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هــذا الكتــاب، مثــل غيره من الكتــب، يســـــــــــتمــد قيمتــه وأهميتــه من حمتواه، لكنــه مثــل 
بعض الكتب يستمد قدراً من هذين من اجلهة التي أصدرته، ومن مركز مؤلفيه من حيث 

  صلتهم بموضوعه وخبرتهم به.
إىل هذه العوامل عنصـــــــــــراً آخر هو أن ما توصــــــــــــل إليه  إالّ إن هذا الكتاب يضـــــــــــيف

املؤلفون يف معــــاجلتهم للموضـــــــــــوع يتبــــدى أمــــامنــــا يف هــــذه الفترة على األرض ويف 
الزمن، على الرغم من مضــــــــــي ما يقرب من عامين على صــــــــــدوره، وما قد يزيد على هذا 

 املتصـــــــــــلــة على انتهــاء مؤلفيــه من بحثــه وتــدوينــه. وهــذا يعتبر زمنــاً طويالً يف الكتــب
بالعلوم الســـــــياســـــــية، وأوضـــــــاع الدول وعالقاتها، والتي يقصـــــــر عن وصـــــــفها تشـــــــبيهها 

  بالرمال املتحركة.
أمّا اجلهة التي صــدر عنها الكتاب، "معهد واشــنطن لســياســات الشــرق األدنى"، فهي 

األميركيين اليمينيين يف النصــف الثاين  اليهودذلك املركز البحثي الذي أســســه عدد من 
انينات، ومل يلبث أن أصـــــــــــبح، ربما، األهم من نوعه يف الواليات املتحدة (ويف من الثم

 -  العامل). وأظهرت التطورات أنه "الصــــائغ" للســــياســــة األميركية حيال الصــــراع العربي
. وقد بدا هذا من خالل ما أصــــــــدره املعهد من تقارير يقع توقيتها يف غمار اإلســــــــرائيلي

ميركية جرت بعد تأسيسه. وقد شكّل املعهد ما سماه ثالث حمالت انتخابية للرئاسة األ
"جمموعة دراســــة رئاســــية" لتقترح على الرئيس األميركي الذي ســــينتخب "جدول أعمال 

" بشأن الشرق األوسط.   أميركياً
. وقد (Building for Peace, 1988كان عنوان التقرير األول: "البناء من أجل الســـالم" (

يس األميركي باتباعها أنها "حركة من دون حترك". خلص الســـــــياســـــــة التي أوصـــــــى الرئ
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وهي ما التزمه عهد الرئيس جورج بوش، إىل أن أدخلت حرب اخلليج الثانية عناصـــــــــــر 
جديدة، أدت بواشــــنطن إىل إدراك توفر فرصــــة مالئمة للســــعي لتســــوية تالئمها للصــــراع 

  .١٩٩١عن طريق عقد مؤتمر مدريد سنة  اإلسرائيلي - العربي
) إىل Enduring Partnership, 1992رير الثاين املعنون: "شـــــــــراكة راســـــــــخة" (توجه التق

. وكان تركيز ١٩٩٢احلملة االنتخابية التي أتت بوليم (بيل) كلينتون إىل الرئاســـة ســـنة 
التقرير على أن العهــد األميركي اجلــديــد يجــب أن يعمــل على إزالــة مــا دخــل على العالقــة 

  يف أواخر عهد بوش. وقد كان. من توتر اإلسرائيلية - األميركية
أمّا التقرير الثالث، والذي صدر يف أثناء احلملة االنتخابية التي أبقت بيل كلينتون 

، ١٩٩٦ ســــنةإســــرائيليف البيت األبيض، وبعد انتخاب بنيامين نتنياهو رئيســــاً حلكومة 
Security  Building forفكان عنوانه: "البناء من أجل األمن والسالم يف الشرق األوسط" (

and Peace in the Middle East, 1996 وكان عرضــاً وتبنياً لســياســة حكومة نتنياهو يف .(
  "، على ما عداها من اعتبارات.إسرائيلهذا اجملال، أي تغليب اعتبارات "أمن 

  ولعل هذا التقرير كان من مصادر سياسة والية كلينتون الثانية يف هذا اجملال.
أهمية هذه الهيئة "البحثية" يبدو من عرض أمثلة لألســــماء على أن مؤشــــراً آخر إىل 

 -  التي أدخلتها إىل مؤســـــــــســـــــــة الســـــــــياســـــــــة اخلارجية األميركية حيال الصـــــــــراع العربي
، تخطيطـــاً وممـــارســـــــــــــة: لورنس إيغلبرغر؛ دينس روس؛ ريتشـــــــــــــارد هـــاس؛ اإلســـــــــــرائيلي

يف هذا اجملال  وغيرهم، إىل حد أنه يمكن االطمئنان إىل القول إن الســــــــياســــــــة األميركية
  قد باتت يف أيدي يهود أميركيين، على صلة أو أُخرى بتلك الهيئة "البحثية".

