمتهم. –السورٌٌن فً حٌن انفرد الروس بهذه العالقة 

بنظرة "تفكٌر" فٌما لو لم تخطا االستخبارات العسكرٌة، عندها ربما فٌما لو قال األمرٌكان 

واعتقدنا أنه لربما استطعنا انقاذ  –ٌٌن لن ٌهاجموا ولٌس لدٌهم نٌة سرابٌل"نقلوا الرسالة وأن اإل

 الموقف فً اللحظة األخٌرة .

 عند طلبت كسنجر ٌوم السبت صباحا  "صباح السبت أٌضا  وقتها طلبنا....
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 (.29وثيقة رقم )

جولدا مائير في  "اإلسرائيمي"يا رئيس الوزراء لرسالة التي ارسمتصورة عف ا
في حيف  "إسرائيؿ":" اف  فييا وزير الخارجية االمريكية تقوؿـ، الى 6/10/1973

عمى و  ،تعرضت لميجـو فإف ىذا سيتسبب ليا بخسائر واضرار كبيرة تأمؿ في تجنبيا
يي لف تبدء في ضربة استباقية، و في حاؿ تعرضت لميجـو الرغـ مف ذلؾ ف

  ا".فستنجح في الدفاع عف نفسي
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 (:30رقم )وثيقة 

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

 وثٌقة رقمم، 1/31/3791، تارٌخ الجلسة: "اإلسرابٌلً"ربٌس شعبة االستخبارات فً الجٌش 

(9977)
 (1)

. 
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 ( 31وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1173) وثٌقة رقمم، 6/1/3791جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة:  "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)

. 
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 (32وثيقة رقم )

م، نتابج التحقٌق مع 3791وثٌقة لجنة التحقٌق الحكومٌة "اغرنت"، بخصوص حرب اكتوبر 

(1166) وثٌقة رقمم، 6/1/3791 جولدا مابٌر، تارٌخ الجلسة: "اإلسرابٌلً"ربٌس الوزراء 
 (1)

. 
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