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  :مفهوم مُعدَّل لألمن القومي اإلسرائيلي
  ات، اجلبهات واحملدداتكونامل

  شاؤول شاي وأليكس مينتس

  

  كان رئيس احلكومة ووزير األمن، دافيد بن غوريون، هو الذي صاغ مفهوم
وقد افترض مفهوم . األمن اإلسرائيلي يف مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي

من حيث اجلوانب اجلغرافية، الديمغرافية (األمن هذا وجود عدم تناسب أساسي 
عربي واإلسالمي بين دولة إسرائيل والعامل ال) وحجم املوارد االقتصادية

وكان يف صلب املفهوم األمني إياه افتراض مفاده أن إسرائيل لن . احمليط بها
تستطيع التغلب على تخلفها العددي مقابل الدول العربية، وأن العامل الذي 

يحسم نتيجة نزاع متواصل هو القوة الكامنة التي تمتلكها األطراف املتنازعة، 
  . ينية حتديداًوليس قوتها املتوفرة يف حلظة ع

  ،مل يتبلور مفهوم األمن الذي صاغه بن غوريون إىل عقيدة أمنية متماسكة
كانت مقوماتها األساسية " عقيدة شفوية"مكتوبة ومُلزمة، إنما بقي بمثابة 

السياسية يف دولة إسرائيل طوال سنوات  -مقبولة من املؤسسة األمنية 
بح اليوم متقادماً وأقل أهمية غير أن مفهوم األمن اإلسرائيلي، أص. وجودها

ومالءمة يف الواقع الدينامي السائد يف الشرق األوسط الراهن،  وبالنظر إىل 
  . استراتيجي وإىل ميادين القتال احلالية واملستقبلية -وضع إسرائيل اجليو 

  تستوجب سيرورات العوملة، والثورات التكنولوجية يف جماالت االتصاالت
والفضاء، التغيرات اإلقليمية والكونية، وتغير طبيعة اخملتلفة، واإلنترنت 

                                                            

   املكونات، : مفهوم معدل لألمن القومي اإلسرائيلي"شاؤول شاي وأليكس منتس،  :املصدر
، حترير أليكس 2016 مناقشات مؤتمر هرتسيليا يف إسرائيل إىل أين؟، "اجلبهات واحملددات

، ص 2016ديسمبر /، كانون األول)معهد دراسات السياسة واالستراتيجيا: هرتسيليا(منتس 
1 -4.  


  .باحثان يف مركز هرتسليا املتعدد االختصاصات ول شاي وأليكس منتس،شاؤ  
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إعادة النظر جمدداً يف  ،التغيرات يف اجملتمع اإلسرائيلي وطابع احلروب، كما
ونظراً . مفهوم األمن ومالءمته للواقع الدينامي يف القرن احلادي والعشرين

ة الضطرار دولة إسرائيل إىل مواجهة تشكيلة واسعة من التحديات اخملتلف
األنواع، إىل جانب الفرص السياسية، فإن ثمة أهمية خاصة لتعديل، وحتديث 

  . ومالءمة مفهوم األمن للمحيط اإلقليمي واالستراتيجي املتغير
  جرت، على مرّ السنوات، بضع حماوالت لتعديل مفهوم األمن وحتديثه، غير أن

، أقيم 2013يف العام . حكومات إسرائيل املتعاقبة مل تتبن تلك احملاوالت
، يف "املركز املتعدد اجملاالت"يف " منتدى هرتسليا لتحديث مفهوم األمن"

هرتسليا، بهدف االستفادة من خبرات اخملتصين األكاديميين، وصناع 
القرارات وقادة األجهزة األمنية، يف تشخيص الفجوات القائمة اليوم يف 

ت ضرورية ملفهوم مفهوم األمن اإلسرائيلي واقتراح مكونات جديدة وتعديال
وهذا ينطبق، أيضاً، على استراتيجية اجليش اإلسرائيلي التي . األمن التقليدي

  . نُشرت مؤخراً

  استراتيجية اجليش 
  نشر رئيس هئية أركان اجليش اإلسرائيلي، اجلنرال غادي 2016يف مطلع ،

، والتي جرى على "استراتيجية اجليش اإلسرائيلي"آيزنكوت، وثيقة بعنوان 
س مبادئها املركزية وضع اخلطة املتعددة السنوات لبناء قوة اجليش أسا

بوثيقته تلك، أرسى رئيس هيئة األركان . وحتديد املتطلبات املالية لتطبيقها
فعلياً أسس عملية التنظيم الرسمي ملنطقة التماس ما بين مفهوم األمن، من 

ها إىل خطة جهة، واستراتيجية اجليش اإلسرائيلي، من جهة أخرى، وترجمت
ففي غياب مفهوم رسمي   1.عمل يف جمال بناء القوة ومفهوم استخدام القوة

  . لألمن القومي، جاءت وثيقة رئيس األركان هذه لتسدّ الفراغ
  استراتيجية اجليش ) وثيقة:"(تقدّر وثيقة استراتيجية اجليش اإلسرائيلي أن