أّما املؤلفون الثالثة للكتاب، موضـــــــــــوع العرض، فيجمع بينهم، من حيث الصـــــــــــلة 
بموضـــــــــــوع الكتاب، خبرتهم بمجال التدريس يف املؤســـــــــــســـــــــــات األكاديمية العســـــــــــكرية 

األكـــاديمي املـــدين، أو اخلـــدمـــة يف اجليش األميركي أو يف األميركيـــة، كمـــا يف اجملـــال 
مؤسسة الدفاع األميركية يف مواقع مهمة يف جمال التخطيط والتقويم والتقرير، وفيما 

  يتعلق بالشرق األوسط بالذات.
  

ينطلق الكتــاب من مالحظــة أن احملللين العســـــــــــكريين األميركيين، داخــل احلكومــة 
وخارجها، مشــــــــغولون بإمكان اقتراب "ثورة يف الشــــــــؤون العســــــــكرية" قوامها حتول يف 
العمليات احلربية ينجم عن تطبيق تكنولوجيات املعلومات على األســــــــــلحة والتنظيمات 
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ؤون ون بما يعتبرونه "ثورة يف الشإلسرائيلياالتي تسيطر عليها، بينما ينشغل نظراؤهم 
  األمنية".

  تتجمع مالمح هذه الثورة يف الشؤون األمنية من أربعة عناصر:
العنصــر األول تكنولوجي، يتمثل يف حدوث تطورات يف التكنولوجيا العســكرية من 

  شأنها أن تؤدي إىل تغيرات مهمة يف شن العمليات احلربية التقليدية املتقدمة؛
صــر الثاين اســتراتيجي، يعكس التغير املســتمر يف ســياســات الشــرق األوســط منذ العن

 - ، والتقدم نحو ســـــــــالم عربي١٩٧٩املصـــــــــرية ســـــــــنة  -  اإلســـــــــرائيليةمعاهدة الســـــــــالم 
  )؛١٩٩١ي منذ سنة إسرائيل

العنصـــــــــــر الثــالــث اقتصــــــــــــادي، نــاجم عن تغيرات يف الســـــــــــيــاســــــــــــات االقتصــــــــــــاديــة 
  ؛اإلسرائيليشهود يف وتيرة نمو االقتصاد ، والتصاعد املستجد املاإلسرائيلية

فهو ما ينجم  - ويرى املؤلفون أنه ربما كان األكثر أهمية -  أّما العنصـــــــــــر الرابع
  ).٩٤ ومزاجه (ص اإلسرائيليعن حتوالت خصبة يف تشكّل اجملتمع 

 - على العنصـــــــــــر األول اإلســـــــــــرائيليـــةويعتقـــد املؤلفون أن ردة الفعـــل العســـــــــــكريـــة 
راوح ما بين عدم االهتمام واحلماســـــــــــة االنتقائية والبرود أمام فكرة تت - التكنولوجي

أن جمموع التطورات التكنولوجيــة يف اجملــال العســـــــــــكري يمكن أن تقــدم حالً شـــــــــــــامالً 
  .إسرائيلللتهديدات األمنية التي تواجه 

يويل هـــذا التقـــدم التكنولوجي  اإلســـــــــــرائيليومع ذلـــك، يالحظ املؤلفون أن اجليش 
ضـــــــــــحـــاً، ويوردون أمثلـــة لـــذلـــك: االهتمـــام بتطوير الطـــائرات من دون طيـــار اهتمـــامـــاً وا

الليزر، وتكنولوجيــــا  -  واســـــــــــتخــــدامهــــا يف مهمــــات قتــــاليــــة، وكــــذلــــك الطــــاقــــة املوجهــــة
  اإللكترونيات.

