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  كتب بالعربية

  

  أمن إسرائيل

  اجلوهر واألبعاد

  

  مصطفى عبد الواحد الويل

  .صفحة ١١٣. ٢٠٠١مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، : أبو ظبي

  

) ٥٥(حديثاً عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية العدد  صدر

وقد كشفت ". اجلوهر واألبعاد :أمن إسرائيل"بعنوان " استراتيجيةدراسات "من سلسلة 

الدراسة التناقض الذي يعيشه اجملتمع اإلسرائيلي املدجج بالسالح والقدرات النووية 

وأسلحة الدمار الشامل التي جتعل إسرائيل دولة متفوقة عسكرياً واستراتيجياً يف 

س وعلى الرغم من ذلك فإنها ال تشعر باألمن أبداً ألنها تتوج. منطقة الشرق األوسط

  .العدوان يف أي حلظة، من أصحاب احلق الشرعيين يف املنطقة

قسم الكاتب دراسته إىل ثالثة مباحث رئيسية عالج فيها قضية األمن املفقود 

يف إسرائيل على حد زعم اليهود، مفنداً مقوالت الساسة ورجال احلرب اإلسرائيليين إن 

داً أن الواليات املتحدة األميركية العرب يشكلون تهديداً ألمن الدولة اإلسرائيلية، ومؤك

  .ضمنت أمن إسرائيل املطلق، بل ضمنت تفوقها عسكرياً على الدول العربية جمتمعة

املرتكزات االستراتيجية لألمن "وعرض املؤلف يف املبحث األول، املعنون 

، كيف أن الصهيونيين عمدوا إىل تهويد األرض العربية وتهويد سكانها عن "اإلسرائيلي

وبيّن . ق سياسة التوسع يف بناء املستعمرات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينيةطري
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كيف أن اإلسرائيليين سلكوا كل السبل لربط أمنهم بأمن الواليات املتحدة األميركية، 

  .القوة العظمى عاملياً

، "تطبيق االستراتيجية األمنية اإلسرائيلية"وتطرق يف املبحث الثاين، املعنون 

ضد مصر، وحرب  ١٩٥٦ياسة شن الهجمات واحلروب ضد العرب، ومنها حرب إىل س

، بزعم ضيق املساحة ١٩٨٢، وحرب اجتياح لبنان سنة ١٩٦٧يونيو /حزيران

  .اجلغرافية وحمدودية الطاقة البشرية وتفاوت املوارد املادية بين إسرائيل والعرب

ة مرتكزات األمن التطورات الدولية وأزم"املعنون وكشف يف املبحث األخير، 

، مراوغات إسرائيل من أجل التنصل من حماصرتها دولياً لرد احلقوق "اإلسرائيلي

السلبية إىل أصحابها الشرعيين العرب، وتوجهها يف أكثر من مرة إىل التصادم مع 

  .١٩٩١الواليات املتحدة، وخصوصاً عقب مؤتمر مدريد للسالم الذي عقد سنة 

العسكرية االستراتيجية إلسرائيل يف عهد الرئيس ومع ذلك فقد تعاظمت القوة 

األميركي السابق، بيل كلينتون، بسبب مصادر الدعم األميركي، واستمرار تداعيات 

األزمة مع العراق، ومزاعم تل أبيب باحلاجة إىل األمن، فضالً عن متابعة إسرائيل 

  .تطوير قوة آلتها العسكرية التقليدية واالستراتيجية

أن املشاهد اإلسرائيلية من األزمات احلكومية، واالنتخابات  ورأى الباحث

املبكرة، واالتهامات املتبادلة، والتهديدات العنيفة، واالنشقاقات احلزبية، والصراعات 

بين يميني علماين، ويميني قومي ديني، ويميني ديني، ويساري أشكنازي، ويساري 

" اخلطر اخلارجي"خمادها بمزاعم شرقي، وصهيوين، وما بعد صهيوين، إلخ، كان يتم إ

ومع تراجع تلك املزاعم، ستجد الزعامة اإلسرائيلية نفسها يف معترك . احمليق بالدولة

 .حرج يتعلق باملسائل املصيرية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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