. لتأسيسية العسكريةاإلسرائيلي هي األساس النظري والعملي جلميع الوثائق ا
وبصفتها هذه، ترتكز على املصالح القومية احليوية، وعلى الثوابت األساسية 

وهي تُرشد إىل . يف جمال األمن القومي وعلى أسس التفكير والعمل العسكريين
                                                            

ما كان يُفترض  ذاعلى احلاجة إىل صياغة مفهوم لألمن القومي، وه أيضاً تدل هذه العملية  . 1
  . بالقيادة السياسية أن تقوم به، ومنه كان يمكن للجيش اإلسرائيلي أن يشتق استراتيجيته
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كيفية دمج ثوابت األمن القومي األساسية ضمن املبادئ والقواعد التي تقوم 
  ". عليها العقائد العسكرية

 بغي الستراتيجية اجليش اإلسرائيلي، إذن، أن تكون مشتقة من مفهوم األمن ين
القومي، الذي يُفترض أن يكون مشتقاً بدوره من استراتيجية شاملة، كما هو 

  2:مبين يف التخطيط التايل

  استراتيجية شاملة

  مفهوم األمن القومي

  استراتيجية اجليش اإلسرائيلي

  بناء القوة           منظور االستخدام                                          
  

  حتدد وثيقة استراتيجية اجليش اإلسرائيلي أيضاً األهداف القومية لدولة
  :إسرائيل

ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها ضمان وجود دولة إسرائيل، حماية سالمة   . أ
  وسكانها؛

احلفاظ على قيم دولة إسرائيل وطابعها، كدولة يهودية وديمقراطية   . ب
 وكوطن قومي للشعب اليهودي؛

 ضمان مناعة دولة إسرائيل، االجتماعية واالقتصادية؛  . ت

تعزيز مكانة دولة إسرائيل الدولية واإلقليمية، إىل جانب السعي إىل حتقيق   . ث
 .انهاالسالم مع جير

  

  :مكونات أساسية يف مفهوم األمن القومي املعدّل لدولة إسرائيل
  يف صلب مفهوم األمن القومي  - الردع، اإلنذار، واحلسم - " مثلث األمن"يقف

بإضافة مركّب رابع  2006يف سنة " جلنة مريدور"وقد أوصت . التقليدي

                                                            

وثائق التأسيس األمنية والعسكرية، ماهيتها، أهدافها وترتيبها،  مكونات" ع ك د"استناداً إىل    .2
  . 10 - 4 ،هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي
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إىل هذه املركّبات الثالثة، على ضوء احتدام تهديدات وخماطر األسلحة  إضايف
ذلك، قام مفهوم  وبناء على. على العمق اإلسرائيلي وتفاقم خماطر اإلرهاب

  . الردع، اإلنذار، الدفاع، واحلسم -" مربع األمن"األمن على 
  هو جممل اجلهود األمنية "مثلث األمن"الدفاع، الضلع الرابع الذي أضيف إىل ،

العمق (الالزمة يف املنظور القومي الواسع للدفاع عن اجلبهة الداخلية 
ل مركزية، مع التشديد على وحمايتها التي حتولت إىل ساحة قتا) اإلسرائيلي

وينطوي الدفاع عن اجلبهة . السكان املدنيين ومنشآت البنى التحتية القطرية
الداخلية أيضاً على فرصة كامنة لتعزيز الردع، ولتوسيع هامش املناورة لدى 
القيادة السياسية، ولتعميق الشعور باألمن واملناعة القومية، ولتقليص الضرر 

ويتمحور البُعد . نيين وملنشآت البنى التحتية القوميةاحملتمل للسكان املد
الدفاعي، بوجه مركزي، يف جماالت الدفاع الفاعل والسلبي، وحماية احلدود، 

االسم اإلسرائيلي الرسمي جلدار الفصل العنصري " [اجلدار األمني"بما يف ذلك 
ية الذي أقامه االحتالل اإلسرائيلي يف مناطق واسعة جدا من الضفة الغرب

وأنشطة احلراسة يف مواقع حيوية، وجتمعات سكانية ] احملتلة ـ املترجم
  . وغيرها

 أحجار : يقوم املفهوم األمني الذي نقترحه ونوصي به على مكوّنين اثنين
مع مالءمتها للواقع وللتغيرات (األساس يف مفهوم األمن القومي التقليدي 

، واإلحباط، العالقات )ملنعا(الوقاية : وأربعة أحجار أساس جديدة) املتوقعة
املميزة مع الواليات املتحدة األميركية، والتحالفات اإلقليمية، والتكيّف 

ويف رأينا، من غير املمكن االكتفاء بالنموذج التقليدي الذي يتركز، . واملالءمة
اندالع حرب شاملة، وذلك حيال ] املوجّه ملنع[بصورة أساسية، يف الردع 

ينبغي للمفهوم املعدّل أن يكون . التقليدي واإلرهابتهديدات السالح غير 
وهو يرمي، يف . فعاالً، جتاه العوامل الدولتية أو غير الدولتية على حد سواء