، يف إســــــرائيليرصــــــد املؤلفون أن  -  االســــــتراتيجي -  فيما يتعلق بالعنصــــــر الثاين
وى من األمن القومي ضــــــــــد الهجوم (وقت صــــــــــدور الكتاب)، تتمتع بمســــــــــت ١٩٩٨ســــــــــنة 

التقليدي أعلى مما تمتعت به يف الســــنوات اخلمســــين الســــابقة. ومع ذلك فعلى املســــتوى 
)، وأن نتيجة عملية الســالم ١٠٠  بأنه أقل أمناً (ص اإلســرائيليالشــخصــي يشــعر الشــعب 

 ليســت الســالم، وإنما هي أشــكال أُخرى من النزاع واملنافســة تتخطى الشــؤون العســكرية
)، وأنـــه يف البيئـــة اجلـــديـــدة يبقى اخلطر، لكن الوضـــــــــــوح ١٠٠  يف بعض األحيـــان (ص
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والقدرة على التنبؤ أخليا مكانهما لإلبهام وعدم اليقين مع أحســـاس مقلق بأن الوضـــع 
على  ين العمــل فيــه يبقىاإلســـــــــــرائيلياجليوبوليتيكي الــذي على اخملططين العســـــــــــكريين 

  ).١٠١ درجة عالية من عدم االستقرار (ص
أمّا مصـــــــدر هذه العناصـــــــر فيرجع، من ناحية، إىل ما يســـــــميه املؤلفون "التهديدات 

  من وراء األفق" التي يصدر أهمها عن العراق وإيران.
وعلى الطرف اآلخر من قوس التهديد، هناك "تهديدات املســــــــتوى األدنى"، وأمثلتها 

، وحملة اإلرهاب )١٩٩٣ - ١٩٨٧(الفلســـــــــطينيةالقريبة واجلارية تشـــــــــمل: االنتفاضـــــــــة 
  احلضري التي شنتها حركة حماس، والصراع املمتد مع حزب الله.

ويرى املؤلفون أنه يف هذا "املســـــــــــتوى األدنى" من التهديد تصـــــــــــبح احلرب "ظاهرة 
اجتماعية". فالنتائج العسكرية لالشتباكات ضئيلة، والنجاح العسكري ال يترجم نفسه 

  يف ميزة سياسية.
مواجهة هذا النوع من التهديد  اإلســــرائيلين حماولة اجليش كما يرصــــد املؤلفون أ

باألســـلحة دقيقة التصـــويب، أدت أحياناً إىل نتائج عكســـية. واملثل الذي يقدمونه هو ما 
  حدث يف "قانا" يف اجلنوب اللبناين خالل عملية "عناقيد الغضب".

 أجل غير ويســـــــتخلص املؤلفون أنه "بمعنى أوســـــــع، فإن ارتباك أن تكون معلقاً إىل
" ســـــــــرائيلمســـــــــمى بين احلرب والســـــــــالم قد أصـــــــــبح معبّراً عن الوضـــــــــع األمني الراهن إل

  ).١٠٣ (ص
  تتنوع يف أربعة اجتاهات: إسرائيلفالتحديات التي تواجه أمن 

االجتاه األول هو ما ســــــــبق أن وُصــــــــف بأنه تهديد "املســــــــتوى األدنى"، وما يصــــــــفه 
، ويقع ضـــمنها الوضـــع يف اجلنوب اللبناين املؤلفون أيضـــاً بأنه مشـــكالت األمن اجلاري

)، ويرونها مشــــــــكالت مطردة يســــــــتعصــــــــي حلها بوســــــــائل اإلســــــــرائيلي(قبل االنســــــــحاب 
  عسكرية.

 لإســـــــــــرائياالجتاه الثاين هو خطر الهجوم التقليدي من جانب األعداء التقليديين؛ ف
  ع.مل تتوصل بعد إىل اتفاق سالم مع سورية، لكنه يف نظر املؤلفين خطر متراج

املصدر الثالث للتهديد هو ما قد تقوم به "بالد الدائرة اخلارجية" التي تملك أسلحة 
  الدمار الشامل.

أّما االجتاه الرابع للتهديد فهو "حرب ما بعد الســـــــــــالم"، التي قد تقع إذا حدث تغير 
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، قد فلســـــطينيةيف نظام احلكم يف مصـــــر يف اجتاه أكثر راديكالية، أو إذا تمكنت "دويلة" 
  قوم يف الضفة الغربية، من السيطرة على اململكة األردنية الهاشمية.ت

 اإلســـرائيلييرصـــد الكتاب أن االقتصـــاد  -  االقتصـــادي -  يف شـــأن العنصـــر الثالث
تضاعف  ١٩٩٥وسنة  ١٩٩٠سنوياً، وأنه ما بين سنة  %٦بمعدل  ١٩٩٠ينمو منذ سنة 

 ٩٠٠٠تقدمة ليصـــــــــل إىل من منتوجات التكنولوجيا امل اإلســـــــــرائيليةحجم الصـــــــــادرات 
  مليون دوالر يف السنة األخيرة.

السريع يأتي انتشار القيم االستهالكية وما لها من تأثيرات  ومع النمو االقتصادي
أنواع خمتلفـــة؛ إذ يضـــــــــــعف االســـــــــــتعـــداد الشـــــــــــعبي لتحمـــل  ٣يف األمن، تتوزع مـــا بين 

ل معظم تاريخ مســـــــــــتويات مرتفعة من اإلنفاق على الدفاع، وهو ما كان ســــــــــــائداً طوا
 ، كنســـــبة من الناجت احمللياإلســـــرائيلي. ويلحظ املؤلفون أن اإلنفاق العســـــكري إســـــرائيل

اإلجمايل، تراجع بصـــــــورة حادة، منذ منتصـــــــف الســـــــبعينات، لعدة أســـــــباب منها: تراجع 
اإلحســـــــــــــاس بــالتهــديــد؛ إعــادة ترتيــب األولويــات الوطنيــة؛ ســـــــــــرعــة النمو االقتصـــــــــــــادي 

  ).١٠٦ (ص
ا األثر الثــ اين لســـــــــــرعــة النمو االقتصـــــــــــــاديفي األمن فيتبــدى يف أنــه يعيــد حتــديــد أمــّ

  ).١٠٧ (ص اإلسرائيليالتطلعات واحلوافز لدى الشباب 
ا األثر الثــالــث فهو أن القطــاع اخلــاص يوفر خمــارج أُخرى للتطلعــات الوطنيــة،  وأمــّ
"يمكن أن حتقق ذاتــك ال عن طريق اخلــدمــة يف اجليش، وإنمــا بخــدمتــك أمتــك على جبهــة 

  ).١٠٧ التصدير أو على جبهة الكمبيوتر" (ص
" هو ما يجري من تغير يف اجملتمع اإلســـــرائيليةالعنصـــــر الرابع يف "الثورة األمنية 

.ثإسرائيأل، وهو ما يعتبره املؤلفون أنه قد يكون أبعد التحديات ألمن اإلسرائيلي   راً
 يتعرض لتغيرات أســـاســـية. فلم يعد اإلســـرائيلييالحظ املؤلفون أن نســـيج اجملتمع 

قط هو  (مل يكن اإلسرائيلي"الكيبوتس" (املزرعة التعاونية الصهيونية) هو املثل األعلى 
على وجه التأكيد). و"هذه التطورات العريضــــــــــة لها مترتبات على  اإلســــــــــرائيليةاحلقيقة 

)، ١٠٩  ش" (صون إىل اخلدمة العســـــــكرية أو إىل اجلياإلســـــــرائيليالطريقة التي ينظر بها 
وأن "االقتناع بأن [اجليش] له األولوية األوىل على املوارد البشـــــــــــرية واملادية لألمة مل 

). وعلى ســــبيل املثال، فإن ربع ١٠٩  يعد يحمل الوزن نفســــه الذي كان له من قبل" (ص
عدد أعضـــــــاء الكنيســـــــت الســـــــابق (الذي كان قائماً عند صـــــــدور الكتاب) ليس لهم جتربة 
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  عسكرية.
  