إىل  -جوهره، إىل منع وجتنب املواجهة العنيفة، ويف حال الفشل يف ذلك 
). ة، حيز املواجهة ومدة املواجه"قواعد اللعبة"من حيث (تعيين حدود املواجهة 

إن التهديد الكامن يف تبلور حتالف عسكري عربي يحاول احتالل دولة إسرائيل 
عبر هجوم مفاجئ هو تهديد غير موجود يف الوقت الراهن، وثمة حاجة اليوم 

إىل تعزيز جدي يف قدرة الردع حيال سيناريوهات متنوعة ملواجهات غير 
مفهوم األمن  ويتطرق. تقليدية، وكذلك حيال ساحات وجبهات قتال جديدة
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املعدّل الذي نقترحه إىل أربع ساحات جديدة مل يكن يشملها مفهوم األمن 
  ). األنفاق(السايبر، البحر، الفضاء، واجملال التحت أرضي : التقليدي

  

  التغييرات يف مفهوم األمن القومي

  الردع، اإلنذار، احلسم ) مثلث(

  الردع، اإلنذار، احلسم، الدفاع) مربع(

ردع، اإلنذار، احلسم، الدفاع، املنع واإلحباط، العالقات املميزة مع الواليات ال) مثمن(
  املتحدة، التحالفات اإلقليمية، املالءمة

  

 ًأما املقيّدات . ينبغي أن يأخذ املفهوم األمني باحلسبان املقيّدات، أيضا
. ، وقضائية ووجدانية)كما جتسدها ميزانية األمن(األساسية فهي اقتصادية 

التأكيد على أن جزءا كبيرا من توصيات منتدي هرتسليا ملفهوم األمن  ويجب
 ". استراتيجية اجليش اإلسرائيلي"القومي تنسجم تماماً مع وثيقة 

  

  ميادين املواجهة يف مفهوم األمن القومي

  اليابسة، البرّ، اجلو: امليادين التقليدية

  ءاجملال التحت أرضي، السايبر، الفضا: امليادين اجلديدة

  حمددات

  ساحة الوجدان واإلعالم

  الساحة القضائية 

  ميزانية األمن 
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  توصيات

  الردع، اإلنذار، احلسم(يشمل مفهوم األمن احلايل، التقليدي، ثالثة مركّبات( ،
  3:مفهوم األمن فهي تعديل أما توصياتنا بشأن. إىل جانب مركّب الدفاع

  يف مفهوم األمن القومي إلسرائيل؛) خامساً(اعتبار املنع واإلحباط مركّباً  .1
اعتبار العالقات املميزة مع الواليات املتحدة األميركية مركّباً أساسياً  .2

وبناء عليه، يجب صون هذه العالقات . يف مفهوم األمن القومي) سادساً(
 املميزة وتعزيزها، قدر اإلمكان؛

فات اإلقليمية والتسوية اإلقليمية مركّبا أساسياً اعتبار مسألة التحال .3
 يف مفهوم األمن القومي؛) سابعاً(

. يف مفهوم األمن القومي) ثامناً(اعتبار املالءمة مركّباً إضافيا آخر  .4
تفترض املالءمة توفر التكيف واملرونة  إزاء دينامية التغيرات السريعة 

رة إىل إمالء خطوات، وإال ويتعين على إسرائيل املباد. واملتواترة جداً
فستنجرّ إىل توازن إقليمي جديد يف الشرق األوسط قد يتحقق من دون 

 ). Inputs(مُدخَالتها ومساهمتها 

ينبغي ملفهوم األمن املعدل إلسرائيل أن يغطي ميادين جديدة للمواجهة،  .5
، عالوة على التغيرات )األنفاق(مثل السايبر، الفضاء، اجملال التحت أرضي 

 . ى الساحة البحريةعل

ينبغي ملفهوم األمن القومي املعدّل إلسرائيل أن يأخذ يف احلسبان، أيضا،  .6
مقيدات اقتصادية، وجدانية وإعالمية، فضالً عن مقيدات مشتقة من 

 . قوانين وأحكام ومعايير القانون الدويل

، ثمة حاجة أيضاً إىل "تقليدي"إىل جانب احلاجة إىل حتقيق حسم : احلسم .7
تعريفات جمددة ملفهوم احلسم، حيال تشكيلة من سيناريوهات  وضع

العبون غير (املواجهة املترتبة على التغيرات احلاصلة لدى اخلصوم 
 . والتغيرات يف طابع احلروب) دولتيين

إرث بن غوريون الذي يقول بأن السعي إىل السالم  ينبغي أال ننسى أيضاً .8
  . م األمن القومي اإلسرائيلييشكل عنصراً استراتيجياً هاماً يف مفهو

                                                            

شاؤول شاي وأليكس مينتس، مفهوم أمن : ملزيد من التفاصيل حول هذه التوصيات، أنظر  . 3
  . 2017قومي معّدل إلسرائيل 