تكشــــــــف عن  اإلســــــــرائيليةعتقد مؤلفو الكتاب أن تلك "الثورة يف الشــــــــؤون األمنية" ي
احلاجة إىل نظرية اســـــتراتيجية جديدة، تســـــتبقي بعض عناصـــــر النظرية االســـــتراتيجية 
القــديمــة، مثــل االعتمــاد على "اخلطوط احلمر" والردع التقليــدي، واإلنــذار املبكر بســـــــــــبــب 

رات يمكن أن تتعرض لتغياإلســـــرائيليةاالســـــتراتيجية  افتقارها إىل العمق، "لكن النظرية
  ). ويقترحون يف هذا السبيل خمسة عناصر:١٢٦ مهمة يف املستقبل" (ص

 ة ، منذ ســناإلســرائيلية -  انكماش حرية العمل العســكري، "فاملفاوضــات العربية
آلن أن إســــــرائيالللقوة. وعلى  إســــــرائيل، قد وضــــــعت كوابح جديدة على اســــــتخدام ١٩٩١

خذ يف االعتبار أثر أعمالها يف معاهدات الســــــــــالم مع مصــــــــــر واألردن..."، و"فوق هذا، تأ
 ائيلإســرفإن ظهور أعداء مســلحين باألســلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية ســيرغم 

على أن جتد ســـــــبالً لشـــــــن حروبها من دون أن تســـــــتفز اســـــــتخدام تلك األســـــــلحة البشـــــــعة" 
  ).١٢٧ (ص
  األســـاليب امليدانية الدفاعية وأســـلوب الهجوم املضـــاد يف التحول إىل "مزيج من

  ).١٢٧ حمل األساليب الهجومية وحدها" (ص
  السعي الجتذاب شركاء عسكريين إقليميين أو "على األقل التواطؤ الضمني إن مل

يكن التعـــاون املكشـــــــــــوف من جيران، مثـــل.... تركيـــا وربمـــا بعض دول اخلليج العربي" 
  ).١٢٨ (ص
  ًيف حالة نشــــــوب احلرب، ســــــتكون العمليات املوجهة إىل تدمير قوات العدو بديال

تشــــير إىل  ١٩٨٢وســــنة  ١٩٦٧من االســــتيالء على األراضــــي، إذ إن "جتربة ما بين ســــنة 
أن األرض التي يتم االستيالء عليها قد يصعب التخلي عنها، ومع ذلك تصعب السيطرة 

  عليها."
  بنى وضــــــــــعاً نووياً أقل إبهاماً، أي أن تتخلى عن أن تت إســــــــــرائيلوســــــــــيكون على

سياستها الراهنة التي تقوم على عدم اإلقرار بوجود ترسانتها النووية، مع عدم تشجيع 
النووية بوضــــــــــوح أكثر يف ســــــــــياســــــــــة  إســــــــــرائيلاالعتقاد بوجودها. و"ســــــــــتتبدى قدرات 

ســـــــــتغرق بعض األمنية، على الرغم من أن اإلقرار الرســـــــــمي بتلك القدرات ســـــــــي إســـــــــرائيل
  ).١٢٩ الوقت" (ص
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وما  ،اإلســـرائيليةينتقل الكتاب من وصـــف طبيعة تلك "الثورة يف الشـــؤون األمنية" 

ينجم عنها، إىل معاجلة املشـــــــــــكالت التي يعتقد املؤلفون أن تلك الثورة ســـــــــــتحلها؛ فهي 
من االحتفاظ بالفجوة يف القدرات العســـــــــكرية التقليدية بينها وبين  إســـــــــرائيلســـــــــتمكن 

جيرانها وزيادتها، إذ إنها تعتمد على شـــــــــــعب متعلم له ألفة مع التكنولوجيا املتقدمة، 
لقدرة صـــــناعية عســـــكرية. وإن كانت احلســـــاســـــية املتزايدة جتاه  إســـــرائيلوعلى امتالك 

يف املســـــتقبل  إســـــرائيلاخلســـــائر البشـــــرية ســـــتضـــــعف قيمة هذه املزية، وبالتايل ســـــتجد 
ن واإلســـــــرائيليغير الدفاع عن النفس، وســـــــيجد  صـــــــعوبة يف اســـــــتخدام القوة ألي غرض

  أنفسهم عرضة الستراتيجيات عربية تستغل تلك احلساسية جتاه اخلسائر البشرية.
كما أن "الثورة يف الشـــــؤون األمنية" ســـــتزيل، وإن يكن ببطء، ذلك التوتر الثالثي ما 

 يــة وبينبين النظــام املعتمــد للقوة البشـــــــــــريــة [يف اجليش] ومــا بين حــاجــاتهــا العســـــــــــكر
  اجملتمع.

من التغلب على املشـــــكالت الناجمة عن عزلتها  إســـــرائيلكذلك قد تمكن تلك الثورة 
الدبلوماســـية الســـابقة، عن طريق إيجاد حلفاء إقليميين، وإذا كانت حماوالتها الســـابقة 
يف هذا الســــبيل، حماولة إقامة حتالف أقليات يف الشــــرق األوســــط أو التحالف مع الدول 

لى تخومها (هكذا) قد فشـــــلت، فإن عالقتها العســـــكرية املســـــتجدة مع تركيا الهامشـــــية ع
تعتبر نموذجاً يف هذا اجملال. وعلى الرغم من أنه يصـــــــــــعب تخيّل اليوم الذي تســـــــــــتطيع 

فيه أن حتالف دولة عربية ضد أُخرى، فإن عملية السالم أوجدت فرصاً جديدة  إسرائيل
  ).١٣٣ للتعاون مع دول كانت ترفضها نهائياً (ص

إىل ذلــك، فــإن الثورة األمنيــة، بحســــــــــــب مؤلفي الكتــاب، لن تزيــل، وال حتى تخفض 
للهجوم بوســــائل غير تقليدية، أي اإلرهاب، أو  إســــرائيلتخفيضــــاً شــــديداً، إمكان تعرض 

التمرد الشـــــعبي، أو حرب العصـــــابات، أو الهجوم بأســـــلحة غير تقليدية، بل إنه "كلما نما 
ى خصــومها، ســيتوجهون إىل تلك الوســائل التي جتد صــعوبة التقليدي عل إســرائيلتفوق 

  ).١٣٤ يف مواجهتها" (ص
ين حققوا بهذه الوســـــائل أهدافاً ســـــياســـــية مهمة، الفلســـــطينيكما يلحظ املؤلفون أن 

والســـــــــــيطرة على مراكز الكثافة الســـــــــــكانية التحرير الفلســـــــــــطينية  منظمةمثل االعتراف ب
  ).١٣٤ (صالغربية وقطاع غزة  الضفةيف  الفلسطينية
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مشكالت جديدة؛ ففي  سرائيلعلى أن "الثورة األمنية"، يف وجهها اآلخر، ستوجد إل
يف العمل العســـكري تصـــدر عن الرأي العام  إســـرائيلاملاضـــي، كانت الكوابح على حرية 

 لالعاملي، وعن العالقة بالواليات املتحدة األميركية، وعن االســــــــــتقرار الداخلي يف الدو
الدبلوماسي املستجد  إسرائيلالعربية اجملاورة. أمّا مصدر الكوابح املستجدة فهو مركز 

يف املنطقة والناجم عن وجود معاهدات ســــالم مع بعض اجليران، كما تصــــدر عن تغير 
  ).١٣٥ نحو احلرب (ص اإلسرائيليةاالجتاهات 

يركية مشـــــكلة مع اســـــتراتيجياً على الواليات املتحدة األم إســـــرائيلويشـــــكّل اعتماد 
ملزيد من  إســــرائيلازدياد يف املســــتقبل، بينما ســــيتعرض التزام الواليات املتحدة جتاه 

التــدقيق على األقــل، كمــا أن نهــايــة احلرب البــاردة أنهــت واحــدة من الروابط املشـــــــــــتركــة 
األميركيين مع ازديــاد التوتر بين هؤالء  اليهودبينهمــا، يضـــــــــــــاف إىل هــذا تراجع نفوذ 

"، وهذا كله يف مقابل اليهوديبشــــــــأن "تعريف  اإلســــــــرائيليةوبين املؤســــــــســــــــة  األخيرين
. كمـــا أن عالقـــات  تنـــامي املنظمـــات العربيـــة واإلســـــــــــالميـــة األميركيـــة حجمـــاً وتنظيمـــاً

األمنية بدول أُخرى (مثل بيع تكنولوجيا عســـــكرية للصـــــين) يمكن أن تضـــــيف  إســـــرائيل
  ).١٣٦ - ١٣٥ مشكلة أُخرى إىل العالقة (ص

من التخلي بالتدريج عن حالة  إســـرائيلإىل هذه املشـــكالت ما هو جارٍ يف  يضـــاف
  "األمة املسلحة".

  
يف ملحق للكتـــاب يقـــدم املؤلفون خمســـــــــــــة "ســـــــــــينـــاريوهـــات" حلروب قـــد تواجههـــا 

  في املستقبل:إسرائيل
  ،الســيناريو األول هو "تمرد يف فلســطين" قد يأخذ شــكل انتفاضــة شــعبية تلقائية

، أو عمل "إرهابي" تقوم به حركة الفلسطينيةأو حرب عصابات مستمرة ترعاها السلطة 
  حماس أو حركة اجلهاد اإلسالمي، أو هذه االحتماالت جمتمعة.

اً من انتفاضـــــــــــة والتصـــــــــــور الذي يقدمونه لالنتفاضـــــــــــة هو "شـــــــــــيء أكثر حدة وعنف
)، يغــذيهــانهيــار اآلمــال على اجلــانبين مع وجود مــدد غزير ١٤٣ " (ص١٩٩٣ -  ١٩٨٧

  صغيرة لكنها مستقلة. فلسطينيةمن السالح يف جيوب 
تســـــتطيع الرد بعمليات ســـــرية، وغارات انتقامية، وعمليات  إســـــرائيلويف رأيهم أن 

الل بعض املناطق التي حصـــــــــــار وتفتيش واســـــــــــعة النطاق، أو بعملية كبيرة إلعادة احت



  ١٤٥)، ص ٢٠٠٠ريف (خ ٤٤، العدد ١١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٩ 
 

). لكن العنف يمكن أن ينتشـــــــــــر ليشـــــــــــمل عرب ١٤٣ ون (صالفلســـــــــــطينييســـــــــــيطر عليها 
  ).١٤٤ وجيرانها (ص إسرائيل، كما قد يزيد يف التوتر بين إسرائيل
  يف األردن: ويعتقدون أنه يمكن حدوث هذا  إســـــرائيلالســـــيناريو الثاين هو تدخل

ردين يف الـــداخـــل وأعـــداء خـــارجيين للنظـــام، يف حـــالـــة ائتالف بين خصـــــــــــوم النظـــام األ
ة وغزة الغربي الضـــفةين يف الفلســـطينيوخصـــوصـــاً يف حالة حترك يرمي إىل اجلمع بين 

  ين يف الضفة الشرقية حتت حكم فلسطيني.الفلسطينيو
يف الضــفة الغربية ما  فلســطينيةويشــير املؤلفون إىل أنه يمكن الســيطرة على دولة 

ناحية وباألردن من الناحية األُخرى. لكن إذا حققت هذه من  إســـــــــــرائيلدامت حماطة ب
  ).١٤٤ "الدويلة" سيطرة على األردن تصبح املسألة خمتلفة جداً (ص

  أو  إســــــــرائيليتعلق الســــــــيناريو الثالث بحالة انتهاك مصــــــــر معاهدة الســــــــالم مع
إلغائها. وقد يحدث أي من هذين نتيجة تغير نظام احلكم. ويدخل ضـــــــــــمن حمركات هذا 
الســــــيناريو أن تقوم مصــــــر بإجبار القوة املتعددة اجلنســــــيات، املرابطة يف ســــــيناء، على 

  ).١٤٥ االنسحاب (ص
  أمّا الســــيناريو الرابع فهو احتمال احلرب مع ســــورية، مع أنه "ال يبدو حمتمالً أن

ســـورية ما مل يكن هناك حتذير صـــريح من حترك عســـكري ســـوري." لكن  إســـرائيلتهاجم 
حرباً لتحقيق مكاســــــــب حمدودة، كما أن احلرب مع ســــــــورية قد تندلع  ســــــــورية قد تشــــــــن

  ).١٤٥ نتيجة تدهور الوضع يف اجلنوب اللبناين (ص
  حرباً إذا تعرضــت لهجوم بأســلحة الدمار الشــامل من  إســرائيلأخيراً، قد تخوض

"الدائرة اخلارجية". ويمكن أن يحدث هذا على "خلفية حرب عصــابات دامية وممتدة مع 
ين يف الضـــــــــفة الغربية وغزة"، أو على خلفية صـــــــــراع إقليمي تُســـــــــتهدف فيه الفلســـــــــطيني

  ).١٤٦ - ١٤٥ بغرض ردع التدخل األميركي (ص إسرائيل

  مصطفى احلسيني
 صحايف مصري
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